
Minden ember számára más és más klíma biztosítja a 

komfortosság érzetét – épp így van ez a múzeumok és 

archívumok tárgyaival is. Velünk ellentétben azonban a 

festmények, a szobrok vagy az antik könyvek nem tudnak 

alkalmazkodni, így állandóan ki vannak téve a környezeti 

feltételeknek. E miatt fontos a beltéri klímát, a fénybesugárzás 

erősségét és a levegő minőségét mindenhol felügyelni, ahol 

azok a kiállítási tárgyak állapotára – és ez által értékére – 

hatással vannak. 

A testo 160 monitoring rendszer támogatja fentiek hatékony 

megvalósítását és a műtárgyak penésztől, fakulástól, 

korróziótól és deformálódástól való védelmét. A rendszer 

adatgyűjtője rendkívül kisméretű, egyedileg alakítható 

fedőburkolata révén beolvad minden környezetbe. A mért 

értékek adatátvitele WiFi-n keresztül történik, tárolása on-line 

rendszerű, bármilyen végső felhasználói eszközzel lehívható. 

Sokoldalú riasztási funkciója biztosítja, hogy a határértékek 

megsértése esetén kellő időben lehessen beavatkozni.

A klimatikus környezeti feltételek átfogó 
felügyelete a múzeumokban és az 
archívumokban testo 160 monitoring rendszer 
használatával.



A kihívás

A műtárgyak rendkívül érzékenyek a kiállítási vagy tárolási 

helységekben uralkodó környezeti feltételek ingadozásaira. 

A növekvő vagy csökkenő páratartalommal járó váltakozó 

hőmérsékletviszonyok az értékes kiállítási tárgyakat folya-

matosan módosíthatják és károsíthatják. A túl erős fűtés 

éppúgy igénybe veszi az értékes tárgyakat, mint a nyári 

fülledt, párás levegő. De a megvilágítás erőssége és az UV 

sugárzás is negatívan befolyásolja a műtárgyak és doku-

mentumok sértetlenségét.

A művészet igényes

Egységesen tökéletes klíma nem létezik, mivel mindig az 

adott tárgy konkrét anyagösszetétele a mérvadó. A kerá-

miák, márványszobrok vagy bronz érmék megőrzésének 

feltételei például jelentősen eltérnek egymástól, így a min-

denkori környezetük klimatikus viszonyait egyedileg kell 

beállítani. Különösen kritikus a helyzet a szerves anyagok, 

mint pl. a bőr, a pergament, a papír vagy a fa esetében. 

Ezek higroszkopikusak – azaz szoros kölcsönhatásban 

állnak a levegő páratartalmával. Az erősen száraz levegő 

elvonja belőlük a nedvességet, veszítenek súlyukból és 

zsugorodnak. Ezzel ellentétes hatás lép fel nedves környe-

zetben. Ezek a változó klimatikus feltételek állandó mozgás-

ban tartják a kiállítási tárgyakat, így csak idő kérdése, hogy 

mikor kezd szakadozni egy vászon festmény vagy mikor 

pattogzik le a barokk szobor színes felülete. De a szervet-

len anyagokat tartalmazó tárgyak is, - mint pl. a fém- vagy 

kerámia tárgyak - károsodhatnak a környezeti páratartalom 

állandó ingadozása miatt.

Ezek a klímaviszonyokkal összefüggésben keletkezett károk 

először észrevétlenek, mivel az első szakadások vagy repe-

dések az anyagban olyan finomak, hogy szabad szemmel 

nem is láthatók. Amikor a kár nyilvánvalóvá válik, akkor már 

az értékvesztés evidens és költséges javítási munkálatok 

válnak szükségessé.

Fontos, hogy a látogatók is jól érezzék magukat

De nem csak a műtárgyak klimatikus igényei állítják a fele-

lősöket kihívás elé: míg az archívumokban a helyes klíma-

feltételek beállítása az emberáradattól távol tökéletesen 

illeszthető a műtárgyak és prehisztorikus eszközök követel-

ményeihez, a kiállítótermekben a látogatók és a felügyelő 

személyzet igényeit is figyelembe kell venni. Itt az emberek 

számára is kellemes viszonyokat kell kialakítani. 

Ahhoz, hogy a művészetet kedvelők jól érezzék magukat a 

kiállításokon, arra is ügyelni kell, hogy a klimatikus környe-

zeti feltételeket a lehetőség szerint feltűnésmentesen biz-

tosítsuk: az adatgyűjtő maga, de a szenzorok és a kábelek 

sem vonhatják el a figyelmet a kiállított tárgyakról. 

Dekorációs borítása révén az adatgyűjtő beilleszkedik környezetébe Monitoring az archívumban
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A megoldás

A testo 160 monitoring rendszerrel Ön megszakításmen-

tesen, automatizáltan és feltűnésmentesen felügyelheti a 

hőmérsékletet, a páratartalmat, a megvilágítás erősségét, 

az UV sugárzást és a CO2 koncentrációt. Így lehetővé teszi 

a WiFi-s adatgyűjtő, hogy Ön megvédje kiállított tárgyait 

az értékvesztéstől és bizonyítani tudja a korrekt kiállítási 

és szállítási feltételek meglétét. Áramkiesés esetén is meg-

szakítatlanul folytatódik az adatok feljegyzése a testo 160 

használatakor, így nem keletkezik megszakítás a dokumen-

tációban. 

Bárhol használható

Az adatgyűjtő és érzékelői által mért helyek lehetnek vitri-

nekben és kiállítási szekrényekben, a kiállító teremben, a 

műtárgyakon, azokban és azok mögött vagy akár a nyilvá-

nosság számára nem hozzáférhető raktárakban. Azok a kis 

vitrinek, melyekben eddig nem volt lehetőség adatgyűjtő 

elhelyezésére, szintén ellenőrizhetők ezzel a rendszerrel. E 

célra speciális külső, - vitrinfali bevezetővel ellátott - hőmér-

séklet- és páraérzékelőt fejlesztettünk ki, mely a legkisebb 

vitrinekben is feltűnésmentesen elhelyezhető.

Vezeték nélkül és biztonságosan

Az összes mért értéket WiFi-n online adatbankba (Testo 

Felhő) továbbítja, ahol azok biztonságosan mentettek. A 

testo 160 monitoring rendszerének egy már meglévő WiFi 

hálózatba történő integrálása a rendszerrel együtt szállított 

„Lépésről lépésre” c. útmutató használatával IT ismeret nél-

kül is igen egyszerű. A vezeték nélküli adatátvitel révén Ön 

adatgyűjtőjét bármikor rugalmasan helyezheti el, az esetle-

ges átalakításokat nem akadályozza a méréstechnika. 

A Testo Felhőben mentett összes adat bármikor és bárhol a 

világon lehívható és elemezhető, testo Saveris 2 App (iOS 

és androidos) használatával, vagy akár PC-n, táblagépen, 

vagy okostelefonon és egy normál böngészővel is. Ezzel 

nemcsak időt takarít meg: a megszakításmentes adattárolás 

révén Ön a biztosítók vagy a tulajdonos felé bármikor bizo-

nyítani tudja, hogy a műtárgy milyen állapotban van.

Egyedileg beállítható határértékek

A kiállított műtárgyak természete és anyagának összetétele 

figyelembe vételével különböző határértékek állapítandók 

meg a környezeti hatások okozta terhelésre vonatkozóan. 

A határértékek megsértése esetén egyedileg beállítható 

riasztási lehetőségek állnak e-mailben vagy sms-ben ren-

delkezésre. A megvilágítás erőssége tekintetében akkor is 

kiváltható riasztás, ha a nap/hét/hónap során felhalmozó-

dott fénymennyiség meghaladja a határértéket.

Amilyen jó, olyan láthatatlan

A mért értékek továbbítása WiFi-n történik, ezért a testo 

160 adatgyűjtő esetében nincs szükség kábelekre, melyeket 

be kell építeni a tárgy anyagába, melyre műemlékvédelmi 

szempontból esetleg nem is lenne lehetőség. Ez kihangsú-

lyozza a monitoring rendszer egyik kiváló tulajdonságát: az 

adatgyűjtők mérete kicsi, megjelenésük minimalista. És van 

egy „álcázó borítójuk”. Minden adatgyűjtőhöz kapható egy 

egyedileg kialakítható fedőburkolat. A dekorációs burkolat 

tetszőlegesen lakkozható, festhető vagy ragasztható. Így az 

adatgyűjtők teljes mértékben a háttérben maradnak, és nem 

vonják el a figyelmet a kiállított tárgytól.

Az adatok elemzése a Testo Felhőből. A külső érzékelők lehetővé teszik a monitoring rendszer rugalmas 
alkalmazhatóságát.
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Így működik a klímaviszonyok felügyelete a 
testo 160 rendszerrel

A testo 160 monitoring rendszerrel valamennyi releváns környezeti feltételt egyszerűen tudja ellenőrzése alatt tartani – függe-

tlenül attól, hogy épp hol tartózkodik.

PC Okostelefon Táblagép

°C

°C °C

°C

°C °C

%RH

%RH %RH

%RH %RH

%RH

Lux

Lux Lux

mW/m2

mW/m2 mW/m2

ppm

mbar

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

Beépített érzékelő Csatlakoztatható érzékelő

Testo Felhő
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testo 160 Testo Felhő csomagok

Csomagajánlatok

A Testo Felhő a testo 160 adatgyűjtő család központi kez-

előeleme. Itt tudja konfigurálni saját rádiófrekvenciás adat-

gyűjtőjét, itt tudja beállítani a riasztási küszöbértékeket, 

valamint innen tudja elemezni a mért adatokat. A Testo 

Felhő használatához regisztráció szükséges, melyet a 

www.museum.saveris.net oldalon tud elvégezni.

Alap Profi

15 perc - 24 óraMintavételezés 1 perc - 24 óra

15 perc – 24 óraKommunikációs intervallum 1 perc - 24 óra

Max. 3 hónapAdattárolás Max. 2 év

Kézi (.pdf/.csv)Jegyzőkönyv készítés
Kézi (.pdf/.csv)

Automatikus (.pdf/.csv)

1 eszköz egyidejű elemzéseAdatelemzés Max. 10 eszköz egyidejű elemzése

1Felhasználók száma / fiók 10

Korlátlan

Felső / alsó riasztási határértékek

WiFi adatgyűjtők száma / 
fiók

Riasztási lehetőségek

Korlátlan

• Felső / alsó riasztási határértékek
• Riasztás késleltetés

• Időzített riasztás

VanE-mail riasztás Van

NincsSMS riasztás

• Elem-élettartam kijelzés

• WiFi kapcsolat megszakadt

• Áramszolgáltatás megszakadt

Rendszerüzenet

• Elem-élettartam kijelzés

• WiFi kapcsolat megszakadt

• Áramszolgáltatás megszakadt

A kívánt funkciókörök alapján lehetősége van megválasztani, 

hogy a Testo Felhőnek a térítésmentes Alap vagy a kiterjesz-

tett funkciókkal rendelkező Profi csomagajánlatát választja. 

Mindkét csomag hozzáférést biztosít egy API felülethez, így a 

mérési értékeket saját rendszerében is lehetősége van tárolni.

12 hónapos
licenc

rendelési sz. 
0526 0735

24 hónapos
licenc

rendelési sz. 
0526 0732

36 hónapos
licenc

rendelési sz. 
0526 0733

• 25 db SMS / adatgyűjtő / év
• További SMS csomagokkal bővíthető

opcionálisan

Regisztráció: www.museum.saveris.net
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testo 160 TH

testo 160 THL testo 160 IAQ

testo 160 E

testo 160 THE

testo 160 TH 
WiFi-s adatgyűjtő 
beépített hőmérséklet- 
és páraérzékelővel 

testo 160 THL 
WiFi-s adatgyűjtő 
beépített hőmérséklet- 
és páraérzékelővel 
valamint megvilágítás 
erősség (Lux) és UV 
érzékelővel

testo 160 IAQ 
WiFi-s levegőminőség 
adatgyűjtő kijelzővel, 
valamint hőmérséklet, 
páratartalom, CO2 és 
atmoszférikus nyomás 
érzékelővel

testo 160 E 
Wi-Fi-s adatgyűjtő két 
érzékelő (S-TH, S-LuxUV 
vagy S-Lux) csatlakozta-
tási lehetőséggel

testo 160 THE 
WiFi-s adatgyűjtő 
beépített hőmérséklet- 
és páraérzékelővel 
valamint két érzékelő 
(S-TH, S-LuxUV vagy 
S-Lux) csatlakoztatási 
lehetőségével

Rend.sz. 0572 2021

Rend.sz. 0572 2024 Rend.sz. 0572 2014

Rend.sz. 0572 2022

Rend.sz. 0572 2023

Rendelési adatok - WiFi-s adatgyűjtők

Méréstar-
tomány

-10 ... +50 °C
0 ... 100 %RH

0 ... 20.000 Lux
0 ... 10.000 mW/m2

0 ... 20.000 Lux

Pontosság ± 0,5 °C
±2 %rH +25 °C-on és 20 ... 80 %rH
±3 %rH +25 °C-on és < 20 %rH és 
> 80 %rH
±1 %rH hiszterézis
± 1% rH / éves drift

DIN 5032-7 C osztály szerint.
±3 Lux vagy a referencia érték 
(DIN 5032-7 L osztály) ±3 %-a, 
±5 mW/m² vagy a mért érték ±5 %-a
(a külső referenciához viszonyítva)

DIN 5032-7 C osztály szerint.
±3 Lux vagy a referencia érték 
(DIN 5032-7 L osztály) ±3 %-a

Rend.sz. 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Érzékelők

Érzékelő tip. S-TH
Hőmérséklet és páratartalom érzékelő

S-Lux UV
Lux és UV érzékelő

S-Lux
Lux érzékelő



Műszaki adatok - WiFi-s adatgyűjtő

WiFi-s adatgyűjtő 
testo 160 TH

WiFi-s adatgyűjtő 
testo 160 THE

WiFi-s adatgyűjtő 
testo 160 THL

WiFi-s adatgyűjtő 
testo 160 IAQ

WiFi-s adatgyűjtő 
160 E

Hőmérséklet mérés

Méréstartomány -10 ... +50 °C 0 ... +50 °C

lásd külső érzékelőPontosság ± 0,5 °C

Felbontás 0,1 °C

Páratartalom mérés

Méréstartomány 0 ... 100 %rH

lásd külső érzékelőPontosság

±2 %rH +25 °C-on és 20 ... 80 %rH
±3 %rH +25 °C-on és < 20 %rH és > 80 %rH

±1 %rH hiszterézis
±1 %rH / éves drift

Felbontás 0,1% rH

Lux mérés

Méréstartomány

lásd külső érzékelő

0 ... 20.000 Lux

lásd külső érzékelőPontosság

C osztály DIN 5032-7 
±3 Lux vagy a mért 
érték ±3 %-a (refe-

rencia érték)
(DIN 5032-7 

L osztály)

Felbontás 0,1 lux

UV mérés

Méréstartomány

lásd külső érzékelő

0 ... 10.000 mW/m2

lásd külső érzékelőPontosság

±5 mV vagy a mért 
érték ±5 %-a 

(a nagyobb érték 
érvényes)

Felbontás 0,1 mW/m2

CO2 mérés

Méréstartomány 0 ... 5.000 ppm

Pontosság

±(50 ppm + a mért 
érték 3 %-a) 
+25 °C-on

Külső áramellátás 
nélkül: ±(100 ppm + 
a mért érték 3 %-a)  

+25 °C-on

Felbontás 1 ppm

Nyomás mérés

Méréstartomány 600 ... 1100 mbar

Pontosság
±3 mbar 

+22 °C-on

Felbontás 1 mbar

WiFi

Szabvány 802.11 b/g/n

Titkosítás
WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, 

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Általános adatok

Üzemi hőmérséklet -10 ... +50 °C 0 ... +50 °C -10 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50 °C 0 ... +50 °C -20 ... +50 °C

Védelem IP20

Mintavételezés
Felhő linectől függően / Alap: 15 perc ... 24 óra / Profi: 1 perc ... 24 óra

testo 160 IAQ: 5 perc ... 24 óra

Kommunikációs intervallum Felhő linectől függően / Alap: 15 perc ... 24 óra / Profi: 1 perc ... 24 óra

Memória 32.000 mérési érték (az összes csatorna összege)

Feszültségellátás (alternatív 
módon a hálózati egység USB 
csatlakozáson keresztül)

4 x AAA alkáli mangán elem 1,5 V
4 x AA alkáli mangán 

elem 1,5 V
4 x AAA alkáli 

mangán elem 1,5 V

Elem élettartama 
(a felhőtől függő mérési és 
kommunikációs ciklus szerint)

1,5 év 1 év 1,5 év

Méret 76 x 64 x 22 mm 76 x 64 x 22 mm 92 x 64 x 22 mm 117 x 82 x 32 mm 76 x 64 x 22 mm

Súly (elemekkel) 94 g 94 g 113 g 269 g 96 g



Adatkezelés

testo Saveris 2 App

A testo 160 Felhő

A testo Saveris App 2 (iOS és Android) használatával most még 
egyszerűbben és rugalmasabban kezelheti a testo 160 WiFi-s 
adatgyűjtő rendszert.

Hatékony üzembe helyezés*:
• Egyszerű WiFi hálózat felismerés és kiválasztás
• Több adatgyűjtő gyors és párhuzamosan üzem behelyezése

Egyszerű hálózat elemzése*:
• WiFi hálózat erősségének és hatótávolságának vizsgálata
• Jegyzőkönyvkészítés és küldés az állapotról

Megbízható riasztási funkciók:
• Rendszerüzenet határérték túllépéskor
• Kombinálható e-mailben vagy SMS-ben történő riasztással

* Ezek a funkciók csak az Android op. rendszerű változatban vagy a 
testo Saveris 2 App-ban használhatók.

A testo 160 Felhő díjmentes használata a szállítási kiszerelés része. 
Az online elérhető Testo Felhőbe mentett mérési értékekbe bármikor 
betekinthet, kezelheti azokat, valamint használhatja e-mailben a 
riasztási funkciót. Itt állíthatja be és konfigurálhatja a rendszert.

A testo 160 Felhő előnyei egyértelműek:
•  Ez egy központi kezelőelem, mely az összes mért érték felügyeletét, 

dokumentálását és kezelését ellátja
•  A mért adatok biztonságos védelmét biztosítja illetéktelen harmadik 

féllel szemben
•  Automatikusan menti a mért adatokat, minden mérési adat 

folyamatosan rendelkezésére áll
• Kritikus mért értékek esetére riasztási funkcióval rendelkezik
•  Két licenc csomag áll rendelkezésre (Alap és Profi) eltérő 

funkciókkal

Maximális rugalmasság az Advanced profi  csomaggal:
• Szabadon beállítható mérésgyakoriság
•  Az automatikus e-mail üzenetek eleget tesznek a dokumentációs 

kötelezettségnek
•  Több felhasználói profil – ami pl. több helyszín esetén fontos
• Riasztási lehetőség SMS-ben is

testo Saveris 2 App
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237-1747
Fax: +36 1 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


