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testo 160 – system monitorowania
temperatury, wilgotności,
natężenia światła, UV i CO2
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ppm

mbar

Transfer danych pomiarowych za pomocą bezprzewodowej
sieci LAN do chmury Testo
Dostęp do danych pomiarowych za pomocą smartfona,
tabletu lub PC
Alarm przy przekroczeniach wartości granicznych
przez sms lub email
Mały rozmiar i wytrzymała konstrukcja
Nakładki “Deco-cover” umożliwiające indywidualne
dopasowanie koloru do otoczenia

System rejestratorów testo 160 jest nowoczesnym

Rejestratory

rozwiązaniem do monitorowania temperatury i wilgotności

pomieszczenia ekspozycyjnego, dzięki indywidualnie

łatwo

dopasowywują

pomieszczeń magazynowych i wystawowych jak również

zaprojektowanej

podczas transportu eksponatów. Rejestratory danych

Testo 160 umożliwia sprawdzenie wszystkich istotnych

przekazują wartości pomiarowe bezpośrednio przez

warunków otoczenia w celu zabezpieczenia wartości

sieć WLAN do Chmury Testo. Wartości pomiarowe

eksponatów i wypełnienia obowiązku rejestracji danych.

nakładce

na

się

w

wystrój

urządzenie.

przechowywane w Chmurze mogą być weryfikowane
w dowolnym miejscu i czasie za pomocą smartfona,
tabletu lub PC z dostępem do Internetu. W przypadku
przekroczenia wartości granicznych, alarm wysyłany
jest natychmiast przez e-mail lub SMS-em (opcja).

www.testo.com.pl
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Jak działa system monitorowania testo 160?
System rejestratorów testo 160 umożliwia łatwy dostęp i weryfikację warunków klimatycznych miejsca, w którym się
znajdują.

Zintegrowany czujnik
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testo 160 chmura
Modele licencji
Chmura Testo jest centralnym elementem pracy

w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując standardową

systemu monitorowania testo 160. Wartości pomiarowe

przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie lub

przesyłane są z bezprzewodowych rejestratorów

komputerze. W celu uzyskania dostępu do Chmury Testo

bezpośrednio do Chmury. Przechowywanie danych

należy zarejestrować się na www.museum.saveris.net.

pomiarowych w Chmurze pozwala na analizę danych

Basic

Advanced

Cykl pomiarowy

15 min. (stały)

1 min. do 24 h

Cykl komunikacji

15 min. (stały)

1 min. do 24 h

Przechowywanie danych

do 3 miesięcy

do 24 miesięcy

reczne (.pdf/.csv)

ręczne (.pdf/.csv)
automatyczne (.pdf/.csv)

dla 1 kanału

Max 10 kanałów

1

10

Bez limitu

Bez limitu

Górne / dolne granice alarmów

• Górne / dolne granice alarmów
• Opóźnienie alarmu

niski poziom baterii

niski poziom baterii

Alarmowanie przez email

Tak

Tak

Alarmowanie przez SMS

Nie

• 25 SMS/rejestrator na rok
• dodatkowy pakiet smsów na zapytanie

Raporty
Analiza danych
Ilość użytkowników konta
Liczba rejestratorów WLAN
na koncie
Opcje alarmu

Powiadomienia systemowe

12-miesięcy
licencja
Nr kat.
0526 0735

24-miesięcy
licencja
Nr kat.
0526 0732

Rejestracja: www.museum.saveris.net

36 -miesięcy
licencja
Nr kat.
0526 0733
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Dane zamówieniowe

testo 160 TH

testo 160 THE

rejestrator danych
WLAN z wbudowanym
sensorem temperatury
i wilgotności.

rejestrator danych
WLAN z wbudowanym
sensorem temperatury
i wilgotności oraz
możliwością podłączenia
dwóch sond (T i RH, Lux,
Lux i UV)

Nr katalogowy 0572 2021

Nr katalogowy 0572 2023

testo 160 THL

testo 160 E

rejestrator danych
WLAN z wbudowanym
sensorami temperatury
i wilgotności, Lux i UV.

rejestrator danych
WLAN z możliwością
podłączenia dwóch sond
(T i RH, Lux, Lux i UV).

Nr katalogowy 0572 2024

Nr katalogowy 0572 2022

testo 160 IAQ
rejestrator jakości
powietrza WLAN
z wyświetlaczem
i wbudowanymi
sensorami temperatury,
wilgotności,
CO2 i ciśnienia
atmosferycznego.

Nr katalogowy 0572 2014
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Dane techniczne

testo 160 TH

testo 160 THE

testo 160 THL

testo 160 IAQ

-10 do +50 °C

-10 do +50 °C

-10 do +50 °C

0 do +50 °C

testo 160 E

Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy
Dokładność

-

± 0.5 °C

Rozdzielczość

0.1 °C

Pomiar wilgotności
Zakres pomiarowy

0 do 100 %RH

Dokładność

±2 %RH przy +25 °C i 20 do 80 %RH
±3 %RH przy +25 °C i < 20 %RH i > 80 %RH
±1 %RH / dryft na rok

Rozdzielczość

-

0.1% RH

Pomiar Lux
Zakres pomiarowy

0 do 20,000 Lux

Dokładność

-

Rozdzielczość

DIN 5032-7 Class
±3 Lux lub ±3 %
wartości
(DIN 5032 A)

-

0.1 lux

Pomiar UV
Zakres pomiarowy

0 do 10,000 mW/m2
-

Dokładność

Rozdzielczość

±5 % mW
lub 5% mierzonej
wartości
(co jest większe)

-

0.1 mW/m2

Pomiar wstrząsów
Zakres pomiarowy
Dokładność
Rozdzielczość
Pomiar CO2
Zakres pomiarowy

0 do 5,000 ppm

Dokładność

±(50 ppm + 3 %
m.w.) przy +25 °C
Bez zewnętrznego
zasilania ±(100
ppm + 3 % m.w.)
przy +25 °C

Rozdzielczość

1 ppm

Pomiar ciśnienia
Zakres pomiarowy

600 do 1100 mbar

Dokładność

±3 mbar
przy +22 °C

Rozdzielczość

1 mbar

WLAN
Standard

802.11 b/g/n

Ochrona

WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,
EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Ogólne dane
Temperatura pracy

-10 do +50 °C

-10 do +50 °C

-10 do +50 °C

0 do +50 °C

-10 do +50 °C

Temp. przechowywania

-20 do +50 °C

-20 do +50 °C

-20 do +50 °C

0 do +50 °C

-20 do +50 °C

Klasa ochrony

IP20

Cykl pomiarowy
Cykl komunikacyjny

BASIC: 15 min (stały)/ Advanced: 1 min…24h (regulowany)
W zależności od licencji/BASIC: 15 min (stały)/ Advanced: 1 min…24h (regulowany)

Pamięć
Napięcie zasilania

40,000 odczytów (kanał)
4 x AAA (testo 160 IAQ: 4 x AA) alkaliczne baterie manganowe 1.5 V, alternatywny zasilacz sieciowy
przez USB

Żywotność baterii
Wymiary
Waga
(z bateriami)

12 miesięcy
64 x 76 x 22 mm

64 x 76 x 22 mm

64 x 92 x 24 mm

82 x 117 x 32 mm

64 x 76 x 22 mm

94 g

94 g

113 g

269 g

96 g
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Akcesoria
Nr
katalogowy
Nakładka Deco-cover do testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E

0554 2006

Nakładka Deco-cover do testo 160 THL

0554 2009

Nakładka Deco-cover do testo 160 IAQ

0554 2012

Uchwyt ścienny do testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL

0554 2013

Uchwyt ścienny do testo 160 IAQ

0554 2015

Kabel przedłużający do sond, długość 0.6 m (dołączany do każdej sondy)

0554 2004

Kabel przedłużający do sond, długość 2.5 m

0554 2005

Alkaliczne baterie manganowe AAA do -10 °C

0515 0009

Alkaliczne baterie manganowe AA do -10 °C

0515 0414

Zewnętrzny zasilacz USB

0572 2020

ISO certyfikat kalibracji temperatury -18 °C, 0 °C, +40 °C

0520 0153

DAkkS certyfikat kalibracji temperatury -18 °C, 0 °C, +40 °C

0520 0262

ISO certyfikat kalibracji wilgotności przy +25 °C, punkty wilgotności 11.3 %RH i 75.3 %RH

0520 0076

DAkkS certyfikat kalibracji wilgotności przy +25 °C, punkty wilgotności 11.3 %RH i 75.3 %RH

0520 0246

ISO certyfikat kalibracji natężenia światła, punkty kalibracji 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

0520 0010

ISO certyfikat kalibracji CO2, punkty kalibracji 0; 1000; 5000 ppm

0520 0033

Sondy
Typ sondy

Sonda temperatury i wilgotności

Sonda Lux i UV

Sonda Lux

Zakres
pomiarowy

-10 do +50 °C
0 do 100 %RH

0 do 20,000 Lux
0 do 10,000 mW/m2

0 do 20,000 Lux

Dokładność

± 0.5 °C
±2 %RH przy +25 °C i 20 do 80 %RH
±3 %RH przy +25 °C i < 20 %RH i
> 80 %R
± 1% RH / na rok

DIN 5032-7Klasa C
±3 Lux lub
±3 % w odniesieniu do DIN 5032 A
±5 % w odniesieniu do UV

DIN 5032-7 Klasa C
±3 Lux lub
±3 % w odniesieniu do DIN 5032 A

Nr katalogowy

0572 2156

0572 2157

0572 2158
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Zarządzanie danymi
testo 160 Chmura
W dostawie dostarczany jest bezpłatny dostęp do Chmury Testo.
W chmurze możesz wyświetlać i zarządzać wartościami pomiarowymi
przechowywanymi w trybie online i używać funkcji alarmu
przez e-mail. W tym miejscu można także zmieniać ustawienia i
skonfigurować system
Zalety Chmury Testo:
• Centralny element zrządzania danymi pomiarowymi,
dokumentowania i administrowania wszystkimi lokalizacjami
pomiarowymi
• Bezpieczne zabezpieczanie danych pomiarowych przed
nieautoryzowanym dostępem osób trzecich
• Automatyczne zapisywanie wartości pomiarowych, wszystkie dane
pomiarowe są zawsze dostępne
• Funkcja alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych
• Dwa modele licencji (Basic, Advanced) z różnym zakresem funkcji
Maksymalna elastyczność dzięki licencji Advanced:
• Możliwość ustawienia szybkości pomiaru
• Raporty wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną wypełniają
obowiązek dokumentacji
• Kilku użytkowników licencji – ważne w przypadku kilku witryn
• Alarmy również przez SMS
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Nakładka “Deco-cover”
W przypadku wystaw w pomieszczeniach z kolorowymi

Rejestrator komponuje się w tło otoczenia i nie odwraca

ścianami lub tłem, nakładki deco-cover pozwają na

uwagi od eksponatów.

Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

1981 0274/msp/I/04.2017

indywidualny dobór koloru obudowy rejestratorów.

www.testo.com.pl

