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Hőmérséklet- és páratartalom felügyelet 
újragondolva
testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer, a tároló tér környezeti feltételeinek helytől és 
időtől független felügyeletére.

testo Saveris 2

WiFi-s 
adatgyűjtő

Az Ön helyi WLAN routere

A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer naprakész 

megoldás a hőmérséklet, páratartalom értékek, megvilágítás 

erősség, UV sugárzás, CO2 koncentráció felügyeletére.

A rendszer telepítése igazán egyszerű: böngészőn keresztül, 

vagy a testo Saveris 2 App-on keresztül elvégezhető. A 

WiFi-s adatgyűjtők egyénileg is beállítható időközönként, 

megbízhatóan rögzítik a hőmérséklet-, és páratartalom 

értékeket,  amiket vezeték nélküli LAN kapcsolaton 

keresztül továbbítanak a Testo Felhőbe. Az eltárolt adatok 

okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül 

bármikor és bárhonnan lekérdezhetők, elemezhetők és 

kiértékelhetők. Határértékek átlépése esetén, a rendszer 

azonnali riasztást küld e-mailben, és opcionálisan SMS-

ben vagy a testo Saveris 2 Applikáción keresztül push 

notification formájában. A testo Saveris 2 használatával a 

kritikus folyamatokat még akkor is az ellenőrzése alatt tudja 

tartani, ha éppen nem a helyszínen tartózkodik.

Sőt, a testo Saveris 2 rendszert csak nagyon ritkán 

szükséges karbantartani., ami a hosszú élettartamú 

elemeknek köszönhető.

Testo Felhő
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Kevesebb stressz. Nagyobb biztonság.

A rendszer használatával járó előnyök egyszerűbbé teszik az életét.

Főbb funkciók áttekintése

Minden adat egy helyen.

A világ minden tájáról megtekintheti, 

lehívhatja és értékelheti az valamennyi 

mérési értéket egy internetes okostelefon, 

táblagép vagy PC-n keresztül.

Azonnali kezdés.

A testo Saveris 2 használatához nincs 

szükség szoftver telepítésére. Ami 

szükséges, az csak internetkapcsolat, 

vezeték nélküli LAN hálózat és egy web 

böngésző.

Gyors reagálás.

Határérték átlépés esetén azonnali e-mail 

vagy SMS (opcionális) riasztás, hogy a 

működési zavarok gyorsan elháríthatóak 

legyenek.

Nagyfokú adatbiztonság.

A mért adatok nem csak a WiFi-s 

adatgyűjtőben, de a Testo Felhőben is 

mentésre kerülnek, ahol szigorú biztonsági 

előírásoknak is eleget tesz az adatkezelés. 

Sőt, az adatgyűjtők 10.000 mérési értékig 

körtároló memóriával rendelkeznek, tehát 

az adatok áramszünet vagy WiFi-kimaradás 

esetén sem vesznek el.

Jelentős idő és energiamegtakarítás. A 

mért értékek a vezeték nélküli LAN hálózaton 

keresztül automatikusan továbbításra 

kerülnek a Testo Felhőbe. Jelentős 

mennyiségű sétálgatástól és az adatgyűjtők 

kézi leolvasásától kíméli meg a rendszer.

Automatikus dokumentáció

Nincs több unalmas papírmunka, hiányzó 

adatok és hosszú táblázatok: A testo Saveris 

2 segítségével automatikusan bemutathatja, 

elemezheti és dokumentálhatja mérési 

értékeit. A mérési adatok és jelentések 

exportálhatók, és automatikusan e-mailben 

küldhetők.

Rugalmas érzékelő csatlakoztatás.  

Szabja magára! A rendszer könnyedén 

alakítható egyedi igényekre: további 

adatgyűjtőkkel korlátozás nélkül bővíthető, 

és a legváltozatosabb alkalmazáshoz 

megfelelő érzékelőkkel kombinálhatók a 

rendszer adatgyűjtői. 

Könnyű kapcsolódás.

A testo Saveris 2 több vezeték nélküli LAN 

szabványt használ: (szabványos) IEEE 

802.11 b / g / n hálózatokat és IEEE 802.1x 

hálózatokat WPA2 Enterprise titkosítással. A 

meglévő vezeték nélküli LAN-infrastruktúra 

használatának köszönhetően, különálló 

vezeték nélküli bázisállomás állítás nem 

szükséges, így költséggel sem jár.
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Testo Felhő csomagok (licencek)

testo Saveris 2

Alap Profi 

15 perc - 24 óraMintavételezés 1 perc - 24 óra

15 perc - 24 óraKommunikációs intervallum 1 perc - 24 óra

max. 3 hónapAdattárolás max. 2 év

Kézi (.pdf/.csv)Jegyzőkönyvkészítés
Kézi (.pdf/.csv)

Automatikus (.pdf/.csv)

1 mérési csatorna elemzéseAdatelemzés
Max. 10 mérési csatorna egyidejű

elemzése

1Felhasználók száma / fi  ók 10

Korlátlan

Felső / alsó riasztási határértékek

WiFi adatgyűjtők száma /
fi ók

Riasztási lehetőségek

Korlátlan

• Felső / alsó riasztási határértékek
• Riasztás késleltetés

• Időzített riasztás

VanE-mail riasztás Van

NincsSMS riasztás

• Elem-élettartam kijelzés

• WiFi kapcsolat megszakadt

• Áramszolgáltatás megszakadt

Rendszerüzenet 

• Elem-élettartam kijelzés

• WiFi kapcsolat megszakadt

• Áramszolgáltatás megszakadt

12 hónapos 
licenc 

rend.sz. 
0526 0735

24 hónapos 
licenc 

rend.sz. 
0526 0732

36 hónapos 
licenc 

rend.sz. 
0526 0733

• 25 db SMS / adatgyűjtő / év
• További SMS csomagokkal bővíthető

opcionálisan

Ingyenes

A Testo Felhő a testo Saveris 2 rendszer központi 

kezelőelemeként működik. A WiFi-s adatgyűjtők innen 

konfigurálhatók, a riasztási határérték beállítása és a 

mérési adatok elemzése is innen történik. A Testo Felhő 

használatához regisztráció szükséges, a www.saveris.net 

oldalon.

Attól függően, hogy milyen funkciókra van szüksége a Testo 

Felhő használatakor, választhatja az ingyenes Alap, vagy a 

nagyobb tudású Profi csomagot.

Mindkét csomag hozzáférést biztosít egy API felülethez, így 

lehetősége van a mérési adatokat saját rendszerében tárolni.

Ára Díjmentes

A licenc hosszától függően, 12,00 EUR / adatgyűjtő / év-től
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testo Saveris 2 
alkalmazási területek

Létesítménygazdálkodás
Beltéri klímafelügyelet munkahelyi környezetben, a raktározás, a
gyártás és a mindennapi élet során.

Múzeumok, könyvtárak, képtárak
A kiállítási tárgyak állapotának védelmére, a tároló tér nem 
megfelelő környezeti feltételei okozta károk megelőzésére.

Informatika / Szerverszobák
A folyamatos rendelkezésre állás biztosítására és a szerver-
leállások elkerülésére.

Élelmiszeripar
Az élelmiszerek kifogástalan állapotának, és élvezeti 
értékének biztosítására. Hűtőhelységek felügyeletének 
biztosítására, ráfordított extra munkaerő nélkül.

Gyógyszertárak
Az előírásoknak megfelelő tárolási körülmények biztosítására.

Ipari alkalmazás
Hűtőhelységek felügyeletének biztosítására, ráfordított extra 
munkaerő nélkül.
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WiFi-s adatgyűjtők 
Rendelési adatok

testo Saveris 2

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rend-szer használatához a WiFi-s  adatgyűjtők Testo Felhőbe történő regisz-
trálása (www.saveris.net) és vezetékmentes LAN-hálózat (WiFi kapcsolat) szükséges.

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3

Rendelési szám:  0572 2031 Rendelési szám: 0572 2034

Rendelési szám: 0572 2032 Rendelési szám: 0572 2035

Rendelési szám: 0572 2033

testo Saveris 2-T1; WiFi-s adatgyűjtő (veze-
tékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
méréshez, beépített NTC hőmérséklet 
érzékelővel, USB kábellel, fali tartóval, 
elemmel és gyári műbizonylattal

testo Saveris 2-H1; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
és relatív páratartalom méréshez, beépített 
kapacitív páratartalom érzékelővel, USB 
kábellel, fali tartóval, elemmel és gyári 
műbizonylattal

testo Saveris 2-T2; WiFi-s adatgyűjtő (veze-
tékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
méréshez, 2 db csatlakozással külső 
NTC hőmérsékletérzékelő vagy ajtónyi-
tás érzékelő számára, USB kábellel, fali 
tartóval, elemmel és gyári műbizonylattal

testo Saveris 2-T3; WiFi-s adatgyűjtő (veze-
tékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
méréshez, 2 db csatlakozással külső TC 
hőmérséklet érzékelőhöz (K-, T-, J-típusú), 
USB kábellel, fali tartóval, elemmel és gyári 
műbizonylattal

testo Saveris 2 - hűtő 
felügyelő szett

testo Saver is 2-T2; WiFi-s adatgyűjtő (vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet méréshez, 2 külső 
csatlakozással NTC hőmérséklet érzékelőhöz, vagy ajtónyitás érzékelőhöz, 
2 db szalagkábellel ellátott hőmérsékletérzékelő, 
2 db üres üveg fiola hűtőhőmérséklet imitálásra (glikol-lal való feltöltés szükséges, folya-dék nélkül szállítjuk)
USB kábellel, fali tartóval, elemmel és gyári műbizonylattal

Rendelési szám: 0572 2103

testo Saveris 2-H2; WiFi-s adatgyűjtő (veze-
tékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet és 
relatív páratartalom méréshez, csatlakozás-
sal 1 db külső páratartalom érzékelőhöz, 
USB kábellel, fali tartóval, elemmel és gyári 
műbizonylattal

testo 160 IAQ
testo 160 IAQ WiFi-s beltéri levegőminőség 
adatgyűjtő kijelzővel, hőmérséklet,  páratartalom, 
CO2 és a légköri nyomás érzékelővel.

Rendelési szám:  0572 2014
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Műszaki adatok (angolul)

testo 
Saveris 2- 

T1

testo 
Saveris 2- 

T2

testo 
Saveris 2- 

T3

testo 
Saveris 2- 

H1

testo 
Saveris 2- 

H2
160 
IAQ

Temperature measurement

Sensor type NTC internal NTC TC Type K TC Type J TC type T NTC internal NTC

Measuring range -30 to
+50 °C

-50 to
+150 °C

-195 to
+1350 °C

-100 to
+750 °C

-200 to
+400 °C

-30 to
+50 °C

Measuring 
range and 
accuracy 

correspond to 
probe

0 to +50 °C

Accuracy ±1 digit ±0.5 °C ±0.3 °C ±(0.5 + 0.5 % of m.v.) °C ±0.5 °C ±0.5 °C

Resolution 0.1 °C 0.1 °C
Humidity measurement

Measuring range – 0 to 100 %RH

Measuring 
range and 
accuracy 

correspond to 
probe

0 to 100 %RH

Accuracy – ±2 %RH

±2 %RH at +25 °C and 
20 to 80 %RH

±3 %RH at +25 °C 
and <20 %RH and 

>80 %RH
±1% RH hysteresis
±1% RH / year drift

Resolution – 0.1 %RH
CO₂ measurement

Measuring range – 0 to 5 000 ppm

Accuracy –

±(50 ppm + 2 % of 
m.v.) at +25 °C

Without external power 
supply:

±(100 ppm + 3 % of 
m.v.) at +25 °C

Resolution – 1 ppm
Pressure measurement

Measuring range – 600 to 1100 mbar
Accuracy – ±3 mbar at +22 °C
Resolution – 1 mbar
Temperature/humidity measurement via external probes

External probe 
connection –

External 
temperature 

probes
External temperature probes –

External 
humidity/

temperature 
probe

–

General technical data

Operating temperature -30 to +50 °C 0 to +50 °C
Storage temperature 
(without batteries) -40 to +70 °C -20 to +50 °C

Protection class IP65 IP65 IP54 IP30 IP54 IP20

Measuring cycle Depends on the Cloud licence / Basic: 15 min to 24 h / Advanced: 1 min to 24 h
Communication cycle Depends on the Cloud licence / Basic: 15 min to 24 h / Advanced: 1 min to 24 h

Memory 10000 readings/channel
32,000 readings 

(sum of all channels)
Standards / permits EN 12830 EN 12830 –

Battery life
12 months (typical value, depending on the wireless LAN infrastructure) at +25 °C,  

15 mins measurement rate and standard communication rate at -30 °C, 15 mins measurement rate 
and standard communication rate with Energizer batteries 0515 0572

12 months

Voltage supply 4 x AA AlMn Mignon batteries; mains unit optional; 
for temperatures under -10 °C please use Energizer batteries 0515 0572

4 x AA alkali 
manganese batteries 

1.5 V, alternatively 
mains unit via USB 

connection

Dimensions 95 x 75 x 30.5 mm 115 x 82 x 
31 mm

95 x 75 x 30.5 
mm 117 x 82 x 32 mm

Weight  
(including batteries) 240 g 250 g 240 g 269 g

Door contact No Optional No
Communication

WiFi (wireless LAN)
Signal transmission: wireless; frequency band: 2.4 GHz; supported wireless LAN standards: IEEE 802.11 b/g/n and IEEE 802.1X

Possible encryption methods: without encryption, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise
The data loggers communicate via the standard protocol MQTT and are SNTP time synchronization-capable.
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A testo Saveris 2 
hőmérséklet- és páratartalom érzékelői
Minden mérési feladatra talál megoldást!

Az öt testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtőből kettő beépített 

érzékelővel rendelkezik. A további három esetében a hőmér-

séklet és a páratartalom méréséhez, egy vagy több külső ér-

zékelő csatlakoztatása szükséges.

Külső érzékelők átfogó kínálata áll rendelkezésére. Válasszon

mérési feladatnak megfelelő érzékelőt: legyen szó nehezen 

hozzáférhető helyekről, vagy szélsőséges hőmérsékleti viszo-

nyokról, a testo-nál talál megoldást mérési igényeire!

Levegőhőmérséklet érzékelők

A levegőhőmérséklet mérésre alkalmas

érzékelők széles választéka áll rendelkezé-

sére.

Hőelem érzékelők

A speciál is hőelemes érzékelőnek 

köszönhetően, a testo Saveris 2 adatgyűjtő 

akár 1350°C-ig is mér hőmérsékletet.

Mágneses érzékelők

Hézagmentes, rögzítés nélküli tapadás: a

felületi hőmérsékletetmérés pontosságát

az érzékelők fejének mágneses kialakítása 

növeli.

Felületi hőmérséklet érzékelők

A minden követelménynek megfelelő és

széles méréstartományt lefedő felületi

érzékelők a legkülönbözőbb kivitelben. 

Extrém hosszúságú érzékelők 

A nehezen hozzáférhető helyeken is 

probléma mentes a mérés, a Testo extra 

hosszúságú, 30 méteres érzékelőjével.

Csőhőmérséklet érzékelő 

Az előremenő és a visszatérő víz 

és fűtéscsövek (5-75 mm átmérőig)

hőmérsékletének ellenőrzésére és a Le-

gionellózis kockázatának megelőzésre.

Páratartalom érzékelők

Az állandó minőség biztosítása érdekében

az ipari folyamatok során a páratartalom 

nagy pontosságú és megbízható mérése 

szükséges. A testo Saveris 2 páratartalom 

érzékelővel, a relatív páratartalom ±2 %rH 

pontossággal mérhető.

Hűtőhőmérséklet érzékelők

A speciálisan, lapos vezetékkel kialakított

érzékelők, a még pontosabb belső 

hőmérséklet meghatározás érdekében, 

kimondottan a hűtőszekrények ajtaján 

történő átvezetésre lettek fejlesztve.

Merülő-/ beszúró érzékelő

Gyors hőmérsékletmérés folyékony vagy

félszilárd anyagokban a merülő-/beszúró

érzékelő segítségével.

Egyedi igényekre kialakított érzékelők

Nem talált mérési követelményeihez iga-

zodó érzékelőt? A Testo legyártja Önnek

az egyedi igényei szerinti érzékelőt!

Találja meg az Önnek megfelelő érzékelőt a www.saveris.com oldalon.

testo Saveris 2
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Hőmérséklet érzékelők 
testo Saveris 2-T2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

További érzékelőinket tekintse meg a www.testo.hu oldalon!

Érzékelő típusa

Hűtőhőmérséklet érzékelő (NTC)
lapos kábellel, kábelhossz: 2 m,
IP 54, fix kábel

Beépíthető külső érzékelő alumínium 
borítással, IP 65, rögzített kábel, 
hossza: 2,4 m

Nagypontosságú merülő-/beszúró
érzékelő, kábelhossz: 6 m, IP 67,
fix kábel

Felületi érzékelő (telepíthető), fix
kábellel, hossza: 2 m

Hűtőhőmérséklet érzékelő NTC
lapos kábellel, kábelhossz 2 m,
IP 54, fix kábellel

Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Pontosság

±0,2 °C (-20 ... +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)

±0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (maradék méréstartomány)

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (maradék méréstartomány)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

± a mért érték 0,5 %-a (+100 ...+125 °C)
±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (maradék méréstartomány)

t99

15 s

190 s

5 s

150 s

8 s

Rendelési 
szám

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Tépőzáras csőhőmérséklet
érzékelő, max. 75 mm csőátmérőig,
Tmax. +75°C, NTC, fix kábel

Külső hőmérsékletérzékelő, 12 
mm-es átmérőjű csatlakozóval,
kábel nélkül

-50 ... +70 °C

-30 ... +50 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

±0,2 °C (-30 ... +50 °C)

60 s 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm
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Hőmérséklet érzékelők 
testo Saveris 2-T3 WiFi-s adatgyűjtőhöz

testo Saveris 2

Páratartalom-, és hőmérséklet érzékelők 
a testo Saveris 2-H2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

Ø 6 mm

40 mm

Csatlakozás: rögzített kábel 1,9 m

Beépített érzékelő nemesacél
védőköpennyel, K-típusú hőelem -50 ... +205 °C 2. osztály* 20 s 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSpeciális hűtőhőmérséklet érzékelő, 
ami egy beszúró érzékelő K-típusú 
hőelemmel, lapos vezetékkel, kábel-
hossz: 2 m, IP 54

-40 ... +220 °C 1. osztály 7 s 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Csatlakozás: rögzített kábel 1,6 m

Mágneses fe lü let i  érzékelő 
fém felületekhez, tapadóerő 
kb.10N mágnesekkel, magas 
hőmérsékletekhez, K-típusú hőelem

-50 ... +400 °C 2. osztály* 0602 4892

Csatlakozás: rögzített kábel 1,2 m

Csőhőmérséklet érzékelő (rugós), 
átmérő: 5 ... 65 mm, cserélhető 
mérőfejjel, méréstartomány rövid 
ideig +280°C-ig, K-típusú hőelem

-60 ... +130 °C 2. osztály* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Csatlakozás: rögzített kábel 1,5 m

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő, 
max. 120 mm csőátmérőig, K-típusú 
hőelem

-50 ... +120 °C 1. osztály* 90 s 0628 0020

Érzékelő típusa Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány Pontosság t99
Rendelési 

szám

Hajlítható, kis tömegű merülő 
m é r ő c s ú c s ,  i d e á l i s  k i s 
volumenben történő méréshez, 
pl. petricsészében, vagy felületi 
méréseknél (rögzítés pl. öntapadó 
tesa szalaggal), K-típusú hőelem, 
kábel hossz: 2 m, típusa: FEP 
hőszigetelt, (max. 200 °C-ig hőálló, 
vezeték méretei: 2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... +1000°C 1. osztály* 1 s 0602 0493500 mmØ 0.25 mm

* Az EN 60584-2 szabvány szerint a pontosság: az 1. osztályban -40 ...+1000 °C (K-típusú), a 2. osztályban -40...+1200 °C (K-típusú)
és a 3. osztályban -200 ...+40 °C (K-típusú).

Érzékelő

Páratartalom / hőmérséklet érzékelő 
12 mm, fix kábel, hossza: 1,3 m

Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány

-30 ... +70 °C
0 ... 100 %rH

Pontosság

± 0,3 °C
±2 %rH +25 °C-on (2 ... 98 %rH)
± 0,03%rH/K
± 1 digit

Rendelési szám

0572 2155

Külső páratartalom / hőmérséklet 
érzékelő 12 mm, csatlakozóval, 
vezeték nélkül

-30 ... +50 °C
0 ... 100 %rH

± 0,3 °C
±2 %rH

0572 2154

További érzékelőinket tekintse meg a www.testo.hu oldalon!

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm
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Rendelhető tartozékok

Rendelési
szám

0572 2020

0572 2152

0515 0414

0515 0572

0554 2001

28 0520 0141

28 0529 0003

28 0520 0176

28 0520 0066

Elemek a WiFi érzékelőhöz (4 x alkáli mangán AA elem)

Hálózati adapter a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

Elemek a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtőhöz -10 °C alatti alkalmazáshoz (4 x Energizer L91 Photo lítium)

Ajtónyítás érzékelő kábel Mini-DIN kábellel 0572 2152

Mágneses adapter testo Saveris 2 fali konzolhoz, a mágneses felületekhez történő rögzítéshez

Hőmérséklet kalibrálás 3 szabadon választható ponton (-40 °C...+180 °C)

Hőmérséklet kalibrálás szabadon választható plusz pont (-40 °C...+180 °C)

Páratartalom kalibrálás 11,3% rH, 40% rH, 75,5% rH pontokon

Páratartalom kalibrálás 3 szabadon választható ponton (10% rH...90% rH)

The testo Saveris 2 Applikáció

iOS / Android-kompatibilis alkalmazás, 

a vezeték nélküli LAN-os testo Saveris 2 

adatgyűjtő rendszerhez, a még könnyebb 

és rugalmasabb használatért.

Hatékonyabb üzemeltetés*:

•  Gyors WiFi hálózat felismerés és kiválasztás

• Gyorsabb párhuzamos adatgyűjtő működtetés

Egyszerű elemzés*:

• WiFi hálózat erősség-, és tartománytesztelés

• Jegyzőkönyv készítés és küldés

Megbízható riasztás funkciók:
• Azonnali értesítés határérték átlépéskor (push notification)

• Kiegészíthető e-mail vagy SMS riasztással

* A csillaggal jelölt funkciók kizárólag a testo Saveris 2 App Android

változatára érvényesek.
testo Saveris 2 App

díjmentes letöltés

0520 0010

0520 0033

ISO kalibrációs bizonylat fényerősségre; 0 Lux, 500 Lux, 1000 Lux, 2000 Lux, 4000 Lux

ISO kalibrációs bizonylat CO2; 0 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm

28 0520 0153

28 0520 0176

ISO kalibrációs bizonylat  (testo 160 IAQ) hőmérsékletre 0 °C, +25 °C, +50 °C

ISO kalibrációs bizonylat páratartalomra +11 °C-on, páratartalom pontok 40 %rH és 75 %rH



testo Saveris 2

www.testo.hu
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237-1747
Fax: +36 1 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu




