
Mérési megoldások 
az élelmiszeripar számára

Válassza a mérési feladatra legmegfelelőbb műszert!



Miért fontos a kalibrálás?

Az élelmiszeriparban már egy kis mértékű mérési bizonytalanság is eredményezheti a mért termékek minőségének romlását. A műszerek kalibrálásával 
információhoz juthatunk azok pontosságát illetően, így biztosíthatjuk, hogy a mért paraméterek valóban megfelelnek a valóságnak. Laboratóriumunkban 
élelmiszeripari szempontból minden fontos paramétert és érzékelőt kalibrálunk. Megvizsgáljuk, hogy a műszerek biztosítják-e a gyártó által megadott 
pontosságot, vagy eltérő előírás esetén a felhasználó által támasztott pontosságot. A folyamat eredményét a kalibrációs bizonylatban rögzítjük, melyet 
az ügyfelünk nevére állítunk ki.

A Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft. 1992 óta a Testo műszerek hivatalos magyarországi forgalmazója. Célunk, hogy a világszerte elismert márkanevet 
Magyarországon is magas színvonalon képviseljük. Ennek érdekében munkatársaink folyamatos képzésben és támogatásban részesülnek németországi 
anyacégünknél, így Ön biztos lehet benne, hogy mérési feladataira mindig a legcélszerűbb műszert ajánljuk. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinket a 
vásárlást követően is a lehető legjobban tudjuk támogatni, ezért akkreditált kalibráló laboratóriummal és saját szervizközponttal is rendelkezünk.

Tudta? A Testo mérőműszerei rendelkeznek a HACCP International minősítésével, így azok 
biztonságosan használhatók az élelmiszeripar területén.

Segítünk a döntésben!
Dolgozzon a teljes gyártási lánc során a megfelelő minősítésű élelmiszerbiztonsági mérőműszerrel: legyen szó 
szállításról, raktározásról, áruátvételről, élelmiszer előkészítésről vagy catering feladatokról, a Testo műszerek 
között mindig megtalálja a megfelelőt! A Testo élelmiszeripari műszerekkel, a teljes gyártási lánc alatt biztonságban 
tudhatja élelmiszereit, hiszen azok a HACCP előírásoknak mindig, míg bizonyos típusok, az EN 13484 és az  
EN 12830 irányelveknek is megfelelnek.

A Testo kalibrálási szolgáltatásai

Egyéb kalibrálási és szolgáltatások

Természetesen a fentieken túl egyéb kalibrálási szolgáltatásokkal, vagy egyedi mérési feladatokkal is Ügyfeleink rendelkezésére állunk. Kalibrálásra 
vonatkozó igényüket kérjük az alábbi elérhetőségen jelezzék: 
E-mail: kalibralas@testo.hu; Tel.: 061237-1745

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
NAH által akkreditált kalibráló laboratórium

Testo hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtők és mérőműszerek kalibrálását gyári szerviztámogatás 
mellett végezzük, így a kalibrálás során észlelt diszfunkciók, hibák javítását igény szerint helyben és 
azonnal elvégezzük.
Laboratóriumukban kalibráljuk az ellátási lánc ellenőrző műszereit is, mint pl. maghőmérők, környezeti 
hőmérők, érintés nélküli infrahőmérőket és kontkat feltületi hőmérőket.
A testo Saveris monitorozó rendszer érzékelőinek üzembe helyezés előtti laboratóriumi, vagy ismétlődő, 
éves, helyszíni újrakalibrálását, a NAH által akkreditált laboratóriumunk végzi.
A műszerek beszabályozása vagy egyedi beállítása speciális eszközökkel (egyedi szerviz szoftver/hardver) 
történik.

A minőség Önnek is jár! A Testo (Magyarország) Ker. Kft. a DEKRA által tanúsított, ISO 9001 és a NAH által akkreditált ISO 17025 
szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, mely garancia a minőségi
szolgáltatásra. Cégünk büszke arra, hogy a fizikai és kémiai paramétereket mérő elektronikus műszerek forgalmazásában, 
műszerjavítási és kalibrálási szolgáltatás nyújtásában, olyan szigorú követelmény rendszernek
tesz eleget, melynek csak azok a vállalkozások felelnek meg, akik a biztonság, a fenntarthatóság és a minőség értékeit képviselik 
munkafolyamataikban.
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A testo Saveris Restaurant egy átfogó monitorozó rendszer és minőségbiztosítási szolgáltatáscsomag, mely kifejezetten az éttermek részére lett 
kifejlesztve. A megoldás kombinálja a megbízható méréstechnológia, az átlátható és kényelmes szoftver, illetve a vásárlás előtti és utáni szolgáltatások 
előnyeit. Legyen szó a HACCP-nek való megfelelésről, az ételek megfelelő hőmérsékleten történő sütéséről, vagy akár a sütőolaj minőségének 
ellenőrzéséről, a testo Saveris Restaurant minden lépésnél támogatja a személyzetet a kifogástalan minőség biztosítása során. A felhőbe rögzített 
hőmérséklet és páratartalom paraméterek bárhol és bármikor elérhetők, a digitalizált minőségbiztosítási kézikönyv és a digitális ellenőrző listák pedig 
további folyamatoptimalizálást tesznek lehetővé.

Legyen szó beérkező árukról, tárolásról, előkészítésről vagy felszolgálásról – a minőségbiztosítás a legtöbb étteremlánc számára csak bonyolult elemzések 
és munkaigényes minőségbizosítási folyamatok sokasága. Szabaduljon meg az adathalmazoktól és a papírhegyektől. 
Hozzon létre egy átlátható rendszert a testo Saveris Restaurant segítségével.

testo Saveris Restaurant
Környezeti paraméterek monitorozása a minőség biztosítása érdekében

A testo Saveris Restaurant rendszer részei

A kezelőegység A multifunkciós markolat Szondák Az adatgyűjtők

Hatékony munka a 
menüvezetésnek, a feladatlistáknak, 
riasztásoknak, és az eltárolt 
korrekciós intézkedéseknek 
köszönhetően

A markolat minden hőmérséklet 
és sütőolaj minőségellenőrző 
szondájához csatlakoztatható

Maghőmérséklet méréshez

Felületi hőmérséklet méréshez

Levegő hőmérséklet méréshez

Belső és csatlakoztatható 
érzékelőkkel hőmérséklet és 
ajtónyitás érzékeléshez

Strapabíró, mosható tok, 
ami véd a portól és a sérülésektől

A szondák gyorsan és egyszerűen 
cserélhetők

Sütőolaj minőségellenőrzéshez

Vezeték nélküli mérési adat átvitel 
WiFi-n keresztül

Por- és vízálló, IP65-ös 
osztályozás

Könnyű, nagy teljesítményű 
táblagép

A mérési értékeket Bluetooth 
kapcsolattal továbbítja a 
kezelőegységnek

TC adapter a felszerelés 
validálásához
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IP 65

Indikátorok és beszúró hőmérsékletmérő műszerek

• Egyszerű és gyors levegő és
   maghőmérséklet mérés
• Vízálló kivitel, mosogatógépben
   mosható
• A védőtok és az övcsipesz a szállítási
   kiszerelés része
• Méréstartomány: -20…+230°C
• Pontosság: ±1°C

Rend.sz. 0560 1113

Mini vízálló hőmérsékletérzékelő

• Hőmérséklet ellenőrzésére és felügyeletére 
• 2-3 másodpercen belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan elszíneződés
• Magas mérési pontosság ± 1,5°C a 29-150°C hőmérséklet tartományban

Hőmérséklet indikátorok - 3 féle (öntapadó)

• Cserélhető mérőcsúccsal: az alap mérőcsúcs 
   a félig szilárd anyagokhoz, pl. húsfélékhez, 
   míg a 200 mm hosszú mérőcsúcs, a  
   fagyasztott élelmiszerekhez való  
   (opcionálisan rendelhető)
• Hang és fényriasztás határérték átlépés esetén
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel 
  az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány: -50…+275°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő t99: rövid /hosszú szonda:10 mp
   fagyasztott termék szondája: 15 mp

Rend.sz. 0563 1051

testo 105 - Élelmiszer-biztonsági professzionális
robusztus maghőmérő

• Egyszerű, pontos, gyors mérés
• Csatlakoztatható érzékelővel:
   T tip. hőelemes érzékelővel (K-, és 
   T-típusú érzékelő csatlakoztatható)
• Vízálló műszer és érzékelők
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és 
   megfelel az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány: -50...+300°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó 
   folyadékban)

Rend.sz. 0563 1080

testo 108 - Vízálló élelmiszerbiztonsági maghőmérő

• Vízálló: folyó víz alatt is tisztítható
• Összecsukható, robusztus fémcsukló
• Automatikus végérték felismerés,
   min.-/max. funkció
• Gumírozott csúszásmentes műszerház
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és 
   megfelel az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány: -50...+250°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó 
   folyadékban)

Rend.sz. 0563 0104

testo 104 - Összecsukható vízálló maghőmérő 
robusztus fémcsuklóval

• Könnyen használható
• Praktikus, kis helyen is elfér (pl.: ingzsebben)
• Robusztus érzékelő keskeny mérőcsúccsal 
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és 
   megfelel az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány: -30...+220°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

Rend.sz. 0560 0103

testo 103 - Összecsukható maghőmérő 
rendkívül kompakt mérettel

• Nagyon vékony mérőcsúccsal (átmérő 2,2mm) 
• TopSafe: mosogatógépben tisztítható (IP67)
• Hang és fényriasztás határérték átlépés esetén
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel 
  az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány: -50...+275°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

Rend.sz. 0563 1063

testo 106 szett - Élelmiszeripari 
professzionális maghőmérő szett

(+65°C) Rend.sz. 0646 1065
(+71°C) Rend.sz. 0646 1071
(+77°C) Rend.sz. 0646 1077
(+82°C) Rend.sz. 0646 1082
(+110°C) Rend.sz. 0646 1110
(+121°C) Rend.sz. 0646 1121

(+60°C ... +82°C) Rend.sz. 0646 0072
(+88°C ... +110°C) Rend.sz. 0646 0073
(+116°C ... +138°C) Rend.sz. 0646 0074
(+143...+166°C ) Rend.sz. 0646 0075
(+171...+193°C) Rend.sz. 0646 0076
(+199°C ... +224°C) Rend.sz. 0646 0077

testoterm mérőpont (50 db)testoterm mini-indikátor (10 db)testoterm mérőcsík (10db)

IP 67

IP 67

IP 65

IP 55

Az élelmiszer gyártáson túl, az ételek készítése és tálalása során is fontos a kívánt hőmérséklet tartása. Erre is van Testo megoldás! Legnépszerűbb beszúró 
hőmérsékletmérőink mellett egy ötletes megoldást is kínálunk hőmérsékletmérő indikátor papírunk használatával.
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IP 67

IP 65

(+37...+65°C) Rend.sz. 0646 0108
(+71...+110°C) Rend.sz. 0646 0916 
(+116...+154°C) Rend.sz. 0646 1724
(+161...+204°C) Rend.sz. 0646 2532
(+204...+260°C) Rend.sz. 0646 3341
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TopSafe 
védőtok

9.690,- +ÁFA

30.060,- +ÁFA

15.360,- +ÁFA

8.020,- +ÁFA 9.350,- +ÁFA 7.010,- +ÁFA

26.720,- +ÁFA

30.390,- +ÁFA

16.700 ,- +ÁFA



• Pontos hőmérsékletmérés még kisebb 
   termékek esetén és nagyobb távolságból is
• Rendkívül gyors műszer: 2 mérés/mp
• 2 pontos lézer mérőfolt jelölés
• 30:1 optika
• Méréstartomány: -30…+210°C
• Pontosság: ±1,5°C

Rend.sz. 0560 8316

testo 831 - Infra hőmérsékletmérő 
pisztoly fogantyús kialakítással

IP 30

Infra hőmérsékletmérő műszerek

• Kicsi, kézreálló és minden
   zsebben elfér
• TopSafe védőtokkal (IP 65)
• Min./Max. értékek kijelzése
• Scan funkció a tartós mérésekhez
• Méréstartomány: -25…+250°C
• Pontosság: ±1,0°C

Rend.sz. 0563 8051

testo 805 - Mini infra hőmérsékletmérő védőtokban

Dióhéjban az érintésmentes hőmérsékletmérésről 

Tudta? Az infra mérőműszereket az optikájuk szerint osztályozzuk. A 30:1 szám 
például a mérőműszer és a mérés tárgya közötti ideális távolságot fejezi ki. Azaz pl. 
30 cm-es távolság esetén 1 cm átmérőjű mérőfoltot mérünk. Minél magasabb ez az 
arányszám, annál távolabbról mérhetjük a kívánt felületi hőmérsékletet. 
 
Tipp: figyeljen arra, hogy a mérőfolt ne legyen nagyobb, mint az áru vagy csomagolás 
maga.

Ø 16 mm
Ø 18 mm

Ø 24 mm
Ø  36 mm Ø 68 mm

  500 mm
700 mm
1000 mm

1500 mm
2000 mm

Ø 100 mm

(+65°C) Rend.sz. 0646 1065
(+71°C) Rend.sz. 0646 1071
(+77°C) Rend.sz. 0646 1077
(+82°C) Rend.sz. 0646 1082
(+110°C) Rend.sz. 0646 1110
(+121°C) Rend.sz. 0646 1121

testoterm mérőpont (50 db)

TopSafe 
védőtok

Kis átmérőjű (1,8 cm) mérendő tárgy →  ideális távolság: 50 cm / Nagy átmérőjű (6,8 cm) mérendő tárgy →  ideális távolság: 1,5 m

Érintésmentes hőmérsékletmérésre van szüksége? Távoli vagy közeli ponton mérne? Fontos, hogy ne roncsolódjon a termékek csomagolása? A Testo 
műszerek között megtalálja a megoldást! Válogasson infra hőmérsékletmérőink közül!

IP 65IP 65

IP 65
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• Határérték ellenőrzés a min.-/max. funkciónak
   köszönhetően
• 6:1-es optikájú infra hőmérsékletmérő
• Optikai és akusztikus riasztás
• Lézersugaras mérőfolt jelölés
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel 
  az EN 13485 szabványnak
• TopSafe védőtokkal (IP 67)
• Öv-,fali tartóval
• Méréstartomány infra: -50…+300°C
• Pontosság: ±1,5°C

Rend.sz. 0563 8282

testo 826-T2 - Infra hőmérsékletmérő lézersugaras 
mérési pont jelöléssel

TopSafe 
védőtok

30.390,- +ÁFA16.700,- +ÁFA

• Felületi és maghőmérséklet mérés
• Beépített érzékelővel és 2 pontos lézer mérési 
   pont jelöléssel
• Hold/Auto hold funkcióval
• Masszív, összecsukható és vízálló burkolat
• Optika: 10:1 (méréstartomány sor fölé)
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel 
  az EN 13485 szabványnak
• Méréstartomány (infra): -30…+250°C
• Méréstartomány (beszúró): -50…+250°C
• Pontosság: ±2°C (infra), ±0,5°C (beszúró)
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

Rend.sz. 0560 1040

testo 104-IR - Infra élelmiszerbiztonsági 
hőmérsékletmérő

IP 65

37.410,- +ÁFA

 

• 6:1-es optikájú infra hőmérsékletmérő,
   1 pontos lézer jelölővel
• Min. / max. funkció, azonnali riasztás 
   határérték túllépés esetén
• Vízálló és robusztus, strapabíró kivitel
• HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel 
   az EN 13485 szabványnak
• TopSafe védőtokkal (IP 67)
• Beállási idő t99
• Méréstartomány: 
   NTC: -50…230°C; infra: -50…+300°C
• Pontosság NTC: ±0,5°C; infra: ±1,5°C

Rend.sz. 0563 8284

testo 826-T4 - Infra hőmérsékletmérő lézersugaras 
mérési pont jelöléssel és beszúró érzékelővel

TopSafe 
védőtok

47.430,- +ÁFA

40.750,- +ÁFA



Külső érzékelős hőmérsékletmérő műszerek
A megfelelő hőmérséklet fenntartása kritikus pont az élelmiszerbiztonság szempontjából, hiszen a baktériumok elszaporodása komoly kockázatot jelent. Mivel 
a hőmérséklet folyamatos felügyelete minőségbiztosítási szempontból is kötelező, ezért célszerű gondoskodni a technológiáról. A kifogástalan minőséghez 
azonban az ellenőrző mérések is hozzátartoznak, amik kontakt és érintésmentes érzékelőkkel valósíthatók meg. 
Ezen az oldalon olyan műszereket talál, melyekhez külső érzékelő csatlakoztatása szükséges. 

Mindhárom műszer nagy méretű, könnyen leolvasható kijelzővel rendelkezik. A műszerek képesek minimum és maximum értékek kijelzésére, valamint az 
aktuális értékek kimerevítésére. Az akusztikus riasztás egyértelműen jelez határérték átlépések esetén, egy külön rendelhető gyorsnyomtatóval pedig jelentősen 
leegyszerűsíthető a dokumentáció. Az opcionális TopSafe védőtok védi a műszereket a szennyeződésektől és ütésektől.

Hogyan állítsa össze műszerét?  
alapműszer + választott külső érzékelő = egyedi mérési igényekre készült mérési megoldások

A testo 110 hőmérsékletmérő ideális választás olyankor, amikor a rendkívüli pontosság elvárás. A műszerre közvetlenül, 
vagy akár rádiófrekvenciás markolaton keresztül is csatlakoztatható NTC érzékelő, így pontos és kényelmes megoldást 
nyújt a különböző mérési feladatok során.

• Méréstartomány: (NTC) -50 ... +150°C
• Pontosság: ±0,2°C (-20 ... +80°C), ±0,3°C (maradék tartomány)
• Felbontás: 0,1°C
• Csatornák száma: 1 (opcionálisan csatlakoztatható RF érzékelő) Rend.sz. 0560 1108

testo 110 - Nagy pontosságú digitális hőmérsékletmérő

testo 112 - Precíziós élelmiszeripari hőmérsékletmérő készülék

A képek illusztrációk.

Rend.sz. 0560 9261

testo 926 - Professzionális élelmiszer-biztonsági hőmérsékletmérő készülék

Az egyedi mérésekhez akár egyetlen példányban legyártott érzékelőt is rendelhet, melyeket igény szerint kalibrálva szállítunk. Kérjük vegye figyelembe, 
hogy a  gyártási idő mindig az érzékelő specifikációjától függ (pl.: pontosság, hossz stb.). Válasszon mérési feladatának megfelelő külső érzékelőt!
Legyen szó akár nehezen hozzáférhető helyekről, vagy szélsőséges hőmérsékleti viszonyokról, mindig talál igényeire szabható Testo mérési megoldást! 
További információkért keresse fel weboldalunkat vagy érdeklődjön értékesítő kollégáinknál. www.testo.hu

Külső érzékelő választék: 
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A hitelesíthető testo 112 hőmérsékletmérő műszer speciálisan a hivatalos ellenőrző mérésekre lett kifejlesztve. A PTB 
műszerengedélynek  köszönhetően a műszer használható a hivatalos mérésekre az élelmiszer ellenőrök és más hatósági 
személyek számára. Egy beépített önellenőrző funkció a mérés megkezdése előtt ellenőrzi a műszer hitelességét. A széles 
méréstartománynak köszönhetően a testo 112 ideális műszer az élelmiszeripari ellenőrzések összes területén. A számos 
NTC érzékelő mellett Pt 100-as érzékelők is csatlakoztathatók a műszerhez, így egyszerűen és kiemelkedő pontossággal 
mérhetjük a mélyfagyasztott élelmiszerek vagy akár a sütőolaj hőmérsékletét.

• Méréstartomány: (Pt100) -50 C … +300°C ;  (NTC) -50 C … +120°C
• Pontosság: ±0,2°C (-50 ... +200°C), ±0,3°C (maradék tartomány)
• Pontosság: ±0,2°C (-25 ... +40°C), ±0,3°C (+40,1 ... +80°C), ±0,5°C (maradék tartomány)
• Felbontás: 0,1°C
• Csatornák száma: 1

Rend.sz. 0560 1128

A testo 926 egy egycsatornás hőmérsékletmérő műszer, mely a csatlakoztatható érzékelőknek köszönhetően számos 
területen alkalmazható. A kompatibilis érzékelők közé tartoznak a K és T típusú hőelemek, illetve a rádiófrekvenciás NTC 
érzékelők is. A hőelemek nyújtotta széles méréstartománynak köszönhetően a műszer épp úgy alkalmas fagyasztott 
élelmiszer vizsgálatára, mint a sütőolaj hőmérsékletének mérésére, az NTC érzékelők pedig még pontosabb méréseket 
tesznek lehetővé például az áruátvétel során.

• Méréstartomány: -50 ... +400°C (T típusú illetve NTC rádiófrekvenciás merülő-/beszúró érzékelő használatakor) 
• Pontosság: ±0,3°C (-20 ... +70°C), ±0,7°C (maradék tartomány)
• Felbontás: 0,1°C (-50 ... +199,9°C), 1°C (maradék tartomány)
• Csatornák száma: 1 (opcionálisan csatlakoztatható RF érzékelő)
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33.400,- +ÁFA

29.390,- +ÁFA

57.780,- +ÁFA



Az élelmiszergyártás során nem csak biztonsági, de érzékszervi szempontok miatt is fontos a pontos pH-mérés. Mivel a pH értéke közvetlenül kihat a 
mikroorganizmusok szaporodására, és a csemegeáruk vagy tejtermékek esetén kiemelt szerepet játszik a jó minőség szempontjából, ezért a pH mérése 
elengedhetetlen. Ezen az oldalon a pH-, és hőmérsékletmérésre alkalmas műszerek mellett, a sütőolaj minőségét mutató, gyors és biztonságos helyszíni 
mérésre alkalmas TPM mérőt is ajánlunk Önnek.

Sütőolaj minőségellenőrző és pH-mérő műszerek

• testo 206-pH1 pH-, és hőmérséklet
   mérő folyadékokhoz
• Elektrolit gél védőkupak
• 2x 250 ml űrtartalmú adagoló flakon,  
   pH4,01 és pH7 puffer oldattal 
• TopSafe védőtok, övcsipesz és fali tartó,  
   alumínium bőrönd
• Méréstartomány:  
   NTC: 0 ... +60°C (max. 5 percig +80°C)
   pH: 0...60 pH, 0...+60°C
• Pontosság: ±0,4°C, ±0,02pH 

Rend.sz. 0563 2065  

testo 206-pH1 - szett

• testo 206-pH2 pH-, és hőmérséklet
   mérő félszilárd anyagokhoz
• Elektrolit gél védőkupak
• 2x 250 ml űrtartalmú adagoló flakon,  
   pH4,01 és pH7 puffer oldattal
• TopSafe védőtok, övcsipesz és fali tartó, 
   alumínium bőrönd
• Méréstartomány: 
   NTC: 0 ... +60°C (max. 5 percig +80°C)
   pH: 0...14 pH, 0...+60°C
• Pontosság: ±0,4°C, ±0,02 pH 

Rend.sz. 0563 2066  

testo 206-pH2 - szett

• testo 205 pH/°C műszer beszúró érzékelővel
• Tároló kupakkal
• Gél és kalibráló flakonnal: 250 ml pH4 és pH7
• Praktikus alumínium bőröndben
• Méréstartomány: 0…14 pH; 0…60°C
• Pontosság: ±0,02 pH; ±0,4°C

Rend.sz. 0563 2052  

testo 205 - szett

• Automatikus végérték felismerés
• Kombinált beszúró csúcs hőmérséklet
   érzékelővel - felhasználástól függően
• Karbantartás mentes elektrolit gél
• 2 soros megvilágított kijelző
• Méréstartomány: 0…14 pH; 0…+60°C
• Pontosság: ±0,02 pH; ±0,4°C

Rend.sz. 0563 2051  

testo 205 - pH mérő műszer hőmérséklet érzékelővel 
félkemény anyagokhoz

• pH 4,01 / 7,00
• Biztosítja a pH oldat tisztaságát és jól
   adagolhatóságát
   Kiszerelés: 250 ml

Rend.sz. 
0554 2061 (pH 4,01) 

Pufferoldat - testo 206 pH-teszterhez

• testo 205 és 206 pH mérőkhöz
• A pH-, és a hőmérséklet érzékelő biztonságos
  tárolásáról gondoskodik a mérések között
• Növeli a műszer tartósságát 
   és csökkenti a 
   karbantartás 
   sűrűségét

Rend.sz. 
0554 2067 (testo 206)

Tároló kupak - KCL (elektrolit) géllel

• Beépített hőmérséklet érzékelő
• Elektrolit gél védőkupak
• Vízálló és mosogatógépben tisztítható védőtok
• Automatikus végérték felismerés
• 1, 2 vagy 3 pontos kalibrálás
• Méréstartomány: 
   0...14pH, 0...+60°C
• Pontosság: 
   ±0,02pH, ±0,4°C

Rend.sz. 
0563 2062 (pH2)

testo 206-pH1 - folyadékokhoz
testo 206-pH2 - félszilárd anyagokhoz

IP 65

TopSafe 
védőtok

IP 65

TopSafe 
védőtok

IP 65

TopSafe 
védőtok

• Gyors, pontos %TPM mérés közvetlenül a
   sütőolajban
• Optikai riasztás, zöld/sárga/piros jelzés
• Automatikus végérték felismerés
• Törésbiztos fémkeretbe ágyazott érzékelő
• Méréstartomány: 0,0...40,0 %TPM, 
   + 40...+ 200°C
• Pontosság: ±2%TPM, ±1,5°C

Rend.sz. 0563 2750

testo 270 - Sütőolaj minőségellenőrző

Mikor időszerű a sütőolaj cseréje?
Nem csak az ízhatás, de egészségügyi 
szempontból is fontos a sütőolaj minőségének 
folyamatos mérése. Ez segíthet hozzá a hatékony 
alapanyag felhasználáshoz. Az idejekorán cserélt 
sütőolaj azonban jelentős többletköltséggel jár. 
 
Tipp: A testo 270 sütőolaj minőségellenőrző jelzi, 
hogy mikor csereérett a sütőolaj.

Miért fontos a sütőolaj minőségellenőrzése?
A sütőolaj tulajdonságait alapvetően a hevítés 
és az oxigén behatása változtatja meg, melynek 
következménye az a kellemetlen hatás, amit az 
elhasznált sütőolajban sütött termékek ízén érzünk.

IP 65

IP 65

IP 65

Rend.sz. 
0563 2061 (pH1) 

Rend.sz. 
0554 2063 (pH 7,00)

Rend.sz.  
0554 2051 (testo 205)
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126.920,- +ÁFA

68.140,- +ÁFA40.750,- +ÁFA

68.140 ,- +ÁFA

94.520,- +ÁFA

5.010,- +ÁFA

4.010,- +ÁFA

5.010,- +ÁFA

4.010,- +ÁFA

102.540,- +ÁFA

75.480,- +ÁFA



Adatgyűjtők tároláshoz - hőmérséklet és páratartalom
Műszerek a környezeti feltételek egyszerű és hatékony felügyeletéhez

A Testo kompakt adatgyűjtői egyszerű és kényelmes megoldást nyújtanak 
a környezeti paraméterek felügyelete során. Legyen szó raktárakról, 
hűtőpultokról vagy hűtőszekrényekről, a kijelző és a több éves elem élettartam 
révén ezek a hagyományos adatgyűjtők hatékonyan támogatják a mindennapi 
munkát. 

A belső memóriából USB kábelen keresztül egy PC-vel vagy laptoppal, 
illetve SD kártyával is kiolvashatók az adatok. A műszerek nem igényelnek 
sem vezetékeket, sem vezeték nélküli kapcsolatot, karbantartási igényük 
minimális, ezért sokféle különböző helyre szerelhetők fel. 

Ezen felül rendelkeznek a HACCP tanúsítvánnyal és legtöbbjük megfelel az EN 
12830 szabványoknak is, így ideálisak élelmiszeripari használatra.

Mérési megoldások az élelmiszeripar számára

testo 174 
és testo 175 
adatgyűjtők
összehasonlítása

testo 174 T testo 175 T1 testo 175 T2
 

testo 175 T3 testo 175 H1

Általános adatok

Rövid leírás testo 174T mini 
adatgyűjtő, 1-csa-

tornás, fali konzollal, 
zárral, elemekkel 

(AAA) és gyári 
műbizonylattal, 

adatkiolvasáshoz 
USB interfésszel

testo 175 T1 
1-csatornás 
hőmérséklet 

adatgyűjtő belső 
érzékelővel (NTC) 

fali konzollal, zárral, 
elemekkel (AAA) és 
gyári műbizonylattal

testo 175 T2, 
2-csatornás 
hőmérséklet 

adatgyűjtő belső 
(NTC) érzékelővel és 
külső (NTC) érzékelő 
csatlakozással, fali 

konzollal, zárral, 
elemekkel (AAA) és 
gyári műbizonylattal

testo 175 T3 2-csatornás 
hőmérséklet adatgyűjtő

külső érzékelő csatlakozók-
kal (T tip.hőelem és K

tip. hőelem), fali konzollal, 
zárral, elemekkel (AAA) és 

gyári műbizonylattal

testo 175H, 
2-csatornás 

hőmérséklet és 
páratartalom 

adatgyűjtő, külső 
páratartalom-

érzékelővel 
(NTC / kapacitív 

páratartalom-
érzékelő) fali 

konzollal, zárral, 
elemekkel (AAA) és 
gyári műbizonylattal

Mérési paraméter Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet & 
páratartalom

Könnyen olvasható 
kijelző

Csatornák 1 x belső 1 x belső 1 x belső, 1 x külső 2 külső 2 x belső (csonk)

Elem élettartam
500 nap 

(15 perc mérési gya-
koriság, +25 ° C)

3 év  
(+ 25°C-on és 15 perc 
mérési gyakoriságnál)

3 év  
(+ 25°C-on és 15 perc 
mérési gyakoriságnál)

3 év (15 percenkénti minta-
vételezéssel +25°C-on)

3 év  
(+ 25°C-on és 15 

perc mérési gyako-
riságnál)

Méréstartomány -30 ... 70°C -35 ... +55°C -35 ... +55° belső /  
-40 ... +120°C külső 

K típusú: -50 ... +1000°C 
T típusú: -50 ... +400°C

-20 ... +55°C/ 
0 ... 100% RH

Felbontás 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C / 0,1% RH

Pontosság ±0,5°C 
(-30 ... +70°C)

±0,5°C 
(-35 ... +55°C)

±0,5°C (-35 ... +55°C) 
belső

±0,3°C (-40 ... 
+120°C) külső

±0,5°C (-50 ... +70°C) ±1 
Digit

±0,7 a mért érték (+70,1 
... +1000°C) ±1 Digit

±0,4°C (-20 ... 
+55°C)/ 

±2 %RH (2 ... 98 
%RH) 

+25°C-on

Mérési ciklus 1 perc ... 24 óra 10 mp ... 24 óra 10 mp ... 24 óra 10 mp ... 24 óra 10 mp ... 24 óra

Memória kapacitás 16.000 mért érték 1 millió mért érték 1 millió mért érték 1 millió mért érték 1 millió mért érték

Csatlakozás / adat 
kiolvasás

 USB interfész 
csatlakozó

Mini USB,  
SD-kártyahely

Mini USB,  
SD-kártyahely

Mini USB,  
SD-kártyahely

Mini USB,  
SD-kártyahely

Üzemi / tárolási 
hőmérséklet

-30 ... +70°C/ 
-40 ...+70°C -35 ... +55°C -35 ... +55°C -20 ... +55°C -20 ... +55°C

Védelmi fokozat IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

EN tanúsítvány EN 12830 EN 12830 EN 12830 –

Rendelési szám 0572 1560 0572 1751 0572 1752  0572 1753 0572 1754

Ár 16.700,- +ÁFA 41.080,- +ÁFA 51.440,- +ÁFA 61.790,- +ÁFA 85.840,- +ÁFA

Minden adatgyűjtő 
HACCP 
tanúsítvánnyal 
rendelkezik

–
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testo 184 
adatgyűjtők
összehasonlítása

testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1 testo 184 G1

Mért paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet/
páratartalom

Hőmérséklet/
Páratartalom/

Rázkódás

Működési idő 90 nap 150 nap Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan

Cserélhető elemek

Elem élettartama 90 nap 150 nap 500 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési

ciklusnál)

100 nap
(-80°C-on és 15
perces mérési

ciklusnál)

500 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési

ciklusnál)

120 nap
(+25°C-on és 15
perces mérési

ciklusnál)

Méréstartomány -35 ... +70°C -35 ... +70°C -35 ... +70°C -80 ... +70°C -20 ... +70°C,  
0 ... 100 %RH

-20 ... +70°C,  
0 ... 100 %RH  

0 ... 10 g

Felbontás 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C / 0,1 %RH 0,1°C / 0,1 %RH

Pontosság ± 0,5°C ± 0,5°C ± 0,5°C ± 0,5°C ± 0,5°C  
±1,8 %RH

± 0,5°C 
±1,8 %RH 

±0,1 g

Mérésgyakoriság 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Adattároló 16.000 mért érték 40.000 mért érték 40.000 mért érték 40.000 mért érték 64.000 mért érték 64.000 mért érték
(hőmérséklet és

páratartalom)
+ 1.000 mért érték

(rázkódás)

Védelmi fokozat IP67 IP67 IP67 IP67 IP30 IP30

Hőmérsékletre
vonatkozó átadási
tanúsítvány 3.1. DIN
ISO 10204 szerint

Rendelési szám 0572 1841 0572 1842 0572 1843 0572 1844 0572 1845 0572 1846

Ár 13.360,- +ÁFA 16.700,- +ÁFA 33.730,- +ÁFA 57.780,- +ÁFA 46.090,- +ÁFA 85.170,- +ÁFA

* A működési idő alatt korlátlan számban felprogramozható és kiolvasható.

Minden adatgyűjtő 
HACCP 
tanúsítvánnyal 
rendelkezik

– –

––
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Adatgyűjtők áruszállításhoz - hőmérséklet és páratartalom
Megbízható felügyelet, a hűtési lánc megszakítás-mentességének ellenőrzésére

Egyszerű kezelhetőség: speciális betanítás nélkül használhatók, kezelésük intuitív: a Start/Stop az adatok 
rögzítésének indítására és leállítására.

Egyértelmű riasztás-jelzés: a riasztás könnyen felismerhető: az adatgyűjtő kijelzőjére vagy a LED-ekre vetett 
egyetlen pillantás elegendő ahhoz, hogy megtudja, történt-e határérték átlépés a szállítás során.

Beépített konfigurációs fájl: a testo 184 adatgyűjtőkben egy előre telepített konfigurációs fájl és kezelési 
útmutató található, mely megkíméli Önt a letöltés, telepítés, kezelői interfész használatának problémáitól és egyéb 
járulékos költségektől.

Kompakt megoldás: a saját megjegyzésekkel szerkeszthető PDF jelentés mellett, a testo 184 T1 , T2, T3 és T4 
típusú adatgyűjtők kalibrálási tanúsítványt is kiállítanak.

Több lehetőség adatkiolvasásra és nyomtatásra: Jelentések kiolvasása számítógép segítségével: csatlakoztassa 
az adatgyűjtőt USB-n keresztül a számítógéphez, és a PDF-formátumú jelentés automatikusan elkészül. Ez alkalmas, 
a PDF/A szabvány szerint, a hosszú idejű archiválásra is.

Mobil adatkiolvasás és helyszíni nyomtatás: automatikus nyomtatás NFC technológia használatával: csak 
helyezze az adatgyűjtőt egy Testo NFC nyomtató közelébe és kezdheti is a PDF-fájl nyomtatását. (Az adatok 
továbbítása az adatgyűjtőről a nyomtatóra NFC-n keresztül, vezeték nélkül történik.)

IT-védettség: A testo 184 adatgyűjtők szoftvertelepítés vagy letöltés nélkül is biztonságosan működnek, így a tűzfal 
vagy a vírusvédelem által okozott problémáknak nincsenek kitéve.



A Testo WiFi-s adatgyűjtő rendszere, a testo Saveris 2 lényegesen leegyszerűsíti az automatikus hőmérséklet és páratartalom felügyeletet.  
A tárolóhelyiségek, logisztikai egységek, hűtőpultok, vagy hűtőkamrák kihívásaihoz igazított felhő-alapú adatgyűjtő rendszer egy egyszerű alapelv mentén 
működik: a WiFi-s adatgyűjtők, a külső vagy belső érzékelőkkel mért aktuális hőmérsékleti és páratartalom értékeket egy vezeték nélküli LAN-hálózaton 
keresztül továbbítják az online elérhető Testo Felhőbe. Elemzés, vagy további adatfeldolgozás céljából ezek bármikor lehívhatóak egy számítógép, 
okostelefon vagy táblagép segítségével, mely eszközökön felhasználói felületként egy hagyományos böngésző szolgál. A rendszer különböző licenceivel 
személyre szabható a felhő szolgáltatások portfóliója.

A termékek biztonságos tárolása a legfontosabb. A HACCP előírások betartása érdekében fontos a kritikus pontokat és paramétereket felügyelni, illetve 
a határértékeket folyamatosan ellenőrizni. Egy hőmérséklet határérték túllépés már rövid időn belül is minőségromlással jár. Abban az esetben, amikor a 
mérési értékek elérik a kritikus pontot, a rendszer automatikus, az elektromos hálózattól független riasztást küld SMS (opcionálisan választható funkció) 
vagy e-mail formájában, ezáltal a fellépő probléma idejében észlelhető és gyorsan elhárítható.

Alap (Díjmentes) Advanced (Profi)
Mérési ciklusok 15 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Kommunikációs ciklus 15 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Adattárolás Max. 3 hónap Max. 2 év

Jegyzőkönyvek Kézi (.pdf/.csv)
Kézi (.pdf/.csv)

Automatikus (.pdf/.csv)

Adatelemzés Egy mérési csatornán Egyszerre akár 10 mérési csatornán

Felhasználók száma fió-
konként

1 10

WiFi adatgyűjtők száma 
fiókonként

Nem korlátozott Nem korlátozott

Riasztási lehetőségek Alsó/felső riasztási határértékek
• Alsó/felső riasztási határértékek 

• Riasztás elhalasztás 
• Riasztások idejének beállítása

Rendszer értesítések
• Értesítés alacsony töltöttség esetén

• Megszakított rádiókapcsolat
• Megszakított áramellátás

• Értesítés alacsony töltöttség esetén
• Megszakított rádiókapcsolat

• Megszakított áramellátás

E-mail értesítés Igen Igen

SMS értesítés Nem
• 25 SMS/adatgyűjtő/év

• További SMS csomagok vásárolhatók

Rendelési szám
12 hónapos licenc

Rend. sz. 0526 0735
24 hónapos licenc

Rend. sz. 0526 0732
36 hónapos licenc

Rend. sz. 0526 0733

Ár 5.610,- +ÁFA 9.900,- +ÁFA 12.540,- +ÁFA
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A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer

testo Saveris 2 Felhő

Mérési megoldások az élelmiszeripar számára
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A testo Saveris 2 
adatgyűjtők 
áttekintése

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3 testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

Általános adatok

Rövid leírás WiFi-s adatgyűjtő 
kijelzővel és belső 
NTC hőmérséklet 
érzékelővel, USB 

kábellel, fali konzollal, 
zárral, elemekkel (AA), 
gyári műbizonylattal

WiFi adatgyűjtő 
hőmérséklet 

kijelzéssel, két 
csatlakozóval külső 
NTC hőmérséklet 

érzékelőhöz 
vagy ajtónyitás 

érzékelőhöz, 
USB kábellel, fali 
konzollal, zárral,  

elemekkel (AA), gyári 
műbizonylattal

WiFi-s adatgyűjtő 
hőmérséklet 

kijelzéssel, két 
csatlakozóval külső 

TC hőmérséklet 
érzékelőhöz (K, T, J 

típusú), USB kábellel, 
fali konzollal, zárral, 
elemekkel (AA), gyári 

műbizonylattal

WiFi-s adatgyűjtő 
hőmérséklet és 

relatív páratartalom 
kijelzéssel, belső 

kapacitív páratartalom 
érzékelővel, USB 

kábellel, fali 
konzollal, zárral,  

elemekkel (AA), gyári 
műbizonylattal

WiFi-s adatgyűjtő 
hőmérséklet és 

relatív páratartalom 
kijelzéssel, 

csatlakozóval egy 
külső páratartalom 
érzékelőhöz, USB 

kábellel, fali konzollal,  
zárral, elemekkel (AA), 
gyári műbizonylattal

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet 
és páratartalom

Hőmérséklet 
és páratartalom

Csatornák 1x NTC, belső 2x NTC vagy ajtó-
nyitás, külső

2x K/J/T típ. hőelem, 
külső

1x NTC/páratartalom, 
belső

1x NTC/páratartalom, 
külső

Elem élettartam 24 hónap 24 hónap 24 hónap 24 hónap 24 hónap 

Pontosság ±0,5°C ±0,3°C ±(0,5 + a mért érték 
0,5%-a)°C ±0,5°C / ±2 % RH Csatlakoztatott 

érzékelőtől függ

Méréstartomány -30 ... +50°C -50 ... +150°C
K: -195 ... +1350°C
J: -100 ... +750°C
T: -200 ... +400°C

-30 ... +50°C / 
0 ... 100 % RH

Csatlakoztatott 
érzékelőtől függ

Felbontás 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C / 0,1 % RH 0,1°C / 0,1 % RH

Mérési ciklusok

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 

óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ.
Alap: 15 perc ... 24 

óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 

óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 

óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 

óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Rádiófrekvencia 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)

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

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

Kommunikációs inter-
vallum

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 

perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 

perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 

perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 

perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 

perc)

Üzemi/tárolási 
hőmérséklet

-30 ... +50°C / 
-40 ... +70°C

-30 ... +50°C / 
-40 ... +70°C

-30 ... +50°C / 
-40 ... +70°C

-30 ... +50°C / 
-40 ... +70°C

-30 ... +50°C / 
-40 ... +70°C

Védelmi fokozat IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54

EN tanúsítvány EN 12830 EN 12830 – – –

Rendelési szám 0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035

Ár 42.080 ,- +ÁFA 52.770,- +ÁFA 70.140,- +ÁFA 87.840,- +ÁFA 82.500,- +ÁFA

A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtők áttekintése

Minden adatgyűjtő 
HACCP 
tanúsítvánnyal 
rendelkezik



A testo Saveris monitorozó rendszer
Hőmérséklet, páratartalom, nyomáskülönbség és további paraméterek 
szünetmentes felügyelete

A testo Saveris adatgyűjtő rendszer egy teljes körű monitorozó megoldás, 
mely a környezeti feltételek folyamatos felügyeletére lett kifejlesztve.  
A rendszer teljesen egyedileg konfigurálható, az igényeknek megfelelően 
kialakított testo 150 adatgyűjtő hálózat egy központi egységbe továbbítja 
a mért értékeket, ahol automatikusan dokumentálja is azokat.

Az előírásoknak való megfelelést a Testo speciális szoftvere biztosítja. 
A szoftver kiemelkedő adatbiztonsága révén a mért értékek biztosítva 
vannak az adatvesztés ellen, az automatikus dokumentáció pedig időt 
és erőforrást takarít meg. Az adatok elérhetők a helyszínen, vagy akár 
távolról is a távoli hozzáférés révén. A digitális aláírás és audit nyomvonal 
révén az adatok meghamisíthatatlanok.

A rendszer elsősorban hőmérséklet és páratartalom paraméterek 
mérésére alkalmas, de képes akár nyomás és további paraméterek 
mérésére, valamint távadók kezelésére is. Az adatgyűjtő hálózat 
összekapcsolható WiFi-n vagy LAN-on keresztül, vagy akár a testo 
UltraRange rádiótechnológiával is.

Mérési megoldások az élelmiszeripar számára

A rendszer működése
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A testo 150 adatgyűjtők áttekintése

EN 12830:2018 EN 12830:2018

EN 12830:2018EN 12830:2018

testo 150 TUC4 - Adatgyűjtő testo 150 DIN2 - Adatgyűjtő

testo 150 TC4 - Adatgyűjtő

• Adatgyűjtő modul kijelzővel és 
  4 foglalattal minden TUC  
  csatlakozóval szerelt Testo 
  érzékelőhöz
• Fali tartóval, elemekkel és gyári 
  műbizonylattal

• Adatgyűjtő modul kijelzővel és 2
   foglalattal minden miniDIN 
   csatlakozóval szerelt Testo 
   hőmérséklet érzékelőhöz 
• Fali tartóval, elemekkel és gyári 
   műbizonylattal 

• Adatgyűjtő modul kijelzővel és 
   1 belső NTC hőmérséklet  
   érzékelővel
• Fali tartóval, elemekkel és gyári  
   műbizonylattal

• Adatgyűjtő modul kijelzővel és 4
  foglalattal hőelemekhez
• Fali tartóval, elemekkel és gyári
  műbizonylattal

Rend. sz. 0572 3320

Rend. sz. 0572 3330

Rend. sz. 0572 3340

testo 150 T1 - Adatgyűjtő

Rend. sz. 0572 3350

Érzékelők Digitális NTC 

hőmérséklet érzékelő 

csonk

Digitális Pt100 

vezetékes 

hőmérséklet 

érzékelő

Digitális 

hőmérséklet/

páratartalom 

érzékelő csonk

Digitális vezetékes 

hőmérséklet/

páratartalom 

érzékelő

Digitális 

ajtónyitás 

érzékelő

Mérési paraméterek °C/°F °C/°F °C/°F, %RH  

(+°Ctd, g/m³) 

°C/°F, %RH  

(+°Ctd, g/m³) 

–

Érzékelő típus NTC Pt100 NTC NTC –

Üzemi hőmérséklet -30 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -30 ... +60°C

Méréstartomány -30 ... +50°C -85 ... +150°C -30 ... +50°C, 0 ... 100 %RH  

(nem kondenzálódó)

I/O

Rendszer pontosság ±0,4°C ±0,25°C -49,9 

... +99,9°C 

tartományban 

±0,55°C a maradék 

tartományban

±0,4°C +25°C-on 

±2,0 %RH ... 0 ... 90 %RH

–

Felbontás 0,1°C 0,01°C 0,1 °C / 0,1 %RH –

Méretek Hossz: 120 mm 

Ø 20 mm

Hossz: 90 mm 

Ø 3 mm

Hossz: 105 mm  

Ø 12 mm

Hossz: 30 mm  

Szélesség: 40 mm 

Magasság: 7 mm

Vezeték átmérő 5 mm 5 mm 2 mm

Kábelhossz 1,3 m 1,3 m 1,3 m

Védelmi osztály IP42 az adatgyűjtő rendszerben

Súly 17,2 g 23,8 g 17,4 g 40,8 g 22,8 g

t90 °C 240 s °C 20 s °C 240 s / %RH 20 s °C 240 s / %RH 20 s –

Csatlakozás TUC

Rendelési szám 0572 2162 0572 2163 0572 2164 0572 2165 0572 2161

13



A moduláris kialakítás révén teljesen az egyéni igényeknek megfelelően alakítható ki a monitorozó rendszer. A különböző modulok nem zárják ki 
egymást, a körülményeknek megfelelően egyszerre használható akár 3 féle kommunikácis megoldás is.

Minden információ egy pillantásra - egyetlen rendszerrel

testo UltraRange kommunikációs modul

Verzió Modul Rend.sz.

Europa Adatgyűjtó 0554 9311 01
Gateway 0554 9311 02

Ez a testo 150 adatgyűjtőre csatlakoztatható 
modul egyike a 3 kommunikációs modulnak. 
Lehetővé teszi az adatgyűjtő és a bázis közötti 
kommunikációt a Testo szabadalmaztatott 
UltraRange rádiótechnológiája révén. Ideális 
megoldás új kommunikációs hálózat kiépítésére.          

WLAN kommunikációs modul

Rend.sz. 0554 9320

Ez a testo 150 adatgyűjtőre csatlakoztatható 
modul a 3. lehetséges opció az adatgyűjtők 
és a bázis közötti adatátvitel biztosításához. A 
LAN/PoE modullal ellentétben itt nincs szükség 
vezetékes hálózatra, a kapcsolat létesítéséhez 
kiépíthető új WLAN hálózat vagy használható 
egy már meglévő WLAN hálózat is.

testo Saveris base V 3.0

A testo Saveris bázis V 3.0 a rendszer “szíve”. Ez az 
egység fogja össze a rendszer különböző egységeit 
egy egésszé. A háromszoros adatmentés a bázisban, 
az adatgyűjtőkben és az adatbázisban biztosítja a 
dokumentáció teljességét.

Rend.sz. 0572 9320

testo UltraRange Gateway

A Testo szabadalmaztatott technológiája 
rárdiófrekvenciás adatátvitelen alapul. 
Az egység összeköti a rádiófrekvenciás 
adatgyűjtő modulokat a bázissal.

Rend.sz. 0572 9310

Analóg érzékelők

A digitális érzékelők mellett a testo 150 adatgyűjtők akár 
analóg érzékelők befogadására is képesek. Az NTC érzékelők 
robosztus kialakításuk és nagy pontosságuk révén széles 
körben alkalmazhatók. 

A Pt100 érzékelők akkor ideálisak, amikor az NTC érzékelők 
által biztosított méréstartomány nem elég széles. 

A hőelemek sikere pedig egyszerűségükben és 
konfigurálhatóságukban rejlik.

LAN/PoE kommunikációs modul

Rend.sz. 0554 9330

Ez a testo 150 adatgyűjtőre csatlakoztatható 
modul szintén egyike a 3 kommunikációs 
modulnak. Lehetővé teszi a testo 150 adatgyűjtők 
és a bázis közötti kommunikációt egy új Ethernet 
hálózat kiépítésével vagy egy meglévő hálózatra 
való csatlakoztatás révén. Ezzel a megoldással 
akár az adatgyűjtők áramellátása is megoldható.

testo Saveris CFR + Cockpit

Rend.sz. 0572 0182

Ha a bázis a rendszer szíve, akkor a CFR szoftver és a Cockpit 
modul a rendszer agya. A testo Saveris CFR szoftver webböngésző 
alapú Cockpit modulja révén érheti el a mért értékeket, valamint 
lehetővé teszi, hogy időben azonosítsa a problémákat és korrekciós 
intézkedéseket tegyen a riasztásoknak megfelelően. A riasztások 
egyértelműen láthatók a Cockpit modulban. Minden riasztást 
egy személyre szabott, digitális aláírással kell lezárni, kötelező 
megjegyzéssel.

A hatékonyság kulcsa: moduláris kialakítás

Mérési megoldások az élelmiszeripar számára
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testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszer
Pasztörizálási, sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok hatékony validálása 

Praktikus kiegészítők a mérések megkönnyítéséhez

A hőmérséklet és nyomás folyamatos monitorozása és dokumentációja kiemelkedő fontosságú a tartósítási folyamatok során kezelt élelmiszerek 
minősége és fogyaszthatósága szempontjából. Ahhoz, hogy támogassuk Önt ebben a felelősségteljes feladatban, kifejlesztettük a testo 191 HACCP 
adatgyűjtő rendszert. Az élelmiszeripari felhasználásra szánt innovatív méréstechnológia fejlesztésében szerzett több évtizedes tapasztalatunk 
révén tudjuk, hogy mi a fontos ezen az érzékeny területen: megbízható technológia a lehető legjobb pontossággal, gördülékeny integráció az Ön 
folyamataiba, valamint megnövelt hatékonyság a napi munkavégzés során.

A testo 191 HACCP adatgyűjtő rendszer kompakt, robusztus adatgyűjtői 
ellenállnak az extrém környezeti körülményeknek, melyek az igényeknek 
megfelelően konfigurálhatók a különböző paraméterek mérésére.  
A praktikus kiegészítőkkel az adatgyűjtők és érzékelők rögzítése 
biztonságos és steril, szennyeződés mentes.

A testo 191  adatgyűjtők egy praktikus, multifunkciós műszertáskában 
tárolhatók. Az értékek kiolvasása és az adatgyűjtők programozása is 
ezzel lehetséges: a táskában rejlő kiolvasó adapter egy USB kábelen 
keresztül kommunikál a csatlakoztatott PC-re telepített elemzőszoftverrel.  
A kiolvasás és a programozás folyamata is rendkívül egyszerű, így a kezelő 
személyzet értékes időt spórol minden egyes mérési ciklus során. Az elemek 
cseréje másodperceken belül elvégezhető a műszerház speciális kialakítása 
révén, mely még a sokadig csere után is maximális tömörséget biztosít.

HACCP adatgyűjtők testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Mérési paraméter / érzékelő 
típus

Hőmérséklet (Pt1000) Nyomás (piezore-
zisztív érzékelő)

Méréstartomány -50 ... +140°C 1 mbar ... 4 bar  
abszolút

Pontosság ±0,2°C (-50 ... -40°C) ±0,1°C (-40 ... +140°C) ± 20 mbar

Felbontás 0,01°C 1 mbar

Memória 60.000 érték  30.000  
csatornánként

60.000 érték

Mérési ciklusok 1 mp ... 24 óra

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50°C

Méretek

Adatgyűjtő kis elemmel 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Adatgyűjtő nagy elemmel 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Szonda szár 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Érzékelőcsúcs – 3 x 25 mm –

testo 191 adatgyűjtők
összehasonlítása

Minden adatgyűjtő 
HACCP 
tanúsítvánnyal 
rendelkezik

Rendelési szám 0572 1911 0572 1912 0572 1913 0572 1914 0572 1916

A testo 191 HACCP rendszer részei: adatgyűjtő, elemző szoftver, multifunkciós műszertáska
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu
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