
Klimaatmonitoring op maat voor de farmaceutische industrie. 
Be sure met testo Saveris : bewezen, veilig en audit-proof.

Het monitoring systeem voor 
pharma testo Saveris.
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Productie Transport Opslag

testo Saveris

testo Saveris:
Eenvoudige, veilige en efficiënte
monitoring van meetdata

Het monitoring systeem testo Saveris meet temperatuur- en

vochtwaarden van goederen en producten in de omgeving,

tijdens processen of tijdens transport. Het eenvoudig te

gebruiken meetsysteem is veilig en bovendien bespaart 

u tijd dankzij een geautomatiseerde registratie van 

meetgegevens. Bij een vaste installatie gebeurt de 

overdracht van de meetgegevens via een draadloze en/of 

ethernetverbinding naar een basisstation, de base. Deze 

documenteert en bewaakt alle meetgegevens. Wanneer de 

grenswaarden overschreden worden, zijn er verschillende 

alarmopties mogelijk zoals een SMS, een e-mail of een 

alarm-relais. Een alarm kan zelfs op afstand uitgeschakeld 

worden, ook wanneer het systeem niet verbonden is met 

een werkende PC.

Tijdens het transport worden meetgegevens 

gedocumenteerd en op een cockpit unit in de 

bestuurderscabine ontvangt de bestuurder de informatie 

en de alarmen. De documentatie en controle gebeurt via 

draadloze voelers waardoor een tijdrovende bedrading in de 

wagen niet nodig is. Tegelijkertijd kan men de opgeslagen 

meetwaarden met een infrarood printer afprinten bij de 

levering van de goederen. Alle meetwaarden, geregistreerd 

door een vaste of een mobiele installatie, worden centraal 

opgeslagen in de software. Met de Saveris software kan 

men de meetgegevens uitvoerig analyseren en evalueren. 

Met testo Saveris zijn alle meetgegevens altijd en overal 

beschikbaar - zowel vast als mobiel.
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+15 °C

+16 °C
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testo Saveris Converter V 2.0
testo Saveris Extender

testo Saveris Router

testo Saveris draadloze voelers

testo Saveris analoogkoppeling (radio)

Ethernet

testo Saveris analoogkoppeling (Ethernet)

Vochtmeetomvormer

testo Saveris - een overzicht van het meetsysteem

Data monitoring voor onondoorbroken controle

Vochtmeetomvormer

testo 6651/6681/6351/6381/6383

Dankzij de integratie van de meetomvormers voor vocht 

en verschildruk, is de controle van meetgegevens met 

een sturing mogelijk. Dit biedt de oplossing voor speciale 

toepassingen (hoge vochtigheid, restvochtigheid, etc.) 

in perslucht, droogprocessen, de klimaattechniek en in 

cleanrooms.

testo Saveris analoogkoppeling

Met beide varianten van de analoogkoppeling 

(draadloos / ethernet) kunnen andere meetgrootheden 

in het testo Saveris meetsysteem geïntegreerd worden, 

dankzij de verbinding met alle meetomvormers met 

gestandaardiseerde stroom- /spanningsinterface,

bv. 4 ... 20 mA of 0 ... 10V.

testo Saveris draadloze voelers

De voelervarianten met interne en

externe temperatuur- en 

vochtsensoren kan en aanpassen 

aan elke toepassing. De draadloze 

voelers zijn verkrijgbaar met of zonder 

display. In het display worden de 

meetwaarden, de batterijstatus

en de kwaliteit van de draadloze

verbinding weergegeven.

testo Saveris Converter/Extender

Wanneer men een converter aansluit 

kan het signaal van een draadloze 

voeler omgezet worden in een ethernet 

signaal. Dit combineert de flexibiliteit 

van een draadloze voeler met het 

gebruik van het bestaande ethernet 

zelfs over lange afstand.

testo Saveris Router

Door het gebruik van een router kan 

de draadloze verbinding verbeterd 

of verlengd worden. Er zijn meerdere 

routers mogelijk in het testo Saveris 

systeem. Men kan tot 3 routers V 2.0 

in serie plaatsen.

testo Saveris
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USB of Ethernet

testo Saveris Base 

Ethernet

testo Saveris Ethernetvoelers

testo Saveris software

Ethernet testo Saveris Cockpit UnitEthernet

testo Saveris Extender

testo Saveris Extender

Dankzij de Saveris extender 

kan het draadloze signaal van 

een transportvoeler (mobiele 

voeler) omgezet worden 

in een ethernetsignaal. De 

gegevensoverdracht van een 

draadloze voeler naar de extender 

gebeurt automatisch, wanneer de 

draadloze verbinding voldoende

sterk is.

testo Saveris Cockpit Unit

De Saveris cockpit unit geeft tijdens 

het transport de meetgegevens 

weer. Wanneer een grenswaarde 

overschreden wordt, zal de bestuurder 

onmiddellijk gealarmeerd worden. 

Daarnaast kan de bestuurder via de 

cockpit unit de meetgegevens ter 

plaatse afprinten bij het leveren van de 

goederen.

testo Saveris Ethernetvoelers

Naast de draadloze voelers kan 

men ook voelers gebruiken die men 

direct op het ethernetnetwerk kan 

aansluiten. Hiervoor kan men het 

bestaande LANnetwerk gebruiken. De 

gegevensoverdracht tussen de voelers 

en de base kan hierdoor over een 

langere afstand plaatsvinden.

testo Saveris Base 

The Base is the heart of testo Saveris, and can store 

40,000 measurement values per measurement channel 

independently of a PC. This corresponds to a storage 

capacity of approximately a year at a measurement rate of 

15 minutes. System data and alarms are visible via the testo 

Saveris Base display.

testo Saveris software

All temperature and humidity values are collated and 

documented without interruption here. Depending on 

requirements, the software is available in three versions: 

as a basic version SBE (Small Business Edition), as an 

extended version PROF (Professional), or as a validatable 

CFR version. Operation is easy thanks to an intuitive 

user interface. And to round it all off, you can view the 

measurement data flexibly on various mobile end devices.
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Overzicht toepassingsgebieden testo Saveris

Bewaken van processen in de farmaceutische 

industrie

In de farmaceutische industrie worden hoge eisen gesteld 

aan de registratie en de bewaking van verschillende 

kwaliteitsparameters. De continue bewaking van 

temperatuurgevoelige producten zoals medicijnen, bloed- of 

celculturen tijdens de

productie, opslag of het transport, is reeds lange tijd 

een absolute “must”. Testo Saveris automatiseert de 

centrale documentatie van de meetgegevens alsook 

de betrouwbare controle van koel- en vrieskamers, 

incubatoren en klimaatkasten. Daarnaast kan het systeem 

ook ononderbroken de temperatuur- of vochtmeetwaarden 

registreren zelfs tijdens het transport van kritische 

producten zoals medicijnen of vaccins.

Testo Saveris biedt dus een betrouwbare controle van de 

productie tot de opslag, van het transport tot de levering.

De verschillende alarmopties bieden een snelle alarmering 

van zodra grenswaarden overschreden worden. Dankzij 

de combinatie van draadloze en / of ethernetvoelers is het 

systeem uiterst geschikt voor de verschillende toepassingen 

in de farmaceutische industrie. Natuurlijk voldoet het 

meetsysteem testo Saveris aan de eisen van 21 CFR 

Part 11.

Bewaken van het gebouwenklimaat

Om gevoelige en dure objecten in bv. musea en archieven 

te bewaren, zijn stabiele omgevingsomstandigheden 

noodzakelijk. Ook tijdens het transport moeten deze 

kostbare goederen continu bewaakt worden. Testo 

Saveris automatiseert de centrale registratie van alle 

klimaatgegevens, zowel bij een vaste installatie als tijdens 

het transport.

Testo Saveris bewaakt op alle ogenblikken de 

waardevolle inventaris tegen ongewenste temperatuur- of 

vochtinvloeden. Wanneer een grenswaarde overschreden 

wordt, kan er onmiddellijk alarm geslagen worden. De 

draadloze voelers kunnen op elke meetlocatie geplaatst 

worden, eenvoudig en zonder storende kabels.

testo Saveris
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Bewaken van processen bij R & D, in laboratoria en in

ziekenhuizen

Onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria, zoals bv. in 

ziekenhuizen, zijn verantwoordelijk voor de registratie van 

omgevings- en procesgegevens om gevoelige producten 

en machines te controleren. Daarnaast is het bewaken 

van temperatuur- en vochtkritische goederen tijdens 

het transport noodzakelijk om te voldoen aan de hoge 

kwaliteitsstandaard. testo Saveris zorgt voor de centrale 

documentatie van de meetgegevens, zowel bij een vaste 

opstelling als tijdens het transport.

Testo Saveris garandeert dus een eenvoudige en 

betrouwbare bewaking van klimaat- en procesgegevens 

in geklimatiseerde ruimtes, koelkasten, droogkamers, 

broedkasten, testbanken of bloedbanken. Wanneer kritische 

waarden tijdens het transport bewaakt moeten worden, 

biedt testo Saveris een betrouwbare oplossing.
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Overzicht toepassingsgebieden testo Saveris

Controle tĳdens de productie, de opslag en het 

transport in de industrie

In de industrie moeten tijdens de productie, de opslag en 

het transport van producten een aantal kwaliteitsgegevens 

geregistreerd en bewaakt worden. Testo Saveris 

automatiseert de documentatie van deze gegevens en 

alarmeert bij een grenswaarde-overschrijding. Het vereiste 

kwaliteitsniveau van producten en processen zijn dus 

verzekerd.

Testo Saveris is uiterst geschikt voor het bewaken en 

documenteren van klimaat- en temperatuurgegevens 

tijdens de productie, in opslagruimtes, koelkasten en 

geklimatiseerde ruimtes. Daarnaast kan testo Saveris 

ook tijdens het transport van gevoelige producten 

ononderbroken meetwaarden registreren. De meest 

verschillende toepassingen, zowel vast als mobiel, kunnen 

met de testo Saveris voelers (draadloos of ethernet) 

uitgevoerd worden.

Controleren van de koude ketting in de 

voedingssector

Het naleven van vooraf bepaalde temperatuurwaarden 

is in de voedingssector bepalend voor de kwaliteit. 

Tevens is dit belangrijk voor het naleven van de 

wettelijke HACCP bepalingen. Van cruciaal belang 

is de ononderbroken bewaking van de koude ketting 

tijdens de productie, de opslag, maar vooral tijdens het 

transport. Alleen deze ononderbroken controle zorgt 

voor een garantie van de kwaliteit en de versheid van de 

producten. Testo Saveris automatiseert zowel de controle 

van omgevings- en producttemperaturen tijdens de 

productie en de opslag alsook van de vooraf vastgelegde 

temperatuurgrenswaarden tijdens het transport. Dankzij de 

installatie van draadloze sondes is de tijdrovende bedrading 

in de wagen niet nodig. Natuurlijk wordt er onmiddellijk 

alarm geslagen bij een grenswaarde-overschrijding.

De meetgegevens, geregistreerd door een vaste of een 

mobiele installatie, worden centraal bewaard in een 

database en kunnen op elk moment geraadpleegd worden. 

Natuurlijk voldoet testo Saveris aan de norm EN 12830.

testo Saveris
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testo Saveris

21 °C
48 %RH

41 °C
22 %RH

26 °C
38 %RH

testo Saveris software

Small Business Edition (SBE): overzichtelĳk, altĳd 
up-to-date, en automatische documentatie

•  De meetgegevens kunnen altijd grafisch of in tabel weergegeven 
worden.

•  Verschillende voelers kunnen gegroepeerd worden. Zo kunnen logische 
eenheden, bijv. naar meettaak, gevormd worden.

•  Het meetoverzicht per dag, week of maand kan men vrij kiezen. De 
geintegreerde kalender is hierbij een praktische hulp.

• De vorm en het tijdstip van het rapport kan bepaald worden.

•  Het maken en bewaren van rapporten als PDF volgt nu automatische 
zoals vooraf bepaald. Hierdoor kunnen de gegevens op elk tijdstip 
eenvoudig geprint worden.

Flexibel met de Professional software

De PROF (Professional) software versie biedt interessante extra 
voordelen naast de standaardfuncties van de basisversie SBE, b.v.:

•  Client-server-concept: de meetgegevens kunnen gecontroleerd worden 
door meerdere PC’s binnen een netwerk.

•  Foto’s van machines of ruimtes kunnen opgeslagen worden als een 
beeld. De meetwaarden worden onmiddellijk getoond op de plaats van 
de sonde in de kamer of aan de machine. De link tussen de plaats en 
de meetwaarde wordt dus eenvoudig gevisualiseerd (zie foto).

•  Een uitvoerig alarmmanagement biedt u de mogelijkheid dat meer dan 
2 personen gelijktijdig of na elkaar gealameerd worden. Afhankelijk van 
de dag van de week kan er vrij gekozen worden of een alarm verstuurd 
wordt via e-mail en/of via SMS.

•  Een routeplanning met een kalenderfunctie biedt een overzichtelijke 
presentatie van geplande en reeds uitgevoerde transporten.

CFR versie: validatiegeschikte CFR software

De CFR software voldoet aan de eisen van de FDA‘s 21 CFR Part 11 en 
is dus validatiegeschikt.
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 SBE PROF CFR

Eenvoudige installatie

•  Sluit de base aan het stroomnet. De voelers kunnen nu aangemeld worden op de base: de voelers worden na elkaar 
aangemeld en automatisch door de base herkend.

•  De testo Saveris base wordt op de PC aangesloten via USB of Ethernet.

•  Het systeem is klaar voor de configuratie: voelernaam, grenswaarden, meetcycli en alarmen kunnen ingesteld 
worden.

testo Saveris Web Access: 
Meetdata online consulteren, altijd en overal

•  Meetdata kan geconsulteerd worden via de browser van elke PC, 
smartphone of tablet - zonder software installatie.

• Intuitieve gebruikersinterface.

• Eenvoudig alarmmanagement.

Overzicht toepassingen Saveris software

Vaste installatie

Mobiele installatie

Vaste en mobiele installatie

Overzicht software

Diagrammen/tabellen/overzicht van alarmen/PDF-berichten

Kalenderfunctie

Voorstelling van de sondegroepen

Verzenden van alarmen (e-mail, SMS, relais)

Uitvoerig alarmmanagement bij een vaste installatie

Automatische update van de meetgegevens

(„Online-Mode“) bij de vaste installatie

Meetgegevens op een achtergrondfoto van de locaties

Integratie in het netwerk (client-server)

Routeplanning met een kalenderfunctie

Toewijzing van toegangsrechten voor vaste en

mobiele voelergroepen

Zoekfuncties van routes

Configuratie van een printtekst

Diagrammen / tabellen met markering van de start en  
het einde van de route

Audit trail

21 CFR Part 11 conform (validatiegeschikt)

Elektronische handtekening

Toewijzing van toegangsrechten tot 3 gebruikersniveau’s

Software versies

testo Saveris SBE software licence 1 user

testo Saveris PROF software licence 1-5 users incl. Web Access

testo Saveris PROF software licence 1-5 users Classic

testo Saveris PROF software licence +1 user (alleen samen met de testo 
Saveris PROF software (art.nr. 0572 0181 of 0572 0192))

testo Saveris PROF software licence + onbeperkt aantal gebruikers (alleen samen 
met de testo Saveris PROF software (order no. 0572 0181 or 0572 0192))

testo Saveris CFR software licence 1-5 users incl. Web Access

testo Saveris CFR software licence +1 user (alleen samen met de testo 
Saveris CFR software (art.nr. 0572 0182))

testo Saveris CFR software licence + unlimited number of users (alleen 
samen met de testo Saveris CFR software (art.nr. 0572 0182))

testo Saveris Web Access

testo Saveris adjustment software incl. verbindingskabel naar draadloze 
en Ethernet voelers

Art.nr.: 0572 0180

Art.nr.: 0572 0181

Art.nr.: 0572 0192

Art.nr.: 0572 0190

Art.nr.: 0572 9999

Art.nr.: 0572 0182

Art.nr.: 0572 0193

Art.nr.: 0572 9999

Art.nr.: 0572 0001

Art.nr.: 0572 0183
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De base is het hart van testo Saveris en kan, onafhankelijk

van een PC, 40.000 meetwaarden per kanaal bewaren. Op

het display van de Saveris base zijn de systeemgegevens en

eventuele alarmen zichtbaar.

SMS-alarm (optioneel)

Tot 150 voelers kunnen aangesloten worden

Aansluitingsmogelijkheden via USB of ethernet

Noodaccu geïntegreerd

Alarm via LED/relais

Display voor het weergeven van
alarmen en de systeemgegevens

Groot geheugen

868 MHz: EU-landen en andere landen (z. B. CH, CN, NOR)
lijst te vinden op www.testo.be/mobiel

Opmerking bij de draadloze frequenties

Afmetingen

Geheugen

Accu*

Behuizing

Gewicht
Beschermingsklasse

Stroomvoorziening 
(noodzakelijk)

Draadloze frequentie

Alarmrelais

GSM module

Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Display
Interfaces
Aansluitbare draad-
loze voelers

Opstelling

Technische gegevens Bestelgegevens

86
8 

M
H

z

Saveris-base,
draadloze frequentie 868 MHz

Bestelnr. 
0572 0220

86
8 

M
H

z

Saveris-base, draadloze  
frequentie 868 MHz, met geïnte-
greerde GSM module (voor -alarm)

Bestelnr.
0572 0221

Geen netvoeding of antenne met een magnetische basis inbegrepen.

testo Saveris Base

+5 tot +45 °C

225 x 150 x 49 mm

40.000 waarden per kanaal (totaal max. 
18.000.000 waarden)

Li-Ionen-accu (voor gegevens back-up en voor
een nood-SMS bij een stroomonderbreking

magnesium/kunststof

ca. 1510 g

-25 tot +60 °C

Netvoeding 6,3 V DC; alternatief via stekker- /
schroefklemmen 24 V AC/DC, energieverbruik 4 W

IP42

grafisch display, 4 toetsen
USB, draadloos, Ethernet

max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC,
opener of sluiter

850/900/1800/1900 MHz
niet geldig voor Japan en Zuid Korea

max. 15 voelers via de draadloze interface direct
aansluitbaar, totaal max. 150 draadloos / router /
converter / ethernet / extender max. 450 kanalen

868 MHz

Incl. tafelvoet en wandhouder

2.XFirmware versie

*draagbare deel

testo Saveris
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Technische gegevens

Tijdens het transport toont de Saveris cockpit unit de 

bestuurder ononderbroken de meetwaarden. Wanneer 

grenswaarden overschreden worden, wordt de bestuurder 

onmiddellijk gealarmeerd. Daarnaast kan de bestuurder 

de opgeslagen meetwaarden met een infrarood printer af-

printen bij de levering van de goederen.

Printen van de meetwaarden met een infrarood printer

Tot 8 voelers kunnen aangesloten worden

Zowel een draadloze, een USB als een infraroodinterface

Noodaccu geïntegreerd

Alarm via LED

Display voor het weergeven van
alarmen en de systeemgegevens

Groot geheugen

Ordering data

86
8 

M
H

z

Saveris cockpit unit
incl. mini-USB-kabel en
adapter 12/24 V DC

Bestelnr.
0572 0222

testo Saveris Cockpit Unit

-30 tot +65 °C

Afmetingen
Geheugen

ca. 150 x 90 x 40 mm
max. 20.000 meetwaarden

Bedrijfstemperatuur

KunststofBehuizing

Gewicht

Opslagtemperatuur

ca. 210 g

-40 tot +85 °C

Mini-USB-kabel incl. adapter 12/24 V DC

Beschermingsklasse IP 30

Stroomvoorziening
(noodzakelijk)

Draadloze frequentie

Display grafische display, 4 toetsen
Interfaces USB, draadloos, infrarood
Aansluitbare draadloze
voelers

tot 2 zones van elk 4 draadloze voelers, max. 32
kanalen

868 MHz

NiMH accu (voor de veiligheid bij een
stroomonderbreking)

Accu*

Bevestiging Incl. zuignap met telescoop functie

*draagbare deel
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testo Saveris Router 
V 1.0

testo Saveris Converter 
V 1.0

-20 tot +50 °C

• voor testo Saveris Base 
Firmware versie V 1.X

• voor testo Saveris Base 
Firmware versie V 2.X

• voor testo Saveris Base 
Firmware Versie V 1.X

• enkel voor draadloze  
voelers met  Firmware 
versie 1.X

ca. 85 x 100 x 38 mm

EthernetEthernetEthernet

Kunststof

ca. 180 g ca. 190 g

-40 tot +60 °C

IP 54
Draadloos

max. 5 max. 15

Voeding 6,3 V DC; alternatief via stekker- /
schroefklemmen 24 V AC/DC, energieverbruik
< 0,5 W

Voeding 6,3 V DC; alternatief via stekker- / schroefklemmen 24 V AC/DC, PoE,
energieverbruik < 2 W

Saveris router V 1.0, 868
MHz, voor draadloze
overdracht

Saveris router V 2.0, 868
MHz, voor draadloze
overdracht

Saveris converter V 2.0,
868 MHz, voor het omzet-
ten van een draadloos naar
een ethernetsignaal

No mains units are contained in this ordering data.

86
8 

M
H

z

Stroomvoorziening

Aansluitbare draadloze voelers

Toepassing

Afmetingen

Bedrijfstemperatuur

Behuizing

Gewicht

Opslagtemperatuur

Beschermingsklasse
Interfaces

Saveris converter V 1.0,
868 MHz, voor het omzet-
ten van een draadloos naar
een ethernetsignaal

Saveris extender 868 MHz,
voor het omzetten van een
draadloos naar een
ethernetsignaal

testo Saveris Router 
V 2.0

testo Saveris  
Extender

testo Saveris Converter 
V 2.0

• voor testo Saveris Base 
Firmware versie V 2.X

• enkel voor draadloze  
voelers met Firmware 
versie 2.X

• voor alle testo Saveris 
Base Firmware versies

• enkel voor draadloze  
voelers met Firmware 
versie 2.X

Draadloos, Ethernet
max. 15 stationair
max. 100 mobiel

-
inclusiefWandhouder

--

Bestelnr.
0572 0218

Bestelnr.
0572 0118

Bestelnr.
0572 0219

Bestelnr.
0572 0119

Bestelnr.
0572 0217

Door het gebruik van een router kan de draadloze verbinding verbeterd of verlengd worden. Verschillende routers zijn mo-

gelijk in het testo Saveris systeem. Daarnaast kan men maximaal 3 routers in serie inschakelen.

Wanneer men de converter aansluit met een ethernetstekker kan het signaal van een draadloze voeler omgezet worden in 

een ethernet signaal. Dit combineert de flexibiliteit van een draadloze voeler met het gebruik van het bestaande ethernet, 

zelfs over lange afstand.

Een extender zet het draadloos signaal van een transportvoeler om in een ethernetsignaal. De gegevensoverdracht tussen 

de voeler en de extender gebeurt automatisch wanneer de draadloze verbinding voldoende sterk is.

testo Saveris onderdelen:
Router, Converter en Extender

Varianten

Router serieel schakelen nee ja

testo Saveris

Draadloos Draadloos Draadloos Draadloos Draadloos
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3

2

Alarm module (optisch en akoes-
tisch), aansluitbaar op de base-
alarmrelais

Antenne met magnetische basis

testo Saveris: toebehoren

testo Saveris protective housing

Snelle testo-printer

Antenne met magneetvoet (dual-band) met 3 m kabel, voor
een base met een GSM-module

Saveris beschermingsbehuizing, bescherming tegen reiniging
en stoten, IP 69 geschikt voor draadloze voelers
T1/T1D/T2/T2D/Pt/PtD/H4D

0554 0525Antenne met magneetvoet (quad-band) voor een base 0554 0525
met een GSM-module

0440 6723Programmeer-adapter (van mini-DIN naar USB) voor 
base, ethernetvoelers, converter, extender

Batterij voor draadloze voelers (4 x Alkali Mangan Mignoncellen AA) 0515 0414

Netadapter 6,3V DC 2000mA 0554 1096

Li-ion herlaadbare batterij voor Saveris base, ethernet voeler en
Saveris analoogkoppeling U1E

Netvoeding (montage - 3A) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A)

0515 5021

0554 1749

Netvoeding (tafelmodel) 110 ... 240 VAC / 24 VDC (350 mA) 0554 1748

Snelle testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol
thermisch papier en 4 mignon batterijen voor een uitdruk van
de meetwaarden van de Saveris cockpit unit

0554 0524

0572 0200

0554 0549

Batterij voor draadloze voeler voor een werking lager dan -10 °C
(4 x energyzer L91 foto-lithium)

0515 0572

Alarm-module (optisch + akoestisch), aan te sluiten op de base-
alarmrelais (Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, licht: rood, toon: 
zoem ca. 2,4 kHz) (netadapter 0554 1749 noodzakelijk)

0572 9999
ID-Nr. 0699 6111/1

Software Bestelnr.

Voeding Bestelnr.

Overige Bestelnr.

4

3

2

1

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur; temperatuurvoelers,
kalibratiepunten -8 °C; 0 °C; +40 °C per kanaal/instrument 0520 0171

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur; temperatuurvoelers,
kalibratiepunten -18 °C; 0 °C; +60 °C; per kanaal/instrument 0520 0151

Kalibratiecertificaten Bestelnr.

DAkkS-kalibratiecertificaat temperatuur; temperatuurvoelers,
kalibratiepunten -20 °C; 0 °C; +60 °C; per kanaal/instrument 0520 0261

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid; vochtvoelers; kalibratiepunten
11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C; per kanaal/instrument 0520 0076

DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid; vochtvoelers; kalibratie-
punten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C; per kanaal/instrument 0520 0246

Software SBE, incl. USB-verbindingskabel base - PC 0572 0180

Software PROF, incl. USB-verbindingskabel base - PC 0572 0181

Software PROF 21 CFR Part 11, incl. ethernet verbindingskabel PC - base 0572 0182

Saveris kalibratiesoftware incl. verbindingskabel voor radiografische
en ethernetvoelers 0572 0183

testo Saveris Web Access 0572 0001
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external

De batterijen Alkali-Mangan-Mignoncellen AA (refnr. 0515 0414) zijn inbegrepen in de levering (behalve voor de analoogkoppeling). De Saveris voelers worden geleverd met een kalibratiepro-
tocol. Kalibratiecertificaten moeten apart besteld worden.

Pt
100

external

TC

external

NTC

internal

NTC

internal

NTC

Deze voelervarianten met interne en/of externe temperatuur- en vochtsensoren kan men aanpassen aan elke toepassing. De

draadloze voelers zijn verkrijgbaar met of zonder display. In het display worden de meetwaarden, de batterijstatus en de 

kwaliteit van de draadloze verbinding weergegeven.

Bestelnr.  
0572 1210 *

86
8 

M
H

z

Versie  
zonder
display

Versie 
met 
display

Varianten
testo Saveris T1

Bestelnr.  
0572 1220 *

testo Saveris T1 D

Bestelnr.
0572 1211 *

testo Saveris T2

Bestelnr.
0572 1221 *

testo Saveris T2 D

Bestelnr. 
0572 9212 *

testo Saveris T3

Bestelnr. 
0572 9222 *

testo Saveris T3 D

Bestelnr. 
0572 7211 *

testo Saveris Pt

Bestelnr. 
0572 7221 *

testo Saveris Pt D

Draadloze voeler met
interne NTC-sensor

Draadloze voeler met 1 aan-
sluiting voor externe voeler en 
interne NTCsensor, deurcontact

Draadloze voeler (2 kanaals) met 
2 externe aansluitingen voor TE-
voeler (TE-curve te selecteren)

0.1 °C

Meetbereik
Nauwkeurigheid

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (overig meetbereik)

Resolutie

Meetbereik
(meetinstrument)

Nauwkeurigheid
(instrument)

Resolutie (instrument)

Afmetingen (behuizing):

Bedrijfstemperatuur

Voelertype

Voelertype

NTC

Gewicht

Opslagtemperatuur

Meetinterval

Beschermingsklasse IP 68

Conform normen

Draadloze frequentie

NTC via mini-Din-stekker,
deurcontactaansluitingskabel
bijgeleverd (1,80m)

Aansluiting

Levensduur batterij
(Type: 4 mignoncellen AA

Display (optie)
Radiogr. rijkweidte

testo Saveris T1

0.1 °C

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (overig meetbereik)

NTC

0.1 °C

-50 to +150 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (overig meet-
bereik)

NTC

testo Saveris T2

2 x TE via TE-stekker, max
potentiaalsverschil 2 V

-200 ... +400 °C

TC type T

0.1 °C/TC type S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C of 0.5% v.d. mw.

TC type K

0 ... +1760 °C

TC type S
-100 ... +750 °C

TC type J

IP 54

testo Saveris T3

1 x Pt100 via mini-DIN
stekker

0.01 °C

-200 ... +600 °C

at +25 °C 
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (overig meetbereik)

Pt100

IP 68

Draadloze voeler met 1
aansluiting voor een externe
Pt100-voeler

testo Saveris Pt

Behuizing

-35 ... +50 °C

ca. 240 g

Standard 15 min, 1 min tot 24 uur instelbaar
6.000 meetwaarden per kanaal

-40 ... +55 °C (incl. batterijen)

DIN EN 12830

Autonomie bij +25 °C 3 jaar; voor gebruik bij vriestemperaturen 3 jaar met Energyzer-batterijen L91 Photo-Litium

-20 ... +50 °C

LCD, 2 regels; 7 segmenten met symbolen
ca. 300 m zonder obstakels bij frequentie 868 MHz, ca. 100 m zonder obstakels bij frequentie 2,4 GHz

Kunststof

868 MHz

Wandhouder inclusief

°C/°F

Draadloos

In
te

rn
e 

se
ns

or
E

xt
er

ne
 v

oe
le

rs

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

testo Saveris components: Radio probes

–

– –

––

– –

– –
–

–

–

–

–

80 x 85 x 38 mm

Geheugen

*  Om de Saveris draadloze voelers te integreren in een systeem met een base met een firmware V 1.X, is een Saveris converter V 2.0 (refnr. 0572 0218) nodig. Voor meer informatie, gelieve ons 
te contacteren.

testo Saveris
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-25 ... +60 °C
+5 ... +45 °C

internal

VmA

external

NTC%RV

internal

%RV NTC

external

NTC%RV

Versie 
zonder 
display

Versie 
met  
display

Versies

Bestelnr. 
0572 6222 *

testo Saveris H2 D

Bestelnr. 
0572 6210 *

testo Saveris H3

Bestelnr. 
0572 6220 *

testo Saveris H3 D
Bestelnr. 
0572 6224 *

testo Saveris H4 D

Bestelnr. 
0572 3210 *

testo Saveris U1

Radio

0 ... 100 %RV1)

±3 %RV bij +25 °C
±0.03 %RV/K
±1 digit

Vochtsensor

0.1 °C

Meetbereik

Nauwkeurigheid

-20 ... +50 °C

±0.5 °C

Resolutie

Meetbereik (Instrument)

Nauwkeurigheid 
(Instrument)

Resolutie (Instrument)

Afmetingen (behuizing):

Bedrijfstemperatuur

Voelertype

Voelertype

Gewicht

Opslagtemperatuur

Meetinterval

Beschermingsklasse IP54
Draadloze frequentie

Aansluiting

Levensduur batterij
(Type: 4 mignoncellen AA)

Display (optie
Radiogr. reikwijdte

testo Saveris H2D

0.1 °C%/0,1 °C td0.1 °C

-20 ... +50 
°C

±0.5 °C

NTC

testo Saveris H3

1 x externe vochtvoeler
mini-DIN aansluiting

-20 ... +70 °C
NTC

0 to +100 %RH 1)

Vochtsensor

IP42

testo Saveris H4D

2/4-draads stroom-/
spanningsingang

testo Saveris U1

Behuizing

85 x 100 x 38 mm
ca. 256 g

LCD 2 regels; 7 segmenten met symbolen
ca. 300 m zonder obstakels bij frequentie 868 MHz, ca. 100 m zonder obstakels bij frequentie 2,4 GHz

Wandhouder inclusief

 °C/°F en %RV

In
te

rn
e 

se
ns

or
E

xt
er

ne
 v

oe
le

r

mA and V

1 kanaal: stroom-/
spanningsingang

±0.2 °C zie voelers

NTC Vochtsensor
0 ... +100 %RV 1)

0,1%/0,1 °C td

2-draads: 4 ... 20 mA, 4-draads:
0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/5/10 V,
belasting: max. 160 Ω bij 24 V DC

Stroom ±0,03 mA / 0,75 μA
Spanning 0 ... 1 V ±1,5 mV/39 μV
Spanning 0 ... 5 V ±7,5 mV / 0,17 mV
Spanning 0 ... 10 V ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% v.d. mw/K verschil van een
nominale temperatuur 22 °C

niet verwisselbare
stompvoeler

Service-interface mini-DIN voor
kalibratie

ca. 85 x 100 x 38 mm
ca. 240 g

80 x 85 x 38 mm
ca. 245 g

Autonomie bij +25 °C 3 jaar; voor gebruik bij vriestemperaturen 3 jaar met Energyzer-batterijen
L91 Photo-Litium

Kunststof

-40 ... +55 °C (incl. batterijen)
-20 ... +50 °C

Standaard 15 min, 1 min ... 24 uur instelbaar
868 MHz

IP54

Geheugen 6.000 meetwaarden per kanaal

(geen display)

0.1 °C 0.1%/0,1 °C td

Draadloze vochtvoeler Draadloze vochtvoeler met  
1 aansluiting voor een
vochtvoeler

Draadloze voeler met
stroom-/
spanningsingang

Stroomvoorziening: netadapter
6,3 V DC, 2 ... 30 V DC max. 25 V AC

Draadloze vochtvoeler

86
8 

M
H

z

tot 90 %RV: ±2 %RV bij +25 °C
> 90 %RV: ±3 %RVbij +25 °C
±0,03 %RV/K
±1 digit

1) niet voor toepassingen met een continue hoge vochtigheid. Voor toepassingen met een continue vochtigheid (>80 %RV bij ≤30 °C voor >12 h, >60 %RV bij >30 °C voor >12h), contacteer ons

*   Om de Saveris draadloze voelers te integreren in een systeem met een base met een firmware V 1.X, is een Saveris converter V 2.0 (refnr. 0572 0218) nodig. Voor meer informatie, gelieve ons 
te contacteren.

De batterijen alkali-mangan-mignoncellen AA (refnr. 0515 0414) zijn inbegrepen in de levering (behalve voor de analoogkoppeling). De Saveris voelers worden geleverd met een kalibratieproto-
col. Kalibratiecertificaten moeten apart besteld worden.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
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external

Pt
100

external

TC

external

NTC

Meetbereik  
(Instrument)

Nauwkeurigheid 
(Instrument)

Resolutie (Instrument)

Afmetingen (behuizing)

Buffer accu

Bedrijfstemperatuur

Voelertype

Gewicht

Opslagtemperatuur

Meetinterval
Beschermingsklasse IP 54

Aansluiting

Display (optioneel)

testo Saveris T1E

0.1 °C

-50  ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (overig meetbereik)

NTC

testo Saveris T4 E

4 x TE via TE-stekker
max. potentiaalsverschil 50 V

-200 ... +400 °C

TC type T

0.1 °C/TC type S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C or 0.5% v.d. mw

TC type K

0 ... +1760 °C

TC type S
-100 ... +750 °C

TC type J

testo Saveris Pt E

1 Pt100 via mini-DIN stekker
0.01 °C

-200 ... +600 °C

at +25 °C 
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (overige meetbereik)

Pt100

Behuizing

+5 ... +45 °C

ca. 85 x 100 x 38 mm
Approx. 220 g

2 s ... 24 h

-25 ... +60 °C

LCD 2 regels; 7 segmenten met symbolen

Kunststof

Wandhouder inclusief

E
xt

er
ne

 v
oe

le
rs

Service interface mini-DIN voor kalibratie is extern toegankelijk

Energieverbruike PoE klasse 0 (typisch ≤ 3 W)

Voeding Netvoeding 6,3 V DC; alternatief via stekker-/schroefklemmen 24 V AC/DC, PoE

De Saveris voelers worden geleverd met een kalibratieprotocol. Kalibratiecertificaten moeten apart besteld worden. Geen voeding inbegrepen.

Ethernet

1 x NTC via mini DIN socket

Met de ethernetvoelers kan men het bestaande LAN-netwerk gebruiken. Hierdoor kan men gegevens overdragen tussen de

voelers en de base, ook over lange afstanden. Ethernetvoelers hebben een display.

Ethernetvoeler met 1 externe aansluiting-
voor een NTC- voeler

Ethernetvoeler (4 kanalen) met 4 externe
aansluitingen voor TE-voelers

Ethernetvoeler met externe aansluit-
ing voor een Pt100-voeler

Bestelnr. 
0572 7191

Bestelnr. 
0572 9194

Bestelnr.
0572 1191

testo Saveris Pt E met displaytesto Saveris T4 E met displaytesto Saveris T1E met display

testo Saveris onderdelen: 
ethernetvoelers

°C

Li-ionen

Geheugen Geheugen 6000 meetwaarden per kanaal

Varianten

testo Saveris
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mA V

internal

%RV NTC

externalexternalexternal

%RV%RV NTCNTC

–

–

–

–

0.1 °C

Meetbereik

Meetnauwkeurigh.

-20 ... +70 °C

±0.2 °C (0 ... +30 °C)
±0.5 °C (overig 
bereik)

Meetber. (Instrument)

Nauwkeurigheid 
(Instrument)

Resolutie (Instrument)

Afmetingen (behuizing):

Bedrijfstemperatuur

Voelertype

Voelertype

Gewicht

Opslagtemperatuur

Meetinterval
Beschermingsklasse

Aansluiting

Display (optioneel)

testo Saveris  
H1 E

testo Saveris  
H2 E

1 x externe vochtvoeler mini-
DIN-stekker

testo Saveris H4E testo Saveris U1E

Behuizing

ca. 230 g

LCD 2 regels; 7 segmenten met symbol
Wandhouder inclusief

°C/°F and %RV

In
te

rn
e 

se
ns

or
E

xt
er

ne
 v

oe
le

r

mA en V

NTC Vochtsensor

0 ... 100 %RV1)

0.1%/0.1 °C td

tot 90 %RV: (1%RV
+0.7% v.d.mw.)
bij +25°C > 90%RV:
±(1.4%RV +0.7%
v.d.mw.) bij 25°C

2-draads: 4... 20 mA, 4-draads: 0/4
... 20 mA, 0 ... 1/5/10V, belasting:
max. 160 Ω bij 24 V DC
Stroom ±0,03 mA / 0,75 μA
Spanning 0 ... 1 V ±1,5 mV / 39 μV
Spanning 0 ... 5 V ±7,5 mV / 0,17 mV
Spanning 0 ... 10 V ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% v.d. mw/K verschil van een
nominale temperatuur 22 °C

2/4-draads stroom-/
spanningsingang

ca. 240 g
ca. 85 x 100 x 38 mm

ca. 254 g

Kunststof

Sinterkappen voor de ethernetvoelers Saveris H1 E, H2 E en H2 D Bestelnr.

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0660

De Saveris voelers worden geleverd met een kalibratieprotocol. Kalibratiecertificaten moeten apart besteld worden. Geen voeding inbegrepen.
1) niet voor toepassingen met een continue hoge vochtigheid. Voor toepassingen met een continue vochtigheid (>80 %RV bij ≤30 °C voor >12 h, >60 %RV bij >30 °C voor >12h), contacteer ons

0554 0641

0,1 °C

-20 ... +70 °C

±0,5 °C

NTC Vochtsensor

0 ... 100 %RV1)

0.1%/0.1 °C td

tot 90%RV: ± 2
%RV +0.7% v.d.
mw.) bij +25°C
> 90%RV: ±(3 %RV
+0.7% v.d.mw.) bij
+25°C

Service interface mini-DIN voor kalibratie is extern toegankelijk

Vermogen PoE klasse 0 (typisch ≤ 3 W)

IP 54

Voorziening Netvoeding 6,3 V DC; alternatief via stekker-/schroefklemmen 24 V AC/DC, PoE, PO

Buffer accu Li-ionen

Ethernet

Ethernetvoeler vochtig-
heid 1%

Ethernetvoeler vochtig-
heid 2 %

Ethernetvoeler met 1 aansluiting 
voor een externe vochtvoeler

Ethernetvoeler met een 
stroom-/spanningsingang

-20 ... +70 °C
NTC

±0,2 °C

0.1 °C

0 ... 100 %RV1)

Vochtsensor

zie externe
voeler

0.1%/0.1 °C td

2 s t... 24 uur

+5 ... +45 °C

-25 ... +60 °C

Geheugen 6.000 meetwaarden per kanaal

geen display

Teflonfilter, Ø 12 mm, voor metingen in aggressieve omgevingen, bij hoge vochtigheid (langdurige metingen), hoge
luchtsnelheden.

Testo-zoutoplossing voor de controle en kalibratie van vochtvoelers, 11,3 %RV en 75,3 %RV, incl. adapter voor een
vochtvoeler, snelle controle of kalibratie van een vochtvoeler

Metaalkorffilter, Ø 12 mm voor de vochtvoeler, voor de meting bij luchtsnelheden kleiner 10 m/s

Beschermkap met draadgeweven filter, Ø 12 mm

Edelstaal-sinterfilter, poriëngrote 100 μm, bescherming tegen stoffige omgevingen of hoge luchtsnelheden, voor
metingen bij hoge luchtsnelheden of in vervuilde lucht

Bestelnr. 
0572 6192

Bestelnr. 
0572 6194

Bestelnr. 
0572 3190

Bestelnr. 
0572 6191

testo Saveris H1 E met display testo Saveris H2 E met display testo Saveris H4 E met display testo Saveris U1 E zonder displayVarianten

1 kanaal: stroom-/spanningsingang

–
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Ø 3.6 mm

30 mm

AfbeeldingSteekvoelers Meetbereik Nauwkeurigh. t99 Bestelnr.

AfbeeldingSteekvoelers Meetbereik Nauwkeurigh. t99 Bestelnr.

40 mm

Ø 6 mm

Inbouwvoeler met RVS huls, TE
type K

-50 ... +205 °C 20 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt 1.9 m

395 mm

20
 m

m

Buisvoeler met klitteband, voor de
temperatuurmeting aan buizen met
diameter tot max. 120 mm,
Tmax +120 °C, TE type K

-50 ... +120 °C 90 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt 1.5 m

Buisvoeler voor buizen met een Ø 5 ...
65 mm, met verwisselbare meetkop,
meetbereik kortstondig tot +280°C,
TE type K

-60 ... +130 °C 5 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt 1.2 m

800 mm

Ø 1.5 mm

Thermokoppel met TE stekker, 
flexibel, lengte 800 mm, glaszijde, 
TE type K

-50 ... +400 °C 5 s

1500 mm

Ø 1.5 mm

Thermokoppel met TE stekker, 
flexibel, lengte 1500 mm, glas-
zijde, TE type K

-50 ... +400 °C 5 s

1500 mm

Ø 1.5 mm

Thermokoppel met TE stekker, 
flexibel, lengte 1500 mm, PTFE, 
TE type K

-50 ... +250 °C 5 s

500 mm

Ø 1.5 mm

Dompel-meetspits, buigzaam,
TE type K

-200 ... +1000 °C 5 s

75 mm

Ø 21 mm

Magneetvoeler, adhesie ca. 10 N, met
magneten, voor hogere temperaturen,
voor metingen op metalen
oppervlakken, TE type K

-50 ... +400 °C

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt 1.6 m

35 mm

Ø 20 mm

Magneetvoeler, adhesie ca. 20 N, met
magneten, voor metingen op metalen
oppervlakken, TE type K

-50 ... +170 °C 150 s

vaste kabel, gestrekt

1000 mm

Ø 3 mm

Opsteekbare dompel-/meetspits,
buigzaam, voor metingen in
lucht/rookgassen (niet geschikt voor
metingen in smelterijen), TE type K

-200 ... 
+1300 °C

4 s

De specifieke nauwkeurigheidsklasse van
de Saveris draaloze en ethernetvoelers
wordt bereikt met deze externe voelers.

*Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+350 °C
(type T), klasse 2 op -40...+1200 °C (type K), klasse 3 op -200...+40 °C (type K).

Robuuste, nauwkeurige Pt100
levensmiddelenvoeler (IP 65),
van edelstaal

Steekvoeler Pt100 met platte
kabel, kabellengte 2 m, IP54

-50 ... +400 °C

-85 ... +150 °C

10 s

35 s

Ø 4 mm

Ø 5 mm

125 mm

60 mm

Connection: Fixed cable
Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

15 mm

30 mm

60 mm

Ø 5 mm

Insteeksonde type TE met platte
kabel, type K, kabellengte 2 m,
IP 54

-40 ... + 220 °C

klasse 2*

klasse 2*

klasse 1*

klasse 2*

klasse 2*

klasse 2*

klasse 2*

klasse 1*

klasse 2*

klasse 1*

klasse A (-50 t... 
+300 °C), Class 
B (overig bereik)

klasse A

klasse 1 7 s

testo Saveris accessoires:
Externe temperatuur- en vochtvoelers

Pt
100

TC

0628 7533

0628 0020

0602 4592

0602 0644

0602 0645

0602 0646

0602 5792

0602 4892

0602 4792

0602 5693

0609 2272

0572 7001

0572 9001

0554 0213Aansluitkabel voor onbeperkte Pt100 stationary voelers (4-wire technology), kabellengte: 3 m
mogelijke max. kabellengte: 20 m

testo Saveris
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NTC

35 mm

Ø 3 mm

Stompvoeler, IP 54 -20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

15 s

40 mm

Ø 6 mm

Inbouwvoeler met aluminium huls,
IP 65

-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (overig bereik)

190 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 2.4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Nauwkeurige dompel-/steekvoeler,
kabellengte 6 m, IP 67

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

5 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 6 m

40 mm

60 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

30 mm

Nauwkeurige dompel-/steekvoe-
ler,
kabellengte 1,5 m, IP 67

NTC steekvoeler met platte
kabel, kabellengte 2 m, IP 54

-35 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

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

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

5 s

8 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 1.5 m

Wandoppervlaktetemperatuurvoe-
ler, bv. voor het bewijs
van schade in bouwmaterialen

-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 3 m

300 mm

30
 m

mBuisvoeler met klitteband, voor
buisdiameter max. 75 mm, Tmax.
+75 °C, NTC

-50... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 1.5 m

125 mm 15 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Robuuste levensmiddelenvoeler
(IP65) van RVS, met PUR-leiding

-50 ... +150 °C2) ±0.5% of mv (+100 ... 
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (overig bereik)

8 s

Aansluiting: vaste kabel, gestrekt; Kabellengte: 1.6 m

Meetbereik NauwkeurigheidAfbeeldingSteekvoelers t99 Bestelnr.

%RH

Vocht- / temperatuurvoeler 12mm -20 ... +70 °C
0 ... 100 %RV

Ø 4 mm

Vocht- / temperatuurvoeler 4 mm 0 ... +40 °C
0 ... 100 %RV

±0,3 °C
±2 %RV bij +25 °C (2 ... 98 %RV)
±0,03 %RV/K
± 1 Digit

±0,3 °C
±2 %RV bij +25 °C (2 ... 98 %RV)
±0,08 %RV/K
± 1 Digit

De specifieke nauwkeurigheidsklasse van de Saveris draaloze
en ethernetvoelers wordt bereikt met deze externe voelers.

* Voeler getest volgens EN 12830 voor de geschiktheid bij transport en
opslag
2) Langdurig meetbereik +125 °C, kortstondig tot +150 °C resp. +140 °C
(2 minuten)

NauwkeurigheidAfbeeldingSteekvoelers Bestelnr.

0628 7510

0628 7503*

0610 1725*

0628 0006*

0572 1001

0628 7507

0613 4611

0613 2211*

0572 6172

0572 6174

Meetbereik
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Als fabrikant van meettoestellen hebben wij een jarenlange 

ervaring op het gebied van kalibratie van meetinstrumenten. 

Testo kan u ISO- en DAkkS-kalibratiecertificaten bezorgen 

voor verschillende parameters. Wij voeren kalibraties uit 

in ons eigen kalibratielaboratorium of we kunnen ook ter 

plaatse komen. Daarnaast hebben wij ook een eigen afhaal- 

en leveringsdienst.

Testo is de ideale partner voor alle diensten die nodig zijn 

voor de kalibratie van uw meetapparatuur. U beschikt over 

één competente gesprekspartner voor al uw vragen.

Testo biedt u natuurlijk een uitstekende dienst na verkoop aan. Een team van productspecialisten staat steeds paraat indien 

u vragen heeft over uw testo Saveris installatie. Wij bieden eveneens de mogelijkheid om een onderhoudscontract op maat 

met ons aan te gaan.

Kalibratie

Service

testo Saveris
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Testo is een werldwijde fabrikant van meetinstrumenten en meetsystemen, met 27 internationale dochter-ondernemingen en

vertegenwoordigingen in verschillende landen.

Wereldwijde aanwezigheid
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www.testo.nl

testo Saveris

Testo BV
Randstad 21-53, 1314 BH  Almere

Postbus 1026, 1300 BA  Almere
Telefoon 036 5487 000

Telefax 036 5487 009
E-mail info@testo.nl


