We measure it.

Mini-datalogger
teploty
testo 174T

°C

Zobrazení aktuální teploty
Vysoké zabezpečení dat
Velký displej
Rychlé vyhodnocení dat a dokumentace na počítači
Třída krytí IP65
Paměť pro 16000 naměřených hodnot

Mini-datalogger teploty, testo 174T, je ideální průvodce

Velký měřící rozsah a kompaktní design vytváří

při přepravě. Jednoduše umístěný ke zboží, například

z dataloggeru testo 174 kompetentního pomocníka

v kontejnerech a chladících prostorech, kontroluje průběžně

pro téměř každé zaznamenávání teploty.

teplotu, bezpečně a nenápadně. Software ComSoft Basic,
který je dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování
dataloggeru a rovněž snadnou analýzu dat.
Vysokou přesnost zajišťuje integrovaný senzor NTC.

www.testo.cz

testo 174T

We measure it.

Technická data / Příslušenství

testo 174T
Mini-datalogger testo 174T, 1 kanál,
vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032
Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Typ senzoru

NTC

Měřící rozsah

-30 ... 70 °C

Přesnost
(±1 digit)

±0,5 °C (-30 ... 70 °C)

Rozlišení

0,1 °C

Obj.č. 0572 1560

Sada testo 174T
Sada mini-dataloggeru testo 174T, 1 kanál,
vč. USB rozhraní pro programování a vyčtení dat,
nástěnný držák, baterie (2 x CR 2032 Lithium)
a výstupní protokol z výroby

Typ sondy

1x interní

Typ baterie

2 lithiové baterie (CR2032)

Životnost baterie

500 dní (interval měření 15 min, 25 °C)

Provozní teplota

-30 ... 70 °C

Skladovací teplota

-40 ... 70 °C

Rozměry

60 x 38 x 18,5 mm

Krytí

IP65

Interval měření

1 min - 24 hod.

Paměť

16000 naměřených hodnot

Označení dle EN 12830

S, T, C, 1

Obj.č. 0572 0561

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj
Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 174T a testo 174H

0572 0500

Lithiová knoflíková baterie CR 2032 (pro jeden záznamník objednávejte, prosím, 2 baterie)

0515 5028

CD s ComSoft Basic 5 pro zobrazenín naměřených hodnot a funkci exportu
(v případě, že si zákazník nepřeje stažení z internetových stránek zdarma)

0572 0580

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

0554 1704

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro záznamníkyTesto

0554 1705

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty

31 0103 0101
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