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Tartsa komolyan szem előtt  
az összes környezeti 
paramétert.

Páratartalom- és hőmérsékletmérők, adatgyűjtők és monitoring rendszerek  
a szabványoknak megfelelő környezeti monitoringhoz a gyógyszeriparban.
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A hőmérséklet-érzékeny termékek különleges gyártási és tárolási feltételeket igényelnek. Ezeket a megfelelő szabályozási és jogi 

követelmények határozzák meg, és betartásuk kötelező.

De melyik mérési megoldás ideális az olyan paraméterek mérésére és dokumentálására, mint a hőmérséklet, páratartalom, nyomás 

és CO2? A Testo portfóliója három olyan technológiát foglal magába, amelyek már beváltak a piacon: 

Mennyi mérési pontot 

szeretne ellenőrizni?

A méréstechnológia 

használata során 

milyen szintű 

kényelemre van 

szüksége?

Mennyire szigorúak a 

biztonságos és 

megszakítás nélküli 

dokumentációval 

szemben támasztott 

követelményei?

 Mennyi bonyolult és 

szigorú jogi 

követelményeknek 

kell megfelelnie?

Ön ismeri az elvárásokat:  
Mi rendelkezünk a tökéletes megoldással.

Páratartalom- és hőmérsékletmérők, 
adatgyűjtők és monitoring rendszerek: 
Jellemzőik és funkcióik összehasonlítása.

A telepítés összetettsége:  

 Nagyon egyszerű

A telepítés összetettsége:  

 Egyszerű

A telepítés összetettsége:  

 Magas

  Rádiófrekvenciás adatgyűjtő 

rendszer  

testo Saveris 2

  Környezeti monitoring rendszer 

testo Saveris 1

  Mini adatgyűjtő sorozat  

testo 174

  Adatgyűjtő sorozat  

testo 175

  Adatgyűjtő sorozat  

 testo 176

   Páratartalom- és hőmérsékletmérő 

testo 608-H1

  Páratartalom- és hőmérsékletmérő 

testo 608-H2

  Páratartalom- és hőmérsékletmérő 

testo 622

  Páratartalom- és hőmérsékletmérő 

testo 623

Páratartalom- és 

hőmérsékletmérők
Egyedülálló adatgyűjtők Monitoring rendszerek

Teljesen automatizált 

monitoring rendszerek

Monitoring valós időben, és 

bárhonnan elérheti a mérési 

értékeket.

Egyedülálló adatgyűjtők

Mérje és tárolja a fejlődési görbéket 

a későbbi értékeléshez.

Páratartalom- és 

hőmérsékletmérők

Mérje az egyes értékeket és 

jelenítse meg az aktuális állapotot, 

valamint a min. és max. értékeket.

•  Az aktuális hőmérséklet és 

páratartalom értékének 

mérése. 

•  Testreszabható mérési 

intervallumok.

•  Mérési adatmemória akár 90 

napig.

•  A min. és max. értékek 

kijelzése.

•  Vizuális riasztás a határértékek 

túllépésekor.

•  Automatikus hőmérséklet- és 

páratartalom-görbék mérése és 

dokumentálása.

•  A mérési értékek manuális 

leolvasása.

• Vizuális riasztás.

•  Akár 16 000 leolvasás tárolása 

kb. 1 év akkumulátor-

élettartammal.

•  A hőmérséklet és a 

páratartalom, zökkenőmentes 

és teljesen automatikus 

mérése, ellenőrzése és 

dokumentálása.

•  Átfogó riasztási lehetőségek a 

határértékek megsértése 

esetén.

•  A leolvasások rendkívül 

biztonságos tárolása.

•  A mérési adatok bármikor, 

bárhonnan és bármilyen 

termináleszközről elérhetők.

•  Mért értékek rögzítése:  

Automatizált és folyamatos, a 

hőmérsékleti görbe kézi 

leolvasása nélkül.

•   Adattárolás:  

 Kiváló adatbiztonság a rögzített 

leolvasások redundáns 

tárolásának köszönhetően 

különböző esetekben a 

rendszeren belül.

•   A mért adatok leolvasása és 

elemzése:  

A mérési adatok automatizált 

archiválása. A dokumentációhoz 

bárhol és bármikor 

hozzáférhetünk. A jelentések 

automatikusan elküldhetők.

•  Riasztások határértékek 

megsértése és kritikus 

rendszerhibák esetén:  

SMS, e-mail vagy LED kijelző a 

hardveren.

•  Mért értékek rögzítése:  

Automatizált és folyamatos, a 

hőmérsékleti görbe kézi 

leolvasása nélkül.

•   Adattárolás:  

Az adatnaplózóban.

•   A mért adatok leolvasása és 

elemzése:  

Manuális.

•  Riasztások a határérték 

megsértése esetén:  

LED kijelző az adatgyűjtőkön.

•  Mért értékek rögzítése:  

Akár 90 napig.

•   Adattárolás:  

Ideiglenesen a mérőműszerben.

•   A mért adatok leolvasása és 

elemzése:  

Manuális.

•  Riasztások határértékek 

megsértése és kritikus 

rendszerhibák esetén:  

LED kijelző a mérőműszeren.

Mennyire fontos, hogy 

széleskörű riasztási 

lehetőségekkel 

rendelkezzen? 

De melyik megoldás felel meg legjobban az Ön igényeinek? Elvben a következők érvényesek: Minél több mérési pontot kell 

felügyelni, és minél szigorúbbak a biztonsági előírások, annál magasabb fokú automatizáltságra kell törekedni. Ez egyértelmű idő- 

és költségmegtakarítást is eredményez.

Ezenkívül a következő kérdések segítenek megtalálni az Ön igényeinek megfelelő optimális mérési technológiát:

Tartsa komolyan szem előtt az összes 
környezeti paramétert.
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Rövid ismertető:  
Testo páratartalom- és hőmérsékletmérők, 
adatgyűjtők és monitoring rendszerek.

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.

Termékskála testo 176 testo Saveris 2 testo Saveris 1

Alkalmazási 
területek

•  Hosszú távú mérések 

még extrém körülmények 

között is

•  Hűtőházak és raktárak 

hőmérsékletellenőrzése

•  A laboratóriumi 

körülmények ellenőrzése

•  A hőmérséklet, 

páratartalom és CO₂ 

koncentráció automatizált 

ellenőrzése a tároló- és 

munkaterületeken

•  Teljesen automatikus és 

megszakítás nélküli 

hőmérséklet, 

páratartalom és 

nyomáskülönbség 

monitorozása az 

adóegységek 

integrálásán keresztül

Programozás és 
elemzés

•  Többek között az 

ingyenes testo ComSoft 

Basic szoftverrel

•  Az intuitív web-alapú 

cockpit segítségével 

•  testo Saveris PRO 

szoftver

•  testo Saveris CFR 

szoftver (validálható, az 

ERES-el és ellenőrzési 

nyomvonallal)

•  Webalapú cockpit, 

amelyhez bármikor és 

bármilyen eszközről 

hozzáférhet

Előnyök • Elképesztően robosztus

•  Akár 2 millió leolvasást is 

képes eltárolni

•  Akár 8 éves akkumulátor 

élettartam

• Teljesen automatizált

•  Riasztások SMS-en vagy 

e-mailen keresztül

•  Helyzettől független 

adathozzáférés

•  Tripla adattárolás

• Rendkívül jól skálázható 

• 21 CFR 11. rész konform

•  Riasztások SMS-en és 

e-mailen keresztül 

Részletek   Oldalszám 18 - 23   Oldalszám 24 - 27   Oldalszám 28 - 34

Termékskála páratartalom és 
hőmérsékletmérő

testo 174 testo 175

Alkalmazási 
területek

•  Hőmérséklet és 

páratartalom mérése 

kereskedelmi 

helyiségekben, 

irodákban, raktárakban 

és laboratóriumokban

•  Olyan raktárépületben 

tárolt áruk ellenőrzése, 

amelyek érzékenyek a 

hőmérséklet és 

páratartalom 

ingadozásokra

•  A beltéri levegőminőség 

ellenőrzése az 

épületekben 

• A szállítás ellenőrzése

•  Hűtőházak és 

fagyasztókamrák 

hosszútávú ellenőrzése

•  Szállítási hőmérséklet 

dokumentálása a 

teherautókban

•  A hőmérséklet és relatív 

páratartalom ellenőrzése 

a munka- és 

tárolóterületeken

Programozás és 
elemzés

•  Nincs lehetőség 

programozásra

•  Manuális elemzés a mért 

értékek kézi leolvasásával 

és dokumentálásával

•  Többek között az 

ingyenes testo ComSoft 

Basic szoftverrel

•  Többek között az 

ingyenes testo ComSoft 

Basic szoftverrel 

Előnyök • Költséghatékony

•  Minimális telepítési és 

karbantartási igény

• Költséghatékony

• Kompakt formátum

•  A kiolvasások hosszú 

távú stabilitása

•  2 csatlakozó a külső 

érzékelőknek

• Széles méréstartomány

•  Akár 1 millió leolvasást is 

képes eltárolni

Részletek   Oldalszám 8 - 11   Oldalszám 12 - 13   Oldalszám 14 - 17
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Ha igazán meg akar győződni:  
Hasonlítsa össze a műszaki adatokat

* A differenciálnyomás és CO₂ akkor lehetséges, ha a analóg-digitális jelátalakító segítségével integráljuk a transmittereket. 
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Mérési paraméterek

Hőmérséklet

Páratartalom
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CO2 *

Alkalmazási területek

Szállítási körülmények ellenőrzése
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Kijelző
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Riasztások a mérőműszeren
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USB
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Az egyszerűsített megoldás a hőmérséklet és 
a páratartalom mérésére: A Testo páratarta-
lom- és hőmérsékletmérői.

A páratartalom- és hőmérsékletmérők kedvező áron és 

egyszerűen mérik a nevükben említett paramétereket. 

Használhatja őket a hőmérséklet és a páratartalom mérésére, 

anélkül, hogy nagy erőfeszítést vagy költséget kellene fordítania 

a felhelyezésükre vagy karbantartásukra. Csak a releváns 

mérési paraméter aktuális környezeti értéke kerül kiszámításra 

és megjelenítésre egy nagyméretű kijelzőn. 

Alkalmas az alábbi területek ellenőrzésére:

A páratartalom- és hőmérsékletmérő mérési intervallumai testre 

szabhatók, és a műszer a modelltől függően akár 90 napig 

tárolja a mérési adatokat.  

A páratartalom- és hőmérsékletmérők a mért min. és max. 

értékeket is megjelenítik, és határérték-túllépés esetén vizuális 

riasztással rendelkeznek.

• Irodák

• Üzlethelyiségek

• Tároló létesítmények

• Laboratóriumok

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.páratartalom 
és hőmérsék-

letmérő
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Az egyszerűsített megoldás a hőmérséklet és 
a páratartalom mérésére: A Testo páratarta-
lom és hőmérsékletmérői.

 

testo 608 H1 testo 608 H2

Általános információ

Rövid leírás Kijelzővel ellátott páratartalom- és hőmérséklet-
mérő a környezeti hőmérséklet és páratartalom 

méréséhez

Kijelzővel ellátott páratartalom- és hőmérséklet-
mérő a környezeti hőmérséklet és páratartalom 
méréséhez - riasztási funkcióval a LED kijelzőn 

keresztül

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet, páratartalom Hőmérséklet, páratartalom

Méréstartomány Hőmérséklet: 0 ... +50 °C -20 ... +50 °Ctd
Páratartalom: +10 ... 95 %RH

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

Páratartalom: +2 ... +98 %RH

Pontosság Hőmérséklet: ±0,5 °C (+25 °C-on)
Páratartalom: ±3 %RH* (+10 ... +95 %RH)

Hőmérséklet: ±0,5 °C (+25 °C-on) 
Páratartalom: ±2 %RH* (+2 ... +98 %RH) 

Oldat Hőmérséklet: 0,1 °C 
Páratartalom: 0,1 %RH

Hőmérséklet: 0,1 °C 
Páratartalom: 0,1 %RH

Összes csatorna - -

Külső csatlakozók száma - -

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

NTC NTC

Mérési ciklusok 18 másodperc 18 másodperc

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

- -

Memória - -

Interfész - -

Üzemi/tárolási hőmérséklet 0 ... +50 °C / -40 ... +70 °C 0 ... +50 °C / -40 ... +70 °C

Elem típus 9 V blokkelem 9 V blokkelem

Elem élettartam Kb. 1 év Kb. 1 év

Méretek/súly 111 x 90 x 40 mm / 168 g 111 x 90 x 40 mm / 168 g 

Védelmi osztály - -

Szoftver kompatibilitás - -

Rendelési szám 0560 6081 0560 6082

testo 622 testo 623

X

Kijelzővel ellátott páratartalom- és hőmérséklet-
mérő a környezeti hőmérséklet, páratartalom és 

nyomás méréséhez

Kijelzővel ellátott páratartalom- és hőmérséklet-
mérő a környezeti hőmérséklet és páratartalom 
méréséhez - riasztási funkcióval az elmúlt 90 

napban

X

Hőmérséklet, páratartalom, nyomás Hőmérséklet/páratartalom

Hőmérséklet: -10 ... +60 °C
Páratartalom: 0 ... 100 %RH*

Nyomás: 300 ... 1200 hPa

Hőmérséklet: -10 ... +60 °C
Páratartalom: 0 ... 100 %RH*

Hőmérséklet: ±0,4 °C
Páratartalom: ± 2 %RH** +25 °C-on (10 ... 90 

%RH) 
± 3 %RH** (a maradék méréstartományban)

Nyomás: ±3 hPa

Hőmérséklet: ±0,4 °C
Páratartalom: ± 2 %RH** +25 °C-on (10 ... 90 

%RH) 
± 3 %RH** (a maradék méréstartományban)

Hőmérséklet: 0,1 °C
Páratartalom: 0,1 %RH

Nyomás: 0,1 hPa

Hőmérséklet: 0,1 °C
Páratartalom: 0,1 %RH

- -

- -

NTC NTC

10 másodperc 20 másodperc

- -

- -

- -

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

- -

Kb. 1 év Kb. 1 év

185 x 105 x 36 mm / 240 g (elemek nélkül) 185 x 105 x 36 mm / 240 g (elemek nélkül)

- -

- -

0560 6220 0560 6230

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.
Páratartalom 
és hőmérsék-

letmérő
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Használatra készen a szállításhoz és táro-
láshoz: A testo 174 HACCP mini adatgyűjtő 
sorozat

A testo 174 mini adatgyűjtők ideálisak az olyan raktárépületben 

tárolt áruk ellenőrzése, amelyek érzékenyek a hőmérséklet és 

páratartalom ingadozásokra. Az épületek beltéri 

levegőminőségének ellenőrzése mellett a testo 174 mini 

adatgyűjtők ideális útitársak is - egyszerűen az árukkal együtt, 

pl. konténerekben és hűtőtárolókban folyamatosan, 

biztonságosan és észrevehetetlenül ellenőrzik a hőmérsékletet. 

Alkalmas az alábbi területek és berendezések ellenőrzésére:

Adatok

Az ingyenes ComSoft Basic szoftver az adatgyűjtők gyors 

programozását és az adatok könnyű elemzését teszi lehetővé. 

A költséghatékony mini adatgyűjtők megbízható mérési 

eredményeket tesznek lehetővé a csúcstehnológiának 

köszönhetően. Az beépített érzékelők hosszú távú stabilitás 

mellett garantálják a leolvasásokat. Ez lehetővé teszi a 

minőségbiztosítási irányelvek betartását és a biztonságos 

dokumentálását.

• Hűtőházak és fagyasztókamrák

• Klímatechnika az épületekben

• Tároló létesítmények

•  Szállítás  

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 174

A testo 174 
adatgyűjtők 
összehasonlítása

 testo 174 T  testo 174 H

Általános információ

Rövid leírás Mini adatgyűjtő USB porttal és belső NTC 
érzékelővel a raktárakban és szállítás során 

történő hőmérsékletellenőrzéshez 

Mini adatgyűjtő USB porttal és belső érzékelő-
vel a raktárakban és szállítás során történő 
hőmérséklet- és páratartalom ellenőrzéshez 

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet/páratartalom

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

Pontosság ±0,5 °C (-30 ... +70 °C) ±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
±3 %RH (2 %RH ... 98 %RH) +25 °C-on

±0,03 %rF/K ± 1 digit

Oldat 0,1 °C  0,1 °C / 0,1 %RH

Összes csatorna 1 2

Külső csatlakozók száma Nincs Nincs

Csatlakozó típusa Nincs Nincs

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

NTC NTC

Mérési ciklusok 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

- -

Memória 16 000 érték  16 000 érték 

Interfész USB USB

Üzemi/tárolási hőmérséklet -30 ... +70 °C / -40 ... +70 °C -20 ... +70 °C / -40 ... +70 °C

Elem típus 2 x 3V gombelem (CR 2032)  2 x 3V gombelem (CR 2032) 

Elem élettartam 500 nap  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

 1 év  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

Méretek/súly 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g

Védelmi osztály IP 65 IP 20

Szoftver kompatibilitás ComSoft Basic
Comsoft Pro

ComSoft CFR  
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES) 

ComSoft Basic
Comsoft Pro

ComSoft CFR  
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES) 

Rendelési szám 0572 1560  0572 6560 
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Raktárlétesítmények ellenőrzésére speciali-
zálva: testo 175 adatgyűjtő sorozat

A testo 175 sorozat adatgyűjtői tőkéletesen alkalmasak a 

hűtőházak és fagyasztókamrák hosszútávú ellenőrzésére és a 

szállítási hőmérséklet dokumentálása a teherautókban. A testo 

175 T2-es verzió egy külső NTC hőmérséklet érzékelő 

csatlakozóval is rendelkezik, amellyel, például az áruk belső 

hőmérsékletét is lemérhetjük. Olyan felhasználási területek 

esetében, ahol a hőmérsékletet egyszerre két helyen is 

ellenőrizni kell, a testo 175 T3 ideális megoldás lehet, mivel két 

csatlakozóval rendelkezik a külső hőelemeknek. Ez ebből 

adódó széles méréstartomány univerzálisan alkalmazhatóvá 

teszi az adatgyűjtőt. 

Alkalmas az alábbi területek és berendezések ellenőrzésére:

A páratartalom érzékelőjének hosszú távú stabilitása a testo 

175 H1-et egy professzionális kompakt adatgyűjtővé teszi, 

amellyel a munka- és tárolóterületeken tudjuk ellenőrizni a 

hőmérséklet és relatív páratartalmat. A külső páratartalom 

szonda egy gyorsan válaszidőt kínál az olyan szondákkal 

szemben, amelyeket a műszerházba építettek bele.  

Az ingyenes ComSoft Basic szoftver a testo 175 adatgyűjtők 

gyors programozását és az adatok könnyű elemzését teszi 

lehetővé. 

• Hűtőházak és fagyasztókamrák

• Klímatechnika az épületekben

• Tároló létesítmények

•  Szállítás

• Folyamathőmérséklet

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 175
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testo 175 T1 testo 175 T2

Általános információ

Rövid leírás Adatgyűjtő kijelzővel és belső NTC érzékelővel 
a hőmérséklet ellenőrzésére hűtőházakban és 

fagyasztókamrákban, tároló létesítményekben vagy 
szállítás közben 

Adatgyűjtő kijelzővel és belső NTC érzékelővel 
a hőmérséklet ellenőrzésére hűtőházakban és 

fagyasztókamrákban, tároló létesítményekben vagy 
szállítás közben, illetve egy csatlakozóval a külső 
érzékelők számára (például az árúk belső hőmér-

sékletének méréséhez)

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet

Méréstartomány -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C belső / -40 ... +120 °C külső.

Pontosság ±0,4 °C (-35 ... +55 °C)* ±0,5 °C (-35 ... +55 °C)*
±0,3 °C (-40 ... +120 °C)*

Oldat 0,1 °C 0,1 °C

Összes csatorna 1 2

Külső csatlakozók száma Nincs 1

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

NTC NTC

Mérési ciklusok 10 mp ... 24 óra 10 mp ... 24 óra

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

- -

Memória 1 millió mérési érték 1 millió mérési érték

Interfész Mini USB, SD kártya hely Mini USB, SD kártya hely

Üzemi/tárolási hőmérséklet -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C

Elem típus 3 x  AlMn AAA elem vagy Energizer 3 x  AlMn AAA elem vagy Energizer

Elem élettartam 3 év  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

3 év  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

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

Védelmi osztály IP 65 IP 65

Szoftver kompatibilitás ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

Rendelési szám 0572 1751 0572 1752

testo 175 T3 testo 175 H1

X

Adatgyűjtő kijelzővel és 2 csatlakozóval a külső 
TC szondáknak az extrém hőmérsékletek ellenőr-
zéséhez (például a folyamathőmérséklet ellenőr-

zéséhez)

Adatgyűjtő kijelzővel és külső NTC szenzorral a 
hőmérséklet és a páratartalom ellenőrzéséhez a 

tároló létesítményekben, illetve a beltéri levegőmi-
nőség (IAQ) ellenőrzéséhez az épületekben

X

Hőmérséklet Hőmérséklet/páratartalom

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

-20 ... +55 °C / 0 ... 100 %RH

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)*±0,7% a mért értéknek 
(+70,1 ... +1000 °C)* (K típusú )±0,5 °C  
(-50 ... +70 °C)*±0,7% a mért értéknek   

(70,1 ... +400 °C)* (T típusú)

±0,4 °C (-20 ... +55 °C)*
±2 %RH (2 ... 98 %RH) 
25 °C-on:±0,03 %RH/K

0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RH

2 2

2 Nincs

K típusú hőelem / T típusú hőelem NTC

10 mp ... 24 óra 10 mp ... 24 óra

- -

1 millió mérési érték 1 millió mérési érték

Mini USB, SD kártya hely Mini USB, SD kártya hely

-20 ... +55 °C -20 ... +55 °C

3 x  AlMn AAA elem vagy Energizer 3 x  AlMn AAA elem vagy Energizer

3 év  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

3 év  
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

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

IP 65 IP 54

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

0572 1753 0572 1754

Raktárlétesítmények ellenőrzésére speciali-
zálva: testo 175 adatgyűjtő sorozat

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 175

EN 12830 EN 12830EN 12830EN 12830
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Megbízhatóságuknak hála a testo 176-os sorozat adatgyűjtői 

alkalmasak a hosszú ideig tartó használatra. Legyen szó 

hűtőházak vagy raktárak hőmérsékletének ellenőrzésére,vagy 

akár a laboratóriumi körülmények figyelemmel kísérésére - ez 

az adatgyűjtő sorozat minden alkalmazási területhez kínál egy 

megfelelő modellt. A felhasználási területtől függően olyan 

műszert is választhat, amely strapabíró vagy könnyen 

leolvasható. 

Alkalmas az alábbi területek és berendezések ellenőrzésére:

A modellek, amelyek egy integrált és robosztus fém 

műszerházzal rendelkeznek ideálisak az extrém 

körülményekben történő használatra. A jobb leolvashatóságért 

válassza azon adatgyűjtőinket, amelyeknek nagy és könnyen 

leolvasható kijelzőjük van. 

• Hűtőházak és fagyasztókamrák

• Klímatechnika az épületekben

• Tároló létesítmények

•  Szállítás

• Laboratóriumok

• Kriogenikai használat

• Folyamathőmérséklet

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti 
paramétert.

testo 176

Különösen nagy pontosság a termelés elle-
nőrzéséhez: testo 176-os sorozat
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Különösen nagy pontosság a termelés elle-
nőrzéséhez: testo 176-os sorozat

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 176

A testo 176 
adatgyűjtők 
összehasonlítása

testo 176 T2 testo 176 T4

Általános információ

Rövid leírás Adatgyűjtő kijelzővel és két csatlakozóval a külső 
Pt100 érzékelőknek precíziós hőmérséklet elle-

nőrzésére hűtőházakban és fagyasztókamrákban, 
tároló létesítményekben vagy szállítás közben

Adatgyűjtő kijelzővel és 4 csatlakozóval a külső TC 
szondáknak az extrém hőmérsékletek ellenőrzésé-
hez, mint például kriogenikai használat során vagy 

folyamathőmérsékleteknél

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet

Méréstartomány -100 ... +400 °C -100 ... +750 °C (J típusú)- 195 ... 
+1000 °C (K típusú)

-200 ... +400 °C (T típusú)

Pontosság ±0,2 °C (-100 ... +200 °C)*
±0,3 °C (+200,1 ... +400 °C)*

A mért érték ±1 %-a -200 ... -100,1 °C között 
±0,3 °C (-100 ... +70 °C)* 

A mért érték ±0,5 %-a +70,1 ... +1000 °C között

Oldat 0,01 °C 0,1 °C

Összes csatorna 2 4

Külső csatlakozók száma 2 4

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

Pt100: K típusú hőelem / T típusú hőelem / J típusú 
hőelem

Mérési ciklusok 1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online mé-
rés 2 mp ... 24 óra)

1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online mé-
rés 2 mp ... 24 óra)

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

- -

Memória 2 millió mérési érték 2 millió mérési érték

Interfész Mini USB, SD kártya hely Mini USB, SD kártya hely

Üzemi/tárolási hőmérséklet -35 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

Elem típus 1 x testo TL-5903 1 x testo TL-5903

Elem élettartam 8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

Méretek/súly 103 x 63 x 33 mm / kb. 220 g 103 x 63 x 33 mm / kb. 230 g

Védelmi osztály IP 65 IP 65

Szoftver kompatibilitás ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

Rendelési szám 0572 1762 0572 1764

testo 176 H1 testo 176 P1

X

Adatgyűjtő kijelzővel és 2 csatlakozóval a külső 
hőmérséklet és páratartalom szondákhoz az 

épületek IAQ-ellenőrzéséhez (különös tekintettel a 
penészesedésre), valamint a hőmérséklet és a pá-
ratartalom ellenőrzésére a tároló létesítményekben

Adatgyűjtő kijelzővel és 2 csatlakozóval a külső 
hőmérséklet és páratartalom szondák számára a 
laboratóriumi körülmények figyelemmel kíséré-

sére, valamint egy belső érzékelővel az abszolút 
nyomás ellenőrzésére

X

Hőmérséklet/páratartalom Hőmérséklet/páratartalom/abszolút nyomás

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

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)* 
± 0,4 °C* (a maradék méréstartományban) / érzé-

kelő specifikus

± 0,2 °C (-20 ... +70 °C)* 
± 0,4 °C* (a maradék méréstartományban) / érzé-

kelő specifikus
±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 mp ... 24 óra (szabadon választható, online 
mérés 2 mp ... 24 óra)

1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online 
mérés 2 mp ... 24 óra)

- -

2 millió mérési érték 2 millió mérési érték

Mini USB, SD kártya hely Mini USB, SD kártya hely

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

-20 ... +70 °C
-40 ... +85 °C

1 x testo TL-5903 1 x testo TL-5903

8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

103 x 63 x 33 mm / kb. 220 g 103 x 63 x 33 mm / kb. 230 g

IP 65 IP 54

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

0572 1765 0572 1767
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Különösen nagy pontosság a termelés elle-
nőrzéséhez: testo 176-os sorozat

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 176

A testo 176 
adatgyűjtők 
összehasonlítása

testo 176 T1 testo 176 T3

Általános információ

Rövid leírás Adatgyűjtő robusztus fém műszerházzal, kijel-
ző nélkül, belső Pt100 érzékelővel a helyiségek, 

hűtőházak vagy fagyasztókamrák nagy pontosságú 
hőmérséklet-ellenőrzéséhez.

Adatgyűjtő robusztus fém műszerházzal, kijelző 
nélkül és 4 csatlakozóval a külső TC szondáknak 

az extrém hőmérsékletek ellenőrzéséhez, mint 
például kriogenikai használat során vagy folyamat-

hőmérsékleteknél

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet

Méréstartomány -35 ... +70 °C -100 ... +750 °C (J típusú)
-195 ... +1000 °C (K típusú)
-200 ... +400 °C (T típusú)

Pontosság ±0,4 °C (-35 ... +70 °C)* A mért érték ±1 %-a (-200 ... -100,1 °C)* 
±0,3 °C (-100 ... +70 °C)* 

A mért érték ±0,5 %-a (+70,1 ... +1000 °C)*

Oldat 0,01 °C 0,1 °C

Összes csatorna 1 4

Külső csatlakozók száma 2 4

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

Pt100: K típusú hőelem / T típusú hőelem / J típusú 
hőelem

Mérési ciklusok 1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online mé-
rés 2 mp ... 24 óra)

1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online mé-
rés 2 mp ... 24 óra)

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

- -

Memória 2 millió mérési érték 2 millió mérési érték

Interfész Mini USB, SD kártya hely Mini USB, SD kártya hely

Üzemi/tárolási hőmérséklet -35 ... +70 °C 
-40 ... +85 °C

-35 ... +70 °C 
-40 ... +85 °C

Elem típus 1 x testo TL-5903 1 x testo TL-5903

Elem élettartam 8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

Méretek/súly 103 x 63 x 33 mm / kb. 410 g 103 x 63 x 33 mm / kb. 430 g

Védelmi osztály IP 68 IP 65

Szoftver kompatibilitás ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

Rendelési szám 0572 1761 0572 1763

testo 176 H2

X

Adatgyűjtő robosztus fém műszerházzal, kijelző 
nélkül és 2 csatlakozóval a külső hőmérséklet és 

páratartalom szondákhoz az épületek IAQ-ellenőr-
zéséhez, valamint a hőmérséklet és a páratarta-

lom ellenőrzésére a tároló létesítményekben

X

Hőmérséklet/páratartalom

-20 ... +70 °C / 0 ... 100 %RH

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)* 
±0,4 °C* (a maradék méréstartományban) / érzé-

kelő specifikus

0,1 °C / 0,1 %RH

4

2

NTC

1 mp ... 24 óra (szabadon választható, online 
mérés 2 mp ... 24 óra)

-

2 millió mérési érték

Mini USB, SD kártya hely

-35 ... +70 °C 
-40 ... +85 °C

1 x testo TL-5903

8 év 
(15 perces mérési gyakoriság, +25 °C-on)

103 x 63 x 33 mm / kb. 430 g

IP 65

ComSoft 
BasicComSoft 

ProComSoft CFR 
(Validálható, ellenőrzési nyomvonal; ERES)

0572 1766
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Ellenőriz és riaszt:  
testo Saveris 2

A rendszerelemek áttekintése.

A testo Saveris 2 rádiófrekvenciás adatgyűjtő rendszer a 

modern megoldás a hőmérséklet és páratartalom értékek 

folyamatos mérésére a tároló- és munkaterületeken. A rendszer 

könnyen telepíthető, és a böngészőjén keresztül is 

implementálni lehet. A rádiófrekvenciás adatgyűjtők 

megbízhatóan rögzítik a hőmérséklet és a páratartalom értékeit 

beállítható időközönként, és az adatokat WLAN-on keresztül 

továbbítják a Testo Cloud-ba. 

Az eltárolt értékek bárhol és bármikor elemezhetők, mindössze 

egy internetkapcsolattal rendelkező okostelefon, táblagép, 

vagy PC szükséges. A határértékek átlépését a rendszer 

azonnal jelzi e-mailben vagy opcionálisan SMS-ben. Így 

minden kritikus folyamat ellenőrzés alatt tartható még akkor is, 

ha Ön nincs a helyszínen. A hosszú élettartamú elemek révén a 

testo Saveris 2 rendszer csak ritkán szorul szervizelésre.

Alkalmas az alábbi területek és berendezések ellenőrzésére:

• Beltéri levegőminőség

• Hűtők és fagyasztők

• Tároló létesítmények

• Gyártás

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.

Helyi 
WLAN-router

°C %RH %RH °C, %RH, 
mBar, CO2

Rádiófrekvenciás 
adatgyűjtők

°C

testo 
Saveris 2

IT ismeretek dióhéjban

1. A rendszer telepítése interneten és böngészőn keresztül történik.

2. A rádiós adatgyűjtők WLAN-on keresztül továbbítják a leolvasott adatokat a helyi WLAN-routerre.

3. A router továbbítja az adatokat a Testo Felhőbe, ahol azok biztonságosan tárolódnak.

4. Mostantól bármilyen internetképes termináleszközzel hozzáférhet a leolvasott adatokhoz.



26 27

EN 12830 EN 12830

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.testo 
Saveris 2

Ellenőriz és riaszt:  
testo Saveris 2

A testo Saveris 2 
adatgyűjtők 
összehasonlítása

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

Általános információ

Rövid leírás RF adatgyűjtő, kijelzővel és 
beépített NTC hőmérséklet-érzé-

kelővel

RF adatgyűjtő kijelzővel és 2 
csatlakozóval külső NTC hőmér-

sékletmérőhöz

RF adatgyűjtő kijelzővel és 2 
csatlakozóval külső TC szondák-
hoz az extrém hőmérsékletekhez

RF adatgyűjtő kijelzővel, belső 
érzékelőkkel a hőmérséklet és 

páratartalom méréséhez

RF adatgyűjtő kijelzővel és csat-
lakozóval a külső hőmérséklet 
és páratartalom érzékelőkhöz

RF adatgyűjtő kijelzővel és beépített hőmérséklet-, páratartalom-, CO₂ 
és légköri nyomásérzékelőkkel.

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet/páratartalom Hőmérséklet/páratartalom Hőmérséklet, páratartalom, CO₂, atmoszférikus nyomás

Méréstartomány -30 ... +50 °C -50 ... +150 °C -195 ... +1350 °C (K típusú) 
-100 ... +750 °C (J típusú) 
-200 ... +400 °C (T típusú)

-30 ... +50 °C / 0 ... 100 %RH érzékelő függő  Hőmérséklet: -0 ... +50 °C, páratartalom: 0 ... 80 %RH, nem konden-
zálódó), nyomás: 600 ... 1100 mbar, CO ₂: 0 ... 5000 ppm, környezeti 

páratartalom: 0 ... 99 %RH (nem kondenzálódó)

Pontosság ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + a mért érték 0,5%-a) °C 0,5 °C / 2 %RH érzékelő függő Hőmérséklet: ±0,5 °C, páratartalom: ±2,0 %RH +25 °C-on és 20 ... 
80 %RH ±3,0 %RH +25 °C-on és < 20 és > 80 %RH ±1,0 %RH hiszte-

rézis ±1,0 %RH / éves eltérés
Nyomás: ±3 mbar +22 °C-on, CO₂: ±(50 ppm + 3 % a m.é.) 25 °C-on 
Külső áramellátás nélkül: ±(100 ppm + a mért érték 3 %-a) 25 °C-on

Oldat 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RH 0,1 °C / 0,1 %RH Hőmérséklet: 0,1 °C, páratartalom: 0,1 %RH, nyomás: 1 mbar, CO₂: 
1 ppm

Összes csatorna 1 2 2 2 2 4

Külső csatlakozások száma Nincs 2 2 Nincs 1 Nincs

Érzékelő típusok (hőmér-
séklet)

NTC NTC K típusú hőelem / T típusú hőe-
lem / J típusú hőelem

NTC NTC NTC

Mérési ciklusok Felhő licenctől függően: 15 perc 
... 24 óra 

Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függően: 15 perc 
... 24 óra 

Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függően: 15 perc 
... 24 óra 

Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függően: 15 perc 
... 24 óra 

Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függően: 15 perc 
... 24 óra 

Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függően: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra / akkumulátor módban 5 perc ... 24 óra

Kommunikációs intervallum 
/ kommunikációs ciklus

1 perc ... 24 óra  
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra  
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra  
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra  
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra  
(alapbeállítás: 15 perc)

Felhő licenctől függően: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Memória 10.000 érték/csatorna 10.000 érték/csatorna 10.000 érték/csatorna 10.000 érték/csatorna 10.000 érték/csatorna 32.000 érték (az összes csatornán)

Interfész WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB WLAN; USB

Üzemi/tárolási hőmérséklet. -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

Elem típus 4 AA AlMn ceruza elem 
Opcionális hálózati adapter; -10 
°C alatti használathoz használjon 

Energizer elemeket 0515 0572

4 AA AlMn ceruza elem 
Opcionális hálózati adapter; -10 
°C alatti használathoz használjon 

Energizer elemeket 0515 0572

4 AA AlMn ceruza elem 
Opcionális hálózati adapter; -10 
°C alatti használathoz használjon 

Energizer elemeket 0515 0572

4 AA AlMn ceruza elem 
Opcionális hálózati adapter; -10 
°C alatti használathoz használ-
jon Energizer elemeket 0515 

0572

4 AA AlMn ceruza elem 
Opcionális hálózati adapter; -10 
°C alatti használathoz használ-
jon Energizer elemeket 0515 

0572

4 x AA alkáli-mangán elem 1,5 V

Elem élettartam 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 1 év

Méretek/súly 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

Védelmi osztály IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54 IP 20

Szoftver kompatibilitás www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net www.saveris.net

Rendelési szám 0572 2031 0572 2032 0572 2033 0572 2034 0572 2035 0572 2014
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A megbízható többfunkciós megoldás:
testo Saveris 1

A rendszerelemek áttekintése.

Alkalmas az alábbi területek és berendezések ellenőrzésére:

A testo Saveris 1 környezeti monitoring rendszerrel figyelheti a 

hőmérsékleti és páratartalmi paramétereket, valamint a 

nyomáskülönbséget* automatikusan és zökkenőmentesen (*a 

Testo saját távadójának integrálásával). A rendszer annyira 

rugalmas, hogy további szükséges paramétereket is be lehet 

építeni további alkatrészeken keresztül. A testo 150 adatgyűjtők 

moduláris felépítési elve tökéletes alkalmazkodást tesz lehetővé 

a felhasználás helyének szerkezeti körülményeihez - így a 

különböző kimeneti interfészek rugalmasan kombinálhatók a 

különböző kommunikációs szabványokkal WLAN, LAN vagy 

testo Ultra Range. 

A leolvasások redundáns adattárolása az adatgyűjtőn, a 

bázisállomáson és a szoftver / adatbázis egy helyi szerveren 

biztosítja a maximális adatbiztonságot és a folyamatos 

dokumentációt. A tárolt adatok bármikor és bárhonnan 

megtekinthetők és ellenőrizhetők a böngészőalapú cockpit-en 

keresztül. A valós idejű riasztások a hardver LED-jelzésein 

keresztül, valamint az okostelefonon, táblagépen vagy asztali 

PC-n keresztül küldött SMS vagy e-mail értesítéseken keresztül 

lehetővé teszik az azonnali beavatkozást a határértékek 

megsértése vagy a rendszerrel kapcsolatos incidensek esetén.

• (Kutatás) laboratóriumok

• Tisztaszobák

• Üvegházak

• Biobankok, vér- és szövetbankok

•  Hűtők, fagyasztók, ultra alacsony 

hőmérsékletű fagyasztók, folyékony 

nitrogén alkalmazás

• Raktárak és elosztó központok

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.
testo 
Saveris 1

testo UltraRange 
Gateway

testo Saveris 
Bázis V 3.0

Az ügyfél saját WLAN 
hozzáférési pontja

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

Távadó 1 Távadó 2

Analóg jelátalakító testo 150 
TUC4

Digitális érzékelők Analóg érzékelők

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

testo Saveris 

CFR szoftver

Cockpit

* A nyomás és CO₂ a távadókon 
keresztül is mérhető. 

(Ld. a jobb oldalan lévő diag-
rammot).

IT ismeretek dióhéjban

Az adatgyűjtő modulok bármely szükséges érzékelővel, távadókkal és analóg jelátalakítókkal együttműködve mérik 

a szükséges paramétereket (1).

Az értékek ezután továbbításra kerülnek: 

•  (2) WLAN-on keresztül (a rendszer WLAN kommunikációs modulja és az Ön helyi routere segítségével) 

•  (3) LAN-on keresztül (a rendszer LAN/PoE moduljával) 

•  vagy (4) testo UltraRange rádión keresztül (a testo UltraRange kommunikációs modul és a testo UltraRange 

Gateway segítségével) 

•  a V3.0 testo Saveris Bázisra (5). 

Ezt követően számítógépén hozzáférhet adataihoz a testo Saveris PRO vagy CFR szoftverrel, vagy a webalapú 

Cockpiten keresztül (6).
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A megbízható többfunkciós megoldás:
testo Saveris 1

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.
testo 
Saveris 1

* A kommunikációs modul külön rendelhető.

testo Saveris 1 
adatgyűjtők 
összehasonlítva

testo 150 TUC4 testo 150 TC4

Általános információ

Rövid leírás Adatgyűjtő modul kijelzővel és 4 foglalattal minden 
TUC csatlakozóval szerelt Testo érzékelőhöz

Adatgyűjtő modul kijelzővel és 4 foglalattal a külső 
TC szondákhoz

Műszaki adatok 

Mérési paraméterek Hőmérséklet/páratartalom Hőmérséklet

Méréstartomány Analóg (NTC): -40 ... +150 °C 
Digitális: Ld. az érzékelőt

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

Pontosság Analóg (NTC): ±0,3 °C 
Digitális: Ld. az érzékelőt 

±(0,5 °C + a mért érték 0,5%-a) 

Oldat Analóg (NTC): 0,1 °C / 0,1 °F  
Digitális: Ld. az érzékelőt

0,1 °C

Összes csatorna 16 4

Külső csatlakozók száma 4 4

Érzékelő típusok (hőmérsék-
let)

Pt100 / NTC K típusú hőelem / T típusú hőelem / J típusú 
hőelem 

Mérési ciklusok 5 mp ... 24 óra (Ethernet)/ 1 perc ... 24 óra (testo 
UltraRange rádiótechnológia vagy WLAN)

5 mp ... 24 óra (Ethernet)/ 1 perc ... 24 óra (testo 
UltraRange rádiótechnológia vagy WLAN)

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Memória min. 16.000 érték csatornánként min. 64.000 érték csatornánként

Interfész* Ethernet/Wlan/UltraRange Ethernet/Wlan/UltraRange

Üzemi/tárolási hőmérséklet -40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C -40 ... +50 °C / -40 ... +60 °C

Elem típus 4 AA elem. +10 °C alatt hőmérséklet esetén java-
soljuk az Energizer LI elemek használatát (0515 

0572)

4 AA elem. +10 °C alatt hőmérséklet esetén java-
soljuk az Energizer LI elemek használatát (0515 

0572)

Elem élettartam testo UltraRange: akár 7,2 évig
WLAN: 3,5 év(1 óra kommunikációs ciklus, 15 perc 
mérési ciklus, +25 °C-on, 1 csatlakoztatott digitális 

NTC érzékelővel)

testo UltraRange: akár 6,4 évig 
WLAN: 3,3 év(1 óra kommunikációs ciklus, 15 

perc mérési ciklus, +25 °C-on, 1 csatlakoztatott K 
típusú érzékelővel)

Méretek/súly 69,3 x 88,0 x 29,0 mm / kb. 255 g 69,3 x 89,3 x 29,0 mm / kb. 255 g

Védelmi osztály IP 67 és IP 65 (a testo UltraRange és WLAN kom-
munikációs modullal), IP 30 (Ethernet) (mindegyik 

esetben érzékelő nélkül)

IP 67 és IP 65 (a testo UltraRange és WLAN kom-
munikációs modullal), IP 30 (Ethernet) (mindegyik 

esetben érzékelő nélkül)

Szoftver kompatibilitás testo Saveris PRO szoftver, testo Saveris CFR 
szoftver (validálható, ERES és ellenőrzési nyom-

vonal)

testo Saveris PRO szoftver, testo Saveris CFR 
szoftver (validálható, ERES és ellenőrzési nyom-

vonal)

Rendelési szám 0572 3320 0572 3330

testo 150 DIN2 testo 150 T1

X

Adatgyűjtő modul kijelzővel és 2 foglalattal a 
külső DIN szondákhoz

Adatgyűjtő modul kijelzővel és 1 beépített NTC 
hőmérséklet érzékelővel

X

Hőmérséklet Hőmérséklet

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

-40 ...+50 °C (beépített szonda)

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

±0,2 °C (-100 ... +200 °C) ±0,5 °C 
(egyéb méréstartományok)

±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 mp ... 24 óra (Ethernet)/ 1 perc ... 24 óra (testo 
UltraRange rádiótechnológia vagy WLAN)

5 mp ... 24 óra (Ethernet)/ 1 perc ... 24 óra (testo 
UltraRange rádiótechnológia vagy WLAN)

1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

min. 128.000 érték csatornánként 256.000 érték csatornánként

Ethernet/Wlan/UltraRange Ethernet/Wlan/UltraRange

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

4 AA elem. +10 °C alatt hőmérséklet esetén java-
soljuk az Energizer LI elemek használatát (0515 

0572)

4 AA elem. +10 °C alatt hőmérséklet esetén java-
soljuk az Energizer LI elemek használatát (0515 

0572)

testo UltraRange: akár 6,7 évig 
WLAN: 3,7 év (1 óra kommunikációs ciklus, 15 
perc mérési ciklus, +25°C-on, 1 csatlakoztatott 

analóg NTC érzékelővel)

testo UltraRange: akár 7,2 évig 
WLAN: 3,5 év (1 óra kommunikációs ciklus, 15 

perc mérési ciklus, +25 °C-on)

69,3 x 87,9 x 29,0 mm / kb. 255 g 69,3 x 88,3 x 29,0 mm / kb. 255 g

IP 67 és IP 65 (a testo UltraRange és WLAN kom-
munikációs modullal), IP 30 (Ethernet) (mindegyik 

esetben érzékelő nélkül)

IP 67 és IP 65 (a testo UltraRange és WLAN kom-
munikációs modullal), IP 30 (Ethernet) (mindegyik 

esetben érzékelő nélkül)

testo Saveris PRO szoftver, testo Saveris CFR 
szoftver (validálható, ERES és ellenőrzési nyom-

vonal)

testo Saveris PRO szoftver, testo Saveris CFR 
szoftver (validálható, ERES és ellenőrzési nyom-

vonal)

0572 3340 0572 3350
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A megbízható többfunkciós megoldás:
testo Saveris 1

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.
testo 
Saveris 1

Verzió a Rend. sz.
Európai 
régió

Adatgyűjtő 0554 9311 01
Bázis és Gateway 0554 9311 02

Amerikai 
régió

Adatgyűjtő 0554 9312 01
Bázis és Gateway 0554 9312 02

Kínai régió Adatgyűjtő 0554 9313 01
Bázis és Gateway 0554 9313 02

APAC* régió Adatgyűjtő 0554 9314 01
Bázis és Gateway 0554 9314 02

* Japán, Malajzia, Szingapúr, Tajvan, Makaó

Verzió a Rend. sz.
Dél-koreai 
régió

Adatgyűjtő 0554 9315 01
Bázis és Gateway 0554 9315 02

Indiai régió Adatgyűjtő 0554 9316 01
Bázis és Gateway 0554 9316 02

Oroszországi 
régió

Adatgyűjtő 0554 9317 01
Bázis és Gateway 0554 9317 02

Analóg-digitális jelátalakító

Általános információ

Rövid leírás Analóg-digitális jelátalakító áram/feszültség bemenettel többi mérési paraméter integrálásához.

Műszaki adatok 

Méréstartomány 4 ... 20 mA; 0 ... 10 V

Pontosság Áramellátás 
Maximális eltérés: ±0,03 mA

Felbontás (min. eltérés): 0,75 µV (16 Bit) 
Általános eltérés: 5 µA  

Feszültség 
0 ... 1 V maximális eltérés: ±1,5 mV 

Felbontás (min. eltérés): 39 µV (16 Bit)  
Általános eltérés: 250 µV

0 ... 5 V maximális eltérés: ±7,5 mV 
Felbontás (min. eltérés): 0,17 mV 

Általános eltérés: 1,25 mV, 0 ... 10 V 
Maximális eltérés: ±15 mV  

Felbontás (min. eltérés): 0,34 mV  
Általános eltérés: 2,50 mV

Csatlakozók 2 vagy 4 vezetékes
Áram/feszültség bemenet

Mérési ciklusok 1 perc ... 24 óra

Kommunikációs intervallum / 
kommunikációs ciklus

a testo 150 kommunikációs módszerétől függ

Memória 6 000 érték

Üzemi/tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet: +5 ... +45 °C 
Tárolási hőmérséklet: -25 ... +60 °C

Tápellátás Tápellátás a testo 150 TUC4 adatgyűjtőn keresztül

Méretek/súly 85 x 100 x 38 mm / 240 g

Védelmi osztály IP54

Rendelési szám 0572 2166

LAN kommunikációs modul WLAN kommunikációs 
modul

testo UltraRange 
kommunikációs modul

Általános 
információ

Rövid leírás LAN kommunikációs modul 
PoE móddal testo 150 

adatgyűjtőkhöz

WLAN kommunikációs modul a 
testo 150 adatgyűjtőhöz

testo UltraRange 
kommunikációs modul a testo 
150 adatgyűjtőkhöz és a testo 
UltraRange Gateway-hez vagy 

testo Base V3.0-hoz

Műszaki adatok 

Kommunikációs 
intervallum / 
kommunikációs ciklus

1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra 1 perc ... 24 óra

Rádiófrekvencia - 2,4GHz 868 MHz (Európai térség) 868 
MHz (Kína) 

920 MHz (APAC* térség) 915 
MHz (amerikai térség) 922 MHz 

(Dél-Korea) 865 MHz (India) 
868 MHz (Oroszország)

Átvitel hatótáv - Épületeken belül 20 m Épületeken belül 100 m ( a 
térbeli viszonyoktól függően)

17 km akadály nélkül

Üzemi/tárolási 
hőmérséklet

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

-35 ... +50 °C /  
-40 ... +60 °C

Méretek/súly 67,8 x 29,5 x 28,9 mm /  
Kb. 45 g

67,8 x 12,2 x 28,9 mm /  
Kb. 17 g

67,8 x 112,8 x 28,9 mm /  
Kb. 30 g

Védelmi osztály IP 30 (csatlakoztatott testo 150 
adatgyűjtő modul esetén)

IP 67 (csatlakoztatott testo 150 
adatgyűjtő modul esetén)

IP 67 (csatlakoztatott testo 150 
adatgyűjtő modul esetén)

Kompatibilis az 
alábbiakkal:

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

Rendelési szám 0554 9330 0554 9320 * ld. az összefoglalót
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A megbízható többfunkciós megoldás:
testo Saveris 1

Tartsa komolyan szem előtt az összes környezeti paramétert.
testo 
Saveris 1

testo Saveris Bázis V3.0 testo UltraRange Gateway

Általános információ

Rövid leírás Bázisállomás akár 3000 mérési csatorna 
kezeléséhez

Átviteli támogatás a testo UltraRange rádió-
technológia használatához

Műszaki adatok 

Csatlakozók 2x USB 
LAN/PoE: 

Átviteli ráta 10/100 Mbit PoE class 0 
micro USB 

riasztás relé csatlakozó

1x USB 
LAN/PoE: 

Átviteli ráta 10/100 Mbit PoE class 0 
micro USB

Csatornák száma bázison-
ként

3.000 -

Adatgyűjtők Gateway egysé-
genként

- 40

Mérési értékek maximális 
száma

1.200.000,00 (köralapú puffermemória) -

Üzemi/tárolási hőmérséklet +5 ... +35 °C / -20 ... +60 °C 0 ... +45 °C / -20 ... +80 °C

Tápellátás PoE osztály 0: 
opcionálisan hálózati adapterrel és micro USB 

kábellel 
(Rend. sz. 0572 5004)

PoE osztály 0: 
opcionálisan hálózati adapterrel és micro USB 

kábellel 
(Rend. sz. 0572 5004)

Újratölthető akkumulátor 
típus

Li-Ion újratölthető akkumulátor, 3,7 V / 2,6 Ah, 
rend. sz.: 0515 0107

( az adatok biztonsági mentéséhez és vész-
helyzeti riasztáshoz áramkimaradás esetén)

Méretek/súly 193 x 112 x 46 mm / kb. 370 g 193 x 112 x 46 mm / kb. 314 g

Védelmi osztály IP 20 IP 20

Rendelési szám 0572 9320 0572 9310
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