
Jako správce budov průmslového podmiku nesete velkou 

zodpovědnost za množství zásadních obchodních procesů. 

Vaší úlohou je zaručit technickou disponibilitu zařízení. 

Jsou-li výpadky centrálních jednotek, jako například 

klimatizačního zařízení, rozpoznány příliš pozdě, mohou 

způsobit poškození produktů a strojů teplem a důsledkem 

pro firmu mohou být následné vysoké výdaje.

www.testo.cz
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Aplikační příklad

Z tohoto důvodu je sledování klimatických parametrů, jako 

je teplota a vlhkost, důležitým informátorem o hrozícím a 

akutním narušení funkce u technických zařízení. Firma Testo 

nabízí s automatickým systémem WiFi záznamníků dat testo 

Saveris 2 možnost měřit automaticky klimatická data i na 

těžko přístupných místech a sdružovat je v jednom systému. 

Jak to přesně funguje se dozvíte na další straně.

Bezpečné sledování klimatických hodnot 
centrální jednotky v průmyslovém podniku 
- s testo Saveris 2.



Požadavek.

Agregáty, klimatizační zařízení, otopná zařízení, rozvaděče, 

komponenty zařízení a mnoho dalšího: aby přesahující 

technické procesy v průmyslovém podniku fungovaly 

bezproblémově, máte Vy, jako správce budovy, sledovat kli-

matické hodnoty na mnoha různých místech měření. Z části 

jsou měřicí místa těžko přístupná a jsou od sebe hodně vz-

dálená. V běžném pracovním dni ovlivněném časovou tísní a 

odstraňováním poruch se nedá kontinuální sledování všech 

rizikových oblastí odpovědnosti téměř zvládnout. Často to 

vede k tomu, že jsou poruchy funkčnosti rozpoznány příliš 

pozdě. Navíc Vám doposud jako správci budovy chyběla 

jistota, že budete vždy tam, kde je Vás právě nejnutněji 

potřeba.
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Řešení.

Naproti tomu systém WiFi záznamníků dat testo Save-

ris 2 ušetří správci budovy čas, cesty a nervy. Pomůže 

Vám zcela jednoduše si podržet kontrolu na mnoha místy 

měření. Funkce alarmu umožňuje nonstop rychlou reakci na 

nežádoucí změny klimatu. Např. měření teploty na motoru 

tak může zobrazit jeho přehřátí dříve, než dojde k drahému 

výpadku.

testo Saveris 2 Vám takto pomáhá.

Rozhodující výhodou systému testo Saveris 2 je způsob 

fungování založený na úložišti Cloud. WiFi záznamníky 

posílají naměřená data automaticky přes WLAN do online 

datové paměti (Testo-Cloud). Hodnoty lze kdykoliv a kdeko-

liv vyvolat prostřednictvím počítače, chytrého telefonu nebo 

tabletu. Je tak bez vynaložení nějakého úsilí možné mít 

přehled o hodnotách teploty a vlhkosti na různých měřicích 

místech, dokonce v různých budovách. Odpadají otravné a 

časově náročné cesty za vyčtením naměřených hodnot.

Rádiová sonda testo Saveris 2 měří teplotu a vlhkost ve ventilačním kanálu.



14.7 3.6 48.3
15.3

48.3
59.5

Funkce alarmu dává další jistotu: když např. stoupne v 

rozvaděči teplota, vyšle systém automaticky alarm pomocí 

e-mailu a SMS. Lze tak reagovat ve smyslu preventivní 

údržby dříve, než dojde k těžkým škodám nebo zdržením 

u kritických primárních procesů. Průběžná analýza vývoje 

teploty navíc poskytuje cenné informace o příčině poruch 

funkčnosti. Ty se často dají preventivně s nízkými náklady 

odstranit. Lze tak zvýšit efektivitu průmyslového zařízení 

jako funkční jednotky. Systém WiFi záznamníků dat se 

rychle nainstaluje díky zkrácenému průvodci spuštěním, je 

flexibilně použitelný a je možné jej kdykoliv doplnit dalšími 

záznamníky.  

Na základě jednoduché a flexibilní manipulace mají správci 

budov sledování klimatu v různých rozhodujících oblastech 

odpovědnosti s testo Saveris 2 pod kontrolou - i když nej-

sou zrovna na místě měření. 

Všechny relevantní naměřené hodnoty si můžete kdykoliv flexibilně prohlédnout na mobilních koncových přístrojích nebo na Vašem počítači.

Teplota a vlhkost jsou naměřeny WiFi záznamníky dat, pomocí WLAN 
odeslány do úložiště Testo-Cloud a odtud rovněž pomocí WLAN 
přeneseny do koncového přístroje.



www.testo.cz

Testo Solution Sledování klimatických hodnot v průmyslovém podniku

29
80

 0
51

5/
cw

/I
/0

6.
20

15
 –

 Z
m

ěn
y,

 i 
te

ch
ni

ck
éh

o 
ch

ar
ak

te
ru

, j
so

u 
vy

hr
az

en
y.

Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00  Praha 5

tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748

e-mail: info@testo.cz

Další informace.

Další informace a všechny odpovědi na Vaše dotazy týkající 

se tématu sledování klimatu v managementu budov získáte 

na telefonním čísle 222 266 700 nebo na www.testo.cz.

testo Saveris 2 – přehled všech výhod:

•    Sledujete klimatické hodnoty v celém průmyslovém 

zařízení automaticky a efektivně.

•  Pomocí funkce alarmu předcházíte výpadkům a 

škodám.

•  Máte kdykoliv a všude přístup k datům v úložišti 

Testo-Cloud pomocí chytrého telefonu.

•  Analýzou teplotních údajů zvyšujete efektivitu energií.

testo Saveris 2 sleduje klimatické parametry bezpečně a spolehlivě i v oblastech výroby, kde rozhoduje kvalita. 


