
Het testo Saveris dataregistratiesysteem 
backward compatible:
Eenvoudig uw bestaande 
Saveris 1 dataregistratiesysteem 
toekomstbestendig maken.



De eerste stap van de testo Saveris generatie 2.0 naar 

generatie 3.0 is het vervangen van het basisstation (Base). 

De nieuwe testo Saveris Pharma Base kan heel simpel in 

uw bestaande configuratie geïntegreerd worden – 

vervanging van het hele systeem is niet nodig. Met het 

nieuwe basisstation creëert u bovendien de 

basisvoorwaarde om ook te kunnen profiteren van de 

overige voordelen van het nieuwe testo Saveris Pharma 

systeem in zijn geheel. 

De voordelen van de nieuwe testo Saveris Pharma Base.

Veilige beslissing:

Toekomstbestendig door 

service support en updates.

Effi  ciënter meten:

Uitbreidbaar met de nieuwe 

testo Saveris dataloggers.

Verbeterde schaalbaarheid:

vlekkeloze integratie van tot wel 1000 

dataloggers resp. 3000 meetkanalen.

Meer veiligheid: 

SMS-alarmering via LTE-stick.

Stap voor stap naar de nieuwe generatie 
meetgegevensmonitoring.

De toekomst van monitoring begint hier: 
de nieuwe testo Saveris Base.

Leer de nieuwe generatie testo Saveris kennen.

Bij de continue bewaking van kwaliteitsrelevante 

omgevingsparameters is het cruciaal dat de ingezette 

meetoplossing zowel de ontwikkeling van uw organisatie 

bijbeent als voldoet aan de laatste stand van de techniek. 

Om u ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen 

bij het monitoren van uw meetwaarden hebben wij 

testo Saveris fundamenteel verbeterd: nieuwe hardware, 

flexibelere toepassingsmogelijkheden, een verbeterde 

radiotechnologie en minder onderhoud zijn slechts een paar 

voordelen waarvan u zult profiteren.

Alleen op die manier is gewaarborgd dat u zonder 

voorbehoud kunt vertrouwen op de kwaliteit en kwantiteit 

van de verzamelde gegevens, dat het systeem betrouwbaar 

werkt en geen onnodig werk veroorzaakt.

Uiteraard zal deze vernieuwing van het systeem geen extra 

belasting voor u of uw onderneming vormen: want ook met 

de herziene systeemcomponenten is de achterwaartse 

compatibiliteit met de door u gebruikte 2e generatie van 

testo Saveris Pharma gewaarborgd.



Nieuw en uiterst effi  ciënt: 
dataloggers, voelers en radiotechnologie.

Zodra het nieuwe basisstation uw omgevingsmonitoring 

controleert, kunt u successievelijk en in uw eigen tempo ook 

de andere componenten en functies in uw systeem 

integreren:

•  Modulaire dataloggers met individuele 

communicatiemogelijkheden

• testo UltraRange radiotechnologie met een enorm bereik

• Digitale voelers voor minder onderhoudswerk

De voordelen van de nieuwe dataloggers.

GxP-conform:

veilige, eenvoudige en efficiënte bewaking van 

kritische omgevingsparameters. 

Modulair en fl exibel:

de dataloggers zijn modulair opgebouwd en 

kunnen dankzij de verschillende communicatie-

elementen van het systeem flexibel in bestaande 

infrastructuren (WLAN, LAN) worden ingepast. 

 Veilige meetwaarde-overdracht:

met de testo UltraRange langeafstand-

radiotechnologie (optioneel) ook over grote 

afstanden en onder lastige bouwkundige 

omstandigheden.

Meer effi  ciëntie:

tot vier sensoren aansluiten op één 

dataloggermodule.

De voordelen van de testo UltraRange 
radiotechnologie.

Speciaal voor uw toepassing:

ontwikkeld voor gebruik in gebouwen.

Betrouwbare overdracht:

overweldigend bereik en zeer robuust signaal.

Effi  ciënte updates:

al naargelang de wensen van de klant worden 

aangesloten componenten draadloos 

geactualiseerd.

De voordelen van de digitale voelers.

Uiterst nauwkeurig en volgens de normen:

meting en documentatie van GxP-relevante 

temperatuur- en vochtigheidsparameters in 

gereguleerde omgevingen.

Universeel inzetbaar:

meetbereik van -85 … +400 °C bij exacte 

meetnauwkeurigheid voor haast elke toepassing.

Ononderbroken dekking:

digitale deurcontact-voeler voor een efficiënte 

installatiebewaking.

Onderhoud tĳ dens bedrĳ f:

vervanging voor kalibratie o.i.d. zonder 

onderbreking van de meting of vervanging van de 

logger. Dankzij het Plug & Play-principe wordt in 

het draaiende systeem alleen de voeler vervangen 

– voor een ononderbroken documentatie bij 

minimale inspanningen.



www.testo.com

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen rond het overstappen op het nieuwe 

testo Saveris Pharma systeem of over de afzonderlijke 

stappen of componenten?

Dan kunt u voor meer informatie terecht op onze website 

www.testo.com/solutions/pharma

Scan voor meer informatie de QR-code:


