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Tüm çevresel parametrelere  
göz kulak olun.

İlaç sektöründe standartlara uygun çevresel izleme için 
termohigrometreler, veri kayıt cihazları ve izleme sistemleri.
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Sıcaklığa duyarlı ürünler, özel üretim ve saklama koşulları gerektirir. Bunlar, ilgili düzenleyici ve yasal gerekliliklerle tanımlanır 

ve bunlara uyulması zorunludur.

Ancak sıcaklık, nem, basınç ve CO2 gibi parametreleri ölçmek ve belgelemek için hangi ölçüm çözümü idealdir? Testo'nun 

portföyü, piyasada kendini kanıtlamış üç teknolojiyi içermektedir: 

Kaç ölçüm noktası 

izlemek istiyorsunuz?

Ölçüm teknolojisini 

kullanmak söz 

konusu olduğunda, 

ne düzeyde bir 

rahatlığa ihtiyacınız 

var?

Güvenli ve kesintisiz 

belgeler için 

gereksinimleriniz ne 

kadar katı?

Uymanız gereken 

yasal düzenlemeler 

ne kadar karmaşık 

ve katı?

Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu 
biliyorsunuz: Mükemmel bir çözümümüz var.

Kurulumun karmaşıklığı:  

 Çok kolay

Kurulumun karmaşıklığı:  

 Kolay

Kurulumun karmaşıklığı:  

 Yüksek

Termohigrometreler Bağımsız veri kaydediciler İzleme sistemleri

•  Mevcut sıcaklık ve nem 

değerinin ölçülmesi.

•  Özelleştirilebilir ölçüm 

aralıkları.

•   90 güne kadar ölçüm verileri 

hafızası.

• Min. ve maks. değerlerin   

 görüntülenmesi.

•  Limit değerler aşıldığında 

görsel alarmlar.

•  Sıcaklık ve nem eğrilerinin  

 otomatik olarak ölçülmesi ve  

 belgelenmesi.

•  Ölçüm değerlerinin manuel 

olarak okunması.

• Görsel alarmlar.

•  Yaklaşık 1 yıllık pil ömrü ile 

16.000'e kadar okumanın 

saklanması.

•  Sıcaklık ve nemin sorunsuz 

ve tamamen otomatik olarak 

ölçülmesi, izlenmesi ve 

belgelenmesi.

•  Limit değer ihlallerinde 

kapsamlı alarm seçenekleri

•  Okumaların çok güvenli 

saklanması.

•  Ölçüm verilerine herhangi bir 

zamanda, herhangi bir 

yerden ve herhangi bir 

terminal cihazı ile erişilebilir.

Kapsamlı alarm 

seçeneklerine sahip 

olmak sizin için ne 

kadar önemli?

Ancak hangi çözüm gereksinimlerinize en uygun? Prensip olarak, aşağıdakiler geçerlidir: İzlenecek daha fazla ölçüm noktası 

ve güvenlik için düzenleyici gereklilikler ne kadar katıysa, aradığınız otomasyon derecesi o kadar yüksek olmalıdır. Bu aynı 

zamanda net zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Ayrıca, aşağıdaki sorular, gereksinimlerinize uygun en uygun ölçüm teknolojisini bulmanıza yardımcı olacaktır:

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.
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Termohigrometreler, veri kayıt cihazları ve 
izleme sistemleri: 
Özelliklerinin ve işlevlerinin karşılaştırılması.

  Radyo veri kayıt sistemi  

testo Saveris 2

  Çevresel izleme sistemi  

testo Saveris 1

  Mini veri kaydedici serisi  

testo 174

  Veri kaydedici serisi  

testo 175

  Veri kaydedici serisi  

 testo 176

   Termohigrometre  

testo 608-H1

  Termohigrometre  

testo 608-H2

  Termohigrometre  

testo 622

  Termohigrometre  

testo 623

Tam otomatik izleme 

sistemleri

Okumaları gerçek zamanlı olarak 

izleyin ve her yerden veri erişimini 

sağlayın.

Bağımsız veri kaydediciler

Daha sonraki değerlendirme için 

geliştirme eğrilerini ölçün ve 

saklayın.

Termohigrometreler

Bireysel değerleri ölçün, gerçek 

durumu ve ayrıca minimum ve 

maksimum değerleri görüntüleyin.

•  Ölçüm verileri kaydı:  

Sıcaklık eğrisinin manuel olarak 

okunması olmadan otomatik ve 

sürekli.

•   Veri depolama:  

 Sistem içinde farklı durumlarda 

kaydedilen okumaların yedekli 

depolanması sayesinde en üst 

düzeyde veri güvenliği.

•   Ölçüm verilerinin okunması 

ve analizi:  

Ölçüm verilerinin otomatik 

arşivlenmesi. Belgeler herhangi 

bir yerden ve herhangi bir 

zamanda çağrılabilir. Raporlar 

otomatik olarak gönderilebilir.

•  Limit değer ihlalleri ve kritik 

sistem olayları durumunda 

alarmlar:  

Donanım üzerinde SMS, 

e-posta veya LED ekran.

•  Ölçüm verileri kaydı:  

Sıcaklık eğrisinin manuel olarak 

okunması olmadan otomatik ve 

sürekli.

•   Veri depolama: 

Veri kaydedicide.

•   Ölçüm verilerinin okunması 

ve analizi:  

Manuel.

•  Limit değer ihlali durumunda 

alarmlar:  

Veri kaydedicide LED ekran.

•  Ölçüm verileri kaydı:  

90 güne kadar.

•   Veri depolama:  

Ölçüm cihazında geçici olarak.

•   Ölçüm verilerinin okunması 

ve analizi:  

Manuel.

•  Limit değer ihlalleri ve kritik 

sistem olayları durumunda 

alarmlar:  

Ölçüm cihazında LED ekran.
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Kısa bir özet:  
Testo'dan termohigrometreler, veri 
kaydediciler ve izleme sistemleri.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.

Ürün yelpazesi Termohigrometre testo 174 testo 175

Uygulama 
alanları

•  Ticari tesislerde, 

ofislerde, depolarda ve 

laboratuvarlarda sıcaklık 

ve nem ölçümü

•  Sıcaklık ve neme duyarlı 

depo ürünlerinin takibi

•  Binalarda iç hava 

kalitesinin izlenmesi

• Nakliye izleme

•  Soğuk hava deposu ve 

dondurucu tesislerinin 

uzun süreli izlenmesi

•  Kamyonlarda nakliye 

sıcaklığının 

belgelenmesi

•  Çalışma ve depolama 

alanlarında sıcaklık ve 

bağıl nemin izlenmesi

Programlama ve 
analiz

•  Programlama mümkün 

değil

•  Ölçülen değerlerin 

manuel olarak okunması 

ve belgelenmesi ile 

manuel analiz

•  Diğerlerinin yanı sıra 

ücretsiz testo ComSoft 

Basic yazılımıyla

•  Diğerlerinin yanı sıra 

ücretsiz testo ComSoft 

Basic yazılımıyla

Avantajlar • Uygun maliyetli

•  Minimum kurulum ve 

bakım gerekli

• Uygun maliyetli

• Kompakt biçim

• Okumaların uzun vadeli 

kararlılığı

•  Harici problar için 2 

bağlantı

• Geniş ölçüm aralığı

•  1 milyon okumaya kadar 

saklar

Detaylar   Sayfa 8 – 11   Sayfa 12 – 13   Sayfa 14 – 17
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Ürün yelpazesi testo 176 testo Saveris 2 testo Saveris 1

Uygulama 
alanları

•Zorlu koşullarda bile                

uzun süreli ölçümler

•  Soğuk hava depoları ve 

depoların sıcaklık takibi

•  Laboratuvar koşullarının 

izlenmesi

•  Depolama ve çalışma 

alanlarında sıcaklık, nem 

ve CO₂ 

konsantrasyonlarının 

otomatik olarak 

izlenmesi

• Transmitterlerin 

entegrasyonu yoluyla 

sıcaklık, nem ve fark 

basıncının tam otomatik 

ve kesintisiz izlenmesi

Programlama ve 
analiz

• Diğerlerinin yanı sıra 

ücretsiz testo ComSoft 

Basic yazılımıyla

•  Sezgisel web tabanlı 

kokpit aracılığıyla

•  testo Saveris PRO 

yazılım

•  testo Saveris CFR yazılım 

(ERES ve denetim izi dahil 

valide edilebilir)

•  Herhangi bir zamanda ve 

herhangi bir cihazdan 

erişim için web tabanlı 

kokpit

Avantajlar • Son derece sağlam

•  2 milyon okumaya kadar 

depolar

•  8 yıla kadar pil ömrü

• Tam otomatik

•  SMS veya e-posta 

yoluyla alarmlar

•  Konumdan bağımsız 

veri erişimi

•  Üçlü veri depolama

• Son derece ölçeklenebilir 

• 21 CFR Bölüm 11 uyumlu

•  SMS veya e-posta 

yoluyla alarmlar 

Detaylar   Sayfa 18 – 23   Sayfa 24 – 27   Sayfa 28 – 34
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Kesinlikle emin olmak istiyorsanız:  
Teknik verileri karşılaştırın.
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Ölçüm parametresi

Sıcaklık

Nem

Basınç *

CO2 *

Uygulamalar

Taşıma koşullarının izlenmesi

Depo izleme

Buzdolabı izleme

Dondurucu izleme

Kriyojenik izleme

İHK (İç hava kalitesi) izleme

Ekstrem koşulların izlenmesi

Karakteristikler

Gösterilen öğeler

Ekran

Alarmlar

Ölçüm cihazındaki alarmlar

Daha fazla alarm işlevi (SMS, mail vb.)

Veri iletimi

USB

WLAN

Bağlanabilirlik ** ** ** **

Ethernet

Veri depolama

Manuel

Bulut-tabanlı

Dahili

Sensörler ve kanallar

Toplam kanal sayısı 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 5 1 4 4 1 2 2 2 2 4 16 4 2 1

Harici problar için bağlantı sayısı 1 2 2 4 2 4 2 2 2 1 0 4 4 2 0
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Sertifikalar/uyumluluk

HACCP-uyumlu

21 CFR Bölüm 11 uyumlu

EN 12830'a göre sertifikalı
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* Dijital analog coupler aracılığıyla vericileri entegre ederek fark basıncı ve CO₂ mümkündür. 

** testo UltraRange ile
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Nem
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CO2 *

Uygulamalar

Taşıma koşullarının izlenmesi

Depo izleme

Buzdolabı izleme

Dondurucu izleme

Kriyojenik izleme

İHK (İç hava kalitesi) izleme

Ekstrem koşulların izlenmesi

Karakteristikler

Gösterilen öğeler

Ekran

Alarmlar

Ölçüm cihazındaki alarmlar

Daha fazla alarm işlevi (SMS, mail vb.)

Veri iletimi

USB

WLAN

Bağlanabilirlik ** ** ** **

Ethernet

Veri depolama

Manuel

Bulut-tabanlı

Dahili

Sensörler ve kanallar

Toplam kanal sayısı 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 5 1 4 4 1 2 2 2 2 4 16 4 2 1

Harici problar için bağlantı sayısı 1 2 2 4 2 4 2 2 2 1 0 4 4 2 0
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°C

mBar

%RH

CO₂

Sıcaklık ve nem için modern çözüm: 
Testo termohigrometreler.

Termohigrometreler, sıcaklık ve nemi izlemek için ucuz ve 

karmaşık olmayan bir yöntemdir. Kurulum veya bakım için 

fazla çaba veya masraf harcamadan sıcaklık ve nemi ölçmek 

için bunları kullanabilirsiniz. Yalnızca ilgili ölçüm 

parametrelerinin mevcut ortam değeri hesaplanır ve büyük 

bir ekranda gösterilir.

 

Aşağıdaki alanları izlemek için uygundur:

Bir termohigrometrenin ölçüm aralıkları özelleştirilebilir ve 

modele bağlı olarak cihaz, 90 güne kadar ölçüm verilerini 

saklar. 

Termohigrometreler ayrıca ölçülen min. ve maks. değerler ve 

limit değer ihlallerinde görsel alarm ile birlikte gelir.

• Ofisler

• Ticari tesisler

• Depolama tesisleri

• Laboratuvarlar

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.Termo
higrometre
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Sıcaklık ve nem için modern çözüm: 
Testo termohigrometreler.

 

testo 608 H1 testo 608 H2

Genel bilgi

Kısa açıklama Ortamdaki sıcaklık ve nemi ölçmek için ekranlı 
termohigrometre

Ortamdaki sıcaklık ve nemi ölçmek için ekranlı 
termohigrometre - LED ekran üzerinden alarm 

fonksiyonlu

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık, nem Sıcaklık, nem

Ölçüm aralığı Sıcaklık: 0 ... +50 °C -20 ... +50 °Ctd
Nem: +10 ... 95 %RH

Sıcaklık: -10 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

Nem: +2 ... +98 %RH

Doğruluk Sıcaklık: ±0.5 °C (+25 °C'de)
Nem: ±3 %RH* (+10 ... +95 %RH)

Sıcaklık: ±0.5 °C (+25 °C'de) 
Nem: ±2 %RH* (+2 ... +98 %RH) 

Çözelti Sıcaklık: 0.1 °C 
Nem: 0.1 %RH

Sıcaklık: 0.1 °C 
Nem: 0.1 %RH

Toplam kanal - -

Harici bağlantı sayısı - -

Sensör tipi (sıcaklık) NTC NTC

Ölçüm döngüsü 18 sn 18 sn

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

- -

Hafıza kapasitesi - -

Arayüz - -

Çalışma/saklama sıcaklığı 0 ... +50 °C / -40 ... +70 °C 0 ... +50 °C / -40 ... +70 °C

Batarya tipi 9V monoblok batarya 9V monoblok batarya

Batarya ömrü Ort. 1 yıl Ort. 1 yıl

Boyutlar / ağırlık 111 x 90 x 40 mm / 168 g 111 x 90 x 40 mm / 168 g 

Koruma sınıfı - -

Yazılım uyumluluğu - -

Sipariş numarası 0560 6081 0560 6082

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.Termo
higrometre
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testo 622 testo 623

X

Ortamda sıcaklık, nem ve basıncı ölçmek için 
ekranlı termohigrometre

Ortamdaki sıcaklık ve nemi ölçmek için ekranlı 
termohigrometre - son 90 gün içindeki geçmiş 

fonksiyonu ile

X

Sıcaklık, nem, basınç Sıcaklık/nem

Sıcaklık: -10 ... +60 °C
Nem: 0 ... 100 %RH*

Basınç: 300 ... 1200 hPa

Sıcaklık: -10 ... +60 °C
Nem: 0 ... 100 %RH*

Sıcaklık: ±0.4°C
Nem: ±2 %RH** +25 °C'de (10 ... 90 %RH)  

±3 %RH** (kalan ölçüm aralığı)
Basınç: ±3 hPa

Sıcaklık: ±0.4°C
Nem: ±2 %RH** +25 °C'de (10 ... 90 %RH)  

±3 %RH** (kalan ölçüm aralığı)

Sıcaklık: 0.1 °C
Nem: 0.1 %RH
Basınç: 0.1 hPa

Sıcaklık: 0.1 °C
Nem: 0.1 %RH

- -

- -

NTC NTC

10 sn 20 sn

- -

- -

- -

-10 ... +60 °C / -20 ... +60 °C -10 ... +60 °C / -20 ... +60 °C

- -

Ort. 1 yıl Ort. 1 yıl

185 x 105 x 36 mm / 240 g (bataryasız) 185 x 105 x 36 mm / 240 g (bataryasız)

- -

- -

0560 6220 0560 6230
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Taşıma ve depolamada kullanıma hazır: 
testo 174 mini datalogger serisi.

testo 174 mini dataloggerlar, sıcaklık ve neme duyarlı depo 

ürünlerini izlemek için idealdir. Binalarda İHK'yi izlemeye ek 

olarak, testo 174 mini veri kaydediciler aynı zamanda ideal 

bir seyahat arkadaşıdır - ürünlerle kolayca çevrelenir, örn. 

konteynerlerde ve soğuk hava depolarında sıcaklığı sürekli, 

güvenli ve göze çarpmadan izlerler. 

Aşağıdaki alanları ve ekipmanı izlemek için uygundur:

Ücretsiz ComSoft Basic yazılımı, veri kaydedicinin hızlı 

programlanmasına ve ayrıca kolay veri analizine olanak tanır. 

Uygun maliyetli mini veri kaydediciler, en son ölçüm 

teknolojisine dayalı güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Entegre 

sensörler, okumaları uzun vadeli kararlılıkla garanti eder. Bu, 

kalite güvence yönergelerine uyulmasını ve güvenli bir 

şekilde belgelenmesini sağlar.

• Soğuk hava deposu ve dondurucu 

tesisleri

• Binalarda iklimlendirme

• Depolama tesisleri

• Nakliye  

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 174
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EN 12830EN 12830

Veri

testo 174 veri 
kaydedicilerin 
karşılaştırması

 testo 174 T  testo 174 H

Genel bilgi

Kısa açıklama Depolarda ve nakliye sırasında sıcaklığı izle-
mek için USB portlu ve dahili NTC sensörlü 

mini veri kaydedici

Binalarda ve nakliye sırasında sıcaklık ve 
nemi izlemek için USB bağlantı noktasına 
ve dahili sensöre sahip mini veri kaydedici

Teknik bilgi

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık/nem

Ölçüm aralığı -30 ... +70 °C -20 ... +70 °C / 0 ... 100 %RH

Doğruluk ±0.5 °C (-30 ... +70 °C) ±0.5 °C (-20 ... +70 °C)
±3 %RH (2 %RH ... 98 %RH) +25 °C'de

±0.03 %RH/K ±1 dijit

Çözelti 0.1 °C  0.1 °C/0.1 %RH

Toplam kanal 1 2

Harici bağlantı sayısı Yok Yok

Bağlantı tipi Yok Yok

Sensör tipi (sıcaklık) NTC NTC

Ölçüm döngüsü 1 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

- -

Hafıza kapasitesi 16,000 okuma  16,000 okuma 

Arayüz USB USB

Çalışma/saklama sıcaklığı -30 ... +70 °C / -40 ... +70 °C -20 ... +70 °C / -40 ... +70 °C

Batarya tipi 2 x 3V düğme tipi (CR 2032)  2 x 3V düğme tipi (CR 2032) 

Batarya ömrü 500 gün  
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

 1 yıl  
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

Boyutlar / ağırlık 60 x 38 x 18.5 mm / 35 g 60 x 38 x 18.5 mm / 35 g

Koruma sınıfı IP 65 IP 20

Yazılım uyumluluğu ComSoft Basic
ComSoft Pro
ComSoft CFR  

(Valide edilebilir, denetim izi; ERES) 

ComSoft Basic
ComSoft Pro
ComSoft CFR  

(Valide edilebilir, denetim izi; ERES) 

Sipariş numarası 0572 1560  0572 6560 
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Depolama tesisi izleme konusunda 
uzman: testo 175 serisi.

testo 175 serisindeki kompakt veri kaydediciler, soğuk hava 

deposu ve dondurucu tesislerinin uzun süreli izlenmesi ve 

kamyonlarda nakliye sıcaklığının belgelenmesi için 

uygundur. testo 175 T2 versiyonu ayrıca örneğin ürünlerin 

çekirdek sıcaklığını ölçmek için harici bir NTC sıcaklık probu 

için bir bağlantıya sahiptir. Sıcaklığın aynı anda iki yerde 

izlenmesi gereken uygulamalar için, testo 175 T3, harici 

termokupllar için iki bağlantısıyla idealdir. Ortaya çıkan 

geniş ölçüm aralığı, veri kaydediciyi evrensel olarak 

uygulanabilir hale getirir. 

Nem sensörünün uzun vadeli kararlılığı, testo 175 H1'i 

çalışma ve depolama alanlarında sıcaklık ve bağıl nemi 

Aşağıdaki alanları ve cihazları izlemek için uygundur:

izlemek için profesyonel kompakt veri kaydedici yapar. 

Harici nem probu, muhafazaya yerleştirilmiş problara kıyasla 

daha hızlı yanıt süresi sunar.  

Ücretsiz ComSoft Basic yazılımı, basit veri analizinin yanı 

sıra testo 175 veri kaydedicilerinin hızlı programlanmasını 

sağlar. 

• Soğuk hava deposu ve dondurucu 

tesisleri

• Binalarda iklimlendirme

• Depolama tesisleri

• Nakliye

• Proses sıcaklıkları

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 175
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testo 175 T1 testo 175 T2

Genel bilgi

Kısa açıklama Soğuk hava deposu ve dondurucu tesislerinde, 
depolama tesislerinde veya nakliye sırasın-

da sıcaklığı izlemek için ekranlı ve dahili NTC 
sensörlü veri kaydedici

Soğuk hava deposu ve dondurucu tesislerinde, 
depolama tesislerinde veya nakliye sırasın-

da sıcaklığı izlemek için ekranlı ve dahili NTC 
sensörlü veri kaydedici ve ayrıca harici bir prob 
için bağlantı (örn. ürünlerin çekirdek sıcaklığını 

ölçmek için)

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık

Ölçüm aralığı -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C int. / -40 ... +120 °C ext.

Doğruluk ±0.4 °C (-35 ... +55 °C)* ±0.5 °C (-35 ... +55 °C)*
±0.3 °C (-40 ... +120 °C)*

Çözelti 0.1 °C 0.1 °C

Toplam kanal 1 2

Harici bağlantı sayısı Yok 1

Sensör tipi (sıcaklık) NTC NTC

Ölçüm döngüsü 10 sn ... 24 sa 10 sn ... 24 sa

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

- -

Hafıza kapasitesi 1 milyon ölçüm değeri 1 milyon ölçüm değeri

Arayüz Mini USB, SD kart yuvası Mini USB, SD kart yuvası

Çalışma/saklama sıcaklığı -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C

Batarya tipi 3 x AlMn Tip AAA ya da Energizer 3 x AlMn Tip AAA ya da Energizer

Batarya ömrü 3 yıl  
(15 dakikalık ölçüm döngüsü, +25 °C)

3 yıl  
(15 dakikalık ölçüm döngüsü, +25 °C)

Boyutlar / ağırlık 89 x 53 x 27 mm / 130 g 89 x 53 x 27 mm / 130 g

Koruma sınıfı IP 65 IP 65

Yazılım uyumluluğu ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Doğrulanabilir, denetim izi; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Doğrulanabilir, denetim izi; ERES)

Sipariş numarası 0572 1751 0572 1752

Depolama tesisi izleme konusunda 
uzman: testo 175 serisi.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 175

EN 12830EN 12830
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testo 175 T3 testo 175 H1

X

Ekranlı veri kaydedici ve aşırı sıcaklıkları izle-
mek için harici TC probları için 2 bağlantı (örn. 

proses sıcaklıklarını izleme)

Depolama tesislerinde sıcaklık ve nemin yanı 
sıra binalardaki İHK'nin izlenmesi için ekranlı ve 

harici NTC sensörlü veri kaydedici

X

Sıcaklık Sıcaklık/nem

-50 ... +400 °C (T tipi) 
-50 ... +1000 °C (K tipi)

-20 ... +55 °C / 0 ... 100 %RH

±0.5 °C (-50 ... +70 °C)*±0.7% ölç. değ. (+70.1 
... +1000 °C)* (K tipi) ±0.5 °C  

(-50 ... +70 °C)*±0.7% ölç. değ.  
(70.1 ... +400 °C)* (T tipi)

±0.4 °C (-20 ... +55 °C)*
±2 %RH (2 ... 98 %RH) 

+25 °C'de ±0.03 %RH/K*

0.1 °C 0.1 °C/0.1 %RH

2 2

2 Yok

TC K tipi / TC T tipi NTC

10 sn ... 24 sa 10 sn ... 24 sa

- -

1 milyon ölçüm değeri 1 milyon ölçüm değeri

Mini USB, SD kart yuvası Mini USB, SD kart yuvası

-20 ... +55 °C -20 ... +55 °C

3 x AlMn Tip AAA ya da Energizer 3 x AlMn Tip AAA ya da Energizer

3 yıl  
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

3 yıl  
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

89 x 53 x 27 mm / 130 g 89 x 53 x 27 mm / 130 g

IP 65 IP 54

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

0572 1753 0572 1754

EN 12830EN 12830
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Güvenilirlikleri sayesinde testo 176 serisindeki dataloggerlar 

uzun süreli kullanım için uygundur. İster soğuk hava deposu 

tesislerinin veya depoların sıcaklığını ister laboratuvar 

koşullarını izlemek için bir cihaz arıyorsanız, bu veri 

kaydedici serisinin her uygulama için uygun bir modeli 

vardır. Uygulamaya bağlı olarak, dayanıklılık veya netlik 

sunan cihazlar arasında seçim yapabilirsiniz. 

Aşağıdaki alanları ve ekipmanı izlemek için uygundur:

Entegre, sağlam metal gövdeye sahip modeller, zorlu 

koşullarda uygulamalar için idealdir. Daha fazla netlik için, 

geniş, okunması kolay bir ekrana sahip veri kaydedici 

çeşitlerini tercih edin.

• Soğuk hava deposu ve dondurucu 

tesisleri

• Binalarda iklimlendirme

• Depolama tesisleri

• Nakliye

• Laboratuvar

• Kriyojenik uygulamalar

• Proses sıcaklığı

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 176

Üretim sırasında izleme için ekstra yüksek 
hassasiyet: testo 176 serisi.
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EN 12830EN 12830

Üretim sırasında izleme için ekstra yüksek 
hassasiyet: testo 176 serisi.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 176

testo 176 veri 
kaydedicilerin 
karşılaştırması

testo 176 T2 testo 176 T4

Genel bilgi

Kısa açıklama Soğuk hava deposu ve dondurucu tesislerinde, 
depolama tesislerinde ve nakliye sırasında yük-
sek hassasiyetli sıcaklık izleme için harici Pt100 
probları için ekranlı ve 2 bağlantılı veri kaydedici

Kriyojenik uygulamalar gibi aşırı sıcaklıkları 
izlemek veya proses sıcaklıklarını izlemek için 

harici TC probları için ekranlı ve 4 bağlantılı veri 
kaydedici

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık

Ölçüm aralığı -100 ... +400 °C -100 ... +750 °C (J tipi)- 195 ... 
+1000 °C (K tipi)

-200 ... +400 °C (T tipi)

Doğruluk ±0.2 °C (-100 ... +200 °C)*
±0.3 °C (+200.1 ... +400 °C)*

±1 % ölç.değ. (-200 ... -100.1 °C)* 
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)* 

±0.5 % ölç.değ. (+70.1 ... +1000 °C)*

Çözelti 0.01 °C 0.1 °C

Toplam kanal 2 4

Harici bağlantı sayısı 2 4

Sensör tipi (sıcaklık) Pt 100 TC K tipi / TC T tipi / TC J tipi

Ölçüm döngüsü 1 sn ... 24 sa (2 saniyeden 24 saate kadar 
çevrimiçi ölçüm için serbestçe seçilebilir)

1 sn ... 24 sa (2 saniyeden 24 saate kadar 
çevrimiçi ölçüm için serbestçe seçilebilir)

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

- -

Hafıza kapasitesi 2 milyon ölçüm değeri 2 milyon ölçüm değeri

Arayüz Mini USB, SD kart yuvası Mini USB, SD kart yuvası

Çalışma/saklama sıcaklığı -35 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Batarya tipi 1 x Lityum (TL-5903) 1 x Lityum (TL-5903)

Batarya ömrü 8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

Boyutlar / ağırlık 103 x 63 x 33 mm ort. 220 g 103 x 63 x 33 mm ort. 230 g

Koruma sınıfı IP 65 IP 65

Yazılım uyumluluğu ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

Sipariş numarası 0572 1762 0572 1764
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testo 176 H1 testo 176 P1

X

Binalarda İHK'yi (özellikle küf oluşumu ile ilgili 
olarak) izlemek ve depolama tesislerinde sıcak-
lık ve nemi izlemek için harici sıcaklık ve nem 
probları için ekranlı ve 2 bağlantıya sahip veri 

kaydedici

Laboratuar koşullarının izlenmesi için harici 
sıcaklık ve nem problarının yanı sıra mutlak 
basıncın izlenmesi için bir dahili sensör için 
ekran ve 2 bağlantıya sahip veri kaydedici

X

Sıcaklık/nem Sıcaklık/nem/mutlak basınç

-20 ... +70 °C / 0 ... 100 %RH -20 ... +70 °C 0 ... 100 %RH
600 ... 1100 mbar

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)* 
±0.4 °C* (kalan ölçüm aralığı) / proba özgü

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)*  
±0.4 °C* (kalan ölçüm aralığı) / proba özgü

±3 mbar (0 ... +50 °C)*

0.1 °C / 0.1 %RH 0.1 °C / 0.1 %RH / 1 mbar

4 5

2 2

NTC NTC

1 sn ... 24 sa (çevrimiçi ölçüm için serbestçe 
seçilebilir 2 sn ... 24 sa)

1 sn ... 24 sa (çevrimiçi ölçüm için serbestçe 
seçilebilir 2 sn ... 24 sa)

- -

2 milyon ölçüm değeri 2 milyon ölçüm değeri

Mini USB, SD kart yuvası Mini USB, SD kart yuvası

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

1 x Lityum (TL-5903) 1 x Lityum (TL-5903)

8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

103 x 63 x 33 mm ort. 220 g 103 x 63 x 33 mm ort. 230 g

IP 65 IP 54

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

0572 1765 0572 1767
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Üretim sırasında izleme için ekstra yüksek 
hassasiyet: testo 176 serisi.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 176

testo 176 veri 
kaydedicilerin 
karşılaştırması

testo 176 T1 testo 176 T3

Genel bilgi

Kısa açıklama Odalarda, soğuk hava depolarında veya don-
durucu tesislerinde yüksek hassasiyetli sıcak-
lık izleme için dahili Pt100 sensörlü, ekransız 

sağlam metal muhafazaya sahip veri kaydedici.

Kriyojenik uygulamalar gibi aşırı sıcaklıkları izle-
mek veya proses sıcaklıklarını izlemek için harici 

TC probları için 4 bağlantıya sahip, ekransız 
sağlam metal muhafazaya sahip veri kaydedici

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık

Ölçüm aralığı -35 ... +70 °C -100 ... +750 °C (J tipi)
-195 ... +1000 °C (K tipi)
-200 ... +400 °C (T tipi)

Doğruluk ±0.4 °C (-35 ... +70 °C)* ±1% ölç.değ. (-200 ... -100.1 °C)* 
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)* 

±0.5% ölç.değ. (+70.1 ... +1000 °C)*

Çözelti 0.01 °C 0.1 °C

Toplam kanal 1 4

Harici bağlantı sayısı 2 4

Sensör tipi (sıcaklık) Pt 100 TC K tipi / TC T tipi / TC J tipi

Ölçüm döngüsü 1 sn ... 24 sa (2 saniyeden 24 saate kadar 
çevrimiçi ölçüm için serbestçe seçilebilir)

1 sn ... 24 sa (2 saniyeden 24 saate kadar 
çevrimiçi ölçüm için serbestçe seçilebilir)

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

- -

Hafıza kapasitesi 2 milyon ölçüm değeri 2 milyon ölçüm değeri

Arayüz Mini USB, SD kart yuvası Mini USB, SD kart yuvası

Çalışma/saklama sıcaklığı -35 ... +70 °C 
-40 ... +85 °C

-35 ... +70 °C 
-40 ... +85 °C

Batarya tipi 1 x Lityum (TL-5903) 1 x Lityum (TL-5903)

Batarya ömrü 8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

Boyutlar / ağırlık 103 x 63 x 33 mm ort. 410 g 103 x 63 x 33 mm ort. 430 g

Koruma sınıfı IP 68 IP 65

Yazılım uyumluluğu ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

Sipariş numarası 0572 1761 0572 1763
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testo 176 H2

X

Binalarda İHK'yi izlemek ve depolama tesisler-
inde sıcaklık ve nemi izlemek için harici sıcaklık 

ve nem probları için ekransız ve 2 bağlantıya 
sahip sağlam metal muhafazaya sahip veri 

kaydedici

X

Sıcaklık/nem

-20 ... +70 °C / 0 ... 100 %RH

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)* 
±0.4 °C* (kalan ölçüm aralığı) / proba özgü

0.1 °C / 0.1 %RH

4

2

NTC

1 sn ... 24 sa (çevrimiçi ölçüm için serbestçe 
seçilebilir 2 sn ... 24 sa)

-

2 milyon ölçüm değeri

Mini USB, SD kart yuvası

-35 ... +70 °C 
-40 ... +8 5°C

1 x Lityum (TL-5903)

8 yıl 
(15 dk. ölçüm döngüsü, +25 °C)

103 x 63 x 33 mm ort. 430 g

IP 65

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Valide edilebilir, denetim izi; ERES)

0572 1766
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İzler ve alarmı çalar:  
testo Saveris 2.

testo Saveris 2 radyo veri kayıt sistemi, depolama ve 

çalışma alanlarındaki sıcaklık ve nem değerlerini izlemek için 

son teknoloji bir çözümdür. Sistemin kurulumu kolaydır ve 

tarayıcınız aracılığıyla uygulanabilir. Radyo veri kaydediciler, 

sıcaklık ve nem değerlerini ayarlanabilir aralıklarla güvenilir 

bir şekilde kaydeder ve okumaları WLAN aracılığıyla Testo 

Bulut'a iletir. 

Depolanan okumalar, internet özellikli bir akıllı telefon, tablet 

veya PC kullanılarak herhangi bir zamanda, herhangi bir 

yerde analiz edilebilir. Limit değer ihlalleri anında e-posta 

veya isteğe bağlı olarak SMS ile bildirilir. Bu, siz sahada 

olmasanız bile kritik süreçlerin her zaman kontrol altında 

tutulmasını sağlar. Uzun pil ömrü ayrıca testo Saveris 2 

sisteminin nadiren servise alınmasını sağlar.

Aşağıdaki alanları ve ekipmanı izlemek için uygundur:

• İç hava kalitesi

• Buzdolapları ve dondurucular

• Depolama tesisleri

• Üretim

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 
Saveris 2
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1

4

2

3 Tablet

PC

Smart  - 
phone

WWW

25

Sistem mimarisine genel bakış.

Lokal 
WLAN router

°C %RH %RH °C, %RH, 
mBar, CO2

Radyo 
datalogger'lar

°C

Kısaca IT bilgisi

1. Sistemin kurulumu internet ve tarayıcı üzerinden çalışır.

2. Radyo veri kaydedicileri, okumaları WLAN aracılığıyla yerel WLAN yönlendiricinize iletir

3. Yönlendirici (router), verileri güvenli bir şekilde saklandığı Testo Bulut'a iletir.

4. Artık internet özellikli herhangi bir terminal cihazı kullanarak okumalarınıza erişebilirsiniz.
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EN 12830 EN 12830

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.testo 
Saveris 2

İzler ve alarmı çalar:  
testo Saveris 2.

testo Saveris 2 veri 
kayıt cihazlarının 
karşılaştırması

testo Saveris 2 T1 testo Saveris 2 T2 testo Saveris 2 T3 testo Saveris 2 H1 testo Saveris 2 H2 testo 160 IHK

Genel bilgi

Kısa açıklama Ekranlı ve dahili NTC sıcaklık 
sensörlü radyo veri kaydedici

Harici NTC sıcaklık probları için 
ekranlı ve 2 bağlantılı radyo veri 

kaydedici

Aşırı sıcaklık aralıklarındaki uy-
gulamalar için harici TC probları 
için ekranlı ve 2 bağlantılı radyo 

veri kaydedici

Sıcaklık ve nemi ölçmek için 
dahili sensörlere sahip ekranlı 

radyo veri kaydedici

Harici sıcaklık ve nem probu 
için ekranlı ve bağlantılı radyo 

veri kaydedici

Sıcaklık, nem, CO₂ ve atmosfer basıncı için ekranlı ve entegre 
sensörlü radyo veri kaydedici

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık/nem Sıcaklık/nem Sıcaklık, nem, CO₂, atmosferik basınç

Ölçüm aralığı -30 ... +50 °C -50 ... +150 °C -195 ... +1350 °C (K tipi) 
-100 ... +750 °C (J tipi) 
-200 ... +400 °C (T tipi)

-30 ... +50 °C / 0 ... 100 %RH proba bağlı  Sıcaklık: -0 ... +50 °C, nem: 0 ... 100 %RH (yoğuşmasız), basınç: 
600 ... 1100 mbar, CO₂: 0 ... 5000 ppm, ortam nemi: 0 ... 99 %RH 

(yoğuşmasız)

Doğruluk ±0.5 °C ±0.3 °C ±(0.5 + 0.5 % ölç.değ.) °C ±0.5 °C / ±2 %RH proba bağlı Sıcaklık: ±0.5 °C, nem: ±2.0 %RH +25 °C'de ve 20 ... 80 %RH 
±3.0 %RH +25 °C'de ve < 20 ve > 80 %RH ±1.0 %RH histerezis 

±1.0 %RH / yıl kayması Basınç: ±3 mbar +22 °C'de, CO₂: ±(50 ppm 
+ 3 % ölç.değ.) 25 °C'de  

Harici güç kaynağı olmadan: ±(100 ppm + 3 % ölç.değ.) 25 °C'de

Çözelti 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C / 0.1 %RH 0.1 °C / 0.1 %RH Sıcaklık: 0.1 °C, nem: 0.1 %RH, basınç: 1 mbar, CO₂: 1 ppm

Toplam kanal 1 2 2 2 2 4

Harici bağlantı sayısı Yok 2 2 Yok 1 Yok

Sensör tipi (sıcaklık) NTC NTC TC K tipi / TC T tipi / TC J tipi NTC NTC NTC

Ölçüm döngüsü Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa    

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa    

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 dk ... 24 sa  
Advanced: 1 dk ... 24 sa / batarya modunda 5 dk ... 24 sa

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dakika varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dakika varsayılan)

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 dk ... 24 sa  
Advanced: 1 dk ... 24 sa

Hafıza kapasitesi 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 32,000 okuma (tüm kanalların toplamı)

Arayüz WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB

Çalışma/saklama sıcaklığı -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C 0 ... +50 °C

Batarya tipi 4 x AA AlMn bataryalar
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn bataryalar; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn bataryalar; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn batarya; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn batarya; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA alkalin manganez pil 1.5 V

Batarya ömrü 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay 1 yıl

Boyutlar / ağırlık 95 x 75 x 30.5 mm / 240 g 96 x 75 x 30.5 mm / 240 g 97 x 75 x 30.5 mm / 240 g 115 x 82 x 31 mm / 240 g 95 x 75 x 30.5 mm / 240 g 117 x 82 x 32 mm / 269 g

Koruma sınıfı IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54 IP 20

Yazılım uyumluluğu www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net

Sipariş numarası 0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035 0572 2014



27

testo Saveris 2 veri 
kayıt cihazlarının 
karşılaştırması

testo Saveris 2 T1 testo Saveris 2 T2 testo Saveris 2 T3 testo Saveris 2 H1 testo Saveris 2 H2 testo 160 IHK

Genel bilgi

Kısa açıklama Ekranlı ve dahili NTC sıcaklık 
sensörlü radyo veri kaydedici

Harici NTC sıcaklık probları için 
ekranlı ve 2 bağlantılı radyo veri 

kaydedici

Aşırı sıcaklık aralıklarındaki uy-
gulamalar için harici TC probları 
için ekranlı ve 2 bağlantılı radyo 

veri kaydedici

Sıcaklık ve nemi ölçmek için 
dahili sensörlere sahip ekranlı 

radyo veri kaydedici

Harici sıcaklık ve nem probu 
için ekranlı ve bağlantılı radyo 

veri kaydedici

Sıcaklık, nem, CO₂ ve atmosfer basıncı için ekranlı ve entegre 
sensörlü radyo veri kaydedici

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık/nem Sıcaklık/nem Sıcaklık, nem, CO₂, atmosferik basınç

Ölçüm aralığı -30 ... +50 °C -50 ... +150 °C -195 ... +1350 °C (K tipi) 
-100 ... +750 °C (J tipi) 
-200 ... +400 °C (T tipi)

-30 ... +50 °C / 0 ... 100 %RH proba bağlı  Sıcaklık: -0 ... +50 °C, nem: 0 ... 100 %RH (yoğuşmasız), basınç: 
600 ... 1100 mbar, CO₂: 0 ... 5000 ppm, ortam nemi: 0 ... 99 %RH 

(yoğuşmasız)

Doğruluk ±0.5 °C ±0.3 °C ±(0.5 + 0.5 % ölç.değ.) °C ±0.5 °C / ±2 %RH proba bağlı Sıcaklık: ±0.5 °C, nem: ±2.0 %RH +25 °C'de ve 20 ... 80 %RH 
±3.0 %RH +25 °C'de ve < 20 ve > 80 %RH ±1.0 %RH histerezis 

±1.0 %RH / yıl kayması Basınç: ±3 mbar +22 °C'de, CO₂: ±(50 ppm 
+ 3 % ölç.değ.) 25 °C'de  

Harici güç kaynağı olmadan: ±(100 ppm + 3 % ölç.değ.) 25 °C'de

Çözelti 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C / 0.1 %RH 0.1 °C / 0.1 %RH Sıcaklık: 0.1 °C, nem: 0.1 %RH, basınç: 1 mbar, CO₂: 1 ppm

Toplam kanal 1 2 2 2 2 4

Harici bağlantı sayısı Yok 2 2 Yok 1 Yok

Sensör tipi (sıcaklık) NTC NTC TC K tipi / TC T tipi / TC J tipi NTC NTC NTC

Ölçüm döngüsü Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa    

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa    

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 
dk ... 24 sa   

Advanced: 1 dk ... 24 sa

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 dk ... 24 sa  
Advanced: 1 dk ... 24 sa / batarya modunda 5 dk ... 24 sa

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dk. varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dakika varsayılan)

1 dk ... 24 sa  
(15 dakika varsayılan)

Bulut Basic lisansına bağlı: 15 dk ... 24 sa  
Advanced: 1 dk ... 24 sa

Hafıza kapasitesi 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 10,000 okuma/kanal 32,000 okuma (tüm kanalların toplamı)

Arayüz WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB

Çalışma/saklama sıcaklığı -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +50 °C 0 ... +50 °C

Batarya tipi 4 x AA AlMn bataryalar
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn bataryalar; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn bataryalar; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn batarya; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA AlMn batarya; 
Adaptör opsiyonel; -10°C'nin 
altındaki sıcaklıklar için lütfen 
Energizer pilleri kullanın 0515 

0572

4 x AA alkalin manganez pil 1.5 V

Batarya ömrü 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay 1 yıl

Boyutlar / ağırlık 95 x 75 x 30.5 mm / 240 g 96 x 75 x 30.5 mm / 240 g 97 x 75 x 30.5 mm / 240 g 115 x 82 x 31 mm / 240 g 95 x 75 x 30.5 mm / 240 g 117 x 82 x 32 mm / 269 g

Koruma sınıfı IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54 IP 20

Yazılım uyumluluğu www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net

Sipariş numarası 0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035 0572 2014
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°C

mBar*

%RH

CO₂*

Güvenilir hepsi bir arada çözüm:
testo Saveris 1.

Aşağıdaki alanları ve ekipmanı izlemek için uygundur:

Çevresel parametreleri sıcaklık ve nemin yanı sıra fark 

basıncını* otomatik ve sorunsuz bir şekilde (*testo'nun kendi 

vericisini entegre ederek) izlemek için testo Saveris 1 çevre 

izleme sistemini kullanın. Sistem o kadar esnektir ki, gerekli 

diğer parametreler ek bileşenler aracılığıyla da entegre 

edilebilir. testo 150 veri kaydedicilerin modüler tasarım 

prensibi, kullanım yerinin yapısal koşullarına mükemmel 

uyum sağlar - böylece çeşitli çıkış arayüzleri farklı iletişim 

standartları WLAN, LAN veya testo Ultra Range ile esnek bir 

şekilde birleştirilebilir. 

Veri kaydedici, baz istasyonu ve yazılım/veritabanındaki 

okumaların yerel bir sunucuda yedekli olarak saklanması, 

maksimum veri güvenliği ve kesintisiz dokümantasyon 

sağlar. Depolanan okumalar, tarayıcı tabanlı kokpit 

aracılığıyla herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden 

görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Donanım üzerindeki 

LED göstergeler aracılığıyla gerçek zamanlı uyarılar ve akıllı 

telefon, tablet veya masaüstü PC üzerinden SMS veya mail 

bildirimleri, herhangi bir sınır değer ihlali veya sistemle ilgili 

olaylarda anında müdahale edilmesini sağlar.

• (Araştırma) laboratuvarları

• Temiz odalae

• Seralar

• Biyobankalar, kan ve doku bankaları

•  Buzdolapları, dondurucular, ultra 

düşük sıcaklıklı dondurucular, sıvı 

nitrojen uygulamaları

• Depolar ve dağıtım merkezleri

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.
testo 
Saveris 1

* Basınç ve CO₂, transmitterler 
aracılığıyla ölçülebilir. 

(Sağdaki şemaya bakın).
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Sistem mimarisine genel bakış.

testo UltraRange 
Gateway

testo Saveris 
Ana ünite V 3.0

Müşterinin kendi 
WLAN erişim noktası

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

Transmitter 1 Transmitter 2

Analog coupler testo 150 
TUC4

Dijital problar Analog problar

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

testo Saveris 

CFR yazılım

Kokpit

Kısaca IT bilgisi

Analog coupler'lı vericilerin yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek tüm probları içeren veri kayıt modülleri gerekli 

parametreleri ölçer (1).

Daha sonra değerler iletilir: 

• (2) WLAN ile (sistemin WLAN iletişim modülü ve yerel yönlendiriciniz aracılığıyla) 

• (3) LAN ile (sistemin LAN/PoE modülü aracılığıyla) 

•  veya (4) testo UltraRange radyo ile (testo UltraRange iletişim modülü ve testo UltraRange Gateway 

aracılığıyla)

•  testo Saveris Ana ünite V3.0 (5)'e. 

Ardından, testo Saveris PRO veya CFR yazılımını veya web tabanlı kokpiti (6) kullanarak bilgisayarınız 

aracılığıyla verilerinize erişebilirsiniz.
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EN 12830EN 12830

Güvenilir, hepsi bir arada çözüm:
testo Saveris 1.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.
testo 
Saveris 1

* İletişim modülü ayrıca sipariş edilmelidir

testo Saveris 1 veri 
kaydedicileri 
karşılaştırılması

testo 150 TUC4 testo 150 TC4

Genel bilgi

Kısa açıklama TUC'lu (Testo Evrensel Konnektör) tüm Testo 
sensörleri için ekranlı ve 4 bağlantılı veri kaydedici 

modülü

Harici TC probları için ekranlı ve 4 bağlantılı veri 
kaydedici modülü

Teknik bilgi 

Ölçüm parametresi Sıcaklık/nem Sıcaklık

Ölçüm aralığı Analog (NTC): -40 ... +150 °C 
Dijital: Problara bkz.

1. TC K tipi: -200 ... +1350 °C
2. TC J tipi: -100 ... +750 °C 
3. TC T tipi: -200 ... +400 °C

Doğruluk Analog (NTC): ±0.3 °C 
Dijital: Problara bkz.

±(0.5 °C + 0.5% ölç.değ.) 

Çözünürlük Analog (NTC): 0.1 °C / 0.1 °F  
Dijital: Problara bkz.

0.1 °C

Toplam kanallar 16 4

Harici bağlantı sayısı 4 4

Sensör tipi (sıcaklık) Pt100 / NTC TC K tipi / TC T tipi / TC J tipi 

Ölçüm döngüsü 5 sn ... 24 sa (Ethernet bağlantısı) / 1 dk ... 24 sa 
(testo UltraRange radyo ya da WLAN)

5 sn ... 24 sa (Ethernet bağlantısı) / 1 dk ... 24 sa 
(testo UltraRange radyo ya da WLAN)

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

1 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa

Hafıza kapasitesi kanal başına min. 16,000 okuma kanal başına min. 64,000 okuma

Arayüz* Ethernet/Wlan/UltraRange Ethernet/Wlan/UltraRange

Çalışma/saklama sıcaklığı -40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C -40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C

Batarya tipi 4 x AA batarya. +10°C'nin altındaki sıcaklıklarda 
Energizer Li pillerin kullanılması önerilir (0515 

0572)

4 x AA batarya. +10°C'nin altındaki sıcaklıklarda 
Energizer Li pillerin kullanılması önerilir (0515 

0572)

Batarya ömrü testo UltraRange: 7.2 yıla kadar
WLAN: 3.5 yıl (1 saatlik iletişim döngüsü, 15 da-
kikalık ölçüm, +25 °C, 1 dijital NTC probu bağlı)

testo UltraRange: 6.4 yıla kadar 
WLAN: 3.3 yıl (1 saatlik iletişim döngüsü, 15 
dakikalık ölçüm, +25 °C, 1 K tipi prob bağlı)

Boyutlar / ağırlık 69.3 x 88.0 x 29.0 mm / ort. 255 g 69.3 x 89.3 x 29.0 mm / ort. 255 g

Koruma sınıfı IP 67 & IP 65 (monte edilmiş testo UltraRange ve 
WLAN iletişim modülü ile), IP 30 (Ethernet) (her 

çantada probsuz)

IP 67 & IP 65 (monte edilmiş testo UltraRange ve 
WLAN iletişim modülü ile), IP 30 (Ethernet) (her 

çantada probsuz)

Yazılım uyumluluğu testo Saveris PRO yazılım, testo Saveris CFR 
yazılım (valide edilebilir; ERES & denetim izni)

testo Saveris PRO yazılım, testo Saveris CFR 
yazılım (valide edilebilir; ERES & denetim izni)

Sipariş numarası 0572 3320 0572 3330
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* İletişim modülü ayrıca sipariş edilmelidir

testo 150 DIN2 testo 150 T1

X

Harici DIN probları için ekranlı ve 2 bağlantılı 
veri kaydedici modülü

Ekranlı ve 1 dahili NTC sıcaklık sensörlü veri 
kaydedici modülü

X

Sıcaklık Sıcaklık

NTC: -40 ... +150 °C 
Pt100:  -200 ... +600 °C

-40 ... +50 °C (dahili prob)

NTC: ±0.3 °C 
Pt100: ±0.1 °C (0 ... +60 °C) 

±0.2 °C (-100 ... +200 °C) ±0.5 °C 
(diğer ölçüm aralıkları)

±0.4 °C

NTC: 0.1 °C / 0.1 °F 
Pt100: 0.01 °C / 0.01 °F

0.1 °C / 0.1 °F

2 1

2 0

Pt100 / NTC NTC

5 sn ... 24 sa (Ethernet bağlantısı) / 1 dk ... 24 
sa (testo UltraRange radyo ya da WLAN)

5 sn ... 24 sa (Ethernet bağlantısı) / 1 dk ... 24 
sa (testo UltraRange radyo ya da WLAN)

1 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa

kanal başına min. 128,000 okuma kanal başına 256,000 okuma

Ethernet/Wlan/UltraRange Ethernet/Wlan/UltraRange

-40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C -40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C

4 x AA batarya. +10°C'nin altındaki sıcaklıklar-
da Energizer Li pillerin kullanılması önerilir 

(0515 0572)

4 x AA batarya. +10°C'nin altındaki sıcaklıklar-
da Energizer Li pillerin kullanılması önerilir 

(0515 0572)

testo UltraRange: 6.7 yıla kadar 
WLAN: 3.7 yıl (1 saat iletişim döngüsü, 15 

dakikalık ölçüm, +25 °C, 1 analog NTC probu 
bağlı)

testo UltraRange: 7.2 yıla kadar 
WLAN: 3.5 yıl (1 saat iletişim döngüsü, 15 da-

kikalık ölçüm, +25 °C)

69.3 x 87.9 x 29.0 mm / ort. 255 g 69.3 x 88.3 x 29.0 mm / ort. 255 g

IP 67 & IP 65 (takılı testo UltraRange ve WLAN 
iletişim modülü ile), IP 30 (Ethernet) (her çanta-

da, probsuz)

IP 67 & IP 65 (takılı testo UltraRange ve WLAN 
iletişim modülü ile), IP 30 (Ethernet) (her çanta-

da, probsuz)

testo Saveris PRO yazılım, testo Saveris CFR 
yazılım (valide edilebilir; ERES & denetim izi)

testo Saveris PRO yazılım, testo Saveris CFR 
yazılım (valide edilebilir; ERES & denetim izi)

0572 3340 0572 3350
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Güvenilir hepsi bir arada çözüm:
testo Saveris 1.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.
testo 
Saveris 1

Dijital analog coupler

Genel bilgi

Kısa açıklama Diğer ölçüm parametrelerini entegre etmek için akım/voltaj girişli dijital analog coupler

Teknik bilgi 

Ölçüm aralığı 4 ... 20 mA; 0 ... 10 V

Doğruluk Güç 
Maksimum hata: ±0.03 mA

Çözünürlük (min. hata): 0.75 µA (16 bit) 
Tipik hata: 5 µA  

Voltaj 
0 ... 1 V maksimum hata: ±1.5 mV 

Çözünürlük (min. hata): 39 µV (16 bit)  
Tipik hata: 250 µV

0 ... 5 V maksimum hata: ±7.5 mV 
Çözünürlük (min. hata): 0.17 mV 

Tipik hata: 1.25 mV 0 ... 10 V 
Maksimum hata: ±15 mV  

Çözünürlük (min. hata): 0.34 mV  
Tipik hata: 2.50 mV

Bağlantılar 2 veya 4 telli 
Akım/voltaj girişi

Ölçüm döngüsü 1 dk ... 24 sa

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

testo 150'nin iletişim yöntemine bağlıdır

Hafıza kapasitesi 6,000 okuma

Çalışma/saklama sıcaklığı Çalışma sıcaklığı: +5 ... +45 °C 
Saklama sıcaklığı: -25 ... +60 °C

Güç kaynağı testo 150 TUC4 kaydedici aracılığıyla güç kaynağı

Boyutlar / ağırlık 85 x 100 x 38 mm / 240 g

Koruma sınıfı IP54

Sipariş numarası 0572 2166
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Versiyon ... için Sipariş no.
Bölge 
Avrupa

Datalogger 0554 9311 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9311 02

Bölge 
Amerika

Datalogger 0554 9312 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9312 02

Bölge 
Çin

Datalogger 0554 9313 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9313 02

Bölge 
APAC*

Datalogger 0554 9314 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9314 02

*Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Makao

Versiyon ... için Sipariş no.
Bölge Güney 
Kore

Datalogger 0554 9315 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9315 02

Bölge 
Hindistan

Datalogger 0554 9316 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9316 02

Bölge Rusya Datalogger 0554 9317 01
Ana ünite ve Gateway 0554 9317 02

LAN iletişim modülü WLAN iletişim modülü testo UltraRange iletişim 
modülü

Genel bilgi

Kısa açıklama testo 150 veri kaydediciler 
için PoE'li LAN iletişim 

modülü

testo 150 veri kaydedici için 
WLAN iletişim modülü

testo 150 veri kaydedici ve 
testo UltraRange Gateway 
veya testo Ana ünite V3.0 

için testo UltraRange iletişim 
modülleri

Teknik bilgi 

İletim aralığı / iletişim 
döngüsü

1 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa 1 dk ... 24 sa

Radyo frekansı - 2.4 GHz 868 MHz (Avrupa bölgesi) 868 
MHz (Çin) 

920 MHz (APAC* bölgesi) 915 
MHz (Amerika bölgesi) 922 
MHz (Güney Kore) 865 MHz 
(Hindistan) 868 MHz (Rusya)

İletim aralığı - 20 m bina içi 100 m bina içi (mekansal 
koşullara bağlı olarak)

17 km engelsiz

Çalışma/saklama 
sıcaklığı

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

Boyutlar / ağırlık 67.8 x 29.5 x 28.9 mm /  
Ort. 45 g

67.8 x 12.2 x 28.9 mm /  
Ort. 17 g

67.8 x 112.8 x 28.9 mm /  
Ort. 30 g

Koruma sınıfı IP 30 (testo 150 veri 
kaydedici modülüne 

bağlandığında)

IP 67 (testo 150 veri 
kaydedici modülüne 

bağlandığında)

IP 67 (testo 150 veri 
kaydedici modülüne 

bağlandığında)

ile uyumlu testo 150 TUC4, testo 150 
TC4, testo 150 DIN2, 

testo 150 T1

testo 150 TUC4, testo 150 
TC4, testo 150 DIN2, 

testo 150 T1

testo 150 TUC4, testo 150 
TC4, testo 150 DIN2, 

testo 150 T1

Sipariş numarası 0554 9330 0554 9320 *genel bakışa bkz.
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Güvenilir hepsi bir arada çözüm:
testo Saveris 1.

Tüm çevresel parametrelere göz kulak olun.
testo 
Saveris 1

testo Saveris Ana ünite V3.0 testo UltraRange Gateway

Genel bilgi

Kısa açıklama 3.000'e kadar ölçüm kanalını yönetmek için 
baz istasyonu

testo UltraRange radyo teknolojisini kullan-
mak için iletim desteği

Teknik bilgi 

Bağlantılar 2x USB 
LAN/PoE: 

Aktarım hızı 10/100 Mbit PoE sınıf 0 
mikro USB 

alarm rölesi bağlantısı

1x USB 
LAN/PoE: 

Aktarım hızı 10/100 Mbit PoE sınıf 0 
mikro USB

Ana ünite başına kanallar 3000 -

Ağ geçidi başına logger 
sayısı

- 40

Maks. ölçüm değerleri 
sayısı

1,200,000.00 (dairesel tampon bellek) -

Çalışma/saklama sıcaklığı +5 ... +35 °C / -20 ... +60 °C 0 ... +45 °C / -20 ... +80 °C

Güç kaynağı PoE sınıf 0; 
isteğe bağlı olarak ana ünite & mikro USB 

kablo üzerinden 
(sipariş no. 0572 5004)

PoE sınıf 0; 
isteğe bağlı olarak ana ünite & mikro USB 

kablo üzerinden 
(sipariş no. 0572 5004)

Şarj edilebilir pil tipi Li-Ion şarj edilebilir pil, 3.7 V / 2.6 Ah, 
sipariş no. 0515 0107

(elektrik kesintisi durumunda veri yedekleme 
ve acil durum alarmı için)

Boyutlar / ağırlık 193 x 112 x 46 mm / ort. 370 g 193 x 112 x 46 mm / ort. 314 g

Koruma sınıfı IP 20 IP 20

Sipariş numarası 0572 9320 0572 9310
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