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Meten. 
Registreren. 
Bewaken.
Kies nu de passende dataloggers voor uw toepassing.
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Hoe wilt u uw meetgegevens 
detecteren?

U kent uw eisen -  
wij hebben de passende dataloggers.

testo Saveris 2
logger familie

Met een online-
monitoring-

systeem:  
in real time 

bewaken en van 
overal toegang 
hebben tot de 
meetwaarden.

Temperaturen meten, 
opslaan en (later) 
evalueren (datalogger)

Gegevens 
gedurende een 

langere tijd 
registreren, 
opslaan en 
sporadisch 

uitlezen 

Mobiele 
dataloggers

Voor korte 
tijd gegevens 

opslaan en vaak 
uitlezen

testo 176 
logger familie 
zonder display

testo 176 
logger familie 

met display

testo 174
logger familie

Evaluatie per 
software:  

gegevens op 
de computer 

uitlezen

testo 175 
logger familie

testo 184 
logger familie

Geen evaluatie: 
gegevens en 
rapport direct 

vanuit de logger 
uitprinten

Stationaire 
dataloggers

Professionele 
loggers voor 

gebruik in 
industriële 

omgevingen

Professionele 
loggers voor 

gebruik in 
laboratoria

Loggers voor 
de bewaking in 
magazijnen en 

koelruimtes
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Temperaturen online bewaken  
in de voedselproductie

Klimaatgegevens registreren  
en opslaan in een magazijn

Correcte temperatuur- en vochtigheidswaarden  
garanderen in de industrie

Koeltemperaturen  
langdurig detecteren
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Klaar voor transport en opslag: 
testo 174 familie

De mini-dataloggers van de testo 174 familie zijn de ideale 

en betrouwbare transportbegeleiders en magazijnbewakers. 

Of ze nou gewoon bij de goederen worden gevoegd of in 

koelruimtes of magazijnen worden geplaatst: de dataloggers 

controleren continu, veilig en onopvallend de temperatuur 

of tevens ook de vochtigheid. De gratis software testo 

ComSoft Basic maakt een snelle programmering van de 

datalogger en een eenvoudige gegevensanalyse mogelijk.

testo 174 T set
Mini-dataloggers voor temperatuur als set

Set mini-dataloggers testo 174 T, 1-kanaals, incl. 

USB-interface om de logger te programmeren en uit 

te lezen, wandhouder, batterij (2x CR 2032 lithium) en 

kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0572 0561

EUR XXX,XX

Opslag Transport / testo 174 logger familie

Mobiele 
data
loggers
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testo 174 loggers 
vergeleken

testo 174 T testo 174 H

Algemene gegevens

Korte beschrijving Mini-datalogger testo 174 T, 
1-kanaals, incl. wandhouder, 
batterij (2x CR 2032 lithium) 

en kalibratieprotocol

Mini-datalogger testo 174 H, 
2-kanaals, incl. wandhouder, 
batterij (2x CR 2032 lithium) 

en kalibratieprotocol

Bestelnummer 0572 1560 0572 6560

Adviesprijs XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Goed leesbaar display

Kanalen 1 x intern 2 x intern

Meetbereik -30 … 70 °C -20 … +70 °C / 
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid ±0,5 °C 
(-30 … +70 °C)

±0,5 °C (-20 … +70 °C) / 
±3 %RV (2 … 98 %RV)

 bij 25°C

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C / 
0,1 %RV

Meetfrequentie 1 min. - 24 h 1 min. - 24 h

Geheugencapaciteit 16.000 meetwaarden 16.000 meetwaarden

Interface USB-hub USB-hub

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -30 … +70 °C / 
-40 … +70 °C

-20 … +70 °C / 
-40 … +70 °C

Levensduur batterijen
500 dagen  

(15 min. meetfrequentie, 
+25 °C)

1 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

Afmetingen/gewicht 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g

Beschermklasse IP 65 IP 20

EN-certificaat EN 12830 –

Alle dataloggers
met HACCP certificaat

Mobiele  
data

loggers
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Mobiele 
data
loggers

Met de dataloggers uit de testo 184 familie bewaakt u elke 

stap in uw koelketen bij het vervoer van gevoelige waren 

op de rails, in de lucht of op de weg. Op de plaats van 

bestemming ziet u dan in één oogopslag of de ingestelde 

grenswaarden zijn aangehouden. Om nog comfortabeler 

en efficiënter met de dataloggers te kunnen werken zijn 

alle daarvoor nodige bestanden en gegevens direct – en 

haast zonder verloren te kunnen gaan – in de betreffende 

testo 184 opgeslagen: configuratiebestand, keuringsrapport, 

gebruiksaanwijzing en pdf-rapport van uw geregistreerde 

meetgegevens.

testo 184 T1 en testo 184 T2
Temperatuur-dataloggers voor 
transportbewaking

De testo 184 T1 en testo 184 T2 zijn door hun vast 

ingebouwde batterij ontworpen als tijdelijk begrensd 

inzetbare loggers en daarmee ideaal voor één keer 

gebruiken tijdens transporten.

testo 184 T1

Bestelnr. 0572 1841

EUR XXX,XX

testo 184 T2

Bestelnr. 0572 1842

EUR XXX,XX

testo 184 G1
voor schokken, vochtigheid en temperatuur bij 
transportbewaking

Met de datalogger testo 184 G1 voor schokken, 

vochtigheid en temperatuur bewaakt u – gedurende een 

onbeperkte tijd dankzij de vervangbare batterij – het 

transport van gevoelige producten zoals elektronica, 

kunst, farmaceutische producten of levensmiddelen. 

Levering incl. wandhouder. Bestelnr. 0572 1846

EUR XXX,XX

Transport / testo 184 logger familie

Tot 500 dagen voor u op pad:
testo 184 familie
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testo 184 loggers 
vergeleken

testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1

Algemene gegevens

Korte beschrijving USB-datalogger testo 184 T3 
voor temperatuur,

onbegrensde inzettijd dankzij 
vervangbare batterij.

Verkrijgbaar in verpakkingen à 
1, 10 en 50 stuks

USB-datalogger testo 184 T4 
voor temperatuur,

onbegrensde inzettijd dankzij 
vervangbare batterij.

Verkrijgbaar in verpakkingen à 
1 en 10 stuks

USB-datalogger testo 184 H1 
voor temperatuur en vochtig-
heid, onbegrensde inzettijd 
dankzij vervangbare batterij.

Verkrijgbaar in verpakkingen à 
1, 10 en 50 stuks

Bestelnummer 0572 1843 0572 1844 0572 1845

Adviesprijs XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Onmiddellijk opstellen van een pdf-
rapport na aansluiting aan de pc

Speciaal voor transporten tot -80°C – –

Kanalen 1 x intern 1 x intern 1 x intern

Meetbereik -35 … +70 °C -80 … +70 °C -20 … +70 °C / 0 tot 100 %RV

Nauwkeurigheid ±0,5 °C ±0,8 °C (-80 … -35,1 °C)
±0,5 °C (-35 … +70 °C)

±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C) / 

±1,8 %RV +3 % v. mw.  
bij +25 °C (5 tot 80 %RV)

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV

Meetfrequentie 1 min. - 24 h 1 min. - 24 h 1 min. - 24 h

Geheugencapaciteit 40.000 meetwaarden 40.000 meetwaarden 64.000 meetwaarden

Interface USB-interface USB-interface USB-interface

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -35 … +70 °C / -55 … +70 °C -80 … +70 °C / -80 … +70 °C -20 … +70 °C / -55 … +70 °C

Levensduur batterijen
500 dagen 

(bij +25 °C en 15 min. meet-
cyclus)

100 dagen 
(bij 15 min. meetcyclus)

500 dagen 
(bij +25 °C en 15 min. meet-

cyclus)

Afmetingen/gewicht 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g

Beschermklasse IP 67 IP 67 IP 30

EN-certificaat EN 12830 EN 12830 –

Alle dataloggers met HACCP 
certificaat

Mobiele  
data

loggers
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Stationaire 
data
loggers

Compacte loggers voor langdurige taken: de bewaking van 

koel- en vriesruimtes alsmede de documentatie van de trans-

porttemperatuur in vrachtwagens zijn de kerncompetenties 

van de testo 175 familie. Ze zijn uitgerust met een groot ge-

heugen en longlife batterijen, opdat u de gegevens ook bij 

een korte meetfrequentie maar af en toe hoeft uit te lezen. En 

als dat toch weer een keer moet gebeuren, dan verloopt de 

gegevensanalyse met de gratis software testo ComSoft Basic 

net zo eenvoudig en snel als het programmeren van de data-

logger.

Gespecialiseerd in de bewaking van 
magazijnen: testo 175 familie

testo 175 T3
Temperatuur-datalogger

De testo 175 T3 is een 2-kanaals temperatuur-datalogger 

met externe sensoraansluitingen (TE type T en type K).  

Het grote meetbereik en het gelijktijdig meten op twee 

punten maken de datalogger universeel inzetbaar. 

Levering incl. wandhouder, slot, batterijen en 

kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0572 1753

EUR XXX,XX

Opslag / testo 175 logger familie
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Stationaire 
data

loggers

testo 175 loggers 
vergeleken

testo 175 T1 testo 175 T2 testo 175 H1

Algemene gegevens

Korte beschrijving testo 175 T1, 1-kanaals 
temperatuur-datalogger met 

interne sensor (NTC) incl. 
wandhouder, slot, batterijen 

en kalibratieprotocol

testo 175 T2, 2-kanaals 
temperatuur-datalogger met 

interne (NTC) en externe 
sensoraansluiting (NTC) incl. 
wandhouder, slot, batterijen 

en kalibratieprotocol

testo 175H, 2-kanaals 
temperatuur- en vochtigheids-

datalogger met externe 
vochtigheidssensor 
(NTC/ capacitieve 

vochtigheidssensor) incl. 
wandhouder, slot, batterijen 

en kalibratieprotocol

Bestelnummer 0572 1751 0572 1752 0572 1754

Adviesprijs XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Goed leesbaar display

Mobiel uitlezen/ter plaatse uitprin-
ten

Kanalen 1 x intern 1 x intern, 1 x extern 2 x intern (stomp)

Meetbereik -35 … +55 °C -35 … +55 °C int. /  
-40 … +120 °C ext. 

-20 … +55 °C / 
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid ±0,5 °C 
(-35 … +55 °C)

±0,5 °C (-35 … +55 °C) int.
±0,3 °C (-40 … +120 °C) ext.

±0,4 °C (-20 … +55 °C) / 
±2 %RV (2 … 98 %RV) 

bij +25 °C

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV

Meetfrequentie 10 sec - 24 h 10 sec - 24 h 10 sec - 24 h

Geheugencapaciteit 1 miljoen meetwaarden 1 miljoen meetwaarden 1 miljoen meetwaarden

Interface Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB, SD-kaartsleuf

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -35 … +55 °C -35 … +55 °C -20 … +55 °C

Levensduur batterijen
3 jaar  

(15 min. meetfrequentie, 
+25 °C)

3 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

3 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

Afmetingen/gewicht 89 x 53 x 27 mm / 130 g 89 x 53 x 27 mm / 130 g 149 x 53 x 27 mm / 130 g

Beschermklasse IP 65 IP 65 IP 54

EN-certificaat EN 12830 EN 12830 –

Alle dataloggers
met HACCP certificaat
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Extra nauwkeurig voor de inzet in 
laboratoria: testo 176 T2 / T4/ H1

Stationaire 
data
loggers

Uiterst precieze Pt100-sensoren kwalificeren de dataloggers 

testo 176 T2, testo 176 T4 en testo 176 H1 voor de inzet in 

laboratoria. Op het display kunt u de actuele meetwaarden 

permanent in de gaten houden, net als de ingestelde 

grenswaarden en grenswaarde-overschrijdingen, min. 

en max. waarde en de resterende batterijduur. Het grote 

geheugen voor meetgegevens en de levensduur van de 

batterij van wel 8 jaar zorgen ervoor dat u de gegevens 

ook bij een korte meetfrequentie maar af en toe hoeft uit 

te lezen. De dataloggers komen als pakket met de gratis 

software testo ComSoft Basic, waarmee het programmeren 

van de dataloggers sneller gaat en de gegevensanalyse 

duidelijk eenvoudiger is.

Verwerking / testo 176 logger familie

testo 176 P1
Datalogger voor druk, temperatuur en 
vochtigheid

De testo 176 P1 is een 5-kanaals datalogger voor druk, 

temperatuur en vochtigheid. Hij beschikt over een 

interne sensor, die de absolute druk nauwkeurig meet, 

en over externe sensoraansluitingen (NTC/capacitatieve 

vochtigheidssensor). Levering incl. wandhouder, slot, 

batterij en kalibratieprotocol. Bestelnr. 0572 1767

EUR XXX,XX
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testo 176 loggers 
vergeleken

testo 176 T2 testo 176 T4 testo 176 H1

Algemene gegevens

Korte beschrijving testo 176 T2, 2-kanaals 
temperatuur-datalogger met 

aansluitingen voor uiterst 
nauwkeurige sensoren (Pt100) 
incl. wandhouder, slot, batterij 

en kalibratieprotocol

testo 176 T4, 4-kanaals 
temperatuurdatalogger met 
externe sensoraansluitingen
(TE type T, type K en type J) 

incl. wandhouder, slot, batterij 
en kalibratieprotocol

testo 176 H1, 4-kanaals 
temperatuur- en vochtigheids-

datalogger met externe 
sensoraansluitingen 
(NTC/ capacitieve 

vochtigheidssensor) incl. 
wandhouder, slot, batterij en 

kalibratieprotocol

Bestelnummer 0572 1762 0572 1764 0572 1765

Adviesprijs XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Goed leesbaar display

Extreem hoog meetbereik – –

Kanalen 2 x extern 4 x extern 4 x extern

Meetbereik -100 … +400°C
-100 … +750 °C (type J)

-195 … +1000 °C (type K)
-200 … +400 °C (type T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid ±0,2 °C ( -100 tot +200 °C) 
±0,3 °C (+200,1 tot +400 °C) 

±1 % v. mw. (-200 tot 
-100,1 °C)

±0,3 °C (-100 tot +70 °C) 
 ±0,5 % v. mw.  

(+70,1 tot +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (overig meetbereik) / 

voelerspecifiek

Resolutie 0,01 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV

Meetfrequentie
1 sec – 24 h (vrij te kiezen, 

voor online meting 2 sec – 24 
h)

1 sec – 24 h (vrij te kiezen, 
voor online meting 2 sec – 24 

h)

1 sec – 24 h (vrij te kiezen, 
voor online meting 2 sec – 24 

h)

Geheugencapaciteit 2 miljoen meetwaarden 2 miljoen meetwaarden 2 miljoen meetwaarden

Interface Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB, SD-kaartsleuf

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -35 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Levensduur batterijen
8 jaar  

(15 min. meetfrequentie, 
+25 °C)

8 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

8 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

Afmetingen/gewicht 103 x 63 x 33 mm / ca. 220g 103 x 63 x 33 mm / ca. 230 g 103 x 63 x 33 mm / ca. 220g

Beschermklasse IP 65 IP 65 IP 65

EN-certificaat EN 12830 EN 12830 –

Alle dataloggers
met HACCP certificaat

Stationaire 
data

loggers
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Stationaire 
data
loggers

Als het gaat om een uiterst nauwkeurige, langdurige 

bewaking van temperatuur en vochtigheid onder extreme 

omstandigheden, dan zijn de dataloggers testo 176 T1, 

testo 176 T3 en testo 176 H2 de juiste keuze. Want de 

metalen behuizing van deze loggers is bestand tegen grote 

mechanische belasting en harde schokken. Bijzonder 

handig: de gratis software testo ComSoft Basic is uw tool 

voor eenvoudige analyse van de meetgegevens en voor het 

snel programmeren van de dataloggers. 

testo 176 T1
Temperatuur-datalogger

De testo 176 T1 is een 1-kanaals temperatuur-datalogger 

met beschermklasse IP68 en een uiterst nauwkeurige 

interne sensor (Pt100). Levering incl. wandhouder, slot, 

batterij en kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0572 1761

EUR XXX,XX

Verwerking / testo 176 logger familie

Extra robuust voor industriële 
omgevingen: testo 176 T1 / T3 / H2
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testo 176 loggers 
vergeleken

testo 176 T3 testo 176 H2

Algemene gegevens

Korte beschrijving testo 176 T3, 4-kanaals 
temperatuur-datalogger 

in metalen behuizing met 
externe sensoraansluitingen 
(TE type T, type K en type J) 

incl. wandhouder, slot, batterij 
en kalibratieprotocol

testo 176 H2, 4-kanaals 
temperatuur- en vochtigheids-

datalogger in metalen 
behuizing met externe 
sensoraansluitingen 
(NTC/ capacitieve 

vochtigheidssensor) incl. 
wandhouder, slot, batterij en 

kalibratieprotocol

Bestelnummer 0572 1763 0572 1766

Adviesprijs XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Extreem groot meetbereik –

Kanalen 4 x extern 4 x extern

Meetbereik
-100 … +750 °C (type J)

-195 … +1000 °C (type K)
-200 … +400 °C (type T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid

±1 % v. mw. (-200 tot 
-100,1 °C)

±0,3 °C (-100 tot +70 °C)
 ±0,5 % v. mw.  

(+70,1 tot +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (overig meetbereik) / 

voelerspecifiek

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV

Meetfrequentie
1 sec – 24 h (vrij te kiezen, 

voor online meting 2 sec – 24 
h)

1 sec – 24 h (vrij te kiezen, 
voor online meting 2 sec – 24 

h)

Geheugencapaciteit 2 miljoen meetwaarden 2 miljoen meetwaarden

Interface Mini-USB, SD-kaartsleuf Mini-USB, SD-kaartsleuf

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Levensduur batterijen
8 jaar  

(15 min. meetfrequentie, 
+25 °C)

8 jaar  
(15 min. meetfrequentie, 

+25 °C)

Afmetingen/gewicht 103 x 63 x 33 mm / ca. 430g 103 x 63 x 33 mm / ca. 430g

Beschermklasse IP 65 IP 65

Alle dataloggers
met HACCP certificaat

Stationaire 
data

loggers
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Online
monitoring
systeem

Het WiFi dataloggersysteem testo Saveris 2 is de 

wireless oplossing voor de bewaking van temperatuur- 

en vochtigheidswaarden in opslag- en werkruimtes. Het 

systeem kan eenvoudig geïnstalleerd worden via uw 

browser of de testo Saveris 2 App. Met uw smartphone, 

tablet of pc met internetverbinding kunt u de opgeslagen 

meetwaarden altijd en overal evalueren. Overschrijdingen 

van grenswaarden worden meteen per e-mail (optioneel 

per SMS) of via de app als push-bericht gemeld. Zo blijven 

kritieke processen altijd onder controle, ook als u zelf niet 

ter plaatse bent.

testo Saveris 2-T2 
WiFi datalogger met display en 2 aansluitingen 
voor NTC-temperatuurvoelers

De testo Saveris 2-T2 heeft twee aansluitingen voor 

externe NTC-temperatuurvoelers of deurcontacten. 

Daarmee meet u niet alleen de temperatuur in de 

koelruimte, maar bewaakt ook het openen van de deur 

ervan. De WiFi datalogger wordt geleverd incl. USB-kabel, 

wandhouder, batterijen en kalibratieprotocol. Bestelnr. 0572 2032

EUR XXX,XX

Opslag Verwerking / testo Saveris 2 logger familie

Gegevensopslag in een 
cloud databank

Bewaakt en slaat alarm: 
testo Saveris 2
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Online
monitoring

systeem

testo Saveris 2 loggers 
vergeleken

testo Saveris 2T1 testo Saveris 2T3 testo Saveris 2H1

Algemene gegevens

Korte beschrijving testo Saveris 2-T1; 
WiFi datalogger met 

display en interne NTC-
temperatuursensor, incl. USB-
kabel, wandhouder, batterijen 

en kalibratieprotocol

testo Saveris 2-T3; 
WiFi datalogger met 

display voor de meting 
van temperatuur, twee 

aansluitingen voor externe 
TE-temperatuurvoelers 

(typen K,T,J) incl. USB-kabel, 
wandhouder, batterijen en 

kalibratieprotocol

testo Saveris 2-H1; WiFi 
datalogger met display 

voor de meting van 
temperatuur en relatieve 
vochtigheid, capacitieve 

vochtigheidssensor intern, 
incl. USB-kabel, wandhouder, 
batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnummer 0572 2031 0572 2033 0572 2034

Adviesprijs XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Technische gegevens

Meetgrootheid Temperatuur Temperatuur Temperatuur & vochtigheid

Hoge nauwkeurigheid en groot 
meetbereik

– –

Kanalen 1x NTC intern 2x thermokoppel type K/J/T 
extern 1x NTC / vochtigheid intern

Meetbereik -30 … +50 °C
K: -195 … +1350 °C
J: -100 … +750 °C
T: -200 … +400 °C

-30 … + 50 °C / 
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid ±0,5 °C ±(0,5 + 0,5 % v. mw.) °C ±0,5 °C / ±2 %RV

Resolutie 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV

Meetfrequentie

Afhankelijk van de cloud 
licentie 

Basic: 15 min. … 24 h  
Advanced: 1 min. … 24 h

Afhankelijk van de cloud 
licentie 

Basic: 15 min. … 24 h  
Advanced: 1 min. … 24 h

Afhankelijk van de cloud 
licentie 

Basic: 15 min. … 24 h  
Advanced: 1 min. … 24 h

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

Overdrachtsinterval 1 min. … 24 h  
(15 min. standaard)

1 min. … 24 h  
(15 min. standaard)

1 min. … 24 h  
(15 min. standaard)

Bedrijfs-/opslagtemperatuur -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C

Levensduur batterijen 24 maanden 24 maanden 24 maanden 

Afmetingen/gewicht 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 115 x 82 x 31 mm / 250 g

Beschermklasse IP 65 IP 54 IP 30

EN-certificaat EN 12830 – –

Alle dataloggers met HACCP 
certificaat
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Productbenaming Bestelnr. EUR

testo 174 T 
Mini-datalogger voor temperatuur

0572 1560 XX,XX €

testo 174 H
Mini-datalogger voor temperatuur en 
vochtigheid

0572 6560 XX,XX €

testo 175 T1
Datalogger voor temperatuur

0572 1751 XX,XX €

testo 175 T2 
Datalogger voor temperatuur

0572 1752 XX,XX €

testo 175 T3 
Datalogger voor temperatuur

0572 1753 XX,XX €

testo 175 H1 
Datalogger voor temperatuur en 
vochtigheid

0572 1754 XX,XX €

testo 176 T1 
Datalogger voor temperatuur

0572 1761 XX,XX €

testo 176 T2 
Datalogger voor temperatuur

0572 1762 XX,XX €

testo 176 T3 
Datalogger voor temperatuur

0572 1763 XX,XX €

testo 176 T4 
Datalogger voor temperatuur

0572 1764 XX,XX €

testo 176 H1 
Datalogger voor temperatuur en 
vochtigheid

0572 1765 XX,XX €

testo 176 H2 
Datalogger voor temperatuur en 
vochtigheid

0572 1766 XX,XX €

Productbenaming Bestelnr. EUR

testo 176 P1 
Datalogger voor druk, temperatuur en 
vochtigheid

0572 1767 XX,XX €

testo 184 T1
USB-datalogger voor temperatuur

0572 1841 XX,XX €

testo 184 T2
USB-datalogger voor temperatuur

0572 1842 XX,XX €

testo 184 T3
USB-datalogger voor temperatuur

0572 1843 XX,XX €

testo 184 T4 
USB-datalogger voor temperatuur

0572 1844 XX,XX €

testo 184 H1
USB-datalogger voor temperatuur en 
vochtigheid

0572 1845 XX,XX €

testo 184 G1
USB-datalogger voor schokken, 
vochtigheid en temperatuur

0572 1846 XX,XX €

testo Saveris 2T1
WiFi datalogger met display en 
geïntegreerde NTC-temperatuurvoeler

0572 2031 XX,XX €

testo Saveris 2T2
WiFi datalogger met display en 2 
aansluitingen voor NTC-temperatuurvoelers

0572 2032 XX,XX €

testo Saveris 2T3
WiFi datalogger met display en 2 
aansluitingen voor TE-temperatuurvoelers

0572 2033 XX,XX €

testo Saveris 2H1
WiFi datalogger met display en 
geïntegreerde temperatuur- en 
vochtigheidsvoeler

0572 2034 XX,XX €

De bestelgegevens in één oogopslag.


