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IP65

Hoge gegevensbeveiliging

Groot, goed leesbaar display

Meetgegevensgeheugen voor 1 miljoen meetwaarden

Tot drie jaar batterijduur

Gegevensoverdracht via USB-kabel of SD-kaart

Voldoet aan DIN EN 12830

Temperatuur
datalogger

testo 175 T1 / testo 175 T2

°C

De testo 175 T1 is de compacte datalogger voor de 

langdurige bewaking van koel- en vriesruimtes en voor de 

documentatie van transporttemperatuur in bestelwagens. 

Het grote geheugen van 1 miljoen meetwaarden en de 

batterijen met een lange levensduur maken het mogelijk 

om met grotere intervallen uit te lezen, ondanks de 

kortere meetsnelheid. De gratis ComSoft Basic-software 

maakt snelle programmering van de datalogger en 

eenvoudige data-analyse mogelijk. De versie testo175 T2 

heeft bovendien een aansluiting voor een externe NTC-

temperatuursonde voor het meten van bijvoorbeeld de 

kerntemperatuur van goederen. Zoals alle dataloggers van 

Testo voor toepassingen in de voedingssector, worden de 

testo 175 T1 en testo 175 T2 getest volgens DIN EN 12830 

door het ATP-testgedeelte van de TÜV Süd voor HACCP-

doeleinden.

Illustratie 1:1

Gegevensblad



testo 175 T1 / testo 175 T2

Technische gegevens

testo 175 T1 Set testo 175 T1

testo 175 T2

testo 175 T1, 1-kanaals temperatuurlogger met 
interne sensor (NTC) incl. wandhouder, slot, 
batterijen en kalibratieprotocol

Startset testo 175 T1 bestaande uit:
3 x testo 175 T1
1 x USB-kabel
1 x SD-kaart

testo 175 T2, 2-kanaals temperatuurdatalogger 
met interne (NTC) en externe sensoraansluiting 
(NTC) incl. wandhouder, slot, batterijen en 
kalibratieprotocol

Bestelnr. 0572 1751 Bestelnr. 0572 1750

Bestelnr. 0572 1752

Algemene technische gegevens

Batterijtype 3 x AlMn Type AAA of Energizer

Levensduur batterij 3 jaar (15 min. meetbereik, +25 °C)

Bedrijfstemperatuur -35 ... +55 °C

Opslagtemperatuur -35 ... +55 °C

Afmetingen

Gewicht

Behuizing

EG-richtlijn

89 x 53 x 27 mm

130 g

ABS/PC

2004/108 / EC, voldoet aan
de EN-norm 12830

Beschermingsklasse IP65

Meetsnelheid 10 s - 24 h

Geheugen 1 miljoen meetwaarden

Laterale aansluiting van mini-
USB-kabel en SD-kaart

Aansluiting sonde aan onderzijde 
behuizing voor externe NTC-
sonde (alleen testo 175 T2)

Groot, duidelijk display voor het 
weergeven van meetwaarden

testo 175 T1 testo 175 T2

Sensor type NTC

Meetbereik -35 ... +55 °C

Nauwkeurigheid  
±1 digit

±0.5 °C (-35 ... +55 °C)

Resolutie 0.1 °C

NTC

-35 ... +55 °C int.
-40 ... +120 °C ext.

Kanalen 1 x internal 1 x internal, 1 x external

±0.5 °C (-35 ... +55 °C) int.
±0.3 °C (-40 ... +120 °C) ext.

0.1 °C
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Accessoires

Voelertype

Stompvoeler, IP 54

Stationaire sonde met aluminium 
huls, IP 65, vaste kabel 2,4 m

Nauwkeurige dompel- / 
steekvoeler, 6 m kabel, IP 67, vaste 
kabel

Nauwkeurige dompel- / 
steekvoeler, kabel: 1,5 m lang, IP 
67, vaste kabel 1,5 m

Sonde voor oppervlaktemeting, 
vaste kabel, 2 m

Wand 
oppervlaktetemperatuursonde, b.v. 
om schade in bouwmateriaal te 
bewijzen, vaste kabel, 3 m

Doorvoerpen NTC met 
vlakbandkabel, kabellengte 2 m, IP 
54, vaste kabel

Afmetingen
Sonde schacht / sonde 
schachtpunt

Meetbereik

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Nauwkeurigheid

±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (overig bereik)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.5 °C (-40 ... -25.1 °C)

±0.5 % of m.v. (+100... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

t99

15 s

190 s

5 s

5 s

150 s

20 s

8 s

Bestelnr.

0628 7510

0628 7503 1)

0610 1725

0628 0006 1)

0628 7516

0628 7507

0572 1001

NTC

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Sonde getest volgens EN 12830 op geschiktheid voor transport- en opslagtoepassingen

Voelers voor testo 175 T2

0449 0047Kabel voor het aansluiten van de dataloggers testo 175 en testo 176 op de pc, mini-USB naar USB

0554 8803

0554 1702

0572 0576

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0262

SD-kaart - voor het verzamelen van de meetgegevens van de dataloggers testo 175 en testo 176; 2 GB; 
toepassingsbereik tot -20 ° C

Wandhouder (zwart) met slot voor testo 175

Mobiele printer voor dataloggers testo 175/176/184

Batterij voor testo 175
Toepassingsbereik tot -10 ° C, alkalimangaan-microcel AAA (bestel 3 batterijen per logger)

ComSoft Basic, Basic software voor het programmeren en uitlezen van Testo dataloggers; grafische en tabelweergave 
van meetwaarden en exportfunctie (gratis download op www.testo.com)

Batterijen voor gebruik onder -10 ° C, lithiumbatterijen AAA (3 stuks)

ComSoft Professional, Pro software incl. data archivering

ComSoft CFR 21 Part 11, Software voor vereisten volgens CFR 21 Part 11 voor Testo dataloggers

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur
temperatuursonde; kalibratiepunten -18 ° C; 0 ° C; +40 ° C per kanaal / instrument

DAkkS-kalibratiecertificaat / temperatuur
temp. datalogger; cal. punten -18 ° C; 0 ° C; +40 ° C; per kanaal / instrument

Bestelnr.Accessoiees voor meetinstrument
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1) Meetbereik op lange termijn +125 ° C, korte termijn +150 ° C (2 minuten)
2) Sonde getest volgens EN 12830 op geschiktheid voor transport- en opslagtoepassingen

Roestvrijstalen NTC-voedselsonde 
(IP65) met PUR-kabel, vaste kabel 
1,6 m

Waterdichte NTC dompel- / 
steekvoeler, vaste kabel 1,2 m

-50 ... +150 °C 1)

-50 ... +150 °C

±0.5% v.d. mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

±0.5% v.d. mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

8 s

10 s

0613 2211 2)

0613 1212

125 mm

125 mm 15 mm

15 mm

115 mm 50 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Roestvrijstalen NTC-voedselsonde 
(IP67) met PTFE-kabel tot + 250 ° 
C, vaste kabel

-50 ... +150 °C ±0.5% v.d. mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

8 s 0613 3311

Ø 4 mm Ø 3 mm

Voelers voor testo 175 T2

Voelertype Dimensies
Sonde schacht / sonde 
schachtpunt

Meetbereik Nauwkeurigheid t99 Bestelnr.

NTC

Efficiënte, robuuste NTC-
luchtsonde, vaste kabel, 1,2 m

Waterdichte NTC-oppervlaktesonde 
voor vlakke oppervlakken, vaste 
kabel, 1,2 m

Buisvoeler met klittenband voor 
buisdiameter tot max. 75 mm, 
Tmax. +75 ° C, NTC, vaste kabel

-50 ... +125 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

±0.5% v.d. mw. (+100 to 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 s

35 s

60 s

0613 1712

0613 1912

0613 4611
300 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Robuuste NTC-voedselpenetratie 
met speciale handgreep, versterkte 
PUR-kabel, vaste kabel

Diepvries-sonde NTC, 
kurkentrekkeruitvoering (incl. 
Insteekkabel)

-25 ... +150 °C 1)

-50 ... +140 °C 1)

±0.5% v.d. mw. (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

±0.5% v.d. mw. (+100 ... 
+140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

7 s

20 s

0613 2411

0613 3211

115 mm

110 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm
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