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testo Saveris 2 App

Be sure.

Saveris 2 is de nieuwe standaard voor het efficient controleren 

en bewaken van omgevingscondities. Van het bewaken van 

de koelcel van de slager, de omgevingscondities in  een 

archief tot de koelkasten in een laboratorium, met Saveris 

2 is alles altijd onder controle. De dataloggers registreren 

in zelf instelbare meetintervallen de temperatuur en/of de 

vochtigheid en sturen de waarden via een bestaand draadloos 

WIFI-netwerk naar de testo Cloud. De meetwaarden worden 

bewaard in de Cloud en zijn altijd en overal te bekijken via 

smartphone, tablet of PC. 

Bij een overschrijding van een grenswaarde wordt direct een 

e-mail of een SMS (optie) verzonden. Iedere logger heeft een 

intern geheugen van 10.000 meetwaarden waardoor ook bij 

het wegvallen van het netwerk de meetwaarden geregistreerd 

worden. Het display toont de actuele meetwaarden, de 

alarmen bij grenswaardeoverschrijding en de capaciteit van 

de batterij. De batterij heeft een levensduur van 24 maanden 

en is door de gebruiker zelf vervangbaar.

°C

%RV

WiFi 
dataloggersysteem

Gegevensoverdracht via WiFi

Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud

Alarmering bij overschrijding van grenswaarden

Met testo Saveris 2 App voor vereenvoudigde configuratie, 

Push alarmen en analyse van de WLAN-reikwijdte

Kostenloze online gegevensopslag (Testo cloud)

testo Saveris 2 – temperatuur en 
vochtigheid altijd en overal onder 
controle
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Bestelgegevens WiFi dataloggers

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

set frigo - diepvriestesto Saveris 2-T3

Bestelnr. 0572 2031 Bestelnr. 0572 2034

Bestelnr. 0572 2032 Bestelnr. 0572 2035

Bestelnr. 0572 2103Bestelnr. 0572 2033

WiFi datalogger met een interne NTC
temperatuursensor, meetbereik -30...50 °C,
incl. wandhouder, batterijen,
kalibratieprotocol en USB-kabel

WiFi datalogger met met een interne
temperatuur en relatieve vochtsensor,
meetbereik -30...50 °C en 0...100 %RV incl.
wandhouder, batterijen, kalibratieprotocol en
USB-kabel

WiFi datalogger met twee externe NTC
aansluitingen of deurcontacten, 
meetbereik -50...150 °C,
incl. wandhouder, batterijen,
kalibratieprotocol en USB-kabel

WiFi datalogger met een externe aansluiting
voor temperatuur en vochtsensor, meetbereik
afhankelijk van de gebruikte sensor
incl. wandhouder, batterijen, kalibratieprotocol
en USB-kabel

Voordeelset samengesteld voor de optimale monitoring van frigo’s 
en diepvriezers waarin alle nodige accessoires voorzien zijn.

1 x WiFi datalogger testo Saveris 2-T2 met 2
exterene voelers met display
2 x NTC temperatuursondes (0572 1001)
2 x temperatuursimulatie flesjes voor vulling
met Glycol of vergelijkbare substanties

WiFi datalogger met een externe aansluiting
voor twee thermokoppels, meetbereik
afhankelijk van gebruikte type (type K, T of J)
incl. wandhouder, batterijen,
kalibratieprotocol en USB-kabel

Voor het verzenden van de gegevens naar de Testo Cloud is een 
geschikt WLAN netwerk nodig. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden.

testo Saveris 2 App
Met de app voor iOS en Android bedient u het WLAN-datalogger-
systeem testo Saveris 2 nu nog eenvoudiger en flexibeler.

Efficiëntere inbedrijfstelling*:
•  Eenvoudige herkenning en selectie van het  

WLAN-netwerk
•  Snelle inbedrijfstelling van meerdere loggers parallel

Eenvoudige netwerkanalyse*:
•  Sterkte en reikwijdte van uw WLAN-netwerk controleren
• Statusprotocollen opstellen en verzenden

Betrouwbare alarmfuncties:
• Push berichten bij overschrijdingen van grenswaarden
• Combineerbaar met e-mail of SMS alarmen

* Deze functies zijn alleen beschikbaar in de Android  
versie van de testo Saveris 2 App.

EUR 120,00

EUR 150,00

EUR 250,00

EUR 235,00

EUR 299,00EUR 200,00
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Technische gegevens

Overige accessoires Bestelnr.

0572 2020

0572 2152

0515 0414

0515 0572

0520 0153

0520 0076

0520 0261

0520 0246

0554 2001

Netvoeding (1,5m kabel) voor testo Saveris 2 WiFi datalogger

Deurcontact voor Saveris 2-T2

SMS pakket met 250 SMS alarmen (online bestellen via uw cloud)

Batterij voor draadloze voeler (4 x alkali mangaan mignoncellen AA)

Batterij voor draadloze voeler voor werking lager dan -10 °C (4 x energyzer L91 foto-lithium)

ISO-certificaat voor dataloggers, meetpunten -18°C, 0°C, +40°C

DAkkS-kalibratiecertificaat temperatuur; kalibratiepunten -20 °C; 0 °C; +60 °C; per kanaal/toestel en voeler

ISO-kalibratiecertificaat (%RV): datalogger, meetomvormer (1 kanaal) 11,3 en 75,3 %RV bij +25 °C

DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid; kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C; per kanaal/toestel

Magnetisch opzetstuk voor testo Saveris 2 wandhouder om aan te brengen op magnetische oppervlakken

WiFi dataloggers

Sensortype NTCNTC intern TC Type K

-195 tot 
+1350 °C

±(0,5 + 0,5 % v. mw.)°C

TC Type J

-100 tot 
+750 °C

TC Type T

-200 tot 
+400 °C

-30 tot +50 °C

±0,5 °C

NTC intern

Meetbereik en 
nauwk.heid afhankelijk 
van gebruikte sensor

-30 tot +50 °C

±0,5 °C ±0,3 °C

0 tot 100 %RV

±2 %RV

0,1 %RV

0,1 °C

-30 tot +50 °C

-40 tot +70 °C

Basic: 15 min. (vast) / Advanced: 1 min. tot 24 u (instelbaar)

Basic: 15 min. (vast) / Advanced: 1 min. tot 24 u (instelbaar)

240 g

95 x 75 x 30,5 mm

10 000 meetwaarden/kanaal

nee optie nee

EN 12830 EN 12830 –

24 maanden
bij +25 °C en 15 min meet- en communicatieinterval

bij -30 °C en 15 min meet- en communicatieinterval met Energizer batterijen 220515 0572

4 x AA AlMn mignoncellen; netvoeding optioneel;
bij temperaturen onder -10 °C, Energizer batterijen 220515 0572 gebruiken

IP65 IP65 IP54 IP30 IP54

–

–

–

-50 tot +150 °C

±0,3 °C

Meetbereik

Meetbereik

Nauwkeurigheid ±1 digit

Nauwkeurigheid

Resolutie

Resolutie

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur
(incl. batterijen)

Beschermingsklasse

Meetinterval

Communicatie-interval

Intern geheugen

Normen

Autonomie batterijen

Voeding

Afmetingen

Gewicht (incl.
batterijen)

Deurcontact

Aansluiting van
externe voelers

– externe 
temperatuurvoelers

externe temperatuurvoelers – externe vocht-/
temperatuurvoelers

Temperatuur

Vochtigheid

Temperatuur en/of vochtigheid via externe voelers

testo 
Saveris 2-T1

testo 
Saveris 2-T2

testo 
Saveris 2-H1

testo 
Saveris 2-H2

testo 
Saveris 2-T3

Accessoires

NTC

-30 tot +70 °C

EUR

25,00

9,90

25,00

9,00

33,00

109,30

351,10

128,20

334,50

15,00
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Temperatuurvoelers testo Saveris 2-T2

Voelertype

Stompvoeler, IP 54

Inbouwvoeler met
aluminium huls, IP 65,
kabellengte 2,4m

Dompel-/luchtvoeler, IP 67, vaste 
kabel, kabellengte 6m

Oppervlaktetemperatuurvoeler, 
vaste kabel, 2 m

Insteeksonde NTC platte
kabel, IP 54 , vaste kabel, 
gestrekt 2m

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meetbereik

-20 tot +70 °C

-30 tot +90 °C

-35 tot +80 °C

-50 tot +80 °C

-40 tot +125 °C

Nauwkeurigheid

±0,2 °C (-20 tot +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 tot +70 °C)

±0,2 °C (0 tot +70 °C)
±0,5 °C (overige meetbereik)

±0,2 °C (-25 tot +74,9 °C)
±0,4 °C (overige meetbereik)

±0,2 °C (0 tot +70 °C)

±0,5 % v. mw. (+100 tot +125 °C)
±0,2 °C (-25 tot +80 °C)
±0,4 °C (overige meetbereik)

t99

15 sec.

190 sec.

5 sec.

150 sec.

8 sec.

Bestelnr.

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Opsteekbare (zonder kabel) 
temperatuurvoeler, 12 mm, meet-
bereik: -30..+50°C (voor aansluiting 
op de datalogger 0572 2032 - niet 
compatibel met 0572 2002)

-30 tot +50 °C ±0,2 °C (-30 tot +50 °C) 0572 2153

testo Saveris 2 Cloud

Onze pakketten

Om uw meetdata te raadplegen en analyseren volgens uw 

behoeften, kan u kiezen tussen de kosteloze Basic cloud 

toegang met beperkte mogelijkheden (standaard inbegrepen) 

of Advanced cloud toegang met uitgebreide functionaliteiten. 

De Cloud is  het datacentrum van uw  meetsyteem. In de 

Cloud kan u de WIFI dataloggers configureren, alarmwaarden 

instellen en uw meetdata analyseren. Prijs op aanvraag.

Basic Advanced

Meetinterval 15 min. (vast) 1 min. tot 24 u (instelbaar)

Communicatie-interval 15 min. (vast) 1 min. tot 24 u (instelbaar)

Data opslag max. 3 maanden max. 24 maanden

Rapporten manueel (.pdf/.csv) manueel (.pdf/.csv) 
automatisch (.pdf/.csv)

Data analyse data bekijken per meetkanaal data bekijken tot 10 meetkanalen simultaan

Aantal users per account max. 1 max. 10

Aantal WIFI dataloggers per account onbeperkt onbeperkt

E-mail alarmen ja ja

SMS alarmen nee 25 SMS per logger/jaar inbegrepen

Systeemmededeling melding lege batterij • melding lage batterij

• melding WiFi verbinding onderbroken

• melding netvoeding verbroken

Bestelnr. 0526 0735: licentie 12 mnd

Bestelnr. 0526 0732: licentie 24 mnd

Bestelnr. 0526 0733: licentie 36 mnd

Gratis

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

EUR

65,00

60,00

86,40

70,00

31,00

36,00
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Temperatuurvoelers testo Saveris 2-T3

Temperatuur- en vochtvoelers voor testo Saveris 2-H2

Ø 6 mm

40 mm

vaste kabel:1,9 m

Inbouwvoeler met
edelstaalhuls, TE type K

-50 tot 
+205 °C

klasse 2* 20 
sec.

0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmInsteeksonde type TE met platte
kabel, voelertype Type K, IP 54

klasse 1 7 
sec.

0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

vaste kabel: 1,6 m

Magneetvoeler, hechtkracht 
ca. 10 N, met magneethouder, voor
metingen op metalen oppervlakken,
TE type K

-50 tot 
+400 °C

klasse 2* 0602 4892

vaste kabel: 1,2 m

Buisvoeler voor buizen met een 
Ø 5...65 mm, met verwisselbare
meetkop. Meetbereik kortstondig
tot +280 °C

-60 tot 
+130 °C

klasse 2* 5 
sec.

0602 4592

20 mm

395 mm

vaste kabel: 1,5 m

Buisvoeler met klitteband, voor de
temperatuurmeting aan buizen met
diameter tot max. 120 mm, Tmax
+120 °C, TE Type K

-50 tot 
+120 °C

klasse 1* 90 
sec.

0628 0020

Voelertype Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meet-
bereik

Nauwkeurigheid    t99 Bestelnr.

Buigzame, massa-arme dompel-
meetspits, ideaal voor metingen in
kleine volumes bijv. petrischalen 
of voor oppervlaktemetingen
(bevestiging bijv. met Tesa), TE
type K, 2 m, FEPgeïsoleerde
thermokabel, 
temperatuurbestendig tot 200 °C, 
ovale kabel van 2,2 mm x 1,4 mm

-200 tot 
+1000 °C

klasse 1* 1 
sec.

0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+1.000 °C (type T), klasse 2 op -40...+1.200 °C (type K),
 klasse 3 op -200...+40 °C (type K).

Voelertype

Digitale vocht- en temperatuurvoeler, 
12 mm, meetbereik: -30..+70°C en 
0..100%RV, kabellengte 1,3 m (voor 
aansluiting op de datalogger 0572 
2035 - niet compatibel met 0572 2005)

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meet-
bereik

-30 … +70 °C
0 … 100 %RV

Nauwkeurigheid

± 0,3 °C
± 2 %RV bij +25 °C (2 … 98 %RV)
± 0,03 %RV/K
± 1 digit

Bestelnr.

0572 2155

Digitale, opsteekbare (zonder 
kabel) vocht- en temperatuurvoeler, 
12 mm, meetbereik: -30..+50°C 
en 0..100%RV (voor aansluiting 
op de datalogger 0572 2035 - niet 
compatibel met 0572 2005)

-30 tot +50 °C
0 tot 100 %RV

±0,3 °C
±2 %RV

0572 2154

-40 tot 
+220 °C

vaste kabel: 2 m

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

150,00

EUR

200,00

EUR

41,00

55,20

156,00

117,00

39,00

117,00
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be


