
Sistema de monitorização 
ambiental testo Saveris Pharma.

Registo dos dados de medição automático e contínuo com um completo 
sistema de gestão de alarmes.
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A solução completa testo Saveris Pharma foi desenvolvida em colaboração com especialistas da 

indústria e com mais de 10 anos de experiência no campo farmacêutico. A tecnologia de medição 

de elevada exatidão, o software intuitivo e o serviço abrangente ajudam-no a realizar o seu trabalho 

de forma rápida, eficiente e em conformidade com as normas GxP.

testo Saveris Pharma: Todas as informações  
num relance com um sistema único. 
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Tudo sob controlo.

   Cumpra todos os elevados padrões de qualidade em 

vigor para a sua aplicação.

   Reforce o sentido de qualidade na sua organização e 

em relação aos seus parceiros.

   Consiga o controlo total sobre a qualidade de cada área 

de responsabilidade.

E para a próxima auditoria: Be sure.

Identificação de pontos críticos.

   Reconheça erros oportunamente e corrija-os.

   Utilize as funções de alarme inteligentespara uma 

reação rápida de acordo com o seu sistema CAPA.

   Identifique problemas no sistema antes dque estes 

ocorram.

Alcançar mais eficiência. 

   Registe os dados de qualidade para todos os 

parâmetros ambientais importantes de forma digital e 

sem papel.

   Registe e documente todos os dados de qualidade 

relevantes para distintas aplicações.

   Aceda aos seus dados a qualquer momento e esteja 

sempre pronto para a próxima auditoria.

Todo o processo à vista.

   Minimize os riscos e reduza os custos para tornar os 

seus processos de produção mais eficientes.

   Aceda a todos os seus dados em qualquer altura, em 

qualquer lugar, independentemente da plataforma. 

   Utilize os dados registados para análise e otimização do 

processo.
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testo Saveris Pharma:  
Campos de aplicação da solução

Monitorização dos parâmetros ambientais ao longo de toda a cadeia de abastecimento

Investigação e desenvolvimento

Em laboratórios médicos, biotecnológicos, químicos e 

farmacêuticos, bem como em salas limpas, devem ser 

monitorizados os parâmetros mais importantes do ar 

condicionado. Esta é a única forma de alcançar os mais altos 

padrões de qualidade e rastreabilidade.

Em particular, a temperatura é um parâmetro crítico que deve 

ser controlado e monitorizado. Além disso, a humidade e a 

pressão não ficar de fora na supervisão do controlo climático 

de acordo com os regulamentos. A nossa solução oferece uma 

medição fiável, automatizada e contínua das condições 

ambientais relevantes para quase todas as aplicações no 

laboratório, contribuindo assim para o cumprimento de várias 

normas de qualidade internacionalmente aplicáveis, tais como 

as BPL (Boas Práticas de Laboratório) ou as normas DIN EN 

ISO 17025 e DIN EN ISO 15189.

Supervisão das condições ambientais em espaços:

• Laboratórios (de investigação)

• Salas limpas

• Instalações para animais

• Estufas

• Câmaras de testes de estabilidade

• Biobancos

• Bancos de sangue e de tecidos

Supervisão da temperatura e da humidade dos equipamentos:

•   Refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, aplicações 

de azoto líquido

•  Outro equipamento de laboratório, como banhos de água, 

por exemplo

Fabrico

A estabilidade e eficácia dos produtos pode ser afetada se os 

produtos farmacêuticos, tais como medicamentos, fármacos, 

princípios ativos (APIs), biofarmacêuticos, amostras de tecidos 

ou medicamentos forem fabricados e armazenados sob 

condições climáticas erradas. Normas mínimas válidas 

internacionalmente prescrevem que as respetivas áreas devem 

ser qualificadas, as condições ambientais devem ser 

monitorizadas e documentadas sem risco de adulteração e os 

instrumentos de monitorização devem ser calibrados de modo 

a cumprir as diretrizes. O testo Saveris Pharma automatiza a 

documentação contínua e centralizada dos dados de medição 

e permite uma reação rápida em caso de violações dos 

valores-limite ou outros desvios críticos do sistema graças a 

um sistema abrangente de gestão de alarmes.

O testo Saveris Pharma oferece uma solução completa 

constituída por sensores, software e um serviço GxP 

abrangente para as seguintes aplicações:

• Salas limpas

• Produção

• Enchimento assético

• Embalagem

•   Armazenamento temporário e final de APIs, excipientes e 

produtos acabados

O sistema de monitorização ambiental validável cumpre o 

princípio ERES (Electronic Records, Electronic Signatures) e, 

portanto, está em conformidade com os requisitos da norma 

21 CFR Parte 11 para os sistemas automatizados.
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Logística

No armazenamento de produtos farmacêuticos, é também 

necessário realizar e documentar a monitorização contínua da 

temperatura de acordo com normas mínimas válidas 

internacionalmente e calibrar os instrumentos de medição 

utilizados num intervalo de tempo predefinido. Isto assegura 

que a qualidade e a segurança dos produtos não são postas 

em perigo. Antes de instalar um sistema de monitorização 

ambiental, deve ser realizado um estudo de distribuição de 

temperatura (mapeamento) fiável para configurar o sistema de 

acordo com os resultados deste estudo.

A Testo não só lhe fornece o sistema, como também oferece 

um serviço abrangente de calibração, mapeamento, 

qualificação e validação nos seguintes campos de aplicação: 

• Armazéns e centros de distribuição

• Receção de mercadorias

• Armazéns com lineares altos

• Câmaras de refrigeração

•   Refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, aplicações 

de azoto líquido

Assistência sanitária

No setor da saúde, as soluções de medição ambiental são 

utilizadas em muitas áreas diferentes para garantir a segurança 

dos pacientes e reduzir o risco de perdas de produtos e 

violações da regulamentação. Seja em salas de operações ou 

em cirurgias hospitalares para a monitorização de 

medicamentos, num banco de sangue e tecidos para a 

proteção de amostras ou na própria farmácia de um hospital 

onde são fabricados e armazenados medicamentos sensíveis. 

O sistema centralizado de monitorização ambiental testo 

Saveris Pharma reúne muitas salas e instalações diferentes em 

múltiplos locais e assegura a documentação de acordo com os 

regulamentos. Para proteger os pacientes e as amostras 

sensíveis, a nossa solução é utilizada nos seguintes campos 

do setor da saúde:

Supervisão das condições ambientais em espaços:

•  Hospitales 

• Laboratorios  

• Blocos operatórios 

• Consultorios y habitaciones de pacientes  

• Farmacias  

• Almacenes frigoríficos  

• Salas blancas

• Bancos de sangue e de tecidos

Supervisão da temperatura e da humidade dos equipamentos:

•  Refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, aplicações 

de azoto líquido

• Incubadoras
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testo Saveris Pharma:  
Visão geral do sistema

Rede de clientes
Rede Testo

testo UltraRange 
Gateway

Transmissor 1 Transmissor 2

Acoplador analógico

testo UltraRange

testo 150 
TUC4

Sondas digitais Sondas analógicas

Transmissores
testo 6681 com sonda:  
Medição de humidade e temperatura em aplicações 
especiais (ambientes de medição altamente húmidos / 
com humidade residual / exigentes, por exemplo H2O2)
testo 6383
Medição de pressão diferencial altamente exata em 
aplicações em salas limpas (transmissor com design 
montado em painel, combinação opcional de pressão 
diferencial, humidade e temperatura)

Acoplador analógico
Para além da temperatura e da humidade, é também 
possível integrar outros parâmetros de medição, tais como 
a pressão diferencial no sistema de monitorização 
ambiental.  
Isto integra todos os transmissores com uma entrada de 
corrente/voltagem normalizada.

Módulos de comunicação
A utilização de diferentes tecnologias de comunicação com os módulos de registadores de dados 
testo 150 é facilitada. Dependendo da aplicação, é possível utilizar uma infraestrutura existente 
(WLAN ou Ethernet) ou utilizar tecnologia sem fios para longas distâncias testo UltraRange.
Com este novo desenvolvimento, terá a possibilidade de utilizar uma rede de rádio autónoma através 
dos seus próprios sinais encriptados. Esta rede de rádio tem um longo alcance e uma excelente 
força de sinal para uso interior.

Mais informações na página 10

Mais informações na página 14

Mais informações na página 16
Mais informações podem ser obtidas junto da 
pessoa de contacto.

Sondas digitais
Medições altamente exatas para os parâmetros GxP 
relevantes no ambiente regulado. Para a calibração das 
sondas não é necessário interromper a medição; as sondas 
são trocadas durante o funcionamento. Os registadores de 
dados não têm de ser desmontados e não surgem lacunas 
nos valores medidos.
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testo Saveris 
Base V 3.0

Ponto de Acesso WLAN 
própio do cliente

WLAN LAN/PoE

Sondas analógicas

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

Software testo 
Saveris CFR

Cockpit

Sondas analógicas
Abrangem quase todos os cenários de medição de 
temperatura:
As sondas com sensor NTC 
são particularmente robustas e fiáveis
As sondas com resistência de platino (Pt100)
são utilizadas para medições numa gama de temperaturas 
mais ampla.
Os termopares
convencem pela seleção versátil e abrangente de sensores 
adequados para diferentes aplicações.

Cockpit do testo Saveris CFR 
O cockpit intuitivo baseado na web do software testo 
Saveris CFR permite detetar alarmes a qualquer momento, 
tomar as medidas corretivas necessárias e confirmá-los. 
Os alarmes encontram-se claramente representados no 
cockpit. O reconhecimento de um alarme deve ser sempre 
completado com uma assinatura digital, personalizada e 
um comentário obrigatório sobre o evento.

Mais informações na página 18

Mais informações na página 20

Software testo Saveris CFR
Todos os dados de medición são recopilados, visualizados 
e documentados de forma ininterrompida. O estrito 
cumprimento da norma 11 do CFR 21 da FDA dos EUA, 
bem como do Anexo 11 da diretiva da UE para as BPFs é 
assegurado pela integridade máxima dos dados, auditorias 
rastreáveis, níveis de utilizadores com diferentes direitos e 
assinaturas eletrónicas.

testo Saveris Base V 3.0
A base é o coração do sistema testo Saveris Pharma. Pode 
gerir as medições de até 3 000 canais, processá-los e gerar 
alarmes se algum dos valores-limite for ultrapassado.

Data loggers modulares testo 150
Supervisão segura, simples e eficiente de parâmetros 
ambientais críticos de acordo com as rigorosas diretivas 
GxP.
testo 150 TUC4 
(quatro ligações para sensores digitais): troca e calibração 
de sondas durante o funcionamento, independentemente 
do módulo de registo de dados.
testo 150 TC4 
(quatro ligações para termopares): ideal para aplicações 
industriais e para a medição de condições extremas.
testo 150 DIN2 
(duas ligações para sondas padrão): Permite a utilização da 
vasta gama de sondas Testo que cobrem várias aplicações.
testo 150 T1 
(apenas sensor interno): Sensor de temperatura interno 
NTC para o registo de temperatura

Mais informações na página 8

Mais informações na página 21

Mais informações na página 12
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°C

%HR

Registo de medição automatizado e contínuo sem lacunas de 

dados num ambiente regulamentado por GxP

Combináveis com os módulos de comunicação Testo para 

transferência dos dados de medição via WLAN, Ethernet ou 

tecnologia de rádio testo UltraRange

Alarmes e documentação conforme as GxP

Supervisão eficiente graças à ligação de até quatro sensores

Certificado de conformidade DIN EN 12830:2018

Alarme duplo no caso de não cumprimento dos valores-limite 

diretamente no registador de dados

Registadores de dados modulares para 
monitorização de parâmetros ambientais
testo 150

Os quatro registadores modulares testo 150 fazem parte do 

sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma e 

permitem uma monitorização segura, simples e eficiente dos 

parâmetros ambientais críticos, de acordo com as rigorosas 

diretivas GxP.

•  testo 150 TUC4 (quatro ligações para sensores digitais): 

troca e calibração de sondas durante o funcionamento, 

independentemente do registador de dados modular.

•  testo 150 TC4 (quatro ligações de termopares): ideal para 

aplicações industriais e medição de condições extremas.

•  testo 150 DIN2 (duas ligações para sondas padrão): 

permite a utilização da vasta gama de sondas Testo cobrindo 

várias aplicações..

•  testo 150 T1 (apenas sensor interno): sensor de 

temperatura interno NTC para o registo de temperatura.

Todos os registadores de dados modulares emitem alarmes no 

caso de não cumprimento dos valores-limite através do 

software de gestão de dados de medição testo Saveris CFR + 

cockpit. 

Graças ao conceito modular, os registadores de dados testo 

150 podem ser integrados em qualquer infraestrutura de 

comunicação existente (WLAN, LAN). A tecnologia opcional de 

rádio testo UltraRange de longa distância (opcional) também 

permite a transferência autónoma e segura dos valores 

medidos em longas distâncias.

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Registadores de dados modulares

Nota: encontrará os dados técnicos na página 22
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EN 12830:2018

EN 12830:2018 EN 12830:2018

EN 12830:2018

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Registadores de dados modulares

Dados do pedido

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4 testo 150 T1

Registador de dados modular com ecrã e 
4 ligações para todos os sensores Testo 
com conetor TUC.  
Incl. suporte de parede, pilhas e protocolo 
de calibração.

Registador de dados modular com ecrã e 
2 ligações para sensores de temperaturas 
com conetor Mini-DIN.  
Incl. suporte de parede, pilhas e protocolo 
de calibração.

Registador de dados modular com 
ecrã e 4 ligações para termopares.
Incl. suporte de parede, pilhas e 
protocolo de calibração.

Registador de dados modular com 
ecrã e 1 sensor de temperatura 
interno NTC. Incl. suporte de parede, 
pilhas e protocolo de calibração.

Modelo 0572 3320 Modelo 0572 3340

Modelo. 0572 3330 Modelo 0572 3350

Acessórios

Acessórios Modelo

Pilhas Energizer L91 0515 0572

Fonte de alimentação e cabo USB para testo 150 0572 5004

4 pilhas LR 6 (alcalinas de manganês mignon AA) 0515 0414

Íman para suporte de parede testo 150 0554 2001

Módulos de comunicação Modelo

Módulo de comunicação LAN / PoE 0554 9330

Módulo de comunicação WLAN 0554 9320

Módulo de comunicação testo UltraRange Região Europa 0554 9311 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região América  0554 9312 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região China 0554 9313 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região APAC* 0554 9314 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região Coreia do Sul 0554 9315 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região índia 0554 9316 01

Módulo de comunicação testo UltraRange Região Rússia 0554 9317 01

*Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau
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Componentes modulares para a comunicação via WLAN, 

Ethernet e testo UltraRange (rádio)

Tecnología testo UltraRange: um longo alcance de rádio e 

excelente intensidade de sinal em comparação com outras 

tecnologias de rádio convencionais

Homologações de rádio internacionais

Combináveis livremente com todos os registadores de dados 

modulares testo 150 para a mais vasta gama de aplicações

Fácil instalação, manutenção e comissionamento

Módulos de comunicação para  
testo 150, a Base testo Saveris V3.0  
e o testo UltraRange Gateway

Os módulos de comunicação permitem a utilização de várias 

tecnologias de comunicação com os registadores de dados 

modulares testo 150. Dependendo da aplicação, uma 

infraestrutura existente pode ser utilizada (WLAN ou Ethernet) 

ou a tecnologia sem fios pode ser utilizada para longas trajetos 

testo UltraRange. 

Nota: encontrará os dados técnicos sobre os módulos na página 23

Com este novo desenvolvimento, terá a possibilidade de 

utilizar uma rede de rádio autónoma utilizando os seus próprios 

sinais encriptados. Esta rede de rádio tem um longo alcance e 

uma excelente força de sinal para uso interior. 

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Módulos de comunicação
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Dados do pedido

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Módulos de comunicação

Módulo de comunicação 
LAN/PoE

Módulo de comunicação WLAN

Módulo de comunicação 
testo UltraRange

Modelo. 0554 9330 Modelo 0554 9320

Versão para Modelo

Região 
Europa

Registadores de dados 0554 9311 01
Base e Gateway 0554 9311 02

Região 
América

Registadores de dados 0554 9312 01
Base e Gateway 0554 9312 02

Região 
China

Registadores de dados 0554 9313 01
Base e Gateway 0554 9313 02

Região 
APAC*

Registadores de dados 0554 9314 01
Base e Gateway 0554 9314 02

*Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau

Acessórios

Base Modelo

testo Saveris Base V 3.0 0572 9320

Gateway Modelo

testo UltraRange Gateway 0572 9310

Registadores de dados Modelo

Registador de dados testo 150 TUC4 0572 3320

Registador de dados testo 150 TC4 0572 3330

Registador de dados testo 150 DIN2 0572 3340

Registador de dados testo 150 T1 0572 3350

Módulo de comunicação LAN com 
PoE para os registadores de dados 
testo 150

Mdulos de comunicação testo UltraRange para registadores de dados testo 150 
e o testo UltraRange Gateway

Módulo de comunicação WLAN para 
os registadores de dados testo 150

Versão para Modelo

Região Coreia 
del Sur

Registadores de dados 0554 9315 01
Base e Gateway 0554 9315 02

Região India Registadores de dados 0554 9316 01
Base e Gateway 0554 9316 02

Região Rússia Registadores de dados 0554 9317 01
Base e Gateway 0554 9317 02
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Armazenamento automatizado, contínuo e sem lacunas dos 

dados de medição

A Base testo Saveris V3.0 pode gerir até 3 000 canais de 

medição

Completo sistema de gestão de alarmes

Alarme no caso de não cumprimento do valor-limite de acordo 

com as normas GxP

Base e Gateway

A Base testo Saveris V3.0 é o coração do sistema de 

monitorização ambiental testo Saveris Pharma. Gere valores 

medidos de até 3 000 canais, processa-os e gera alarmes se 

os valores-limite forem excedidos.

A bateria de emergência integrada também garante a máxima 

segurança em caso de falha de energia. Vários transmissores 

de alarme podem ser ligados através de um relé de alarme, 

para que os alarmes possam ser enviados por SMS, ou 

emitidos como sinais óticos ou acústicos.

Para além de Ethernet e WLAN, o sistema de monitorização 

ambiental testo Saveris Pharma também suporta a tecnologia 

por rádio para trajetos distância testo UltraRange. Para além da 

utilização de uma infraestrutura existente, isto também lhe dá a 

oportunidade de utilizar uma rede de rádio autónoma utilizando 

os seus próprios sinais codificados. Esta rede de rádio tem um 

longo alcance e uma excelente força de sinal para uso interior.

Base testo Saveris V3.0 
testo UltraRange Gateway

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Base e Gateway

Nota: encontrará os dados técnicos sobre a estação base e o gateway na página 24
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Estação base e gateway

Dados do pedido

Base testo Saveris V 3.0 testo UltraRange Gateway

Baser testo Saveris, incl. pilha e cabo de 
configuração.
Atenção: Os módulos de comunicação e as fontes 
de alimentação não estão incluídos no âmbito da 
entrega.

Gateway para a ligação por rádio testo 
UltraRange incl. cabo de configuração.
Atenção: Os módulos de comunicação e as 
fontes de alimentação não estão incluídos no 
âmbito da entrega.

Modelo 0572 9320 Modelo 0572 9310

Acessórios

Acessórios para a Base testo Saveris V3.0 e a testo UltraRange Gateway Modelo

Pé de mesa 0554 7200

Fonte de alimentação com cabo USB 0572 5004

Módulo de comunicação testo UltraRange Región EU 0554 9311 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Región US 0554 9312 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Región CN 0554 9313 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Região APAC* 0554 9314 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Región KR 0554 9315 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Región IN 0554 9316 02

Módulo de comunicação testo UltraRange Región RU 0554 9317 02

*Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau

Acessórios para a Base testo Saveris V3.0 Modelo

Bateria de reposição 0515 5107

Recetor LTE (EMEA) 0554 7210

Recetor LTE (América) 0554 7211

Recetor LTE (APAC e Austrália) 0554 7212

Antena externa para o recetor LTE 0554 7230

Módulo de alarme (visual e acústico) 0572 9999 
Para o funcionamento:  

Fonte de alimentação de 24 V 
0554 1749 requerida
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Integração de muitos outros parâmetros de medição através de 

uma ligação de 4 – 20 mA

Interfaces normalizadas para uma fácil integração

Ligação simples aos registadores de dados testo 150 TUC4 

através de uma ligação TUC

Acoplador analógico-digital com entrada 
de corrente/voltagem para registador de 
dados modular testo 150 TUC4 

Para além da temperatura e da humidade, é também possível 

integrar outros parâmetros de medição, tais como a pressão 

diferencial no sistema de monitorização ambiental. Isto integra 

todos os transmissores com uma entrada de corrente/voltagem 

normalizada.

O acoplador analógico digital pode ser facilmente integrado no 

sistema Saveris facilmente através do registador de dados 

testo 150 TUC4 via Ethernet, WLAN ou tecnologia por rádio 

testo UltraRange. 

testo Saveris Pharma

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Acoplador analógico digital

Dados do pedido

Acoplador analógico digital para 
testo 150

Modelo. 0572 2166

Nota: encontrará os dados técnicos sobre o acoplador analógico digital na página 25
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Sondas digitais de alta exatidão para o ambiente regulado por 

GxP

Mudança de sondas em segundos sem interrupção de dados 

na documentação

Ampla intervalo de medição de temperatura 

Fácil manuseamento e instalação

Supervisão eficiente da instalação com os contactos de porta 

digitais

Sondas de humidade e temperatura  
digitais para o registador de dados 
modular testo 150 TUC4

As sondas digitais permitem medições altamente exatas para 

os parâmetros relevantes das GxP no ambiente regulado. Para 

a calibração das sondas não é necessário interromper a 

medição; as sondas são trocadas durante o funcionamento. Os 

registadores de dados não têm de ser desmontados e não 

surgem lacunas nos valores medidos.

As sondas digitais podem ser utilizadas com o módulo de 

registo de dados testo 150 TUC4 e beneficiar da versatilidade 

do sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma: 

utilize várias infraestruturas de comunicação tais como WLAN 

ou Ethernet, ou a moderna tecnologia por rádio testo 

UltraRange para uma comunicação inigualável em longos 

trajetos, com segurança, eficiente e através de uma rede 

própria.

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Sondas de humidade e temperatura digitais

Nota: encontrará os dados técnicos sobre as sondas de humidade e temperatura digitais na 

página 26
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Sondas de humidade e temperatura digitais

Dados do pedido

Sondas / Matriz de registadores de dados

Modelo Descrição testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Sondas digitais

0572 2162 Mini sonda de temperatura digital NTC X - -

0572 2163 Sonda de temperatura PT100 digital, com cabo X - -

0572 2164 Mini sonda de temperatura e humidade digital X - -

0572 2165 Sonda de temperatura e humidade digital, com cabo X - -

0572 2161 Contacto de porta digital X - -

0618 0071 Sonda de temperatura Pt100 digital, flexível X - -

0618 7072 Sonda de laboratório Pt100 digital, com revestimento em vidro X - -

Acessórios

Intervalo de uso de temperaturas Modelo

Cabo de extensão de 2 m -30 … +50 °C 0449 3302

Cabo de extensão de 6 m -30 … +50 °C 0449 3306

Cabo de extensão de 10 m -30 … +50 °C 0449 3310
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°C
Medição de alta exatidão no ambiente regulado por GxP

Amplo intervalo de medição de temperatura

Ampla gama de sondas, possibilidade de pedido de sondas 

personalizadas

Breve tempo de resposta

Diferentes variantes e comprimentos de cabos disponíveis

Sondas de temperatura analógicas para os 
registadores de dados testo 150

As sondas de temperatura analógicas Testo cobrem quase 

todas as aplicações possíveis da medição de temperatura na 

área farmacêutica. 

As sondas com sensor NTC são especialmente robustas e 

fiáveis. Distinguem-se também pela sua elevada exatidão e por 

uma vasta gama de aplicações na medição da temperatura. 

As sondas de resistência de platina (Pt100) são utilizada 

quando se pretende medir uma gama de temperaturas mais 

ampla do que a que pode ser coberta pelas sondas NTC. 

O termopares convencem através de uma seleção versátil e 

integral dos sensores adequados para diferentes usos.

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Sondas de temperatura analógicas

Nota: encontrará os dados técnicos sobre as sondas de temperatura analógicas na página 27 e 

28
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Sondas de temperatura analógicas

Matriz de sondas / registadores de dados

T
ip

o

Sondas adaptadas aos registadores  
de dados

Sondas Modelo
testo 150

TUC4
testo 150

TC4
testo 150

DIN2

N
T
C

Sonda NTC de penetração com cabo plano, comprimento do cabo 2 m, IP 54 0572 1001 - - X

Sonda de temperatura externa de 12 mm, conetável sem cabo 0572 2153 - - X

Mini sonda, IP 54 0628 7510 - - X

Sonda de imersão/penetração de alta exatidão, cabo de 6 m, IP 67 0610 1725 - - X

Sonda fixa com revestimento de alumínio, IP 65 0628 7503 - - X

Sonda braçadeira com fita de velcro para tubos com um diâmetro máximo de 
75 mm. 0613 4611 - - X

Sondas para a medição de superfícies 0628 7516 - - X

Sondas de temperatura para superfícies de paredes 0628 7507 - - X

Sonda para alimentos NTC (IP 65) em aço inoxidável com cabo PUR 0613 2211 - - X

Sonda de imersão/penetração estanca NTC 0613 1212 - - X

Sonda de imersão/penetração de alta exatidão, cabo de 1,5 m, IP 67 0628 0006 - - X

Sonda estanca de imersão/penetração 0615 1212 X - -

Sonda de temperatura do ar, muito robusta 0615 1712 X - -

Sonda de temperatura com cinta de velcro 0615 4611 X - -

P
t1

0
0

Sonda Pt100 de penetração com cabo plano, comprimento do cabo 2 m, 
IP 54 0572 7001 - - X

Sonda robusta de imersão/penetração estanca Pt100 0609 1273 - - X

Sonda robusta para alimentos Pt100 de aço inoxidável (IP 65) 0609 2272 - - X

T
P

Sonda TP de penetração com cabo plano, tipo K, comprimento do cabo 2 m, 
IP 54 0572 9001 - X -

Termopar con adaptador TP, flexível, 800 mm de comprimento, de fibra de 
vidro 0602 0644 - X -

Termopar com adaptador TP, flexível, 1500 mm de comprimento, de fibra de 
vidro 0602 0645 - X -

Termopar com adaptador TP, flexível, 1500 mm de comprimento, PTFE 0602 0646 - X -

Sonda magnética, força de adesão aprox. 20 N, com ímanes de fixação 0602 4792 - X -

Sonda magnética, força de adesão aprox. 10 N, com ímanes de fixação 0602 4892 - X -

Ponta de medição de imersão, flexível para medições em ar / gases de com-
bustão 0602 5693 - X -

Ponta de medição de imersão, flexível 0602 5792 - X -

Ponta de medição de imersão flexível e de baixa massa 0602 0493 - X -

Sonda braçadeira para diâmetros do tubo de 5 … 65 mm 0602 4592 - X -

Sonda braçadeira para tubos com cinta de velcro 0628 0020 - X -

Sonda fixa com revestimento em aço inoxidável 0628 7533 - X -

Sonda de agulha estanca e de ação ultra-rápida 0628 0027 - X -

Sonda de alimentos congelados, desenho em berbequim 0603 3292 - X -

Sonda resistente de penetração para alimentação com pega especial 0603 2492 - X -

Sonda de imersão/penetração estanca standard 0603 1293 - X -
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Software cliente e visualizador incluindo base de dados para 

instalação no PC ou servidor.

Localização rápida e gestão de alarmes através uma 

visualização gráfica

Acesso a dados independentes da plataforma

Gestão de alarmes configurável de forma individual e relatórios

Não é necessária formação muito extensiva para a utilização e 

risco mínimo de erros devido ao funcionamento intuitivo

Possível reconhecimento de alarmes através de um dispositivo 

inteligente

Software de gestão de dados  
de medição para o ambiente industrial  
e regulado pelas GxP

Todos os dados de medição são recolhidos, visualizados e 

documentados no software testo Saveris.

A variante CFR validável do software garante um cumprimento 

estrito da norma US 21 CFR parte 11, bem como com o anexo 

11 da diretiva UE as BPfS através da integridade máxima dos 

dados, auditorias rastreáveis, níveis de utilizadores com 

diferentes direitos e assinaturas eletrónicas.

O cockpit intuitivo baseado na web do software testo Saveris 

CFR também lhe permite detetar e reconhecer alarmes em 

qualquer altura e a partir de qualquer dispositivo.

Os alarmes encontram-se claramente representados no 

cockpit e não existe a possiblidade de serem ignorados. 

 

 O reconhecimento de um alarme deve ser sempre completado 

com uma assinatura digital, personalizada e um comentário 

obrigatório sobre o evento.

testo Saveris CFR
testo Saveris PRO
Cockpit

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Software testo Saveris



21

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Software testo Saveris

Software testo Saveris
-  Gestão de alarmes incl. gestão de escalonamento
-  Gestão de calibração
-  Funções avançadas de análise sem exportação dos dados como ficheiro 

CSV (disponível como opção) 
-  Relatórios individuais com base nas necessidades dos utilizadores
- Análise e representação gráfica / tabular dos dados de medição
-  O conceito cliente-servidor: os dados de medição podem ser 

monitorizados a partir de diferentes computadores em rede.
-  Todos os dados de medição da monitorização da humidade e 

temperatura são arquivados centralmente e armazenados à prova de 
adulterações pelo software testo Saveris.

Cockpit
-  Fácil acesso e a partir de qualquer lugar aos dados de medição assim 

como confirmações de alarme através do seu smartphone/tablet
-  Interface de utilizador independente da plataforma com fácil operação 

intuitiva
-  Requisitos muito reduzidos para a formação, a criação de cursos de 

formação e SOPs para aprender a operar o Cockpit.
-  A estrutura com hierarquia geográfica permite uma visão alargada em 

sistemas complexos com muitos pontos de medição.
-  Excelente gestão de utilizadores baseada nos conteúdos de Windows 

Active Directory do cliente
-  Controlo da autorização de acesso e reconhecimento de alarmes
-  Personalização do sistema carregando os seus próprios planos da 

unidade ou da instalação, ou os logótipos da empresa

Dados do pedido

-  Audit Trail e princípio ERES (Electronic Records / Electronic Signatures) 
baseados nas exigências reguladoras em conformidade com a 21CFR 
parte 11 assim como o anexo 11 do regulamento GMP

-  Excelente gestão de utilizadores com base nos diferentes grupos de 
utilizadores Windows e nas respetivas entradas válidas no Windows 
Active Directory

O software testo Saveris CFR  
inclui adicionalmente

testo Saveris PRO

testo Saveris CFR

Modelo 0572 0181

Modelo 0572 0190

Modelo 0572 0182

Modelo 0572 0193

Modelo 0572 0195

Software testo Saveris PRO (1-10 utilizadores) + cockpit

Licença do software testo Saveris PRO (+1 utilizador)

Licença do software testo Saveris CFR (1-10 utilizador) + cockpit

Licença do software testo Saveris CFR (+1 utilizador)

Licença do software testo Saveris CFR (ilimitada)
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2 testo 150 T1

Ecrã

Tipo de ecrã Visualizador de segmentos

Funções do ecrã Visualização de 2 canais de medição, incumprimentos de valores-limite, estado de ligação, intensidade do sinal, carga da pilha, 
possibilidade da desativação do ecrã

Especificações físicas

Material da estrutura PC/PET (à frente) / ABS+PC+10% GF/PET (atrás)

Medidas (L x A x C) 69,3 x 88,0 x 29,0 mm 69,3 x 89,3 x 29,0 mm 69,3 x 87,9 x 29,0 mm 69,3 x 88,3 x 29,0 mm

Intervalo de medição
Analógico (NTC): 
-40 … +150 °C 

Digital: ver sonda

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

NTC: -40 … +150 °C 
Pt100 (com sonda externa):  

-200 … +600 °C

-40 … +50 °C 
(sonda interna)

Exatidão (± 1 dígito) Analógico (NTC): ±0,3 °C 
Digital: ver sonda 

±(0,5 °C + 0,5% do valor 
medido) 

NTC: ±0,3 °C 
Pt100: ±0,1 °C (0 … +60 °C) 

±0,2 °C (-100 … +200 °C) 
±0,5 °C (intervalo restante)

±0,4 °C

Resolução Analógico (NTC): 0,1 °C / 0,1 °F  
Digital: ver sonda 0,1°C NTC: 0,1 °C / 0,1 °F 

Pt100: 0,01 °C / 0,01 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Peso aprox. 255 g

Classe de proteção IP IP 67 y IP 65 (com módulo de comunicação WLAN e testo UltraRange montado), IP 30 (Ethernet) (sem sonda respetivamente)

Condições de funcionamento e armazenamento

Temperatura de 
armazenamento  -40 … +60 °C

Temperatura de 
funcionamento  -40 … +50 °C

Alimentação

Alimentação de corrente opcional através de fonte de alimentação e Micro USB (0572 5004)

Tipo de pilha 4 pilhas tipo AA
A temperaturas inferiores a +10 °C, é recomendada a utilização de pilhas Energizer de líio (0515 0572)

Duração da bateria

testo UltraRange:  
até 7,2 anos

WLAN: 3,5 anos
(1 h de ciclo de comunicação, 

medição de 15 min., +25 
ºC, 1 sonda NTC digital 

conetada)

testo UltraRange:  
até 6,4 anos

WLAN: 3,3 anos
(1 h de ciclo de comunicação, 
medição de 15 min., +25 ºC, 1 

sonda tipo K conetada)

testo UltraRange:  
até 6,7 anos

WLAN: 3,7 anos
(1 h de ciclo de comunicação, 

medição de 15 min., 25 
ºC, 1 sonda NTC analógica 

conetada)

testo UltraRange:
até 7,2 anos

WLAN: 3,5 anos
(1 h de ciclo de comunicação,
medição de 15 min, +25 °C)

Interfaces

Ligações

4 tipo TUC  
Micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

4 termopares (tipo K, J, T)
Micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

2 mini-DIN
Micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

Micro USB
TCI (testo Communication 

Interface)

Armazenamento de dados de medição

Intervalo de medição 5 s … 24 h (comunicação Ethernet) / 1 min … 24 h (rádio testo UltraRange ou WLAN)

Canais 16 4 2 1

Memória interna  
(por canal) mín. 16.000 valores medidos mín. 64.000 valores medidos mín. 128.000 valores 

medidos 256.000 valores medidos

Intervalo de 
comunicação 1 min … 24 h

Outros

Suporte de parede incluído

Dados técnicos Registadores de dados modulares
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos

Dados técnicos Módulos de comunicação

Módulo de comunicação 
LAN/PoE

Módulo de comunicação  
WLAN

Módulo de comunicação  
testo UltraRange

Especificações físicas

Material da estrutura Plástico

Medidas (L x A x C) 67,8 x 29,5 x 28,9 mm 67,8 x 12,2 x 28,9 mm 67,8 x 112,8 x 28,9 mm

Peso aprox. 45 g aprox. 17 g aprox. 30 g

Classe de proteção IP  
(com ligação a um 
registador de dados testo 
150)

IP 30 IP 67 IP 67

Condições de funcionamento e armazenamento

Temperatura de 
armazenamento  -40 … +60 °C

Temperatura de 
funcionamento  -35 … +50 °C  -35 … +50 °C  -40 … +50 °C

Alimentação

Alimentação de corrente via PoE (classe 0) via TCI via TCI

Interfaces

Ligações LAN (velocidade de transferência: 
10/100 Mbit) TCI TCI

Registadores de dados 
conectáveis testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2, testo 150 T1

Armazenamento de dados de medição

Intervalo de comunicação 1 min … 24 h

Outros

Radiofrequência - 2,4 GHz

868 MHz (Região Europa) 
868 MHz (China) 

920 MHz (Região APAC*) 
915 MHz (Região América) 
922 MHz (Coreia do Sul) 

865 MHz (Índia) 
868 MHz (Rússia)

Alcance de transferência 20 m no interior de edifícios

100 m no interior de edifícios (em 
função das limitações de espaço)

17 km em campo aberto (sem 
limitações)

*Japão, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau



24

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos

Dados técnicos Base e Gateway

Base  
testo Saveris V 3.0 testo UltraRange Gateway

Especificações físicas

Material da estrutura Plástico ABS/PC

Dimensões (C x L x Al) 193 x 112 x 46 mm

Peso aprox. 370 g aprox. 314 g

Classe de proteção IP IP20

Condições de funcionamento e armazenamento

Temperatura de 
armazenamento  -20 … +60 °C -20 … +80 °C

Temperatura de funciona-
mento +5 … +35 °C 0 … +50 °C

Alimentação

Alimentação de corrente PoE classe 0; opcional através da fonte de alimentação e cabo Micro USB (modelo 0572 5004)

Tipo de bateria

Bateria de iões de lítio 3,7 V / 2,6 Ah, 
Modelo. 0515 0107

(para backup dos dados e alerta de emergência em caso de 
falha de energia)

-

Interfaces

Ligações

2 tipo USB 
LAN/PoE: 

Velocidade de transferência 10/100 Mbit 
PoE classe 0 
Micro USB 

Ligação de relé de alarme

1x USB 
LAN/PoE: 

Velocidade de transferência 10/100 Mbit 
PoE classe 0 
Micro USB

Canais por base 3000 -

Registadores de dados por 
gateway - 40

Armazenamento de dados de medição

Memória Lista circular -

máx. quantidade de 
valores de medição 120000000 -

Memória interna  
(por canal) 40000 -

Outros

Relé de alarme Ligação disponível para relé de alarme externo -

Módulo GSM via recetor LTE -
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos

Especificações físicas

Material da estrutura Plástico

Medidas (L x A x C) 85 x 100 x 38 mm

Peso 240 g

Classe de proteção IP IP54

Condições de funcionamento e armazenamento

Temperatura de 
armazenamento -25 … +60 °C

Temperatura de funciona-
mento +5 … +45 °C

Power

Alimentação de corrente Alimentação de corrente mediante o registador de dados testo 150 TUC4

Interfaces

Ligações Entrada de 2 ou4 fios de corrente/tensão

Registadores de dados 
conectáveis testo 150 TUC4

Armazenamento de dados de medição

Intervalo de medição 4 … 20 mA; 0 … 10 V

Intervalo de medição 1 min … 24 h

Memória interna  
(por canal) 6.000 valores medidos

Intervalo de comunicação Dependendo da classe de comunicação de testo 150

Exatidão

Corrente 
Erro máximo: +0,03 mA

Resolução (erro mín.): 0,75 µA (16 Bit) erro comum: 5 µA 

Tensão 
0 … 1 V erro máximo: Resolução ±1,5 mV (erro mín.): 39 µV (16 Bit)  

erro comum: 250 µV
0 … 5 V erro máximo: Resolução ±7,5 mV (erro mín.): 0,17 mV erro comum: 1,25 mV

0 … 10 V erro máximo: ±15 mV  
Resolução (erro mín.): 0,34 mV  

erro comum: 2,50 mV

Dados técnicos Acoplador analógico digital
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Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos

Dados técnicos  
Sondas de humidade e temperatura digitais

Sondas Mini sonda de temperatura 
digital NTC

Mini sonda de temperatura 
e humidade digital

Sonda por cabo de 
temperatura e humidad 

digital

Contacto de porta digital

Modelo 0572 2162 0572 2164** 0572 2165** 0572 2161

Parâmetros de 
medição

°C/°F °C/°F, %HR (+ °Ctd, g/m³) °C/°F, %HR (+ °Ctd, g/m³) -

Tipo de sonda NTC NTC NTC -
Temperatura de 
funcionamento

-30 … +50 °C

Temperatura de ar-
mazenamento

-30 … +60 °C

Intervalo de medição -30 … +50 °C -30 … +50 °C / 0 … 100 %HR (sem condensação) E/S
Exatidão do sistema ±0,4 °C ±0,4 °C a +25 °C

±2,0 %HR a 0 … 90 %HR a +25 °C
±0,03 %HR/K (k=1) 
±1,0 %HR histerese

±1,0 %HR/desvio anual

-

Resolução 0,1°C 0,1 °C / 0,1 %HR -
Medidas Longitude 140 mm

Ø 15 mm
Longitude 140 mm 

Ø 15 mm
Longitude 30 mm / Largura 40 

mm / Altura 7 mm
Diâmetro do cabo - - 5 mm 2 mm
Longitude do cabo - - 1,3 m 1,3 m
Classe de proteção IP42 o sistema de registadores de dados/sondas
Peso 17,2 g 17,4 g 40,8 g 22,8 g
t90 °C 240 s °C 240 s / %HR 20 s °C 240 s / %HR 20 s -
Conexão TUC
** Não usar a cabeça de sonda em atmosferas com condensação. Para utilização contínua em intervalos de elevada humidade: > 80 %HR a ≤ 30 °C 

para > 12 h e> 60 %HR a > 30 °C para > 12 h contacte o departamento de serviços Testo ou contacte-nos através do website Testo.

Sondas Sonda por cabo de temperatura 
Pt100 digital

Flexível sonda de temperatura  
Pt100 digital

Sonda de laboratório Pt100 digital e 
com revestimento em vidro

Modelo 0572 2163* 0618 0071 0618 7072

Parâmetros de 
medição

°C/°F °C/°F °C/°F

Tipo de sonda Pt100 Pt100 Pt100
Temperatura de 
funcionamento

-30 … +50 °C

Temperatura de ar-
mazenamento

-30 … +60 °C

Intervalo de medição -85 … +150 °C (apenas sonda e cabo) -100 … +260 °C -50 … +400 °C
Exatidão do sistema ±(0,25 °C + 0,3 % do v.m.)  

a -49,9 … +99,9°C 
±0,55 °C intervalo de medição restante

±(0,3 °C + 0,3 % do v.m.) ±(0,3 °C + 0,3 % do v.m.) (-50 … +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % do v.m.)  

(+300,01 … +400 °C)
Resolução 0,01°C 0,01°C 0,01°C
Medidas Longitude 90 mm 

Ø 3 mm
Longitude 1000 mm 

Ø 4 mm
Longitude 200 mm 

Ø 6 mm
Diâmetro do cabo 5 mm 4 mm 3 mm
Longitude do cabo 1,3 m 1 m 1,6 m
Classe de proteção IP42 o sistema de registadores de dados/sondas
Peso 23,8 g 29 g 39 g
t90 °C 20 s °C 45 s °C 45 s
Conexão TUC
Pt100 exatidão classe A
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Dimensões 
Tubo da sonda/ponta do tubo da sonda

Intervalo de  
medição

Exatidão t90 Modelo

Sondas TP

Sonda TP de penetração com cabo 
plano, tipo K, comprimento do cabo 
2 m, IP 54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mm -40 … +220 °C Classe 1* 7 s 0572 9001

Termopar com adaptador TP, flexível, 
800 mm de longitude, de fibra de 
vidro, TP tipo K

Ø 1,5 mm

800 mm -50 … +400 °C Classe 2* 5 s 0602 0644

Termopar com adaptador TP, flexível, 
1500 mm de longitude, de fibra de 
vidro, TP tipo K Ø 1,5 mm

1500 mm
-50 … +400 °C Classe 2* 5 s 0602 0645

Termopar com adaptador TP, flexível, 
1500 mm de comprimento, PTFE, TP 
tipo K Ø 1,5 mm

1500 mm
-50 … +250 °C Classe 2* 5 s 0602 0646

Sonda magnética, força de aderência 
de aprox. 20 N, com imã, para medi-
ções em superfícies metálicas, TP tipo 
K, ligação: Cabo fixo estendido

Ø 20 mm
35 mm -50 … +170 °C Classe 2* 150 s 0602 4792

Sonda magnética, força de aderência 
aprox. 10 N, com imã, para medições 
a temperaturas elevadas em super-
fícies metálicas, TP tipo K, ligação: 
Cabo fixo estendido de 1,6 m

Ø 21 mm

75 mm -50 … +400 °C Classe 2* 60 s 0602 4892

Ponta de medição de imersão, flexível, 
para medições em ar/gases de escape 
(não adequado para medições em fun-
dições), TP tipo K Ø 3 mm

1000 mm
-200 …  
+1300°C

Classe 1* 4 s 0602 5693

Ponta de medição de imersão, flexível, 
TP tipo K

Ø 1,5 mm

500 mm -200 …  
+1000°C

Classe 1* 5 s 0602 5792

Ponta de medição de imersão, flexível, 
de baixa massa, ideal para medições 
em pequenos volumes, tais como 
placas de Petri ou para medições em 
superfícies (por exemplo, fixada com 
fita adesiva).

500 mmØ 0,25 mm
-200 …  
+1000°C

Classe 1* 1 s 0602 0493

TP tipo K, 2 m, cabo térmico com isolamento FEP, resistente a tempe-
raturas de até 200 °C, cabo oval com medidas: 2,2 mm x 1,4 mm

Sonda braçadeira para tubos com 5 
... 65 mm de diâmetro do tubo, com 
cabeça de medição intercambiável, 
intervalo de medição, brevemente até 
+280 °C, TP tipo K, ligação: Cabo fixo 
estendido de 1,2 m

-60 … +130 °C Classe 2* 5 s 0602 4592

Sonda braçadeira para tubos de velcro 
para medições de temperatura em 
tubos com diâmetro máx. de 120 mm, 
Tmáx +120 °C, TP tipo K, ligação: 
Cabo fixo estendido de 1,5 m

20 mm

395 mm -50 … +120 °C Classe 1* 90 s 0628 0020

Sonda fixa com revestimento em aço 
inoxidável, TP tipo K, ligação: Cabo 
fixo estendido de 1,9 m Ø 6 mm

40 mm -50 … +205 °C Classe 2* 20 s 0628 7533

Sonda estanca de agulha de ação 
ultra-rápida, para medições sem poro 
de penetração visível, TP tipo T, cabo 
fixo estendido

150 mm

Ø 1,4 mm

-50 … +250 °C ±0,2 °C (-20 … +70 °C)
Classe 1 (intervalo restante)

2 s 0628 0027

Sonda de alimentos congelados, de-
sign em berbequim, TP tipo T, cabo 
de ligação

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

-50 … +350 °C ±0,2 °C (-20 … +70 °C)
Classe 1 (intervalo restante)

8 s 0603 3292

Sonda resistente de penetração para 
alimentação com pega especial, cabo 
reforçado (PVC), TP tipo T, cabo fixo 
estendido

115 mm 30 mm
Ø 5 mm

Ø 3,5 mm

-50 … +350 °C ±0,2 °C (-20 … +70 °C)
Classe 1 (intervalo restante)

6 s 0603 2492

Sonda standard de imersão/pene-
tração, estanca, TP tipo T, cabo fixo 
estendido

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +350 °C ±0,2 °C (-20 … +70 °C)
Classe 1 (intervalo restante)

7 s 0603 1293

*Em conformidade com a norma EN 60584-2 a exatidão da classe 1 refere-se a -40 … +1000 °C (tipo K), a classe 2 a -40 … +1200 °C (tipo K), a classe 3 a -200 … +40 °C (tipo K).

Dados técnicos Sondas TP

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
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Dados técnicos Sondas NTC / Sondas Pt100

Dimensões 
Tubo da sonda/ponta do tubo da sonda

Intervalo de  
medição

Exatidão t90
Modelo

Sensor NTC

Sonda NTC de penetração com cabo 
plano, comprimento do cabo 2 m, 
IP 54 Ø 5 mm

90 mm

Ø 3,6 mm

30 mm -40 … +125 °C ±0,5 % do v.m.  
(+100 … +125 °C)
±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

8 s 0572 1001

Sonda de temperatura externa de 
12 mm, conetável sem cabo

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

-30 … +50 °C ±0,2 °C (-30 … +50 °C) 240 s 0572 2153

Mini sonda, IP 54

Ø 3 mm

35 mm -20 … +70 °C ±0,2 °C (-20 … +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 … +70 °C)

15 s 0628 7510

Sonda de imersão/penetração de 
elevada exatidão, cabo de 6 m, IP 67 
Ligação: Cabo fixo estendido; 
Longitude do cabo: 6 m

Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 … +80 °C ±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

5 s 0610 1725

Sonda fixa com revestimento de 
alumínio, IP 65, ligação: Cabo fixo 
estendido, longitude do cabo: 2,4 m Ø 6 mm

40 mm -30 … +90 °C ±0,2 °C (0 … +70 °C)
±0,5 °C (intervalo restante)

190 s 0628 7503

Sonda braçadeira para tubos de velcro 
para diâmetros do tubo de máx. de 
75 mm, Tmáx +75 °C, NTC, ligação: 
Cabo fixo estendido, longitude do 
cabo: 1,5 m

30 mm

300 mm -50 … +70 °C ±0,2 °C (-25 … +70 °C)
±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

60 s 0613 4611

Sonda para medição de superfícies, 
cabo fixo estendido de 2 m

40 mm
8 x 8 mm

-50 … +80 °C ±0,2 °C (0 … +70 °C) 150 s 0628 7516

Sonda de temperatura para superficies 
de paredes, por ejemplo, para detetar 
danos em materiais de construção, 
ligação: Cabo fixo estendido; 
Longitude do cabo: 3 m

-50 … +80 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,5 °C (-40 … -25,1 °C)

20 s 0628 7507

Sonda para alimentos NTC (IP 65) 
em aço inoxidável com cabo PUR, 
ligação: Cabo fixo estendido; 
Longitude do cabo: 1,6 m

Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 … +150 °C ±0,5 % do v.m. 
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

8 s 0613 2211

Sonda impermeável NTC de imersão/
penetração, cabo fixo estendido de 
1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +150 °C ±0,5 % do v.m. 
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

10 s 0613 1212

Sonda de imersão/penetração de 
elevada exatidão, cabo de 1,5 m, IP 67 
Ligação: Cabo fixo estendido; 
Longitude do cabo: 1,5 m

Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 … +80 °C ±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

5 s 0628 0006

Sonda impermeável de imersão/
penetração NTC, cabo fixo estendido 
de 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +150 °C ±0,5 % do v.m. 
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

10 s 0615 1212

Sonda de ar robusta NTC,  
Cabo fixo estendido de 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +125 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (intervalo restante)

60 s 0615 1712

Sonda de temperatura com cinta de 
velcro (NTC), cabo fixo estandido de 
1,4 m 300 mm

30 mm
-50 … +70 °C ±0,2 °C (-25 … +70 °C)

±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)
60 s 0615 4611

As sondas de temperatura standard do programa de temperatura Testo podem ser adaptadas individualmente à sua aplicação. 
Diríja-se à Testo para mais informações.

Sonda Pt100

Sonda Pt100 de penetração com cabo 
plano, comprimento do cabo 2 m, 
IP 54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mm -85 … +150 °C Classe A* 35 s 0572 7001

Sonda Pt100 de imersão/penetração 
resistente e estanca, cabo fixo 
estendido

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

-50 … +400 °C Classe A* (-50 … +300 °C)  
Classe B* (intervalo restante)

12 s 0609 1273

Sonda para alimentos Pt100 
resistente, em aço inoxidável (IP 65), 
ligação: Cabo fixo estendido Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 … +400 °C Classe A* (-50 … +300 °C)  
Classe B* (intervalo restante)

10 s 0609 2272

* Em conformidade com a EN 60751, a exatidão das classes A e B é aplicável de -200 até +600 °C (Pt100).

Sistema de monitorização ambiental testo Saveris Pharma
Dados técnicos
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A promessa de rendimento do testo Saveris Pharma.

O testo Saveris Pharma apoia-o de quatro maneiras ao mesmo tempo O sistema de monitorização ambiental regista e analisa os 

seus dados ambientais críticos, emite alarmes imediatamente no caso de não cumprimento dos valores-limite e pode apoiá-lo na 

otimização dos seus processos. Para tal, a solução completa utiliza três componentes-chave para o sucesso: sensores, software 

e serviços.

Sensores:
registo fiável dos dados de qualidade.

Graças a mais de 60 anos de experiência no fabrico de 

soluções e sensores de medição, a Testo fornece-lhe todos os 

instrumentos de medição de que necessita para supervisionar 

os parâmetros ambientais. Estes incluem registadores de 

dados para o registo automático dos valores medidos e a 

emissão de alarmes.

Software:
Conformidade com a proteção à prova de 
adulteração para todos os dados 
relacionados com as GxP.

O software testo Saveris CFR: cumpre os requisitos da norma 

FDA relativamente à 21 CFR Parte 11, bem como as diretivas 

GMPs UE Anexo 11 com uma plataforma centralizada de 

gestão de dados e com proteção contra modificações 

acessível a nível mundial. A plataforma permite uma análise 

completa e uma avaliação completa de todos os parâmetros 

de medição registados com a ajuda de alarmes flexíveis, várias 

funções de registo e várias possibilidades de alojamento de 

bases de dados.

Serviços:
um partner competente a nivel mundial.

Uma equipa de pessoas com formação específica sobre as 

GxP está à sua disposição em cada etapa do processo, 

altamente eficiente e disposta a fornecer o melhor serviço ao 

cliente possível, desde o planeamento, documentação, 

qualificação do sistema, validação do software até ao serviço e 

suporte técnico. Juntamente consigo, definimos um conceito 

de serviço personalizado para todas as fases do projeto. 

Mesmo para sistemas já em funcionamento, podemos 

oferecer-lhe aconselhamento, manutenção, calibração e 

validação do seu sistema.

Sistema de monitorização de dados de medição testo Saveris Pharma
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Há mais de 60 anos que a Testo é sinónimo de soluções 

inovadoras de medição "Made in Germany". Como líder 

mundial na tecnologia de medição portátil e estacionária, 

apoiamos os nossos clientes a economizar tempo e recursos, 

proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas e aumentar a 

qualidade dos produtos e serviços. 

Nas 35 filiais distribuídas por todo o mundo, mais de 3 000 

colaboradores investigam, desenvolvem, produzem e 

comercializam para a nossa empresa de alta tecnologia. A 

Testo convence mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo 

com analisadores de alta exatidão e soluções inovadoras para 

a gestão de dados de medição do futuro. Uma média de 

crescimento anual acima de 10% desde a sua fundação em 

1957 e um volume de negócios de cerca de 300 milhões de 

euros demonstram claramente que a região da Floresta Negra 

é completamente compatível com a criação de alta tecnologia. 

A chave para o sucesso da Testo representa um investimento 

superior à média no futuro da empresa. A Testo investe cerca 

de um décimo do volume de negócios anual mundial em 

Investigação e Desenvolvimento.

Alta tecnologia da Floresta Negra.

Filial

Sócios comerciais

Instrumentos Testo, S.A.

Zona Industrial, C/ B, nº 2

08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520

Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Siga-nos em:


