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Toate valorile măsurate.
Disponibile oricând.
De pe orice dispozitiv.
Monitorizarea umidității și a temperaturii cu testo Saveris 2.

testo Saveris 2

Monitorizarea climatului în lumea inteligentă.
Monitorizare și documentare, acum mai ușor și mai sigur.

Monitorizarea mediului ambiant devine din ce în ce mai
importantă în tot mai multe sectoare. Cu toate acestea, deși
trăim acum într-o lume nelimitată în posibilități digitale, de
obicei monitorizarea valorilor de temperatură și umiditate
se face în continuare folosind metode învechite și foarte
complexe. De exemplu, măsurările la fața locului se fac cu
un termometru iar valorile obținute sunt transferate manual
în rapoarte, ceea ce este o metodă extrem de nesigură și
eronată. O altă metodă este utilizarea înregistratoarelor de
date care, pe de o parte înregistrează valorile cu certitudine,
însă nu furnizează alarme în timp real în cazul depășirii
valorilor limită.
În concluzie pierdem prea mult timp generând,
documentând și analizând datele măsurate. Testo
reinventează monitorizarea temperaturii și a umidității
relative cu testo Saveris 2, sistemul inteligent de
monitorizare a aerului ambiental care folosește avantajele
lumii digitale astfel oferindu-ne mai mult timp pentru
lucrurile importante.
Testo Saveris 2 bazat pe rețeaua wireless LAN vă ajută să
monitorizați și să documentați automat și fără întrerupere
toate valorile relevante.

g În sectorul alimentar, acesta este un element principal
pentru asigurarea calității și comercializării produselor
alimentare, precum și pentru protecția consumatorului

împotriva efectelor negative asupra sănătății. Vânzarea de
alimente compromise calitativ poate duce la deteriorarea
gravă a imaginii companiilor afectate.

g

În farmacii și spitale, acesta susține respectarea

limitelor de temperatură prescrise de producător pentru
depozitarea medicamentelor. Dacă temperaturile excesive
de depozitare duc la pierderea eficacității sau chiar la
formarea de produse dăunătoare, consecințele pot fi
devastatoare pentru sănătatea pacienților, precum și pentru
reputația producătorilor.
Testo Saveris 2 este de asemenea imbatabil în ceea ce
privește versatilitatea aplicațiilor și reducerea costurilor.
Fie în mentenața clădirilor, în muzee, domeniul alimentar
sau în industrie: înregistratoarele de date ale sistemului
testo Saveris 2 sunt extrem de flexibile și pot fi folosite
aproape oriunde temperatura și umiditatea trebuie măsurate
pe perioade mai lungi. Cu sonde de penetrare, pentru
suprafață și pentru temperatura aerului, portofoliul de
sonde externe oferă o soluție pentru aproape fiecare caz de
aplicare. Și datorită integrării în rețeaua locală wireless LAN,
economisiți costuri enorme, deoarece instalarea softwareului sau copia de rezervă a bazei de date sunt lucruri inutile
acum.
Cu testo Saveris 2, respectați cu strictețe normele și
reglementările, optimizați procesele, asigurați calitatea și
creșteți eficiența monitorizând climatul printr-o metodă
modernă.
Cu sistemul WiFi de monitorizare testo Saveris 2
puteți asigura:
• Monitorizarea automată a temperaturii și umidității
• Avertizarea imediată la depășirea valorilor limită
• Accesarea datelor de măsurare de orice dispozitiv
și în orice moment
• Controlul calității produselor și proceselor prin care
acestea trec
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testo Saveris 2

Cum funcționează testo Saveris 2.
Generalități

Testo Saveris 2 este un sistem flexibil de înregistrare a

Toate înregistratoarele de date transmit valorile măsurate

datelor prin rețeaua wireless LAN pe care îl compuneți

către Testo Cloud, valori ce sunt stocate și documentate

în funcție de nevoile dumneavoastră și pur și simplu îl

automat. Prin accesul la Cloud, aveți în permanență acces

integrați în rețeaua existentă. Puteți selecta dintr-o gamă de

la valorile măsurate afișate pe un smartphone, tabletă sau

înregistratoare de temperatură și umiditate și un portofoliu

PC iar depășirea valorilor limită sunt raportate imediat.

mare de sonde în funcție de locul și de valorile pe care

Oricând, oriunde.

doriți să le măsurați.
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Mai puțin stres. Mai multă siguranță.
Aceste avantaje vă fac munca mai ușoară.

Toate datele disponibile oricând

Transfer automat al datelor

Puteți vizualiza, monitoriza și evalua toate

Valorile măsurate sunt transmise automat

valorile măsurărilor de oriunde din lume

către Testo Cloud prin rețeaua wireless.

utilizând un smartphone, tabletă sau PC

Astfel, nu mai este necesară descărcarea

conectat la internet.

manuală a înregistratoarelor WiFi.

Plug & Play

Documentarea ușoară a valorilor

Pentru utilizarea sistemului testo Saveris 2

Excludeți doumentele completate manual,

nu este necesară instalarea unui software.

lipsa valorilor și rapoartele interminabile.

Aveți nevoie doar de conexiune la internet, o

Cu testo Saveris 2, puteți monitoriza,

rețea wireless și un browser web uzual.

analiza și documenta automat valorile
măsurate. Datele măsurate și rapoartele sunt
exportabile și pot fi trimise prin e-mail în
mod automat.

Alarme de încredere

Extindere flexibilă

Depășirea valorilor limită sunt raportate

Sistemul poate fi adaptat cerințelor

imediat prin SMS (opțional) sau e-mail. Acest

dumneavoastră și poate fi extins fără limitare

lucru permite intervenția rapidă în cazul unei

prin înregistratoarele de date suplimentare.

funcționări defectuoase.

În plus, înregistratoarele pot fi combinate
cu sonde pentru aplicații mai versatile.
Personalizarea înregistratorilor este de
asemenea posibilă.

Securitate mărită a datelor
Valorile de măsurare sunt stocate în Testo
Cloud, fiind supuse unor standarde stricte
de securitate. În plus, înregistratorul de
date are memorie circulară pentru 10.000
de valori de măsurare și astfel datele nu se
pierd în caz de pană de curent sau pierderea
semnalului wireless.

Conectivitate fără efort.
testo Saveris 2 utilizează mai multe
protocoale wireless LAN: rețele IEEE 802.11
b/g/n cât și rețele IEEE 802.1x cu criptare
WPA2 Enterprise. Datorită utilizării rețelei
wireless existente, nu sunt necesare costuri
suplimentare.
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testo Saveris 2

Pentru că doar alimentele sigure
sunt cu adevărat gustoase.
Monitorizare continuă a temperaturii și documentare ușoară.

În cazul manipulării alimentelor proaspete și ușor perisabile,

În brutării, carmangerii și industria alimentară.

este indispensabil ca în orice moment să fie garantate

Brutăriile, carmangeriile și unitățile mai mici de procesare a

condiții climatice mediului ambiant optim, pentru a preveni

alimentelor cum ar fi snack-baruri, se confruntă cu situația

intrarea în circulație a bunurilor de calitate inferioară.

de a fi nevoite să se ocupe de producția, depozitarea și

Utilizarea testo Saveris 2 asigură faptul că temperatura

vânzarea de alimente sub un singur acoperiș. În bucătării

la toate unitățile de refrigerare relevante, corespunde

mari, cum ar fi cantinele și restaurantele de catering este

exact prevederilor. Aceasta asigură calitatea produselor

necesar un nivel ridicat de atenție, promptitudine și rapoarte

dumneavoastră și vă aduc satisfacția clienților.

elaborate. În acest sens, testo Saveris 2 vă simplifică
munca, asigurându-vă că toate temperaturile în toate

În supermarket-uri și comerț

punctele critice sunt monitorizate. Iar alarmarea în caz de

Alimentele proaspete reprezintă o provocare zilnică

depășirea valorilor limită oferă siguranță suplimentară.

pentru cei responsabili de calitate în comerțul cu produse

Cu testo Saveris 2 vă puteți concentra asupra a ceea ce

alimentare. Fructele, legumele, carnea, peștele și produsele

este important, astfel mulțumindu-vă clienții de calitatea

lactate nu trebuie doar să arate apetisant, ci trebuie să

oferită

fie sigure. În ambele cazuri, temperatura este crucială.
Pentru ca acești parametri de calitate să fie controlați
și mai eficient, testo Saveris 2 a dezvoltat sistemul
automat de date wireless LAN ce permite monitorizarea
și documentarea fără efort manual a tuturor unităților
de refrigerare. Acest lucru asigură calitatea alimentelor,
reputația și cifra de afaceri. Simplu, oricând și oriunde.
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" Calitatea preparatelor noastre din carne și mezelurilor este
prioritatea noastră de zi cu zi. Sistemul de înregistrare a
datelor Testo Saveris 2 îndeplinește toate cerințele noastre,
oferă un raport preț / calitate de top șiîmi oferă siguranță
permanentă.
Îi recomandăm absolut."
Ralf Spindler, Germania
Proprietar al lanțului de carmanegerii
Metzgerei Spindler

Sugestie de comandă pentru siguranța alimentară
Pentru a proteja produsele sensibile ce necesită a fi refrigerate, vă
recomandăm testo Saveris 2-T1 cu
senzor de temperatură intern sau
testo Saveris 2-T2 cu o sondă externă NTC. Un contact de ușă poate
fi de asemenea folosit, astfel încât
să primiți alarme atunci când o ușă
frigorifică este lăsată deschisă prea
mult timp.

Exclusiv cu licența Advanced: alarme cu temporizare
controlată
Am dezvoltat funcția de alarmă controlabilă, special pentru monitorizarea temperaturii alimentelor. Aceasta vă permite să adaptați
sistemul testo Saveris 2 și mai flexibil la diferitele cerințe ale zilei de
lucru. De exemplu, această funcție vă permite să dezghetați frigiderele fără pornirea alarmelor: limitele de temperatură definite pot fi
dezactivate în timpul ciclului de dezghețare.

Documentare digitală
Obțineți o vedere de ansamblu
asupra aspectelor de calitate
în supermarketuri, restaurante
sau unități de producție în era
digitală. Faceți cunoștință cu
soluțiile noastre testo Saveris
pe www.testo.ro.
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Calitatea medicamentelor este esențială.
Monitorizare și documentarea ușoară și sigură a temperaturilor în farmacii și spitale.

Farmacii

Spitale

Doar o calitate impecabilă a medicamentelor pot face ca

Sănătatea pacienților depinde de condițiile ambientale

acestea să fie cu adevărat folositoare pentru uzul uman.

corect monitorizate din spital. Printre aceste condiții se

Din acest motiv, în farmacii cea mai mare atenție se acordă

numără: funcționarea instalațiilor de climatizare, climatul

menținerii lanțului rece și depozitării corespunzătoare a

ambiental adecvat în saloanele pacienților, încăperile de

medicamentelor. În UE, orientările UE-PIB prescriu aderarea

tratament și în cele de depozitare, precum și temperaturile

la valorile limită de temperatură, inclusiv documentarea

legale din frigiderele pentru medicamente sau sânge.

neîntreruptă a temperaturilor. În farmacii valorile climatului

Toate acestea înseamnă multe locații de măsurare diferite

ambiental sunt monitorizate în depozite și în frigiderele ce

care trebuie monitorizate. Unele dintre aceste locații de

conțin medicamente, deoarece acestea pot avea consecințe

măsurare sunt inaccesibile sau situate în locuri îndepărtate,

grave pentru companie dacă crește temperatura în frigider.

ceea ce face ca monitorizarea continuă a tuturor ariilor

În afară de pierderile financiare cauzate de produsele

critice să fie mai dificilă. Testo Saveris 2 vă ajută să păstrați

farmaceutice deteriorate, este în joc și buna reputație a

controlul asupra mai multor locații de măsurare. Funcția de

farmaciei. Deci, există multe motive pentru monitorizarea

alarmare permite reacția în timp util la schimbările nedorite

climatului interior într-o farmacie iar cu testo Saveris 2,

în condițiile ambientale. De exemplu, se poate preveni

există acum și o modalitate de a face acest lucru fără o

defectarea instalației electrice din cauza supraîncălzirii sau

citire manuală a înregistratoarelor și a rapoartelor manuale.

degradarea produselor sanguine.

Dezvoltat special pentru farmacii și spitale:
testo Saveris 2 kit pentru
monitorizarea temperaturilor
în camere frigorifice
Kit-ul testo Saveris 2 (cod produs
0572 2103) folosește un lichid
de referință pentru a determina
temperatura reală a medicamentelor
stocate și declanșează o alarmă
în caz de deviații de temperatură.
Expertul nostru pentru farmacii și
spitale: licența Advance pentru Testo
Cloud
• Documentație fără efort datorită
rapoartelor create automat.
• Controlul complet al tuturor
valorilor de temperatură chiar și în
locurile îndepărtate
• Funcție de alarmare la depășirea
valorilor limită
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“Sistemul Testo Saveris 2 este adaptat nevoilor noastre

2 și 8 ° C. Acest lucru este esențial pentru menținerea

zilnice de depozitare a medicamentelor sensibile la

lanțului rece, iar pentru anumite medicamente este

temperatură. Suntem imediat informați când temperaturile

indispensabil. Aceasta înseamnă că putem interveni rapid

din dulapurile frigorifice depășesc pragul critic stabilit între

pentru a preveni deteriorarea produselor stocate. “

François-Xavier Crozet
Franța
Director, RUBEX Pharma
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testo Saveris 2

Disponibilitate în orice moment.
Calitate optimă a produselor.
Monitorizarea climatului în industrie.

„Cu ajutorul înregistratoarelor de date wireless testo Saveris 2, avem
control complet și eficient asupra temperaturilor tuturor încăperilor
frigorifice; datorită funcției de alarmare, am reușit să evităm întreruperea
lanțului de frig în toate procesele noastre de producție. „
Julio Gámez, Spain
Responsabil mentenanță DSV Spaina (Rubí)
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Acționați înainte de apariția defecțiunilor.
Preveniți întreruperile și asigurați disponibilitatea constantă a informațiilor.

Climatul interior adecvat trebuie menținut oriunde există
servere care rulează. Dacă devine prea cald sau prea
umed într-o cameră de server, riscul unei defecțiuni crește
drastic. Și în ciuda unui sistem de aer condiționat care
funcționează, vârfurile de performanță neașteptate pot
duce, uneori, la creșterea neașteptată a temperaturilor.
Cu sistemul testo Saveris 2, puteți monitoriza temperatura
și umiditatea în sălile de server în mod automat și cu un
efort minim, sporind astfel disponibilitatea sistemelor.
Testo Saveris 2 vă avertizează prin e-mail sau SMS înainte
de o oprire de urgență a serverului. Puteți stabili singuri
valoarea limită corespunzătoare. Datorită funcționalității
avansate, monitorizarea mai multor camere de server este
de asemenea posibilă, deoarece puteți compara cu ușurință
diferitele locații de măsurare și chiar puteți configura mai
multe conturi de utilizatori. Cu funcția de documentare și de
raportare automată, sunteți pregătit pentru auditurile ISO.

Sugestie de comandă pentru camerele de server
„Cu testo Saveris 2, avem mai multă siguranță, sistemul este o investiție excelentă, o soluție simplă,
care ne permite să reacționăm imediat la orice
schimbare a a climatului în serverele noastre –
oricând și de pe orice disozitiv. Îl recomand. „
Leonardo Machado, Portugalia
Director IT CICCOPN
Pentru monitorizarea climatului în sălile de servere, vă recomandăm
monitorizarea temperaturilor și a umidității cu testo Saveris 2-H1 și
testo Saveris 2-T1 și software-ul Advanced Cloud, pentru o flexibilitate completă:
• Prezentare grafică comparativă a diverselor locații de măsurare
• Mai multe conturi de utilizator
• Funcție convenabilă de raportare automată
• Interfața API
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testo Saveris 2

Pentru ca vechile capodopere să fie
admirate și în viitor.
Monitorizarea climatului în muzee și arhive.

Monitorizarea climatului interior este deosebit de complexă
în muzee, deoarece aceasta nu depinde numai de structura
clădirii și de temperatura exterioară, ci și de numărul de
vizitatori, ceea ce este dificil de calculat. În cazul în care
temperatura sau umiditatea aerului crește brusc, muzeul
trebuie să inițieze rapid contramăsuri pentru a preveni
deteriorarea exponatelor. În afară de aceasta, creditorii
și companiile de asigurări cer instituțiilor respectarea
condițiilor climatice.
Cu ajutorul sistemului testo Saveris 2, muzeele beneficiază
de un sistem care monitorizează și documentează condițiile
climatice ambientale în diferite încăperi în mod fiabil și
fără efort, sistem ce poate fi adaptat în mod flexibil la
schimbarea conceptelor expoziționale.

“Sistemul testo Saveris 2 ne permite să asigurăm monitorizarea continuă a celor 3 muzee din
Saint-Nazaire, dar și a magazinelor muzeelor. În plus
față de alarmare și istoricul datelor, sistemul ne oferă
ocazia, împreună cu furnizorii noștri, de a realiza stabilitatea climatică interioară esențială pentru operele
noastre de artă „.

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, operator al
muzeelor Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon și
Ecomusée.

testo 160 design minimalist și control
Sistemul de monitorizare testo 160, dezvoltat ulterior pe
baza testo Saveris 2, a fost special conceput pentru a fi
utilizat în muzee, săli expoziționale și depozite. Sistemul
măsoară și documentează toți parametrii relevanți, cum
ar fi temperatura, umiditatea, iluminarea, radiațiile UV,
concentrația CO2 și presiunea atmosferică în mod exact,
automat și fără întrerupere. Datorită carcaselor deco
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testo 160.
Sistemul de monitorizare testo 160
monitorizează condițiile ambientale
în muzee, în sălile expoziționale și
în depozite.

personalizabile înregistratoarele de date sunt discrete

Detalii pe www.testo.ro

un înregistrator de date.

și inobservabile pentru integrarea perfectă în decor.
Înregistratoarele au sonde interne și / sau externe. Sondele
externe, datorită designului și mărimii lor, sunt ideale pentru
monitorizarea în spațiile înguste în care nu poate fi amplasat

testo Saveris 2

Climat confortabil pentru oameni,
materiale și echipamente.
Economisiți timp și distanțe în managementul clădirilor

Sistemul de monitorizare testo Saveris 2 cu licența Advanced
este partenerul dumneavoastră de încredere atunci cînd
sunteți administratorul unor clădiri. Pentru o comparare
clară a mai multor locații de măsurare sau pentru verificarea
performanței sistemului de aer condiționat din diferite locații
ale clădirii, înregistratoarele de date pot fi grupate pe 3
nivele. Sunteți informat imediat asupra valorilor climatice
„Sistemul testo Saveris 2 ne ajută să economisim timp esențial în fiecare zi. Fiind capabil să
descarce rapoarte automate pe PC, nu pierdem
timpul pentru descărcarea manuală a tuturor
valorilor obținute de la înregistratoarele plasate
în clădirea noastră.“
Tuğrul Ğöktug, Turkey
Manager Calitate Flammaerotec

Cu sistemul WiFi de monitorizare testo Saveris 2 , vă asigurați
în mod automat și cu un minim de efort că în zonele aflate în
responsabilitatea dumneavoastră există întotdeauna condiții

necorespunzătoare prin SMS sau notificare push.
Acest lucru vă oferă o imagine de ansamblu în orice moment
al zilei, scutindu-vă de asemenea de citirea manuală a
înregistratoarelor.
Sugestie de comandă pentru mentenanța clădirilor
Pentru monitorizarea temperaturilor
și a umidității în domeniul industrial,
recomandăm cele două înregistratoare de date testo Saveris 2-H1
și testo Saveris 2-T1, împreună cu
licența Advance.

climatice optime.

Economisiți resurse și preveniți apariția
mucegaiului la uscarea clădirilor.
Sugestie de comandă pentru uscarea clădirilor
Pentru determinarea și prevenirea
deteriorărilor clădirilor cauzate de
umezeală, vă recomandăm testo
Saveris 2-H2 cu sonda externă de
umiditate relativă (cod 0572 2154).

prin Cloud permite detectarea problemelor de umiditate
Înregistratoarele de umiditate relativă testo Saveris 2-H1

și apariția mucegaiului din clădiri. Combinația cu o sondă

și testo Saveris 2-H2 sunt instrumentele ideale pentru

de suprafață a peretelui furnizează o imagine de ansamblu

evaluatorii de clădiri. Monitorizarea automată de la distanță

constantă a valorilor climatice ambientale din clădirile.
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testo Saveris 2

Toate valorile sub control.
Oricând, oriunde.
Cu software-ul testo Saveris 2 bazat pe Cloud, gestionați documentarea și analiza
valorilor de măsurare rapid și ușor.
Software-ul testo Saveris 2 este disponibil oricând și

critic. Funcția de raportare automată vă ține mereu la

oriunde prin simpla accesare online, pe

curent iar dacă doriți să utilizați datele înregistrate prin

www.saveris.net. Nu este necesară instalarea unui

testo Saveris 2 într-un alt sistem, vă oferim o interfață API

software. Punerea în funcțiune a înregistratoarelor de date

(disponibilă opțional), pentru integrarea facilă a datelor.

este ușoară și poate fi efectuată fie prin browser, fie prin
aplicația testo Saveris 2. După ce înregistratoarele de date
au fost conectate la rețeaua wireless, valorile măsurate se
transmit automat în baza de date Cloud, unde pot fi ușor
analizate. Valorile limită configurabile și alarmele asigură
faptul că, condițiile climatice nu ajung niciodată în intervalul

Punerea în funcțiune a înregistratoarelor de date

Analiza datelor

Funcție de alarmare

Rapoarte automate
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Licențe Cloud
Special dezvoltate pentru a rezolva orice sarcină de măsurare

Licență Cloud
Basic

Licență Cloud
Advanced

15 min (fix)

1 min la 24 ore
(flexibil)

Stocarea
datelor

Până la 3 luni

Până la 2 ani

Rapoarte

Manual

Automat

Analiza date

un canal

până la 10 canale
simultan

Nr. utilizatori
per cont

1
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Alarme

E-mail

E-mail, SMS

Preț

Gratuit

De la 59 RON per
logger/an*

Interval de
măsurare

Analysis & Reports
Coldstore

Graphical analysis

Data loggers 1

Data loggers 2

Data loggers 3

Tabular presentation
Alarms

* În funcție de durata licenței alese

Licență 12 luni
cod produs
0526 0735

Aplicația pentru mobil testo Saveris 2.
Cu aplicația pentru iOS și Android, acum
utilizați sistemul WiFi LAN testo Saveris 2
mai ușor și mai flexibil.

Licență 24 luni
cod produs
0526 0732

Licență 36 luni
cod produs
0526 0733

Punerea în funcțiune mai eficientă*
• Recunoașterea ușoară și selectarea rețelei WiFi
• Punerea în funcțiune a mai multor înregistratoare în paralel
Analiza ușoară a rețelei *:
• Testați puterea și câmpul de acoperire ale rețelei
dumneavoastră wireless LAN
• Crearea și trimiterea rapoartelor
Funcții de alarmă fiabile:
• Notificări la încălcarea valorilor limită
• Alarmare combinată prin SMS sau e-mail

testo Saveris 2 App

*Aceste funcții sunt disponibile numai în versiunea Android
a aplicației testo Saveris 2.

GRATUIT
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testo Saveris 2

Înregistratoarele wireless testo Saveris 2
În aplicația dvs. on site – precise, stocare sigură a datelor și transfer wireless.

Pentru a putea lucra cu testo Saveris 2, aveți nevoie de unul

senzori integrați pentru măsurarea temperaturii și umidității,

sau mai multe înregistratoare de date WiFi. Acestea au fie

fie pot fi conectate sonde externe.

Înregistrator testo Saveris 2-T1 cu

Înregistrator testo Saveris 2-H1 cu

senzor de temperatură integrată

senzor de temperatură și umiditate

• Domeniu de măsură: de la -30 la +50 °C

integrati

• Memorie internă de 10.000 de valori

• Domeniu de măsură: de la -30 la +50 °C /

măsurate
• Rezistent la praf și apă conform IP65
• Conform normelor EN 12830

de la 0 la 100 %RH
• Memorie internă de 2 x 10.000 de valori
măsurate
• 24 de luni durata de viață a bateriei

Cod produs 0572 2031

Cod produs 0572 2034

Înregistrator testo Saveris 2-T2 pentru

Înregistrator testo Saveris 2-H2 pentru

sonde de temperatură

sonde de temperatură și umiditate

• Cu 2 conexiuni pentru sonde de

externe

temperatură NTC (opțional)
• Domeniu de măsură: de la -50 to +150 °C
• Memorie internă de 2 x 10.000 de valori
măsurate

• Domeniu de măsură în funcție de sonde
• Memorie internă de 2 x 10.000 de valori
măsurate
• Rezistent la praf și apă conform IP65

• 24 de luni durata de viață a bateriei
• Rezistent la praf și apă conform IP65

Cod produs 0572 2035

• Conform standardului EN 12830
Cod produs 0572 2032

Înregistrator testo Saveris 2-T3 pentru
sonde de temperatură externe
• Cu 2 conexiuni pentru sonde de
temperatură TC (opțional)
• Domeniu de măsură: de la -195 la +1350 °C
(cu sondă Tip K opțională)
• Memorie internă de 2 x 10.000 de valori
măsurate
• 24 de luni durata de viață a bateriei
• Rezistent la praf și apă conform IP65
Cod produs 0572 2033
Mai multe înregistratoare de date pentru monitorizarea temperaturii și umidității găsiți pe www.testo.ro
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Sondele de temperatură și umiditate
testo Saveris 2
Special create pentru ca dumneavoastră să puteți efectua orice măsurare.

Două din cele cinci înregistratoare WiFi Saveris 2 au senzori

Aceste sonde vă permit să faceți față oricărei provocări,

integrați. Pentru a putea măsura temperatura și umiditatea,

chiar și atunci când locul măsurării este greu de accesat

celelalte trei înregistratoare necesită una sau două sonde

sau când condițiile climatice sunt dificile.

externe, la alegere dintr-o gamă variată.

Sonde pentru temperatura aerului

Sonde cu cablu tip panglică

Temperatura aerului este unul dintre cei

Cablul acestor sonde este aplatizat, ideal

mai frecvent măsurați parametri. Gama

pentru a îl strecura printre ușile unei

variată de sonde disponibile corespunde

camere frigorifice, de exemplu, pentru a

în totalitate nevoilor de măsurare.

măsura temperatura din interior.

Sonde de temperatură de contact

Sonde magnetice

Sondele de contact pentru temperatură

Foarte practice datorită capacității de

sunt disponibile în diferite versiuni pentru

măsurare a temperaturii pe suprafețele

a îndeplini toate cerințele și pentru a

metalice, fără a fi necesară o fixare

putea acoperi o gamă variată de aplicații.

suplimentară.

Sonde de umiditate

Sonde înfășurabile în jurul țevilor

În multe procese industriale, pentru

Măsoară temperatura apei și a țevilor de

asigurarea calității este necesară o

încălzire cu diametre între 5 și 75 mm,

măsurare sigură și exactă a umidității.

pentru verificarea temperaturii turului/

Cu sondele de umiditate testo Saveris

returului și pentru a preveni riscul de

2 puteți măsura umiditatea relativă cu o

infecție cu legionella.

exactitate de ±2 %UR.

Termocupluri

Sonde de imersie/penetrare

Datorită sondelor speciale tip termocuplu,

Aceste sonde permit măsurarea rapidă

cu Saveris 2 puteți măsura temperaturi de

a temperaturii în medii lichide sau semi-

până la 1.350 °C.

solide.

Sonde foarte lungi

Sonde personalizate

Pentru a putea măsura fără probleme

În cazul în care cerințele dumneavoastră

chiar și în locuri greu accesibile, Testo

de măsurare nu pot fi îndeplinite cu

pune la dispoziție sonde cu lungimea de

sondele standard pentru testo Saveris 2,

până la 30 m.

putem crea sonde personalizate care să
corespundă nevoilor dumneavoastră.

Descoperiți sonda potrivită pe: www.testo.ro
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Sisteme alternative

Soluții alternative pentru monitorizarea
climatului interior.
Mai multe sisteme de măsurare Testo și înregistratoare de date pentru fiecare cerință.

Nu aveți posibilitatea de a utiliza o conexiune wireless

Iar cu înregistratoarele versatile de date, puteți de

existentă sau de a vă conecta la o o rețea WiFi LAN?

asemenea, să vă înregistrați datele în mod automat și apoi

Sau pur și simplu preferați să măsurați offline? Nici o

să le transferați în mod convenabil pe PC. În același timp,

problemă: la Testo veți găsi tehnologia de măsură potrivită

software-ul testo Saveris permite analiza și evaluarea

pentru fiecare cerință. Sistemul nostru independent de

tuturor datelor de măsurare înregistrate.

monitorizare Testo Saveris, funcționează într-un mod similar
cu Testo Saveris 2, cu toate acestea, utilizează o tehnologie
wireless integrată și salvează datele local, în loc de Cloud.

testo Saveris: Sistemul de monitorizare cu
tehnologie wireless integrată.
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Măsurarea cu înregistratoare de date clasice (offline) fără funcție de alarmare?

Mini-înregistratorul de temperatură
testo 174T
• Domeniu de măsură: -30 la +70 °C
• Memorie internă de 16.000 de valori
măsurate
• Rezistent la praf și apă conform IP65
• Conform standardului EN 12830

Înregistratorul de temperatură
testo 175 T
• Cu senzor NTC integrat
• Posibilitate de conectare sondă NTC
(opțional)
• Domeniu de măsură intern: -35 la +55 °C
Domeniu de măsură extern: -40 la +120 °C
• Conexiune laterală pentru cablu MiniUSB și
card SD
• Memorie internă pentru 1.000.000 de valori
de măsurare
• 24 de luni durata de viață a bateriei
• Rezistent la praf și apă conform IP65
Înregistrator de temperatură și umiditate
testo 176T1
• Cu senzor integrat Pt100
• Cu două intrări pentru sonde externe Pt100
(opțional)
• Domeniu de măsură intern: -35 la +70 °C
• Domeniu de măsură extern: -100 la +400 °C
• Conexiune laterală pentru cablu MiniUSB și
card SD

Înregistrator de temperatură și umiditate
testo 184 H1 USB
• Domeniu de măsură: -20 to +70 °C
• Memorie internă de 64,000 valori de
măsurare
• Clasă de protecție IP 30
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testo Saveris 2

Servicii oferite

Consultanță

(Re)calibrare și etalonare

Servicii de consultanță oferită de experții

(Re)calibrarea și etalonarea senzorilor

noștri.

prin laboratorul propriu.

Planificarea proiectului

Training

Compunerea sistemului cu asistență la fața

Formare și instruire în utilizarea sistemului.

2981 xxxx/msp/07.2017

Bonusul Testo: Servicii complete cu suport specializat, training-uri și cunoștințe practice referitoare la aplicațiile instrumentelor.

Calificare

Mapping

Calificarea / validarea sistemului

Determinarea locațiilor de măsurare pentru

dumneavoastră.

amplasarea senzorilor.

Soluția

Punerea în funcțiune

Avem soluția potrivită pentru fiecare cerință

Punerea în funcțiune a sistemului (opțional)

Suport
Dacă aveți intrebări, experții noștri vă stau la
dispoziție.

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
www.testo.ro

Informațiile prezentate pot fi modificate, inclusiv datele tehnice.

locului.

