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testo Saveris 2

Monitorizarea climatului devine un aspect din ce în ce mai 

important în numeroase sectoare de activitate. Cu toate 

acestea, în ciuda faptului că trăim deja de mult într-o 

lume cu nelimitate posibilități digitale, continuăm încă să 

monitorizăm temperatura și umiditatea cu metode perimate 

și foarte complexe. Există însă și un alt mod de abordare: 

cu testo Saveris 2, sistemul inteligent de monitorizare 

a climatului care folosește avantajele lumii digitale - 

oferindu-ne mai mult timp pentru lucrurile importante.

testo Saveris 2 este imbatabil în ceea ce privește 

versatilitatea aplicațiilor și economiile de costuri. 

Indiferent dacă sunt utilizate în administrarea clădirilor 

sau în asigurarea calității alimentelor sau medicamentelor, 

înregistratoarele de date din acest sistem sunt extrem de 

flexibile și pot fi folosite aproape în orice domeniu în care 

temperatura și umiditatea trebuie măsurate pe perioade 

lungi de timp. Portofoliul de sonde externe de penetrație, 

suprafață sau pentru temperatura aerului oferă o soluție 

pentru aproape orice tip de aplicație.

Monitorizare climat pentru o lume inteligentă.

Monitorizarea și documentarea sunt posibile acum ușor și fiabil.

Alimente Produse farmaceutice Administrarea clădirilor
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Mai puțin stres.Fiabilitate mai mare.

Avantajele care vă fac viața mai ușoară.

Certitudinea siguranței datelor 

dumneavoastră.

 Valorile măsurate sunt stocate în Testo 

Cloud, care este supus unor standarde 

stricte de securitate.  Adițional, 

înregistratorul de date dispune de o memorie 

cu capacitatea de a stoca până la 10.000 de 

valori, astfel încât nu există nicio posibilitate 

ca datele să se piardă chiar dacă survine o 

pană de curent sau o întrerupere a conexiunii 

wireless LAN.

Economisiți timp și efort de deplasare.

Valorile măsurate se transmit automat în 

Testo Cloud prin rețea LAN wireless. Astfel 

reduceți considerabil deplasările și efortul de 

citire manuală a înregistratoarelor.

Documentare fără efort.

Gata cu birocrația greoaie, valori omise 

și liste interminabile: cu testo Saveris 2 

aveți posibilitatea să vizualizați, analizați 

și documentați automat valorile măsurate. 

Datele măsurate și rapoartele pot fi exportate 

și transmise automat prin e-mail.

Pornire simplă.

Nu este nevoie să instalați niciun software 

pentru a utiliza testo Saveris 2. Aveți nevoie 

doar de o conexiune la internet, o rețea LAN 

wireless și de un browser normal.

Răspuns prompt.

În cazul în care se depășesc valorile limită, 

testo Saveris 2 vă anunță imediat, cu ajutorul 

alertelor transmise prin e-mail, SMS sau 

notificări de tip push. Acest lucru vă permite 

să răspundeți cu promptitudine oricăror 

anomalii. 

Țineți sub observație toate datele.

Puteți vizualiza, apela și evalua toate valorile 

măsurate de oriunde din lume, folosind 

un telefon smart, tabletă sau computer cu 

conexiune la internet.

Extensie flexibilă.

Sistemul poate fi adaptat cerințelor 

dumneavoastră și, la nevoie, completat cu 

înregistratoare de date suplimentare. Mai 

mult, înregistratoarele se pot combina cu 

sonde pentru cele mai versatile aplicații. 

Posibilitate de personalizare.

Conexiune fără efort.

testo Saveris 2 folosește o varietate de 

standarde wireless LAN: 

rețele (standard) IEEE 802.11 b/g/n, precum 

și rețele IEEE 802.1x cu criptare WPA2 

Enterprise. Grație utilizării infrastructurii 

dumneavoastră wireless LAN existente, 

nu există costuri pentru o stație wireless 

separată.

Sistem de 
monitorizare 

online
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testo Saveris 2

Totul sub control. 

Oricând și oriunde.
Cu software-ul în cloud testo Severis 2, vă puteți gestiona documentația și analiza 
valorilor măsurate rapid și ușor. 

Sistemul testo Saveris 2 are două componente: hardware 

și software în Cloud.

Partea de hardware cuprinde o serie de înregistratoare de 

temperatură și umiditate cu o gamă largă de sonde. 

Partea de software în Cloud vă stă oricând și oriunde la 

dispoziție: apelați www.saveris.net din browser-ul dumnea-

voastră și porniți la treabă. Nu este necesară instalarea unui 

software. 

Punerea în funcțiune a înregistratoarelor de date este o 

joacă și poate fi efectuată fie prin browser fie prin aplicația 

testo Saveris 2. Odată ce înregistratoarele au fost conec-

tate la rețeaua dumneavoastră wireless LAN, acestea trimit 

automat datele măsurate în baza de date Cloud unde pot 

fi analizate cu maximă ușurință. Testo Cloud oferă un grad 

înalt de securitate și funcționează în conformitate cu stan-

dardele naționale și internaționale (ex. PCI, DSS, ISO 27001 

și 95/46/CE). Aveți așadar posibilitatea să vizualizați valorile 

măsurate oricând și de oriunde, de pe computer, telefon 

smart sau tabletă. Adițional, primiți o alarmă imediat ce 

apar depășiri ale valorilor limită. Cu testo Saveris 2, aveți 

certitudinea respectării standardelor și reglementărilor, vă 

optimizați procesele, asigurați calitatea și creșteți eficiența. 

Metoda modernă de monitorizare a condițiilor ambientale. 

Acum, cu aplicația pentru iOS și Android, puteți 
opera sistemul de înregistratoare WiFi testo Saveris 2 
chiar mai ușor și mai flexibil.

Punere în funcțiune mai eficientă*:
•   Identificarea și selectarea facilă a rețelei WiFi
•  Punerea în funcțiune rapidă a mai multor înregistratoare în 

paralel

Analiză facilă a rețelei*:
•   Testarea puterii și acoperirii rețelei WiFi
•  Crearea și trimiterea rapoartelor de stare

Funcții de alarmă fiabile:
•  Notificări de tip push în cazul depășirii valorilor limită
•  Se pot combina cu alarme prin e-mail sau SMS 

* Aceste funcții sunt disponibile doar cu versiunea Android a 
aplicației testo Saveris 2 .

Aplicația testo Saveris 2 

Sistemul testo Saveris 2 

testo Saveris 2 App

descărcare gratuită

Sistem de 
monitorizare 
online

Hardware

Software

Acces via PC / 
dispozitiv mobil
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testo Saveris 2  
Pachet Cloud.

Dezvoltat special pentru a putea să gestionați orice sarcină de măsurare.

Explicație
Licență 

Cloud Basic

Licență Cloud 

Advanced

Ciclu de mă-

surare

În multe aplicații, temperatura se modifică încet sau nu doriți să 

înregistrați o schimbare de temperatură până când aceasta nu devine 

constantă o anumită perioadă de timp. În aceste cazuri, alegeți un 

ciclu de măsurare de ≥ 15 min.

de la 15 min la 

24 h

de la 1 min la 

24 h

Stocare date

Mulți utilizatori descarcă datele la intervale de timp regulate și le 

salvează pe propriul computer. Dacă preferați să aveți toate datele 

într-o locație centralizată, alegeți licența Advanced.

Max. 3 luni Max. 2 ani

Rapoarte

Anumiți utilizatori descarcă rapoartele manual și le salvează pe 

propriul computer. Este mai convenabil să vă configurați rapoartele 

conform propriilor cerințe și să le puteți trimite automat prin e-mail.

Manual Automat

Numărul de 

utilizatori per 

cont

Dacă doriți să folosiți sistemul doar dumneavoastră, un singur 

utilizator este suficient. Mulți utilizatori apreciază posibilitatea de 

a crea utilizatori adiționali care să poată prelucra alarmele direct în 

sistem.

1 10

Alerte

Unul dintre marile avantaje ale sistemului Saveris 2, pe lângă 

măsurare și înregistrare, este posibilitatea de a trimite alerte la 

depășirea valorilor limită.  Pentru a putea utiliza alertele prin SMS 

aveți nevoie de licența Advanced.

E-mail
E-mail,  

SMS*

*  Pachetul include 25 de SMS-uri per înregistrator și an; se pot rezerva și SMS-uri adiționale.

Pentru lista de prețuri, vizitați Saveris.net, licența Basic gratuită. Pentru lista de prețuri, vizitați Saveris.net*

La achiziționarea unui înregistrator testo Saveris 2 

beneficiați gratuit de licența Basic a software-ului testo 

Saveris 2, pe care o puteți folosi pentru înregistrarea datelor 

împreună cu crearea manuală a rapoartelor.  

Adițional, vă oferim contra cost și licența Advanced. 

Această prezentare generală vă ajută să decideți când este 

oportun să achiziționați o astfel de licență. 

Gata de utilizare în trei pași

              Înregistrare

Înregistrați-vă la www.saveris.net: Veți primi un e-mail cu un link pentru confirmarea 

înregistrării. Pentru a vă activa contul, dați clic pe acest link sau copiați-l în browser. 

Notă: Dacă nu primiți e-mailul, vă rugăm să verificați și directorul Spam. 

              Autentificare

Acum puteți să vă autentificați și să intrați în contul dumneavoastră Saveris 2. 

Rețineți: Cu ocazia înregistrării, vi se acordă automat licența Basic, în mod gratuit. Dacă 

este necesar, treceți la licența Cloud Advanced care este disponibilă contra cost.

              Configurare

Integrați-vă înregistratoarele și configurați software-ul pentru a se potrivi cerințelor 

dumneavoastră. 

Găsiți înregistrări video la: www.testo.com

Sistem de 
monitorizare 

online
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Securitatea dumneavoastră este 

importantă pentru noi.
Protecția și confidențialitatea datelor cu testo Saveris 2 și testo 160.

Pentru a garanta integritatea și starea intactă a datelor dumneavoastră personale și a valorilor măsurate cu înregistratoarele 

de date Testo, pe de o parte, Testo și partenerii săi din sectorul IT respectă cele mai înalte standarde, reglementări și 

ghiduri de securitate, iar pe de altă parte, înregistratoarele se bazează pe concepte de securitate de ultimă generație. Se 

stochează atât de mult cât este necesar și atât de puțin cât este posibil pentru a asigura eficiența și securitatea sistemului 

dumneavoastră. Veți găsi toate informațiile relevante pe această pagină; suntem oricând disponibili să vă răspundem la 

eventualele întrebări.

centre de date verificate din Germania; adițional, există 

centre de date reciproc independente în America și Asia 

pentru a asigura securitatea, toleranța la eroare și latențe 

scăzute. 

•  Menținem sistemul dumneavoastră la zi prin actualizări 

regulate.

•  Corectitudinea datelor face, de asemenea, parte dintr-un 

nivel ridicat de securitate. Valorile măsurate continuă 

să fie stocate în înregistrator până când sistemul le-a 

configurat integritatea și acestea au fost salvate în 

siguranță în Cloud.

•  Înregistratoarele de date testo Saveris 2 și testo 160 pot fi 

integrate în toate rețelele WiFi obișnuite și suportă inclusiv 

WPA2 Enterprise. 

•  Porturile de comunicare folosite de înregistratoarele 

testo Saveris 2 și testo 160 trebuie operate doar pentru 

comunicații de ieșire. Nu este nevoie de autorizări 

bidirecționale.

•  Fiecare dintre înregistratoarele testo Saveris 2 și testo 160 

are o adresă mac unică.

Informații detaliate privind sistemele WiFi testo Saveris 2 și testo 160

Rețele acceptate Criptare acceptată Porturi ale routerului (nu este 
nevoie de autorizări bidirecționale)

Porturi ale 
browserului

Identificare

Coduri de produs 
de la 0572 2031 la  
0572 2035:
IEEE 802.11 b/g/n
IEEE 802.1X

Coduri de produs 
de la 0572 2001 la  
0572 2005:
IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz, rată de 
transfer de până la  
150 MBps

WEP WPA (TKIP) WPA2 (AES) necriptat

Pentru înregistratoarele de date cu codurile de 
produs de la 0572 2031 la 0572 2035, rețelele 
WPA2 Enterprise sunt de asemenea acceptate cu 
următoarele metode de autentificare: 

EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, 
EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-
MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-
PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK

TCP

De la codul de produs 
0572 203x port 8883; 
protocol MQTT

La codul de produs 0572 
200x port 1883; protocol 
MQTT

Port 443 
(https)

Port 80 (http) Adresa IP: 
Dinamică (DHCP), 
însă poate fi 
definită static

Adresă unică MAC

UDP

Port 53 (rezoluție DNS)

Port 123 (sincronizare 
ceas SNTP); dacă este 
necesar, se poate defini 
propriul server NTP

Despre ce fel de date vorbim?

•  Date cu caracter personal: datele de utilizator stocate sunt 

folosite pentru trimiterea alertelor și pentru autentificare. 

Traficul web este analizat anonimizat.  În scopul furnizării 

serviciilor, traficul web este înregistrat anonimizat. 

•  Datele despre măsurători: pentru a garanta documentarea 

în timp și trasabilitatea valorilor măsurate.

Cum vă protejează Testo datele?

•  Toate datele sunt protejate prin măsuri de securitate 

solide și se transmit în formă criptată. 

•  Supraveghem întotdeauna disponibilitatea sistemului 

dumneavoastră cu instrumentele noastre de monitorizare 

și service.

•  Software-ul testo Saveris 2 este controlat în condiții de 

securitate prin browser-ul dumneavoastră de internet 

(transfer SSL și https) sau prin aplicație.

•  Pentru infrastructura noastră Cloud lucrăm cu partenerul 

nostru calificat și certificat, Amazon Web Services 

(AWS). (ex. certificare PCI DSS, ISO 27001 și 95/46/CE). 

Amazon nu are niciun fel de acces la conținutul datelor 

dumneavoastră. Clienții europeni sunt gestionați prin 

Sistem de 
monitorizare 
online

testo Saveris 2
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Alimente
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Deoarece doar alimentele sigure  

sunt cu adevărat gustoase.

Monitorizarea continuă a temperaturii și documentare ușoară.

Pentru gestionarea alimentelor proaspete și ușor 

perisabile, este esențial să se asigure în permanență 

condiții ambientale optime pentru a preveni intrarea în 

circuit a alimentelor de o calitate inferioară. Cu sistemul 

testo Saveris 2 aveți garanția că temperatura din toate 

punctele de refrigerare relevante este întotdeauna conformă 

cu specificațiile, păstrând astfel calitatea alimentelor și un 

înalt grad de satisfacție al clienților.  

În piețe agroalimentare și supermarketuri

Alimentele proaspete sunt întotdeauna o provocare pentru 

cei responsabili cu calitatea în lanțul de distribuție. Fructele, 

legumele, carnea, peștele și produsele lactate nu trebuie 

doar să arate apetisant, ci și să fie impecabile din punct 

de vedere igienic și, prin urmare, sigure. În ambele cazuri, 

temperatura joacă un rol esențial. 

În măcelării, brutării și unități procesatoare

Brutăriile, măcelăriile și unitățile procesatoare mai mici, 

precum magazine de delicatese sau snack barurile, se 

confruntă cu provocarea special de a produce, depozita și 

comercializa alimente sub același acoperiș. În bucătăriile 

mari, precum cantine și unități de catering, este nevoie de 

un nivel înalt de grijă, atenție și competență.

Monitorizarea congelatoarelor în supermarketuri
(testo Saveris 2-T1)

Monitorizarea camerelor de refrigerare în măcelării
(testo Saveris 2-T2 cu sondă externă NTC cu contact 
pentru ușă)

Monitorizarea rafturilor refrigerate în supermarketuri
(testo Saveris 2-H1)

”Calitatea produselor noastre crude și gătite din carne este 

principala noastră prioritate în activitatea zilnică. Sistemul Testo 

Saveris 2 corespunde cerințelor noastre exigente, oferă un raport 

preț-performanță inegalabil și îmi oferă siguranța pe care o doresc 

întotdeauna. Îl recomandăm fără rețineri.”

Ralf Spindler, Germania

Măcelar șef și director, Măcelăria Spindler

Alimente

testo Saveris 2
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Sugestie privind comanda
Monitorizare cameră de refrigerare

Sugestie privind comanda 

Monitorizare echipament de refrigerare

Recomandăm amplasarea înregistratorului în exterior, chiar 

la ieșirea din camera de refrigerare. 

Avantaj: Nu trebuie să intrați în cameră pentru a citi 

temperatura. În acest sens, utilizați testo Saveris 2-T2 cu un 

cablu panglică. 

Pont: Pentru a vă asigura că ușa camerei refrigerate este 

întotdeauna închisă corect, puteți adăuga un senzor de 

contact pentru ușă. Astfel, veți fi atenționați iar bunurile 

dumneavoastră sunt în siguranță. 

Dacă nu aveți posibilitatea să amplasați un cablu în camera 

de refrigerare, va trebui să măsurați temperatura direct în 

cameră: în acest sens puteți folosi sistemul testo Saveris 

2-T1 cu o sondă de temperatură internă. Dacă, în același 

timp, doriți să monitorizați și deschiderea camerei de 

refrigerare, testo Saveris 2-T2 este cea mai bună soluție. 

Acest înregistrator acceptă conectarea atât a unei sonde de 

temperatură externe (ex. o sondă cu tijă NTC) cât și a unui 

senzor de contact pentru ușă.

Notă: Pentru măsurători în camere de refrigerare, 

înregistratorul testo Saveris 2 poate fi folosit cu o unitate 

de alimentare de la rețea sau cu acumulatori cu litiu în locul 

bateriilor convenționale.

testo Saveris 2-T2 este adecvat pentru monitorizarea 

congelatoarelor. Amplasați instrumentul de măsurare într-un 

punct de măsurare critic. Valorile măsurate se transmit 

automat în baza de date Cloud. Sunteți eficient alertați ori 

de câte ori apar abateri de la temperatura standard. Puteți 

răspunde cu mai multă flexibilitate diverselor sarcini de 

lucru zilnice, folosind alarmele temporizate. De exemplu, în 

timpul dezghețării unui congelator, alertele pot fi evitate prin 

dezactivarea limitelor de temperatură definite. 

Notă: Pentru monitorizarea fructelor și legumelor, 

măsurarea umidității se poate dovedi la fel de utilă 

precum cea a temperaturii. În acest sens, recomandăm 

utilizarea înregistratorului de temperatură și umiditate 

testo Saveris 2-H1 cu o sondă de temperatură și umiditate.

testo Saveris 2-T1 
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj și 
senzor de temperatură intern, inclusiv cablu USB, 
colier pentru montarea pe perete, baterii și protocol 
de calibrare 

Cod produs 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj pen-
tru temperatură și umiditate relativă, senzor de umidi-
tate capacitiv intern, inclusiv cablu USB, colier pentru 
montarea pe perete, baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2034 

Sondă de temperatură NTC 

Cod produs 0572 1001 

Cablu de conectare a contactului pentru ușă 

Cod produs 0572 2152

testo Saveris 2-T1 
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj și 
senzor de temperatură intern, inclusiv cablu USB, 
colier pentru montarea pe perete, baterii și protocol 
de calibrare 

Cod produs 0572 2031 

testo Saveris 2-T2 cu contact pentru ușă
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj 
pentru temperatură, două conexiuni pentru sonde de 
temperatură externe NTC sau contacte pentru ușă, 
inclusiv cablu USB, colier pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2032

Sondă cu tijă, IP 54 

Cod produs 0628 7510 

Alimente
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Monitorizarea frigiderelor în spitale (testo Saveris 2-T2 
cu sondă externă NTC cu contact pentru ușă)

Monitorizarea depozitării în farmacii 
(testo Saveris 2-H1)

Monitorizarea congelatoarelor cu temperaturi ultra-
scăzute în laboratoare (testo Saveris 2-T3 cu sondă de 
temperatură)

„testo Saveris 2 este configurat optim pentru nevoile noastre 
zilnice în ceea ce privește depozitarea medicamentelor cu cerințe 
speciale de temperatură. Suntem notificați fără întârziere de îndată 
ce temperaturile din frigidere depășesc pragul critic situat între 2 
°C și 8 °C. Acest lucru este esențial pentru respectarea lanțului 
rece și indispensabil pentru anumite medicamente. Avem așadar 
posibilitatea să reacționăm prompt pentru a preveni deteriorarea 
produselor depozitate.”

François-Xavier Crozet
Franţa 
Director, RUBEX Pharma

„Avem un angajament ferm în ceea ce privește siguranța 
medicamentului. Consumatorii finali ar trebui să fie conștienți de 
faptul că farmaciile noastre livrează calitate 100%. Facem tot ceea 
ce ne stă în putință pentru ca medicamentele să fie gestionate cu 
atenție și corect. Sistemul testo Saveris 2 ne permite să face toate 
acestea fără efort. Recomand sistemul colegilor mei, fără niciun fel 
de rețineri.

Alexander Jaksche, farmacist și proprietar  
al farmaciei "Apotheke an der Mathildenhöhe" din Darmstadt

Sănătatea pacienților este primordială în farmacii și 

spitale. Aici este cu atât mai important să se evite 

riscurile ce pot apărea din cauza depozitării incorecte a 

medicamentelor și produselor sanguine. Medicamentele 

sensibile la temperatură și umiditate trebuie depozitate 

în condiții ambientale controlate, a căror conformitate 

trebuie monitorizată și documentată în permanență. Cei 

responsabili sunt nevoiți să petreacă foarte mult timp cu 

aceste aspecte, deoarece erorile pot avea consecințe 

costisitoare: un singur frigider farmaceutic păstrează 

deseori medicamente în valoare de 20.000 EURO - fără să 

menționăm aici și valoarea unei bune reputații.

Pentru ca medicamente să se 
păstreze și ele sănătoase

Monitorizarea automată a temperaturii și umidității pentru depozitarea medicamentelor 
în farmacii și spitale cu testo Saveris 2.

Produse far-
maceutice

testo Saveris 2
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Produse 
farmaceu-
tice

Sugestie privind comanda 
Monitorizarea frigiderelor farmaceutice 

Sugestie privind comanda 
Monitorizarea congelatoarelor farmaceutice cu temperaturi ultra-scăzute 

Sugestie privind comanda 
Cameră curată farmaceutică

testo Saveris 2 

- Set pentru monitorizarea 
temperaturii în frigidere
testo Saveris 2-T2; înregistrator 
de date WiFi (wireless LAN) 
cu afișaj pentru temperatură, 
două conexiuni pentru sonde de 
temperatură externe NTC sau 
contacte pentru ușă, inclusiv 
două sonde de temperatură cu 
cablu panglică, două flacoane 
de simulare pentru umplere 
cu o soluție tampon adecvată 
domeniului de aplicabilitate, cablu 
USB, colier pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2103

testo Saveris 2-T3
testo Saveris 2-T3; înregistrator de date WiFi (wireless 
LAN) cu afișaj pentru temperatură, două conexiuni 
pentru sonde de temperatură externe TC (tip K, T, J), 
inclusiv cablu USB, colier pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare 

Cod produs 0572 2033 

Sonde de temperatură
Sondă de temperatură extrem de 
rapidă cu un domeniu de măsurare 
foarte larg (de la -200 la +1000 
°C) pentru măsurări în aer, lichide, 
paste și pe suprafețe.

Cod produs 0602 0493

testo Saveris 2-H1
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj 
pentru temperatură și umiditate relativă, senzor de 
umiditate capacitiv intern, inclusiv cablu USB, colier 
pentru montarea pe perete, baterii și protocol de 
calibrare

Cod produs 0572 2034 

Conformitatea cu temperaturile impuse prin lege pentru 

frigiderele destinate păstrării medicamentelor și produselor 

sanguine este indispensabilă recuperării pacienților. 

Controlul unui număr mare de puncte de măsurare, de multe 

ori greu accesibile, este foarte simplu cu testo Saveris 

2. Funcția de alarmă asigură un răspuns rapid 24/24 la 

schimbările nedorite ale condițiilor ambientale. Astfel, 

puteți preveni, de pildă, distrugerea produselor sanguine ce 

salvează vieți.

Congelatoarele cu temperaturi ultra-scăzute asigură 

păstrarea pe termen lung și în siguranță a probelor 

medicale la -86 °C și chiar până la -150 °C în congelatoare 

de laborator. Pentru monitorizarea acestor congelatoare, 

puteți folosi înregistratorul testo Saveris 2-T3 cu sonda cu 

termocuplu adecvată. 

Folosiți înregistratorul de date WiFi testo Saveris 2-H1 

pentru monitorizarea temperaturii și umidității din camerele 

curate. 
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În calitate de administrator al clădirii unei companii 

industriale, vă revine o responsabilitate majoră pentru o 

serie de procese de importanță majoră pentru activitatea 

companiei. Intră în atribuțiile dumneavoastră să asigurați 

disponibilitatea tehnică a sistemelor. Dacă defecțiunile 

unităților centrale, precum sistemul de aer condiționat, sunt 

identificate cu întârziere, produsele și utilajele pot suferi 

daune cauzate de căldură, cauzând costuri de remediere 

ridicate.

Din acest motiv, monitorizarea parametrilor ambientali 

precum temperatura și umiditatea reprezintă un indicator 

important al defecțiunilor iminente și acute la sistemele 

tehnice. Cu înregistratorul de date WiFi testo Saveris 2, 

Testo face posibilă măsurarea automată a datelor 

ambientale, chiar și în locațiile greu accesibile, și 

consolidarea acestora într-un singur sistem.  Veți vedea 

cu exactitate cum funcționează acest sistem pe pagina 

următoare.

Monitorizare camere pentru servere în sectorul 
industrial (testo Saveris 2-T1)

Prevenirea mucegaiului – umiditatea clădirilor 
(testo Saveris 2-H2 cu sonda de umiditate externă 
digitală 0572 2154)

Prevenire mucegai - calitatea aerului interior (testo 
Saveris 2-T1)

”testo Saveris 2 ne oferă o mai mare fiabilitate. Sistemul este o 

investiție excelentă; o soluție simplă ce ne permite să reacționăm 

cu promptitudine la orice modificări din centrul nostru de date - de 

oriunde, oricând. Îl recomand.”

Leonardo Machado

Portugalia

Director IT CICCOPN

Soluții de măsurare pentru toate 

cerințele din administrarea clădirilor.

Monitorizare automată a temperaturii și umidității

Administrarea 
clădirilor

testo Saveris 2
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testo Saveris 2-T1 
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj și 
senzor de temperatură intern, inclusiv cablu USB, 
colier pentru montarea pe perete, baterii și protocol 
de calibrare 

Cod produs 0572 2031 

testo Saveris 2-H2
testo Saveris 2-H2; înregistrator de date WiFi (wireless 
LAN) cu afișaj pentru temperatură și umiditate relativă, 
conexiune pentru o sondă de umiditate externă, 
inclusiv cablu USB, colier pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2035

Sondă de umiditate/temperatură mufabilă

Cod produs 0572 2154

testo Saveris 2-H1
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj 
pentru temperatură și umiditate relativă, senzor de 
umiditate capacitiv intern, inclusiv cablu USB, colier 
pentru montarea pe perete, baterii și protocol de 
calibrare

Cod produs 0572 2034 

Sugestie privind comanda 
Prevenire mucegai - IAQ (calitatea aerului ambiental)

Pentru determinarea și prevenirea deteriorării clădirilor din 

pricina condițiilor ambientale, recomandăm înregistratorul 

de date testo Saveris 2-T1 sau testo  Saveris 2-H1. 

testo Saveris 2-T1 
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj și 
senzor de temperatură intern, inclusiv cablu USB, 
colier pentru montarea pe perete, baterii și protocol 
de calibrare 

Cod produs 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
Înregistrator de date WiFi (wireless LAN) cu afișaj 
pentru temperatură și umiditate relativă, senzor de 
umiditate capacitiv intern, inclusiv cablu USB, colier 
pentru montarea pe perete, baterii și protocol de 
calibrare

Cod produs 0572 2034 

Sugestie privind comanda

Monitorizare camere pentru servere

Sugestie privind comanda 
Prevenire mucegai - uscare clădiri

Calitatea adecvată a aerului interior trebuie menținută 

oriunde există servere în funcțiune, deoarece riscul de 

defectare a acestora crește drastic odată cu creșterea 

temperaturii sau a umidității.  În ciuda unui sistem de aer 

condiționat funcțional, creșterile neașteptate de putere 

pot cauza uneori o creștere neanticipată a temperaturii.  

Cu sistemul de înregistrare WiFi testo Saveris 2 puteți 

monitoriza temperatura și umiditatea din camerele 

serverelor automat și cu efort minim, sporind astfel 

disponibilitatea sistemelor dumneavoastră.

Pentru determinarea și prevenirea deteriorării clădirilor 

din pricina umezelii, recomandăm înregistratorul WiFi 

testo Saveris 2-H2 cu sonda digitală externă de umiditate/

temperatură 0572 2154. 

Administrarea 
clădirilor
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Măsurarea temperaturii, integrată vizual în mediul 
înconjurător (testo 160 THL, THE, E cu carcasă 
decorativă)

Protejarea obiectelor de muzeu prin măsurarea luminii, 
climatului (testo 160)

IAQ pentru îmbunătățirea calității aerului ambiental 
(testo 160 IAQ)

"Pereții din beton rezistent la foc timp de patru ore au o densitate 

mare și nu eram sigur că un sistem wireless va funcționa. Acesta 

este însă o soluție foarte elegantă, care ne oferă flexibilitate în 

amplasarea viitoare a înregistratoarelor fără a fi nevoie de recablare.”

Jim Grundy

Londra

Director Art Operations, Gander & White

Dacă doriți să monitorizați exponate de valoare din muzee 

și arhive, sistemul de monitorizare testo 160 este cea mai 

bună opțiune. Acesta vă ajută să protejați lucrări de artă 

valoroase împotriva mucegaiului, decolorării, coroziunii 

sau deformării, într-un mod acoperitor și totodată discret. 

Caracteristicile bine gândite ale acestui sistem, precum 

alertarea când se atinge valoarea de lumina acumulată 

pe o perioadă de timp definită, carcasele decorative 

personalizabile ce permit integrarea discretă în mediul 

înconjurător sau racordurile de trecere pentru vitrine, sunt 

special concepute pentru aplicații în muzee și arhive. 

Dacă în încăpere se află multe persoane, calitatea aerului se 

deteriorează și starea de bine se alterează. Înregistratorul 

testo 160 IAQ vă permite să monitorizați în mod fiabil 

calitatea aerului din încăpere și astfel să protejați articolele 

valoroase, creând totodată atmosfera perfectă pentru 

angajații sau clienții dumneavoastră.  

Monitorizarea climatului interior  

pentru muzee, arhive și  

clădiri publice.

Monitorizarea temperaturii, umidității, iluminării, radiației UV  

și concentrației de CO₂.

testo Saveris 2

Administrarea 
clădirilor
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Sugestie privind comanda 

Protejarea obiectelor de muzeu prin măsurarea luminii, climatului 

Sugestie privind comanda 
Calitatea aerului interior

Iluminatul inadecvat și calitatea inadecvată a aerului 

ambiental reprezintă un risc major pentru exponate. Acestea 

accelerează procesele naturale de îmbătrânire, cauzează 

micro-fisuri ireparabile și decolorează culorile. Înregistratorul 

de date WiFi testo 160 E măsoară temperatura și 

umiditatea, intensitatea luminii și radiația UV în mod fiabil, în 

vitrine sau camere de prezentare. 

Monitorizarea fiabilă este deosebit de importantă deoarece 

starea noastră de bine depinde de calitatea aerului 

ambiental. Înregistratorul de date WiFi testo 160 IAQ este 

soluția ideală pentru monitorizarea calității aerului ambiental 

în domeniul administrării clădirilor.

Cu ajutorul carcasei decorative de la Testo, atenția va fi 

îndreptată întotdeauna spre exponatele dumneavoastră. 

Grație carcasei ce poate fi personalizată, puteți integra 

înregistratorul de date WiFi perfect și discret în orice 

expoziție.

testo 160 E
testo 160 E - înregistrator de date WiFi cu 2 
conectori pentru sonde (S-TH, S-LuxUV sau 
S-Lux) 

Cod produs 0572 2022

testo 160 IAQ 
testo 160 IAQ - înregistrator de date WiFi cu ecran și 
senzori de temperatură, umiditate, CO₂ și presiune 
atmosferică integrați

Cod produs 0572 2014

Sugestie privind comanda 
Pentru măsurarea temperaturii, integrată 
vizual în mediul înconjurător 

testo 160 THL 
testo 160 THL - înregistrator de date WiFi cu senzori 
pentru temperatură, umiditate, lux și radiații UV 
integrați

Cod produs 0572 2024

testo 160 THE
testo 160 THE - înregistrator de date WiFi cu senzor 
de temperatură și umiditate integrat și 2 conectori 
pentru sonde suplimentare (S-TH, S-LuxUV sau 
S-Lux)

Cod produs 0572 2023

testo 160 E
testo 160 E - înregistrator de date WiFi  cu 2 conectori 
pentru sonde (S-TH, S-LuxUV sau S-Lux)  

Cod produs 0572 2022

Administrarea 
clădirilor
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O comparație între 
înregistratoarele  
testo Saveris 2

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Date generale

Scurtă descriere testo Saveris 2-T1; 
înregistrator de date WiFi 
(wireless LAN) cu afișaj și 

senzor de temperatură intern, 
inclusiv cablu USB, colier 

pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare

testo Saveris 2-T2; 
înregistrator de date WiFi 

(wireless LAN) cu afișaj pentru 
temperatură, două conexiuni 
pentru sonde de temperatură 

externe NTC sau contacte 
pentru ușă, inclusiv cablu 

USB, colier pentru montarea 
pe perete, baterii și protocol 

de calibrare

testo Saveris 2-T3; 
înregistrator de date WiFi 

(wireless LAN) cu afișaj pentru 
temperatură, două conexiuni 
pentru sonde de temperatură 

externe TC (tip K, T, J), 
inclusiv cablu USB, colier 

pentru montarea pe perete, 
baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Preț de vânzare recomandat xxx xxx xxx

Date tehnice

Parametru măsurat Temperatură Temperatură Temperatură

Precizie înaltă și domeniu de măsu-
rare larg – –

Canale 1x NTC intern 2x NTC sau contact pentru 
ușă extern

2x termocupluri de tip K/J/T 
extern

Domeniu de măsurare de la -30 la +50 °C de la -50 la +150 °C
K: de la -195 la +1350 °C
J: de la -100 la +750 °C 
T: de la -200 la +400 °C

Precizie ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + 0,5% din v. m..) °C

Rezoluție 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Ciclu de măsurare
În funcție de licența Cloud 
Basic: de la 15 min la 24 h 

Advanced: de la 1 min la 24 h

În funcție de licența Cloud
Basic: de la 15 min la 24 h 

Advanced: de la 1 min la 24 h

În funcție de licența Cloud 
Basic: de la 15 min la 24 h 

Advanced: de la 1 min la 24 h

Frecvență radio 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Interval de transmisie de la 1 min la 24 h  
(15 min valoare implicită)

de la 1 min la 24 h 
(15 min valoare implicită)

de la 1 min la 24 h  
(15 min valoare implicită)

Temperatură de operare/depozitare de la -30 la +50°C/de la -40 
la +70°C

de la -30 la +50°C/de la -40 
la +70°C

de la -30 la +50°C/de la -40 
la +70°C

Durată de viață baterie 24 luni 24 luni 24 luni 

Dimensiuni/Greutate 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Clasă de protecție IP 65 IP 65 IP 54

Certificat EN EN 12830 EN 12830 –

Toate înregistratoarele de date 
sunt certificate HACCP

testo Saveris 2

O comparație între înregistratoarele testo 
Saveris 2.
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O comparație între 
înregistratoarele  
testo Saveris 2

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

Date generale

Scurtă descriere testo Saveris 2-H1; 
înregistrator de date WiFi 

(wireless LAN) cu afișaj pentru 
temperatură și umiditate 

relativă, senzor de umiditate 
capacitiv intern, inclusiv cablu 
USB, colier pentru montarea 
pe perete, baterii și protocol 

de calibrare

testo Saveris 2-H2; 
înregistrator de date WiFi 

(wireless LAN) cu afișaj pentru 
temperatură și umiditate 

relativă, conexiune pentru o 
sondă de umiditate externă, 

inclusiv cablu USB, colier 
pentru montarea pe perete, 

baterii și protocol de calibrare

Cod produs 0572 2034 0572 2035

Preț de vânzare recomandat xxx xxx

Date tehnice

Parametru măsurat Temperatură și umiditate Temperatură și umiditate

Precizie înaltă și domeniu de măsu-
rare larg – –

Canale 1x NTC/umiditate intern 1x NTC/umiditate extern

Domeniu de măsurare de la -30 la +50 °C / 
de la 0 la +100% UR

Specific sondei / în funcție de 
sondă

Precizie ± 0,5°C / ± 2%UR Specific sondei / în funcție de 
sondă

Rezoluție 0,1 °C / 0,1% UR 0,1 °C / 0,1% UR

Ciclu de măsurare
În funcție de licența Cloud 
Basic: de la 15 min la 24 h 

Advanced: de la 1 min la 24 h

În funcție de licența Cloud 
Basic: de la 15 min la 24 h 

Advanced: de la 1 min la 24 h

Frecvență radio 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Interval de transmisie de la 1 min la 24 h  
(15 min valoare implicită)

de la 1 min la 24 h  
(15 min valoare implicită)

Temperatură de operare/depozitare de la -30 la +50°C/de la -40 
la +70°C

de la -30 la +50°C/de la -40 
la +70°C

Durată de viață baterie 24 luni 24 luni 

Dimensiuni/Greutate 115 x 82 x 31 mm / 250 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Clasă de protecție IP 30 IP 54

Certificat EN – –

Toate înregistratoarele de date 

sunt certificate HACCP
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O comparație între 
înregistratoarele  
testo 160

testo 160 IAQ testo 160 E

Date generale

Scurtă descriere testo 160 IAQ - înregistrator de date WiFi cu 
ecran și senzori de temperatură, umiditate, 

CO2 și presiune atmosferică integrați

testo 160 E - înregistrator de date WiFi cu 2 
conectori pentru sonde (S-TH, S-LuxUV sau 

S-Lux)

Cod produs 0572 2014 0572 2022

Preț de vânzare recomandat xxx xxx

Date tehnice

Parametru măsurat Temperatură, umiditate, ppm, mbar Temperatură, umiditate, lux, mW/m2

Domeniu de măsurare

de la 0 la +50 °C
de la 0 la +100% UR 

(fără condens)
de la 0 la 5.000 ppm

de la 600 la 1100 mbar

Specific sondei / în funcție de sondă

Precizie 

±0,5 °C
±2% UR la +25 °C și 20 la 80% UR

±3% UR la +25 °C și < 20% UR și > 80% UR
±1% UR histereză

±1% UR / abatere anuală
±(50 ppm + 3% din v.m.) la +25 °C
Fără sursă de alimentare externă:

±(100 ppm + 3% din v.m.) 
la +25 °C

± 3 mbar la +22°C

Specific sondei / în funcție de sondă

Rezoluție 0,1 °C / 0,1% UR
1 ppm / 1 mbar Specific sondei / în funcție de sondă

Ciclu de măsurare
În funcție de licența Cloud Basic:  

de la 15 min la 24 h Advanced: de la 1 min la 
24 h

În funcție de licența Cloud Basic:  
de la 15 min la 24 h Advanced: de la 1 min la 

24 h

Carcasă decorativă pentru 
integrarea optimă a 
înregistratoarelor în mediul 
îmconjurător

Temperatură de operare/depozitare de la 0 la +50°C/de la 0 la +50°C de la -10 la +50°C/de la -20 la +50°C

Durată de viață baterie 12 luni 18 luni 

Dimensiuni/Greutate 117 x 82 x 32 mm / 269 g 76 x 64 x 22 mm / 96 g

Clasă de protecție IP 20 IP 20

testo Saveris 2

O comparație între înregistratoarele testo 160.
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60 mm 30 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Sonde de temperatură pentru 
testo Saveris 2-T2

Tip sondă

Sondă cu tijă, IP 54

Sondă staționară cu manșon din 
aluminiu, IP 65, cablu fix 2,4 m

Sondă precisă de imersie/pene-
trare, lungime cablu 6m, IP 67, 
cablu fix

Sondă pentru măsurări de supra-
față, cablu fix, 2 m

Sondă de penetrare NTC cu cablu 
tip panglică, lungime cablu 2 m, IP 
54, cablu fix

Dimensiuni tijă sondă/vârf tijă 
sondă

Domeniu 
de măsu-
rare

de la -20 la 
+70 °C

de la -30 la 
+90 °C

de la -35 la 
+80 °C

de la -50 la 
+80 °C

de la -40 la 
+125 °C

Precizie 

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

±0,2°C (de la 0 la +70°C)
±0,5°C (domeniu de măsurare 
rezidual)

±0,2 °C (de la -25 la +74,9 °C)
±0,4°C (domeniu de măsurare 
rezidual)

±0,2°C (de la 0 la +70°C)

±0,5% din v.m. (de la +100 la 
+125°C)
±0,2°C (de la -25 la +80°C)
±0,4°C (domeniu de măsurare 
rezidual)

t99

15 s

190 s

5 s

150 s

8 s

Cod produs

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

8 x 8 mm

Sondă cu bandă Velcro pentru con-
ducte cu diametrul maxim de 75 
mm, Tmax. +75 °C, NTC, cablu fix

Sondă externă de temperatură de 
12 mm, mufabilă, fără cablu

de la -50 la 
+70 °C

de la -30 la 
+50 °C

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

±0,2°C (de la -30 la +50°C)

60 s 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

EUR

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Găsiți mai multe sonde pe www.testo.com
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Sonde de temperatură pentru 
testo Saveris 2-T3

Ø 6 mm

40 mm

Conectare: cablu fix 1,9 m

Sondă staționară cu manșon din 
oțel inoxidabil, TC tip K

de la -50 
la +205 °C

Clasa 2* 20 s 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmSondă de penetrare cu TC și cablu 
tip panglică, Tip K, lungime cablu 
2 m, IP 54

de la -40 
la +220 °C

Clasa 1 7 s 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Conectare: cablu fix 1,6 m

Sondă de contact cu magnet, pu-
tere de aderență aprox. 10 N, pen-
tru temperaturi mari și măsurări pe 
suprafețe metalice, TC tip K

de la -50 
la +400 °C

Clasa 2* 0602 4892

Conectare: cablu fix 1,2 m

Sondă cu clemă de prindere pentru 
conducte cu diametrul între 5 și 65 
mm, cu cap de măsurare înlocuibil, 
domeniu de măsurare pe termen 
scurt până la +280°C - TC tip K

de la -60 
la +130 °C

Clasa 2* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Conectare: cablu fix 1,5 m

Sondă de temperatură cu bandă 
Velcro pentru conducte cu diame-
trul maxim de 120 mm, Tmax. +120 
°C, TC tip K

de la -50 
la +120 °C

Clasa 1* 90 s 0628 0020

Tip sondă Dimensiuni tijă sondă/vârf tijă 
sondă

Domeniu 
de măsu-
rare

Precizie t99 Cod produs

Sondă de imersie, flexibilă și foarte 
subțire, ideală pentru măsurări 
în medii cu volume mici, precum 
vase Petri, sau pentru măsurări de 
suprafață (ex. prin fixare cu bandă 
adezivă), TC tip K, fir termic izolat 
FEP, 2 m, rezistentă până la 200°C, 
cablu oval cu dimensiuni de: 2,2 
mm x 1,4 mm

de la -200 
la +1000 
°C

Clasa 1* 1 s 0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* Conform standardului EN 60584-2, precizia Clasei 1 se referă la domeniul de la -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasa 2 la domeniul de la -40 
la +1.200 °C (Tip K), Clasa 3 la domeniul de la -200 la +40 °C (Tip K).

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

EUR

xxx

Găsiți mai multe sonde pe www.testo.com
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Accesorii Cod produs

0572 2020

0515 0414

0515 0572

0554 2001

Unitate de alimentare de la rețea pentru înregistratoarele de date WiFi testo Saveris 2 

Baterie pentru sonde radio (4 x baterii alcaline mangan Mignon)

Baterii pentru înregistratoarele de date WiFi testo Saveris 2 operate la sub -10 °C (4 x baterii litiu Energizer L91 Photo)

Adaptor magnetic pentru colier de perete testo Saveris 2 pentru prindere pe suprafețe magnetice

EUR

xxx

xxx

xxx

xxx

Sonde de umiditate/temperatură pentru 
testo Saveris 2-H2

Tip sondă

Sondă de umiditate/temperatură, 12 
mm, cablu fix, lungime cablu 1,3 m

Dimensiuni tijă sondă/vârf tijă 
sondă

Domeniu 
de măsu-
rare

de la -30 la 
+70 °C
de la 0 la 
+100% UR

Precizie 

±0,3 °C
±2% UR la +25°C (2 până la 98% UR)
± 0,03%UR/K
± 1 digit

Cod produs

0572 2155

Sondă externă de umiditate/tem-
peratură de 12 mm, mufabilă, fără 
cablu

de la -30 la 
+50 °C
de la 0 la 
+100% UR

±0,3 °C
±2% UR

0572 2154105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

xxx

EUR

xxx

Informații pentru comandă pentru accesorii testo Saveris 2

Găsiți mai multe sonde pe www.testo.com
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Cod 
produs

Carcasă decorativă pentru testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Carcasă decorativă pentru testo 160 THL 0554 2009

Carcasă decorativă pentru testo 160 IAQ 0554 2012

Colier de perete pentru testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Colier de montare pe perete pentru testo 160 IAQ 0554 2015

EUR

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Accesorii

Tip sondă Sondă pentru temperatură și umiditate Senzor lux și UV Senzor lux 

Domeniu de 
măsurare

de la -10 la +50 °C
de la 0 la +100% UR

de la 0 la 20.000 lux
de la 0 la 10.000 mW/m2

de la 0 la 20.000 lux

Precizie ±0,5 °C
±2% UR la +25 °C și 20 la 80% UR
±3% UR la +25 °C și < 20% UR și > 
80% UR
±1% UR histereză
±1% UR / abatere anuală

DIN 5032-7 conform Clasei C. ±3 lux sau 
±3% din referință (DIN 5032-7 Clasa L) 
±5 mW/m2 sau ±5% din v.m. (pe baza 
referinței externe)

DIN 5032-7 conform Clasei C. ±3 lux sau 
±3% din referință (DIN 5032-7 Clasa L)

Cod produs 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sonde pentru testo 160

 

EUR xxx xxx xxx

Informații pentru comandă pentru accesorii testo 160
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testo Saveris 2

Prezentare generală service

Bonusul Testo: service complet cu consultanță specializată, instruire și know-how prac-

tic.

Soluție

Avem produsul potrivit pentru cerințele 

dumneavoastră.

(Re)calibrare

(Re)calibrarea senzorilor dumneavoastră - 

inclusiv la fața locului.

Instruire

Instruire și pregătire pentru utilizarea 

sistemului.

Elaborare proiecte

Definirea configurării sistemului 

dumneavoastră la fața locului.

Calificare

Calificarea/Validarea sistemului 

dumneavoastră.

Consultanță

Consultanță competentă oferită de experții 

noștri.

Cartografiere

Determinarea locațiilor de măsurare ale 

senzorilor dumneavoastră.

Punerea în funcțiune

Opțional, punerea în funcțiune a sistemului 

dumneavoastră.

Suport

Experții noștri sunt oricând disponibil pentru 

a răspunde oricăror întrebări.
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