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testo Saveris 2

Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 ile 

neler yapılır:

•  Sıcaklığı ve nemi otomatik olarak izleyin

•  Sorunlar oluştuğunda acil alarmlar alın

•  Her yerden ve her zaman ölçüm verilerine erişin

•  Ürünlerinizin ve proseslerin kalitesinin kontrol 

altında daha da iyi olmasını sağlayın

İklim kontrolü, birçok sektör için önemli bir konudur. 

Bununla birlikte, şu anda sınırsız dijital imkanlara sahip 

bir dünyada yaşıyoruz, ancak genellikle hala eski ve çok 

karmaşık yöntemler kullanarak sıcaklık ve nem değerlerini 

izliyoruz. Örneğin, ölçüm değerlerinin listeye elle eklenmesi 

gereken bir termometre ile yapılan anlık ölçümlerle. Çok 

güvenilmez ve hatalara açık bir yöntem. Ya da bir yandan 

güvenilir şekilde kayıt alan ancak diğer taraftan limit değer 

ihlallerinde aktif alarm vermeyen veri kayıt cihazlarıyla. Bu, 

derhal tepki verememe gibi bir risk yaratır. Özet olarak, 

ölçüm verilerini üretmek, belgelemek ve analiz etmek için 

çok fazla zaman harcıyoruz. Ancak farklı bir şekilde de 

yapılabilir: dijital dünyanın avantajlarını kullanan akıllı iklim 

izleme sistemi testo Saveris 2 ile - bizim için önemli şeylere 

daha fazla zaman tanır. 

Kablosuz yerel ağ tabanlı testo Saveris 2, tüm ilgili kontrol 

noktalarını otomatik olarak izlemenize ve kesintisiz olarak 

belgelemenize yardımcı olur. 

g Gıda sektöründe, gıdaların arzulanan kalitesini ve 

pazarlanabilirliğini sağlamak, ayrıca tüketicinin olumsuz 

sağlık etkilerinden korunması için merkezi bir yapı taşıdır. 

Zarar görmüş gıdaların satışı, şirketlerin imajına ciddi zarar 

verebilir. 

g Eczanelerde ve hastanelerde, ilaçların depolanması 

için üretici firmaların öngörülen sıcaklık limitlerine bağlı 

kalmalarını sağlar. Öngörülenden fazla saklama sıcaklıkları 

etkinlik kaybına ya da zararlı dejenerasyon ürünlerinin 

oluşmasına yol açarsa, sonuç hastaların sağlığı ve tesisin 

itibarı için yıkıcı olabilir. 

testo Saveris 2, uygulamaların çok yönlülüğü ve maliyet 

tasarrufu açısından rakipsizdir. Tesis Yönetiminde, 

müzelerde veya endüstride: sistemin veri kayıt cihazları son 

derece esnektir, sıcaklık ve nemin uzun süreli ölçülmesi 

gereken neredeyse her yerde kullanılabilir. Batırma tip, 

yüzey ve hava sıcaklık probları ile harici prob portföyü 

hemen hemen her tür uygulama için bir çözüm sunar. Ve 

yerel WLAN ağınıza entegrasyonu sayesinde muazzam bir 

maliyetten tasarruf edersiniz. Ayrıca yazılım yüklemesi veya 

veritabanı yedeklemeleri geçmişte kaldığından, hiçbir BT 

masrafınız da yoktur. 

testo Saveris 2 ile normlara ve düzenlemelere güvenli bir 

şekilde uyun, süreçleri optimize edin, kaliteyi sağlayın ve 

verimliliğinizi artırın. 

Günümüzün iklim kontrolüne hoşgeldiniz. 

Akıllı bir dünya için iklim kontrolü

İzleme ve dokümantasyon artık kolay ve güvenli
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testo Saveris 2

testo Saveris 2 nasıl çalışıyor?

Bir bakışta sistem

testo Saveris 2, ihtiyaçlarınıza göre bir araya 

getirebileceğiniz ve var olan ağınıza entegre edebileceğiniz 

çok esnek bir kablosuz veri kayıt sistemidir. Ölçmek 

istediğiniz şeye ve yere bağlı olarak, bir dizi sıcaklık ve nem 

kayıt cihazından ve prob portföyünden birini seçebilirsiniz. 

Tüm veri kayıt cihazları ölçüm değerlerini Testo Bulut’a 

gönderir ve burada bu ölçüm verileri otomatik olarak 

kaydedilir ve belgelenir. Bulut erişimi aracılığıyla ölçüm 

değerlerinizi bir akıllı telefon, tablet veya PC’den her zaman 

görebilir ve kritik değerlere ulaştığında alarm alırsınız. Her 

zaman, her yerde.
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Daha az stres 
Daha fazla güvenlik

Bu avantajlar hayatınızı kolaylaştırır.

Verilerinizin güvende olduğunu bilin

Ölçüm verileriniz Testo Bulut’ta saklanır ve 

sıkı güvenlik standartlarına tabidir. Buna ek 

olarak, kablosuz LAN’da güç kesilmesi veya 

kaybı durumunda bile veri kaybolmaması 

için veri kayıt cihazı 10.000’e kadar ölçüm 

değerine kadar bir belleğe sahiptir.

Zamandan ve yürüme mesafesinden 

tasarruf edin

Ölçüm değerleri otomatik olarak kablosuz 

LAN ile Testo Bulut’a iletilir. Uzun 

mesafelerden ve kayıt cihazlarının manuel 

okunmasından tasarruf sağlarsınız.

Kolay dokümantasyon

Artık sıkıcı belgeler, eksik değerler ve 

uzun listeler yok: testo Saveris 2 ile ölçüm 

değerlerinizi otomatik olarak sunabilir, analiz 

edebilir ve belgeleyebilirsiniz. Ölçüm verileri 

ve raporları dışa aktarılabilir ve otomatik 

olarak e-posta ile gönderilebilir.

Kolayca başlatın

testo Saveris 2’yi kullanabilmek için hiçbir

yazılım yüklemenize gerek yoktur. Tüm

ihtiyacınız olan internet bağlantısı, kablosuz

LAN ve normal bir web tarayıcı.

Hızlı tepki

Limit değer ihlallerinde testo Saveris 2, 

e-posta, SMS veya anlık bildirim ile acil 

alarmlar sunar. Bu, arızalara hızlı bir şekilde 

cevap verebilmenizi sağlar. 

Tüm veriler gözünüzün önünde

Tüm ölçüm değerlerini, dünyanın herhangi bir

yerinde internete bağlanabilen bir akıllı 

telefon, tablet ya da PC ile görüntüleyebilir, 

çağırabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Geniş prob seçimi

Sistem, gereksinimlerinize göre uyarlanabilir 

ve ek veri kayıt cihazları tarafından sınırlama 

olmaksızın genişletilebilir. Buna ek olarak, 

kayıt cihazları çok yönlü uygulamalar için 

problar ile kombine edilebilir. Özelleştirme de 

mümkündür.

Kolay bağlantı

testo Saveris 2 çeşitli kablosuz LAN 

standartlarını kullanır: (Standart) IEEE 

802.11 b/ g/n ağlarının yanı sıra IEEE 802.1x 

Kurumsal şifrelemeli WPA2 ağları. Var 

olan kablosuz LAN altyapınızın kullanımı 

sayesinde, ayrı bir kablosuz baz istasyonu 

için herhangi bir maliyet oluşmaz.
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testo Saveris 2

Çünkü sadece güvenilir gıdalar  
gerçekten lezzetlidir

Kesintisiz sıcaklık izleme ve kolay dokümantasyon

Taze, kolay bozulabilen gıdalar ile uğraşırken, ürünlerin zarar 

görmesini önlemek için optimum ortam iklim koşullarının her 

zaman garantilenmesi gerekir. testo Saveris 2’nin kullanımı, 

ilgili tüm soğutma ünitelerindeki sıcaklığın koşullara tam 

olarak uymasını sağlar. Bu, ürünlerinizin kalitesini korur ve 

müşterilerinizin memnun kalmasını sağlar. 

 

Gıda sektöründe ve süpermarketlerde

Taze gıdalar, gıda perakendede kaliteden sorumlu olanlara 

günlük zorluklar getirir. Meyve, sebze, et, balık veya süt 

ürünleri sadece iştah açıcı görünmekle kalmamalı aynı 

zamanda hijyenik ve güvenli olmalıdır. Her iki durumda da 

sıcaklık çok önemlidir. Kalite parametrelerini daha etkin 

bir şekilde kontrol altına alabilmeniz için testo Saveris 2 

geliştirilmiştir. Otomatik kablosuz LAN veri kayıt sistemi, 

ilgili tüm soğutma ünitelerinin performanslarının manuel 

çaba göstermeden izlenmesini ve belgelenmesini sağlar. 

Bu, gıda kalitesini, itibarınızı ve cirolarınızı korur. 

Kolay, her zaman ve her yerde. 

Kasaplarda, pastanelerde ve gıda işleme tesislerinde

Fırınlar, kasaplar ve daha küçük gıda işleme tesislerinin 

çoğu tek bir çatı altında gıda üretimi, depolaması ve satışı 

ile uğraşmak zorunda olduğu özel zorluklarla karşı karşıya. 

Kantinler ve catering operasyonları gibi büyük mutfaklarda 

da, yüksek özen, ihtimam ve uzmanlığa ihtiyaç duyulur. Bu 

bağlamda testo Saveris 2, tüm sıcaklıkların kritik noktalarda 

izlenmesini sağlayarak üzerinizdeki yükü alır. Limit değer 

ihlali durumunda güvenilir alarmlar ek güvenlik sağlar. Bunu 

bilerek, asıl önemli olan şeye - kalitenizle müşteriyi mutlu 

etmeye konsantre olabilirsiniz.
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“Et ve sosis ürünlerimizin kalitesi günden güne daha çok 
ön plana çıkıyor. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2 zorlu 
gereksinimlerimizi karşılıyor, en üst fiyat/performans oranı 
sunuyor ve bana güvenlik sağlıyor. Kesinlikle tavsiye 
ediyoruz.”

Ralf Spindler, Almanya
Metzgerei Spindler Kasapları 
Kasap ve şirket sahibi  

Gıda güvenliği için sipariş önerisi

Hassas ürünleri buzdolabında 
korumak için, dahili sıcaklık probu 
ile testo Saveris 2-T1’i veya harici  
NTC probu ile testo Saveris 2-T2’yi 
öneriyoruz. Bu kayıt cihazlarına bir 
kapı teması sensörü de bağlanabilir, 
böylece alarmlar alabilirsiniz, örn. 
bir buzdolabı kapısı uzun süre açık 
bırakıldığında.

Gelişmiş lisansa özel: zaman kontrollü alarmlar 
Gıdaların sıcaklığını izlemek için özel olarak zaman kontrollü alarm 
fonksiyonunu geliştirdik. Bu, testo Saveris 2’yi günlük çalışma-
larınızın farklı gereksinimlerine daha esnek bir şekilde adapte etmeni-
zi sağlar. Örneğin bu fonksiyon defrost özellikli dolaplardan gereksiz 
alarm almamanız anlamına gelebilir: tanımlanan sıcaklık sınırları buz 
çözme işlemi sırasında basitçe devre dışı bırakılabilir.

Kağıtsız & şeffaf
Dijital çağda süpermarketler, 
restoranlar veya üretim 
işletmelerindeki Kalite 
Yönetimi’ne genel bir bakış atın. 
testo Saveris Çözümlerimizi 
inceleyin.
www.testo.com.tr
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İlaçlarınız da sağlıklı kalır

Eczane ve hastanelerde sıcaklıkların güvenli bir şekilde izlenmesi 
ve kolay dokümantasyonu.

Eczaneler

İlaçlar ancak kusursuz kalitedeyse insanları sağlıklı hale 

getirebilir. Bu nedenle, eczanelerde en önemli konular 

soğuk zincirin sağlanması ve ilaçların doğru depolanmasıdır. 

AB’de, AB-GDP Rehberi, kesintisiz dokümantasyon da dahil 

olmak üzere sıcaklık limit değerlerine bağlı kalmayı öngörür. 

Bununla birlikte, eczanelerde bir ilaç buzdolabının bozulması 

durumunda şirket için ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, 

ortam iklim değerleri depolamada ve ilaç dolaplarında 

standart olarak izlenir. Hasarlı ilaçların neden olduğu maddi 

kayıpların yanı sıra eczanenin itibarı da tehlikeye girer. Bir 

eczanede ortam ikliminin izlenmesinin birçok nedeni vardır - 

ve testo Saveris 2 ile artık dataloggerların manuel okunması 

ve sıkıcı evrak işleri olmadan bunu yapmanın bir yolu da 

vardır. 

 

Hastaneler

Hastaların hızla iyileşebilmesi için hastanedeki ortam 

koşullarının da doğru olması gerekir. Bu koşullar arasında, 

teknik altyapının bulunup bulunmadığı, hasta odalarında 

doğru ortam iklimi, tedavi ve depolama odaları ile ilaç ve 

kan ünitelerinin bulunduğu buzdolaplarında yasal olarak 

öngörülen sıcaklıklar sayılabilir. Tüm bunlar, izlenmesi 

gereken birçok farklı ölçüm sahası demektir. Bu ölçüm 

yerlerinden bazıları erişilemez veya çok uzaktadır, böylece 

sorumluluk alanındaki tüm kritik alanların sürekli izlenmesi 

daha zor hale gelir. testo Saveris 2, birçok ölçüm yerini 

kolayca denetlemenize yardımcı olur. Alarm fonksiyonu 

ortam koşullarındaki istenmeyen değişikliklere hızlı tepki 

verir. Örneğin, aşırı ısınma nedeniyle ortaya çıkan  acil 

durum santralindeki hayati risk içeren arızalar veya hayat 

kurtaran kan ünitelerinin bozulması önlenebilir.

Eczane ve hastanelere özel geliştirildi: 

testo Saveris 2 
buzdolabı seti
testo Saveris 2 buzdolabı seti 
(sipariş no. 0572 2103) depolanan 
ilaçların gerçek sıcaklığını belirle-
mek için bir referans sıvı kullanır ve 
kritik sıcaklık sapmaları durumunda 
yalnızca alarm tetikler. Eczaneler ve 
hastaneler için öneri: Testo Bulut 
için Gelişmiş lisans
•  Otomatik olarak oluşturulmuş 

raporlar sayesinde zahmetsiz 
dokümantasyon

• Tüm sıcaklık değerlerini tam 
   kontrol - farklı şube çıkışlarında 
   bile
• SMS alarmı sayesinde huzur 
   içinde uyuyun

testo Saveris 2
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“testo Saveris 2, sıcaklığa duyarlı ilaçların depolanmasında 

günlük gereksinimlerimize göre en uygun şekilde uyarlandı. 

Soğutuculu dolaplardaki sıcaklıklar 2 ve 8 °C arasındaki 

kritik eşiği aştığında bize derhal bilgi verilir. Bu soğuk 

zinciri korumak için çok önemlidir ve bazı ilaçlar için 

vazgeçilmezdir. Bu, depolanan ürünlerin hasar görmesini 

önlemek için yeterince hızlı reaksiyon gösterebileceğimiz 

anlamına gelir.”

François-Xavier Crozet
Fransa 
RUBEX Pharma Direktörü
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testo Saveris 2

Yüksek kullanılabilirlik 
ve ürün kalitesi için

Endüstride ortam iklimi izleme

“testo Saveris 2 kablosuz veri kayıt cihazları sayesinde tüm soğuk odalarda 
sıcaklıklar üzerinde kapsamlı ve etkili bir kontrole sahibiz;  
ve alarm fonksiyonu sayesinde tüm üretim süreçlerimiz boyunca soğuk 
zincirin kırılmasını önledik."

Julio Gámez, İspanya 
DSV Spain (Rubí) Bakım Sorumlusu
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Doğru iç ortam iklimi, sunucuların çalıştığı her yerde 

muhafaza edilmelidir. Bir sunucu odası çok sıcak veya 

çok nemli olursa, arıza riski büyük ölçüde artar. Çalışan 

bir klima sistemine rağmen, umulmadık performans 

zirveleri bazen sıcaklıkta beklenmedik artışlara neden 

olabilir. testo Saveris 2 kablosuz LAN veri kayıt sistemi ile 

sunucu odalarındaki sıcaklık ve nemi otomatik olarak ve 

minimum bir çaba ile izleyebilirsiniz; böylece sistemlerin 

kullanılabilirliğini artırabilirsiniz. testo Saveris 2, sunucunun 

acil olarak kapatılması ihtiyacı doğmadan önce posta, SMS 

veya anlık bildirim ile sizi uyarır. Karşılık gelen limit değerini 

kendiniz belirleyebilirsiniz. Gelişmiş fonksiyonellik sayesinde 

çeşitli sunucu odalarının izlenmesi de mümkündür çünkü 

farklı ölçüm lokasyonlarını açık bir şekilde karşılaştırabilir 

ve hatta birkaç kullanıcı hesabı kurabilirsiniz. Otomatik 

dokümantasyon ve raporlama işlevi sayesinde, ISO 

denetimleri için de idealdir.

Sunucudan dumanlar gelmeden önce

Arızaları önleyin ve BT kullanılabilirliğinin devamlılığını sağlayın 

"testo Saveris 2 ile daha fazla güvendeyiz. Bu sis-
tem mükemmel bir yatırım; veri merkezimizin duru-
mundaki herhangi bir değişikliğe her an, her yerde 
tepki göstermemizi sağlayan basit bir çözüm. Öneri-
yorum.”

Leonardo Machado, Portekiz
CICCOPN BT Direktörü

Sunucu odalarını izlemek için 
sipariş önerisi

Sunucu odalarındaki iklimi izlemede sıcaklık ve nemi izlemek için 
testo Saveris 2-H1 ve testo Saveris 2-T1 kablosuz veri kayıt ciha-
zlarını ve tam esneklik için Testo Bulut Gelişmiş lisansı öneririz:

• Çeşitli ölçüm konumlarının karşılaştırmalı grafiksel özeti
• Birkaç kullanıcı hesabı 
• Kullanışlı otomatik raporlama fonksiyonu
• API arayüzü 
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testo Saveris 2

Böylece Eski Ustalar sonsuza dek 
genç kalırlar

“testo Saveris 2 sistemi, Saint-Nazaire’deki 3 
müzeyle birlikte aynı zamanda müzelerdeki özel alan-
ları da sürekli izlememizi sağlıyor. Sistem, alarmlar ve 
veri geçmişine ek olarak, tedarikçilerimizle birlikte, 
sanat eserlerimiz için gerekli olan iklim istikrarını 
sağlama olanağı da sunuyor.” 

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, Müze Müdürü 
Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon and Ecomusée.

testo Saveris 2 temel alınarak geliştirilen testo 160, özellikle 

sergi salonlarında ve cam vitrinlerde kullanılmak üzere 

geliştirildi. Sıcaklık, nem, ışık şiddeti, UV radyasyonu, 

CO2 konsantrasyonu ve atmosfer basıncı gibi tüm ilgili 

parametreleri otomatik ve kesintisiz olarak ölçer ve belgeler. 

Veri kayıt cihazı dikkat çekmez ve göze batmayan bir 

şekilde yerleştirilir. Boyanabilir, spreylenebilir veya dekore 

edilebilir deko-kapak sayesinde ortamda fark edilmezler. 

Kayıt cihazlarının dahili ve/veya harici sensörleri vardır. 

Ayrıca tasarımları ve boyutları sayesinde, veri kayıt cihazı 

yerleştirilemeyen küçük cam vitrinlerde izleme yapmak için 

idealdir.

testo 160 minimalistik tasarım ve 
maksimum kontrol

Müzelerde iklim değerlerinin izlenmesi oldukça karmaşıktır, 

çünkü kapalı iklim sadece binanın yapısına ve dış sıcaklığa 

değil, aynı zamanda hesaplanması zor olan ziyaretçi 

sayısına da bağlıdır. Sıcaklık veya havadaki nem aniden 

yükselirse, müze, sergilere zarar vermemek için karşı 

önlemleri hızla başlatmalıdır. Bunun haricinde, borç verenler 

ve sigorta şirketleri genellikle kabul edilen iklim koşullarına 

uyulduğundan emin olmak ister. 

testo Saveris 2 ile müzeler, farklı odalardaki ortam iklim 

koşullarını güvenilir ve aşırı çaba harcamadan izleyen ve 

belgeleyen bir sisteme sahiptirler ve ayrıca değişen sergi 

konseptlerine esnek bir şekilde uyum sağlayabilirler.

testo 160 
testo 160 izleme sistemi, vitrin, 
sergi odası ve depolardaki ortam 
koşullarını izler.

www.testo.com.tr
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testo Saveris 2

testo Saveris 2 kablosuz otomatik veri kayıt sistemi ile 

sorumluluğunuz altındaki odalarda minimum çaba harcayarak 

her zaman en iyi iklim koşullarının bulunduğunu garanti 

edersiniz.

İnsan, malzeme ve makine için 
konfor bölgesi

Tesis Yönetiminde zamandan ve mesafelerden tasarruf edin

“testo Saveris 2’yi kullanıyoruz çünkü her gün bize 
zaman kazandırıyor. Web’den otomatik rapor indire-
bildiğim için tesisimizdeki tüm dataloggerlardan ma-
nuel veri toplayarak zaman kaybetmiyorum.”

Tuğrul Göktuğ, Türkiye
Flammaerotec Kalite Yöneticisi

testo Saveris 2-H1 ve testo Saveris 2-H2 nem veri kayıt 

cihazları bina denetçileri için ideal cihazlardır. Bulut 

üzerinden otomatik uzaktan izleme, binalardaki nem ve küf 

sorunlarının fark edilmesine olanak tanır. Bir duvar yüzey 

Bina kurutmada 
maliyetleri azaltın ve küfü önleyin  

Tesis Yönetimi için sipariş önerisi

Endüstriyel alanlardaki sıcaklık ve 
nemi izlemek için Gelişmiş Bulut 
lisansına sahip testo Saveris 2-H1 ve 
testo Saveris 2-T1 veri kayıt 
cihazlarını öneririz.

Binalara nemli neden olan hasarın 
tespiti ve önlenmesi için kablosuz 
veri kayıt cihazı testo Saveris 2-H2’yi 
dijital, harici nem probu 0572 2154 
ile birlikte kullanmanızı öneririz.

Büyük bir şirket binası veya birkaç bölgeden sorumluysanız, 

Gelişmiş lisansa sahip testo Saveris 2 üzerinizden büyük 

miktarda yük alır. Nedeni, veri kayıt cihazlarının 3 seviyede 

gruplandırılmasının sağlamasıdır. Bu, çeşitli ölçüm 

yerlerinin net bir şekilde karşılaştırılmasını ve binanın farklı 

yerlerinde klima sisteminin performansını kontrol etmenizi 

sağlar. İstenmeyen iklim değerlerinde SMS veya e-posta 

alarmla uyarılırsınız. Bu size her zaman tam bir genel bakış 

sunar, yürüme mesafelerinin ve kayıt cihazlarının manuel 

okunmasının önüne geçer.

probu ile birlikte binalarınızdaki ortam iklim değerlerine 

sürekli bir bakış sağlar - çiğleşme noktası aşıldığında ise 

derhal alarm alırsınız.

Bina kurutma için sipariş önerisi
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Her şey kontrol altında  
Her zaman, her yerde

Bulut tabanlı testo Saveris 2 yazılımı ile ölçüm değerlerinizin dokümantasyonunu ve 
analinizini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

testo Saveris 2

Veri kayıt cihazlarının devreye alınması

Alarmlara genel bakış

testo Saveris 2 yazılımı her zaman ve her yerde kullanılabilir: 

Sadece tarayıcınızdan www.saveris.net adresine gidin 

ve devam edin. Herhangi bir yazılım yüklemesi gerekli 

değildir. Veri kayıt cihazlarının devreye alınması adeta 

çocuk oyuncağıdır ve tarayıcı veya testo Saveris 2 Mobil 

Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Veri kayıt cihazları 

kablosuz LAN’ınıza bağlandıktan sonra ölçüm verilerini 

kolayca analiz edilebilecekleri Bulut veritabanına gönderir. 

Ayarlanabilir limit değerleri ve alarmlar, kritik aralıktaki iklim 

koşullarını göz ardı etmenizi önler. Otomatik raporlama 

işlevi sizi her zaman güncel tutar. Ayrıca testo Saveris 2 

tarafından kaydedilen verileri başka bir sistemde kullanmak 

isterseniz, veri entegrasyonunu kolaylaştıran bir API arayüzü 

(ücretlidir) de mevcuttur.

Verilerin analiz edilmesi

Otomatik raporlar



 15

Bulut paketleri

Herhangi bir ölçüm görevinin üstesinden gelebilmeniz için özel olarak geliştirildi

IOS ve Android için geliştirilen Mobil 

Uygulama ile testo Saveris 2 kablosuz veri 

kayıt sistemini daha da kolay ve esnek bir 

şekilde kullanırsınız.

testo Saveris 2 Mobil Uygulama

Ücretsiz

Daha verimli devreye alma*:

•  WiFi ağının kolay tanınması ve seçilmesi

• Çeşitli kayıt cihazlarının daha hızlı ve aynı anda devreye

   alınması

Kolay ağ analizi*:

•  Kablosuz LAN ağının güç ve menzilinin test edilmesi

• Durum raporlarının oluşturulması ve gönderilmesi

Güvenilir alarm fonksiyonları:

• Limit değer ihlallerinin bildirimleri

• E-posta veya SMS alarmları

* Bu fonksiyonlar sadece testo Saveris 2 Uygulamasının Android 
sürümünde bulunur.

testo Saveris 2 Mobil Uygulaması

Temel 
Bulut lisansı

Gelişmiş 
Bulut lisansı

Ölçüm sıklığı 15 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa

Veri saklama Maks. 3 ay Maks. 2 yıl

Raporlar Manuel Otomatik

Her hesap için 
kullanıcı sayısı

1 10

Alarmlar E-mail E-mail, SMS

Fiyat ücretsiz

12.00 EUR  
veri kayıt cihazı/
yıl’dan başlayan 

fiyatlarla*

*lisans süresine bağlı olarak

Analysis & Reports

Data loggers 1 Data loggers 2 Data loggers 3

Graphical analysis

Tabular presentation

Alarms

Coldstore
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testo Saveris 2 kablosuz veri kayıt 
cihazları 

Sahadaki uygulamanızda – hassas ölçümler için  

testo Saveris 2 ile çalışabilmek için bir veya daha fazla 

kablosuz veri kayıt cihazına ihtiyacınız vardır. Cihazlarda 

sıcaklık ve nem ölçümü için entegre sensörler bulunabilir 

veya harici problar bağlanabilir.

Kablosuz veri kayıt cihazları, sıcaklık ve nem probları hakkında daha fazla bilgi için: www.testo.com.tr

testo Saveris 2-T3 - Bağlanabilir sıcaklık 

probları

•  İki adet TC prob bağlantısı

•  Ölçüm aralığı: -195 ... +1350 °C (isteğe bağlı 

K Tipi prob ile)

•  2 x10,000 ölçüm değeri için dahili veri 

hafızası

• 12 aylık pil ömrü

•  IP54’e göre toz ve su sıçramalarına karşı 

korumalı

testo Saveris 2-T1 - Entegre sıcaklık 

probu ile

• Ölçüm aralığı: -30 ... +50 °C

•  10,000 ölçüm değeri için dahili veri hafızası

•  Toz geçirmez ve IP65’e göre su 

sıçramalarına karşı korumalı

• EN 12830-uyumlu

testo Saveris 2-H1 - Entegre sıcaklık ve 

nem probu ile

• Ölçüm aralığı: -30 ... +50 °C / 

                            0 ... 100 %RH 

•  2 x10,000 ölçüm değeri için dahili veri 

hafızası

• 12 aylık pil ömrü

• Koruma sınıfı IP30

testo Saveris 2-T2 - Bağlanabilir sıcaklık 

probları 

•  2 adet NTC prob bağlantısı

• Ölçüm aralığı: -50 ... +150 °C

•  2 x10,000 ölçüm değeri için dahili veri 

hafızası

• 12 aylık pil ömrü

•  Toz geçirmez ve IP65’e göre su 

sıçramalarına karşı korumalı

• EN 12830-uyumlu

testo Saveris 2-H2 - Bağlanabilir sıcaklık 

ve nem probları

• Proba göre ölçüm aralığı

•  2 x10,000 ölçüm değeri için dahili veri 

hafızası

•   IP54’e göre toz ve su sıçramalarına karşı 

korumalı

testo Saveris 2
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Beş farklı testo Saveris 2 kablosuz veri kayıt cihazının ikisi

entegre problara sahiptir. Sıcaklık ve nem ölçebilmek için

diğer üçünün geniş prob seçeneklerinden bir ya da iki

harici proba ihtiyacı vardır. Bu her zorluğa meydan

okumanızı sağlar – ölçüm alanının erişimi zor ya da ekstrem

iklim koşulları mevcut olduğunda bile.

Hava sıcaklık probları

Hava sıcaklığı en sık ölçülen parametreler

arasında yer alır. Dolayısıyla geniş bir

seçim aralığı mevcuttur. 

Termokupıl problar

Özel termokupıl probları sayesinde testo

Saveris 2 ile 1350 °C’ye kadar sıcaklık

ölçümü yapılabilir.

Manyetik problar

Çok kullanışlı: Bu problar, ek bağlantıya

gerek kalmadan manyetik yüzeylerin yüzey

sıcaklığını ölçer.

Yüzey sıcaklık probları

Yüzey sıcaklık problarının, tüm ihtiyaçları

karşılayabilmek için geniş bir ölçüm

aralığını kapsayan farklı dizaynları

mevcuttur.

Çok uzun problar 

Ulaşımı zor alanlarda problemsiz ölçüm

yapabilmek için Testo, 30 m’ye kadar

uzunluğa sahip problar sunar.

Kıskaç boru probları

5 ile 75 mm arasındaki çaplarda su ve

ısıtma boruları sıcaklığının ölçümü, gidiş

ve dönüş sıcaklıklarının kontrolü ya da

legionella riskini önlemek için kullanılır.

Nem probları

Birçok endüstriyel proseste, istikrarlı bir

kalite sağlamak için son derece doğru

ve güvenilir nem ölçümü gereklidir. testo

Saveris 2 nem probları ile ±2 %RH gibi bir

doğrulukla bağıl nemi ölçersiniz.

Şerit kablolu problar

Bu probların kabloları yassı ve esnektir. 

Örneğin iç sıcaklığını ölçmek için bir 

buzdolabı kapısından içeri sokmak için 

idealdir.

Daldırma/batırma probları

Bu problar, sıvıların ya da yarı katı

malzemelerin sıcaklığını hızlı bir şekilde

ölçmek için kullanılır.

Özel üretim problar

Eğer ölçüm ihtiyaçlarınıza uygun bir testo

Saveris 2 probu bulamadıysanız, size

isteklerinize uygun özel üretim problar

sunmaktan memnuniyet duyarız.

Sizin için uygun probları burada bulabilirsiniz: www.testo.com.tr 

testo Saveris 2  
sıcaklık ve nem probları

Herhangi bir ölçüm görevinin üstesinden gelebilmeniz için özel olarak geliştirilmiştir
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Alternatif sistemler 

Kablosuz LAN ve Bulut olmadan 
iklim kontrolü çözümleri  

Mevcut bir kablosuz bağlantıyı kullanma veya bir kablosuz 

LAN ağı kurma şansınız yok mu? Veya çevrimdışı olarak 

ölçüm yapmayı mı tercih edersiniz? Sorun değil:

Testo’da her gereksinim için uygun ölçüm teknolojisini 

bulacaksınız. Örneğin, veri izleme sistemimiz

testo Saveris, testo Saveris 2 ile benzer şekilde çalışır

ancak entegre bir kablosuz teknoloji kullanır ve verileri Bulut 

yerine yerel sunucuya kaydeder.   

 

Ve çok yönlü veri kayıt cihazlarımızla, verilerinizi otomatik 

olarak kaydedebilir ve daha sonra bunları rahatlıkla 

bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Aynı zamanda testo Saveris 

yazılımı kaydedilen tüm ölçüm verilerini kapsamlı bir şekilde 

analiz etme ve değerlendirme imkanı da sağlar. 

testo Saveris: Entegre kablosuz RF 
teknolojisi ile izleme sistemi
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Alarm fonksiyonu olmayan geleneksel (çevrimdışı) dataloggerlar ile ölçüm?

testo 174T Mini sıcaklık dataloggerı

• Ölçüm aralığı: -30 ... +70 °C

•  16.000 ölçüm değeri için dahili veri hafızası

•  Toz geçirmez ve IP65’e göre su 

sıçramalarına karşı korumalı

• EN 12830-uyumlu

testo 184 H1 USB datalogger - Sıcaklık 

ve nem için

• Ölçüm aralığı: -20 ... +70 °C

•  64.000 ölçüm değeri için dahili veri hafızası

•  Koruma sınıfı IP 30

testo 175T sıcaklık dataloggerı

•  Dahili NTC sensörü ile

•  NTC probu için prob bağlantısı

   (isteğe bağlı olarak mevcut)

• Dahili ölçüm aralığı: -35 ... +55 °C 

   Harici ölçüm aralığı: -40 ... +120 °C

• MiniUSB kablosu ve SD kart için yan

   bağlantı 2 x 10,000 ölçüm değeri

• 24 ay pil ömrü

•  Toz geçirmez ve IP65’e göre su 

sıçramalarına karşı korumalı

• EN 12830-uyumlu

testo 176T1 Sıcaklık ve nem probları ile 

sıcaklık dataloggerı

•  Dahili Pt100 sensörü ile

•  Pt100 probu için prob bağlantısı (isteğe bağlı 

olarak mevcut)

•  Dahili ölçüm aralığı: -35 ... +70 °C

•  Harici ölçüm aralığı: -100 ... +400 °C

•  MiniUSB kablosu ve SD kart için yan

   bağlantı 



testo Saveris 2

www.testo.com.tr

Hizmetlere genel bakış

testo bonus: Uzman desteği, eğitim ve pratik teknik bilgi ile tam hizmet 

İhtiyaca göre çözümler

İhtiyacınız için doğru ürün çözümü 

(Yeniden) kalibrasyon

Sensörlerinizin (Yeniden) kalibrasyonu –  

sahada da yapılabilir

Eğitim

Sistemin kullanımı konusunda eğitim

Proje planlama

Sahada sisteminizin kapsamını belirleme

Kalifikasyon

Sisteminizin kalifikasyonu/validasyonu

Danışma

Uzmanlarımız tarafından verilen yetkin 

danışma

Haritalandırma

Sensörlerinizin ölçüm yerlerinin belirlenmesi

Çalıştırma

Sisteminizin isteğe bağlı devreye alınması

Destek

Herhangi bir sorunuz varsa uzmanlarımız 

yardıma hazırdır

29
81

 x
xx

x/
m

sp
/1

2.
20

17
Te

st
o 

LT
D

 d
ile

d
iğ

i z
am

an
 d

eğ
iş

ik
lik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.


