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2 Siguranţă şi mediu 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc  @ 346 @ 2 @ 1 
 

2.1. Despre acest manual 
Pos: 5 /TD /Sicherheit und U mwelt/Z u di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Symbole und Schr eibkonv. [Saveris] @ 0\mod_1193735939953_79.docx @ 5623 @ 5 @ 1 
 

Simboluri şi standarde scrise 
 

Reprezentare  Explicaţie 

 
Avertizare, nivel de risc conform cuvântului de 
atenţionare: 
Avertizare! Posibilă vătămare corporală 
serioasă. 
Atenţie! Poate să apară o uşoară vătămare 
corporală sau deteriorarea echipamentului.  
> A se pune în aplicare măsurile de prevenire 

stabilite. 

 
Notă: informaţii de bază sau informaţii 
suplimentare. 

1. ... 
2. ... 

Acţiune: mai mulţi paşi, trebuie urmată ordinea.  

> ... Acţiune: un pas sau un pas opţional.  
- ... Rezultatul unei acţiuni.  

 ... 

 ... 

Numere de poziţie pentru clarificarea relaţiei 
dintre text şi imagine. 

Menu Elemente ale instrumentului, afişajului 
instrumentului sau interfeţei programului. 

[OK] Taste de control ale instrumentului sau taste 
ale interfeţei programului.  

... | ... Funcţii/căi dintr-un meniu. 
“...” Exemplu de intrări 

 
Pos: 6 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Ver wendung/Ver wendung (Saveris) @ 0\mod_1191328770562_79.docx @ 5412 @ 5 @ 1 
 

Utilizare 
> În această documentaţie se presupune că sunteţi familiarizat 

cu calculatorul şi de asemenea cu produsele Microsoft, în 
special cu Microsoft Office 2007.  

> Citiţi acest document cu atenţie şi familiarizaţi-vă cu produsul 
înainte de utilizare. Acordaţi o atenţie deosebită instrucţiunilor 
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de siguranţă şi sfaturilor de prevenire pentru a evita 
deteriorarea şi defectarea produselor. 

 > Ţineţi acest manual la îndemână astfel încât să-l puteţi 
consulta la nevoie.  

> Înmânaţi acest manual oricărui nou utilizator al produsului.  
Pos: 7 /TD /Überschriften/2.2 Sicher hei t gewährl eisten @ 0\mod_1173780783960_79.docx @ 366 @ 2 @ 1 
 

2.2. Asigurarea siguranţei 
Pos: 8 /TD /Sicherheit und U mwelt/Sicher heit  gewährl eisten/Saveris  Wartungsarbeiten @ 1\mod_1196958627509_79.docx @ 6094 @  @ 1 
 

> Nu utilizaţi sondele Saveris pentru măsurători pe componente 
sub tensiune sau în apropierea acestora.  

> Efectuaţi pentru componentele sistemului testo Saveris doar 
lucrările de întreţinere şi reparaţie descrise în documentaţie. 
Urmăriţi exact paşii prescrişi. Utilizaţi doar piese de schimb 
originale Testo.  

>  Utilizaţi acest produs în mod corespunzător, în scopul pentru 
care este destinat şi în parametrii specificaţi în datele tehnice. 
Nu utilizaţi forţa. 

> Ieşirea sursei de alimentare pentru sondele Saveris, routere, 
  convertoare, unităţi cockpit, extendere  şi baza Saveris este 

restricţionată conform EN 60950-1:2001. O manipulare a sursei 
de alimentare nu este permisă din punct de vedere al 
autorizaţiei radio. 

> Modulul radio este instalat în componentele Saveris, astfel 
încât valorile limită ale distanţei în aer şi ale conturnării să se 
respecte în conformitate cu standardele. Modificarea aspectului 
intern al componentelor nu este permisă. 

>  Când selectaţi locaţia, asiguraţi-vă că temperaturile admise 
pentru mediul ambiant şi cele de depozitare sunt respectate 
(vezi datele tehnice). 

 
La temperaturi sub 5°C acumulatorii nu se vor încărca, 
în acest domeniu de temperaturi operarea sigură a 
sistemului este posibilă doar pentru o perioadă limitată 
de timp.  

 
Pos: 12 /TD/Ü berschrif ten/2.3 U mwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_79.docx @ 375 @ 2 @ 1 
 

2.3. Protecţia mediului 
Pos: 13.1 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_79.docx @ 619 @  @ 1 
 

> Aruncaţi bateriile reîncărcabile defecte/consumate conform 
legislaţiei în vigoare.  

> Când atinge sfârşitul duratei de viaţă utile, trimiteţi aparatul la 
colectarea separată a dispozitivelor electrice şi electronice 
(conform reglementărilor locale) sau returnaţi aparatul ca 
deşeu la Testo.  
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3            Specificaţii  
 

3.1 Utilizare 
Domenii de aplicabilitate 
Sistemul de măsură testo Saveris poate fi folosit în orice loc în care 
bunurile sensibile la temperatură şi umiditate sunt produse şi 
depozitate, de exemplu în industria alimentară (camerele frigorifice, 
camerele de îngheţare şi camerele de refrigerare), precum şi în cadrul 
companiilor mai mici din sectorul de producţie alimentară, brutării şi 
măcelării sau în industria farmaceutică (laboratoare cu temperatură 
controlată, transportul şi depozitarea medicamentelor). 
Sistemul de măsurare poate fi utilizat şi în alte sectoare pentru 
monitorizarea aerului condiţionat în clădiri sau pentru asigurarea 
calităţii produselor în camerele de depozitare şi în fiecare etapă de 
producţie. 

 

 
Sistemul de măsură Testo Saveris este folosit doar 
pentru a monitoriza valorile, nu şi pentru a le controla 
sau regla. 

 
Baza cu modul SMS nu poate fi utilizată în mediile în 
care folosirea unui telefon mobil este interzisă.  

 
Monitorizarea mobilă este disponibilă numai în ţările cu 
autorizaţie radio corespunzătoare pentru 868 MHz. 

 
Pos: 18 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo Saveris/02 Funkti onsweise @ 1\mod_1197376538421_79.docx @ 6194 @ 5 @ 1  

Cum funcţionează 
 Pos : 19 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo Saveris/02b Funktionsweise SBE @ 1\mod_1197980459890_79.docx @ 6553 @  @ 1 
 
 
 

  

 
Pos : 20 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo Saveris/02c  Funktionswei se @ 1\mod_1197980516265_79.docx @ 6573 @  @ 1  

Datele ambientale sau de proces despre temperatura şi umiditatea 
aerului din încăperile închise sunt măsurate şi înregistrate folosind 
sonde  ca sistem de măsurare. Aceste valori sunt transmise prin 
radio la baza Saveris  care le salvează ulterior. Un router  
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poate fi utilizat pentru optimizarea semnalului radio în cazul unor 
condiţii structurale dificile. Datele sunt transferate pe un computer 

  de la baza Saveris şi salvate în baza de date. 
Distanţele foarte lungi pot fi traversate cu ajutorul unui convertor 

 ce transformă semnalele radio ale sondelor sau routerelor şi 
apoi le transmite la bază printr-un cablu Ethernet. În plus, aşa 
numitele sonde Ethernet  pot fi conectate la bază cu ajutorul 
unui cablu Ethernet. 
 

 

  

Temperatura şi/sau umiditatea aerului pe durata transportului 
bunurilor sensibile sunt monitorizate de asemenea cu sonde radio 

. Dacă containerul de transport (de exemplu HGV) se întoarce 
la bază, valorile măsurate sunt transferate către extender  sau 
către baza Saveris  imediat ce se realizează o conexiune radio 
adecvată. Extenderul converteşte semnalele radio de la sonde şi 
apoi le transmite prin cablul Ethernet către baza Saveris . 
Pentru monitorizarea directă a valorilor măsurate, o unitate cockpit 
Saveris poate fi utilizată în HGV (camioane de transport marfă) .  
Dacă sondele radio sunt înregistrate în zone mobile, toate aceste 
sonde sunt într-o singură celulă pe acelaşi canal. Extenderele 
Saveris lucrează ca antene externe distribuite ale bazei  Saveris. 
Toate aceste sonde radio sunt înregistrate în baza Saveris.  
În opoziţie, convertoarele Saveris atribuie pentru sondele radio 
diferite canale radio (între ele dar şi la baza Saveris). Sondele se 
atribuie convertoarelor direct şi în mod unic.  
Cu software-ul testo Saveris aveţi întotdeauna o imagine de 
ansamblu asupra evoluţiei valorilor măsurate în fiecare zonă.  
Avantajele specifice ale sistemului Saveris în ceea ce priveşte 
siguranţa şi disponibilitatea datelor sunt date de salvarea 
configuraţiei datelor la locaţiile distribuite ale sistemului (de 
exemplu la sondă, la bază, în baza de date a PC-ului). 
Sincronizarea se realizează la intervale regulate, pe durata 
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transmisiei radio la fiecare 15 minute. În funcţie de arhitectura 
sistemului (routere în cascadă) şi de procesele care rulează (de 
exemplu procesul de actualizare a firmware-ului sau transmisia 
wireless a sondei radio), ciclul de transfer este de asemenea 
factorul de timp determinant pentru sincronizare. Acesta este 
perceptibil atunci când se actualizează condiţiile modificate pentru 
alarmă sau atunci când se anulează alarma. Daca sincronizarea 
nu este completă, acest fapt este indicat de semnul * după 
componenta sistemului în fereastra System.  

 
Dacă doriţi să combinaţi componentele existente (cod 
articol: 0572.x1xx) cu componente noi achiziţionate (cod 
articol 0572.x2xx) într-un sistem Saveris, vă rugăm să 
verificaţi mai întâi compatibilitatea acestora.  
Dacă aveţi întrebări sau probleme, vă rugăm să contactaţi 
Serviciul Clienţi Testo. Datele de contact se găsesc pe 
coperta acestui document sau pe site-ul  www.testo.ro. 

 
 
Pos: 21 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo Saveris/04 Haftungsausschl uss @ 1\mod_1197376616906_79.docx @ 6214 @ 5 @ 1 
 

Excluderea responsabilităţii 
Sistemul Testo Saveris a fost elaborat pentru a consolida o 
cantitate mare de date de la sondele separate spaţial în cadrul 
softului Saveris, şi de asemenea pentru a le documenta fără 
întreruperi sau pentru a emite alarme în eventualitatea unor 
nereguli. 
Sistemul Testo Saveris nu este conceput pentru a efectua sarcini 
de control şi de reglare în conformitate cu reglementările. În 
special alarmele nu trebuie percepute ca aşa-numite alarme critice 
cu care periclitarea vieţii şi a membrelor sau deteriorarea 
echipamentului să poată fi evitată. 
Răspunderea din partea Testo AG pentru daune rezultate în urma 
utilizării în acest mod este exclusă. 
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Pos : 22 /TD/Ü berschrif ten/3.2 Systemvoraussetzung en @ 0\mod_1187269645125_79.docx @ 2385 @ 2 @ 1 
 

3.2 Cerinţele sistemului 
Pos: 23 /TD/Leistungsbeschr eibung/Sys temvoraussetzungen/Betri ebssystem ( Saveris) @ 0\mod_1191917806171_79.docx @ 5423 @ 5 @ 1 
 

Sistemul de operare 
Softul va putea funcţiona cu următoarele sisteme de operare pe 
32-bit şi 64-bit: 
• Windows® XP SP3 sau mai nou 
•  Windows® Vista SP2 sau mai nou 
• Windows® 7 
• Windows® 8 
• Windows® Server 2003 SP2 
• Windows® Server 2008 SP2 
• Windows® Server 2008 R2 

Pos: 24 /TD/Leistungsbeschr eibung/Sys temvoraussetzungen/R echner (Saveris) @ 0\mod_1191918060734_79.docx @ 5433 @ 55 @ 1  

Computerul 
Computerul trebuie să îndeplinească cerinţele sistemului de 
operare corespunzător. În plus, trebuie îndeplinite următoarele 
cerinţe: 

 
 
  

• capacitatea liberă a hard drive-ului de 4.5 GB atunci când baza 
de date este ocupată în întregime 

 
 

• interfaţă USB 2.0  

 
Procesorul computerului, hard disk-ul şi interfeţele 
trebuie să fie configurate pentru funcţionare continuă, 
în scopul asigurării bunei funcţionări automate. Dacă 
este necesar, verificaţi opţiunile computerului 
dumneavoastră pentru economisirea energiei. 

• Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 sau mai nou 
• Microsoft® Windows® Installer 4.5 sau mai nou 
• MDAC 2.8 SP1 sau mai nou 
• .NET Framework 2.0 SP2 sau mai nou, pentru Microsoft® 

Windows® 8: .NET Framework 3.5 sau mai nou 

 
Dacă Windows® Installer 4.5, MDAC 2.8 SP1 şi .NET 
Framework 2.0 SP2 nu sunt prezente pe calculator, vor 
fi instalate împreună cu programul Saveris. Reporniţi 
după instalare. Pentru Microsoft® Windows 8 este 
necesar .NET Framework 3.5. Acesta nu este inclus şi 
dacă este necesar trebuie cumpărat separat şi instalat.   

  • Microsoft® Outlook (doar la instalarea MAPI ) 
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Setările de dată şi oră vor fi acceptate automat de 
calculator. Administratorul trebuie să se asigure că setările 
de timp sunt comparate regulat cu o sursă de timp de 
încredere şi, dacă este necesar etalonate, pentru a se 
asigura autenticitatea datelor măsurate.  

 

Baza de date 
• Este livrat SQL Server 2008 R2 Express. 
• Versiunile Microsoft® Server 2005  şi 2008 şi Terminal Server 

sunt acceptate. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
În operarea client-server, vă recomandăm o reţea cu AD şi 
DNS (Domain Name System) pentru a permite 
actualizarea online folosind MSMQ (Microsoft® Message 
Queuing). 

 
 

 
Testo Saveris lucrează cu o bază de date SQL (versiunea 
Microsoft® SQL Server 2008 R2 Express Edition). Dacă o 
bază de date SQL este deja instalată pe PC, o a doua 
instanţă poate fi creată pentru  Testo Saveris. 

 
 
 

 
Când accesul instanţei Saveris a bazei de date Microsoft® 
SQL database se realizează printr-un firewall, trebuie 
deblocat un port în firewall pentru aceasta. Citiţi 
instrucţiunile de siguranţă ale Microsoft®. 

   
 
 

 
Folosirea programelor de scanat viruşi poate reduce vizibil 
performanţa sistemului, în funcţie de configuraţie.  

 
  
 

 
Când se instalează software-ul pe sisteme de operare 
virtuale, trebuie verificate resursele disponibile ale 
sistemului şi, dacă este necesar, se va face o îmbunătăţire 
a acestuia. În combinaţie cu sistemele virtuale, conexiunea 
USB nu este fiabilă, de aceea vă recomandăm conectarea 
bazei prin Ethernet. 

 
 
 



 

  16 

Bateriile reîncărcabile 
Bateriile din baza Saveris, sondele Ethernet şi cuplorul analogic 
sunt consumabile şi trebuie înlocuite după aproximativ 2 ani. Dacă 
o baterie este defectă, nu se poate garanta funcţionalitatea 
completă a modulului GSM. În situaţia unei întreruperi a energiei 
electrice nu poate fi exclusă pierderea de date pentru toate 
componentele. Când bateria unei componente nu mai este 
complet funcţională, se declanşează o alarmă a sistemului de tip      
Defective battery. 
Bateria (cod articol 0515 0021) trebuie atunci înlocuită imediat 
pentru a asigura funcţionalitatea completă şi securitatea datelor.  
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Pos: 26 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\mod_1173774846679_79.docx @ 310 @ 1 @ 1 
 

4 Descrierea produsului 
Pos: 27 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/Hi nweis CE @ 1\mod_1204905902234_79.docx @ 12612 @  @ 1 
 

 
După cum s-a stipulat în declaraţia de conformitate, 
acest produs este conform cu Directiva 2004/108/CE. 

   
Pos: 28 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/00 Base/01 Base @ 0\mod_1189504245140_79.docx @ 4274 @ 255 @ 1 
 

4.1 Baza Saveris 
Faţa 

 

  

 
 

 Afişajul de vizualizare a alarmelor şi ghidarea utilizatorului. 
 Antenă. 
 LED de avertizare 
 Taste de operare a bazei Saveris. 
 LED de afişare a stării. 
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Spatele 
 

  

 Conexiunea pentru cablul USB. 
 Conexiunea pentru cablul de reţea. 
 Conexiunea pentru sursa de alimentare. 
 Conexiunea pentru sursa de alimentare de 24 V AC/DC şi 
releul de alarmă. 

 

  
 Conexiunea pentru antena externă GSM (doar în combinaţie 
cu modulul GSM). 

 Urechiuşe pentru fixarea cablurilor. 
 Ghidaj pentru stativ sau suportul de perete. 
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Pos : 29 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/00 Base/02 Base GSM @ 1\mod_1196957066669_79.docx @ 6084 @ 2 @ 1 
 

4.2 Modulul GSM al bazei Saveris 
(opţional) 

 

  

 Fantă de inserţie a cardului SIM. 
 Pos: 30 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/00 Base/Bedi entas ten @ 0\mod_1190205422265_79.docx @ 4893 @ 3 @ 1 
 

4.2.1 Taste de control 
 

Tastă Explicaţie 
[Esc] Se trece de la meniul Login la meniul 

Info System. 
În meniul Info Base, apăsaţi de două ori 
scurt [Esc]: baza Saveris se opreşte. 
Ţineţi apăsat [Esc]: baza Saveris va 
porni. 

[Enter] În meniul Info System va fi afişat statusul 
de conectare a sondei. 

[ ▲ ], [ ▼ ] Butoane de navigare pentru schimbarea 
meniurilor. 

*
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Pos : 31 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/00 Base/Displayanzeigen @ 0\mod_1190205462296_79.docx @ 4902 @ 3 @ 1 
 

4.2.2 Afişaje 
Meniul Info Base  

 

  

 Adresa IP a bazei Saveris. 
Adresa IP este numărul unic de identificare a bazei Saveris în 
cadrul reţelei. 

 Netmask - este salvat în baza Saveris. 
Netmask este adresa de bază a reţelei în care baza Saveris 
este integrată. 

 Adresa portalului care este salvat în baza Saveris. 
Un portal este un punct de transfer între reţelele care lucrează 
cu diferite protocoale sau formate de date. O "traducere" în alt 
protocol sau format de date este efectuată de către portal. 

 Nivelul de încărcare a bateriei interne în caz de pană de 
curent. Display-ul este afişat numai cu o sursă de alimentare 
continuă. 

 Nivelul de ocupare a memoriei bazei Saveris. 
 Taste care au atribuite funcţii în acest meniu. 
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Meniul Info Alarm  
 

  

  Numărul de alarme declanşate recent. 
    Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 

 
Alarmele noi trebuie să fie verificate şi recunoscute 
(confirmate) la intervale regulate. Un număr mare de 
alarme neconfirmate (> 100) poate afecta performanţa 
sistemului. Sistemul recunoaşte (confirmă) automat 
alarmele nerecunoscute odată ce acestea sunt mai mult de 
200.  

Meniul Alarm detail  
 

  

 Data la care alarma a fost declanşată. 
 Ora la care alarma a fost declanşată. 
 Sonda pentru care alarma a fost declanşată. 
 Numărul alarmei şi numărul total de alarme. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
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Meniul Detail meas. values  
 

  

 Sonda şi canalul, dacă există, pentru care a fost transferată 
citirea. 

 Valoarea citirii cu unitatea de măsură corespunzătoare. 
 Ora la care a fost transferată citirea. 
 Data la care a fost transferată citirea. 
 Numărul citirii şi numărul total de citiri. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 

Meniul Info GSM  
 

  

 Numele operatorului de reţea. 
 Afişarea calităţii semnalului. 
 Numărul de telefon salvat pe cardul SIM. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
 Numărul versiunii modulului intern GSM. 
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Meniul Instrument detail  
 

  

 Numărul de serie al instrumentului conectat. 
 Versiunea firmware a instrumentului conectat. 
 Desemnarea tipului de instrument conectat. 
 Calitatea legăturii radio pentru instrumentul conectat (nu se 
aplică pentru sondele Ethernet şi pentru extenderul Saveris). 

 Starea bateriei instrumentului (nu se aplică pentru sondele 
Ethernet, extenderul Saveris şi unitatea cockpit Saveris). 

  Start-up indică dacă aparatul a fost configurat de către 
asistentul de pornire. 

 Numărul de dispozitive conectate. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
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Meniul Info System  
 

  

 Numărul de sonde radio conectate. 
 Numărul de sonde Ethernet conectate. 
 Numărul de routere conectate. 
 Numărul de convertoare conectate. 
  Numărul de unităţi cockpit Saveris conectate. 
  Numărul de extendere Saveris conectate. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 

 
Meniu Login 1/2 

  

 Afişarea statusului la conectarea sondelor. 
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Meniul Login 2/2  

 

  

 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
 

  

 
Acest afişaj apare dacă în aproximativ 30 de secunde 
nu este primit de la sondă niciun semnal de logare.  
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4.3 Unitatea cockpit Saveris1 
Faţa 

 

  

 
 

 Afişaj pentru vizualizarea alarmelor şi ghidarea utilizatorului   
 LED de avertizare şi interfaţă IR 
 Taste pentru operarea unităţii cockpit Saveris 

                                                           

1 Această componentă este acceptată pentru monitorizare mobilă numai în 
ţările unde se permisă frecvenţa radio de 868 MHz. 
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Spatele 
 

  

 Mufă de conectare cablu mini USB 
 Ghidaj pentru montare 

 
 

 
Înainte de schimbarea bateriei unităţii cockpit Saveris vă 
rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi Testo. Datele de 
contact se gasesc pe coperta acestui document sau pe 
site-ul www.testo.ro . 

 
  
 

4.3.1 Taste de control 
 

Tastă Explicaţie 
[Enter] • Apăsaţi [Enter] pentru 3 secunde: 

Unitatea cockpit Saveris porneşte. 
• În meniul Login este afişat status-ul 

de logare pentru unitatea cockpit 
Saveris. 

• Trece la următorul nivel al meniului.  
• Confirmă funcţiile selectate. 

http://www.testo.ro/
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Tastă Explicaţie 
[Esc] • Dacă unitatea cockpit Saveris nu este 

înregistrată în baza Saveris:  
În meniul Select language, apăsaţi o 
dată scurt [Esc]. Unitatea cockpit 
Saveris se închide. 

• Revine la nivelul anterior superior al 
meniului.  

• Dacă unitatea cockpit Saveris este 
înregistrată în baza Saveris: 
Apăsaţi [Esc] pentru 3 secunde: 
Unitatea cockpit Saveris se închide. 

  
 

Cât timp se execută turele, 
unitatea cockpit Saveris nu se 
poate închide.  

  
 

[ ▲ ], [ ▼ ] Butoane de navigare pentru schimbarea 
meniurilor sau selectarea unei opţiuni.  

 
 

4.3.2 Afişaje 

Iconiţe 
Următoarele simboluri sunt indicate în colţul din dreapta sus pentru 
toate afişajele. 
Caracteristică Valori 

 A început tura 

 
Are loc transferul de date între următoarele 
componente: 
• Unitate cockpit Saveris şi extender 

Saveris/bază Saveris  
• Sonde radio din zona mobilă selectată şi   

extender Saveris/bază Saveris  
! Mesaj de feedback care informează şoferul 

că o sondă din tura selectată conţine date de 
măsurare care nu au fost încă transferate 
către baza Saveris.  
Simbolul apare numai după un al doilea ciclu 
de măsurare sau 30 de minute. 
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Meniul Device settings 
Submeniuri: 
• Setări zi/noapte 
• Iluminare 
• Setări de afişare a valorii măsurate 
• Resetare la setările din fabrică 

 

Meniul Alarms 
 
 

  
 

 Descrierea motivului pentru care a fost declanşată alarma. 
 Canalul pentru care alarma a fost declanşată. 
 Data la care alarma a fost declanşată. 
 Ora la care alarma a fost declanşată. 
 Numărul alarmei şi numărul total de alarme. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
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Meniul Measured values 
 

  
 

 Sonda şi zona mobilă asociată pentru care valoarea măsurată 
a fost transferată.  

 Ora la care valoarea măsurată a fost transferată / data la care 
valoarea măsurată a fost transferată (sunt  afişate alternativ pe 
această linie). 

 Valoarea măsurată cu unitatea de măsură corespunzătoare. 
 Simbol care indică faptul că valorile limită nu sunt atinse.  
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 

Meniul min/max 
 

  

   Sonda şi zona mobilă asociată pentru care valoarea măsurată 
a fost transferată. 

 Valoarea minimă măsurată şi unitatea de măsură 
corespunzătoare. 

 Valoarea maximă măsurată şi unitatea de măsură 
corespunzătoare. 

 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
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Meniul Tour settings 
 

  

  Selectarea primei zone mobile (cu [ ▲ ], [ ▼ ]). 
 Selectarea celei de-a doua zone mobile (cu [ ▲ ], [ ▼ ]). 
 Selectarea acţiunii: Schimbare tură, Start tură, Stop tură (cu [ 
▲ ], [ ▼ ]). 

 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
 
Meniul Print 

 
Alimentarea cu energie electrică a unităţii cockpit nu 
trebuie întreruptă pe durata procesului de printare.  

 
 
 
  

  
 
 

  
 

 Selectarea modului de redare a datelor. 
 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 

 
Datele de printare pot fi trimise în infraroşu către 
imprimanta testo 0554 0549. 
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Meniul Login 1/2 
 

  
 

 Afişare stare atunci când unitatea cokpit Saveris se 
înregistrează în bază. 

 
Meniul Login 2/2 

 

  
 

 Tastele care au atribuite funcţii în acest meniu. 
 

  

 
Acest afişaj apare cand unitatea cockpit Saveris nu a 
reuşit să se înregistreze în baza Saveris într-un interval 
de timp de aproximativ 30 de secunde.  
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Pos: 32 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/01 Funkfühl er/00 Funkfühl er @ 0\mod_1190281497265_79.docx @ 5041 @ 2 @ 1 
 

4.4 Sondele radio Saveris 
Pos: 33 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/01 Funkfühl er/01 Funkfühl er ohne Displ ay @ 0\mod_1189496319546_79.docx @ 4255 @ 3 @ 1 
 

4.4.1 Sonda radio fără afişaj 
 

  

 
 

 LED pentru afişarea stării.  
 Antenă pentru transmisia radio a datelor măsurate către baza 
Saveris.  

 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Agăţător pentru suportul de perete. 
 Conexiuni, în funcţie de tip. 
 Buton de conectare a sondei la baza Saveris şi de evaluare a 
stării în timpul operării. 
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Pos : 34 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/01 Funkfühl er/02 Funkfühl er mit Displ ay @ 0\mod_1189496687343_79.docx @ 4264 @ 35 @ 1 
 

4.4.2 Sonda radio cu afişaj 
 

  

 
 

 Afişaj pentru indicarea citirilor, bateriei şi a stării conexiunii cât 
şi a intensităţii legăturii radio. 

 LED pentru afişarea stării. 
 Antenă pentru transmisia radio a datelor măsurate către baza 
Saveris. 

  Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Agăţător pentru suportul de perete. 
 Conexiuni, în funcţie de tip. 
 Buton de conectare a sondei la baza Saveris şi de evaluare a 
stării în timpul funcţionării. 



 

  35 

Afişaje 
 

  

 Calitatea legăturii radio. 
 Indicator pentru a stabili dacă se efectuează o comunicare cu 
baza Saveris, cu un router sau cu un convertor. 

 Starea bateriei. 
 Unitatea de măsură a citirii: 
• % pentru măsurarea umidităţii 
• mA pentru măsurarea curentului 
• °Ctd sau °Ftd pentru măsurarea punctului de rouă 

 Valoarea citită. 
 Indicator pentru a stabili dacă citirea a depăşit valoarea limită 
superioară (  ) sau este sub valoarea limită inferioară (  ). 

 Numărul canalului. 
 Afişaj pentru cel de al doilea senzor din sondă. 

 
Pos: 35 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/01 Funkfühl er/03 Bedeutung der LED  @ 0\mod_1190807440000_79.docx @ 5133 @ 355 @ 1  

4.4.3 Semnificaţia afişajelor LED-ului la sonde  

Conectarea la baza Saveris 
Ţineţi apăsat butonul de conectare aflat pe partea din spate a sondei  
până când LED-ul începe să lumineze portocaliu intermitent. 

 

Reprezentare  Explicaţie  
Portocaliu 
intermitent 

Încercare de a stabili conexiunea cu baza 
Saveris. 

Aprins verde Conectarea la baza Saveris s-a realizat 
cu success. 

Aprins roşu Conectarea la baza Saveris a eşuat. 
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Afişarea stării în timpul operării 
Apăsaţi scurt butonul de conectare aflat pe partea din spate a 
sondei iar LED-ul va indica starea conectării la baza Saveris. 

 

Reprezentare Explicaţie 
Intermitent verde 

X 3 
Conexiunea cu baza Saveris este foarte 
bună. 

Intermitent verde 
X 2 

Conexiunea cu baza Saveris este bună. 

Intermitent verde 
X 1 

Conexiunea cu baza Saveris este 
limitată. 

Intermitent roşu 
X 3 

Nu există nicio conexiune cu baza 
Saveris. 

 
 
  
Pos : 36 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/02 Ether net-Fühler/00 Ethernet-Fühl er @ 1\mod_1197555728828_79.docx @ 6366 @ 2 @ 1 
 

4.5 Sondele Saveris Ethernet  
Pos: 37 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/02 Ether net-Fühler/02 Ethernet-Fühl er @ 1\mod_1197555730062_79.docx @ 6386 @ 5 @ 1 
 

  

 
 

 Afişaj al citirilor şi al informaţiilor despre transmisie. 
 LED de afişare a stării. 
 Buton de conectare. 
  Agăţătoare pentru suportul de perete. 
 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Conexiuni pentru sonde externe. 
 Intrare sursă de alimentare cu 24 V AC/DC.  
Cablu de cuplare M1.6 x 1.5. 
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 Interfaţă Ethernet. 
 Interfaţă service. 
 Intrare alimentare cu energie de la reţea. 

Afişaje 
 

  

 Calitatea conexiunii. 
 Starea bateriei. 
 Indicator pentru a stabili dacă se efectuează o comunicare cu 
baza Saveris. 

 Unităţi de măsură pentru citiri: 
• % pentru măsurarea umidităţii 
• mA pentru măsurarea curentului 
• °Ctd sau °Ftd pentru măsurarea punctului de rouă. 

 Valoarea citită. 
 Indicator pentru a stabili dacă citirea a depăşit valoarea limită 
superioară (  ) sau este sub cea inferioară (  ). 

 Numărul canalului. 
 Afişaj pentru un al doilea senzor al sondei. 
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Pos : 38 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/03 R outer/01 R outer @ 1\mod_1197555862937_79.docx @ 6406 @ 2 @ 1 
 

4.6 Routerul Saveris  
 

  

 
 

 Antenă pentru transmiterea radio a datelor măsurate. 
 LED pentru afişarea stării. 
 Buton de conectare a routerului la baza Saveris şi de evaluare 
a stării în timpul funcţionării.   

 Agăţător pentru perete. 
 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Intrare pentru alimentarea externă 24 V AC/DC. 
Cablu de cuplare M1.6 x 1.5. 

 Interfaţă de service. 
 Intrare alimentare cu energie de la reţea. 
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Pos : 39 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/04 C onverter/01 C onverter @ 1\mod_1197557086312_79.docx @ 6416 @ 2 @ 1 
 

4.7 Convertorul Saveris  
 

  

 
  

 Antenă pentru recepţia datelor măsurate. 
 LED pentru afişarea stării. 
 Buton de conectare a convertorului la baza Saveris şi de 
evaluare a stării în timpul funcţionării. 

 Agăţător pentru perete. 
 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Intrare pentru alimentarea externă cu tensiune 24 V AC/DC. 
Cablu de cuplare M1.6 x 1.5. 

 Intrare pentru conectarea cablului de reţea (sursă de 
alimentare opţională prin PoE). 

 Intrare interfaţă de service. 
 Intrare alimentare cu energie de la reţea. 
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4.8 Extenderul Saveris2 
 

  

 
 
 

 Antenă pentru recepţia datelor măsurate. 
 LED pentru afişarea stării. 
 Tastă de conectare pentru interogare stare pe durata operării.  
 Agăţător pentru perete. 
 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Intrare pentru alimentarea cu tensiune externă 24 V AC/DC. 
Cablu de cuplare M1.6 x 1.5. 

 Intrare pentru conectarea cablului de reţea (sursă de 
alimentare opţională prin PoE). 

 Intrare interfaţă de service. 
 Intrare alimentare cu energie de la reţea. 

  
 

                                                           

2 Această componentă este acceptată pentru monitorizare mobilă numai în 
ţările cu frecvenţa radio de 868 MHz. Extenderul Saveris nu poate fi operat prin 
VPN. 
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Pos : 40 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo Saveris/05 Analog koppler /01 Analog koppl er @ 4\mod_1245762445743_79.docx @ 45338 @ 2 @ 1 
 

4.9 Cuplorul analogic Saveris  
 

  

 
 
 

 Doar la cuplorul analogic radio U1: antenă pentru transmisia 
datelor măsurate. 

 LED pentru afişarea datelor. 
 Buton de conectare a cuplorului analogic la baza Saveris şi de 
evaluare a stării în timpul funcţionării. 

 Agăţătoare pentru perete. 
 Şine de ghidare pentru suportul de perete. 
 Cablu de cuplare M1.6 x 1.5 pentru conectarea la transmiţător.  
 Doar la cuplorul analogic Ethernet U1E: intrare pentru 
conectarea cablului de reţea. 

 Intrare interfaţă de service. 
 Intrare alimentare cu energie de la reţea. 

 

4.10 Mediul pentru reţea 
Software-ul testo Saveris este instalat ca o instalare client-server. 
În proces, baza de date şi Saveris Professional Client sunt 
instalate pe un calculator server, iar mai departe componentele 
Client şi Viewer ale programului pot fi instalate şi pe alte 
calculatoare. 
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Pos: 42 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_79.docx @ 319 @ 1 @ 1 
 

5 Primii paşi 
Pos: 43 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/01 Li eferumfang/00 Liefer umfang prüfen @ 0\mod_1189429809359_79.docx @ 4194 @ 2 @ 1 
 

 
Pos : 51 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/00 Ablaufdiagr amm Inbetri ebnahme @ 0\mod_1189581707421_79.docx @ 4454 @ 2 @ 1 
 

5.1 Schemă logică 
 

 

Start 

Conectarea cablului 
USB și a sursei de 
alimentare la bază  

 

Conectarea sondei la 
baza Saveris  

Utilizați  

routerul? 
Integrarea routerului 

Bază cu modul  
GSM? 

Introducerea 
bateriilor în sondă 

Da 

Nu 

Inserați cardul SIM  

Conectarea cablului 
USB și a sursei de 
alimentare la bază  

Conectarea sondei la 
baza Saveris  

 

Introducerea 
bateriilor în sondă 

 

Conectarea antenei 
GSM 

 

Da 

Nu 
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Sfârșit 

Instalarea 
softului 

Porniți hardware-ul cu 
ajutorul asistentului 

de pornire. 

Utilizați 
convertorul? 

Da 

Nu 

Integrarea sondelor 
Ethernet  

Utilizați sonde 
Ethernet? 

Integrarea 
convertorului 

 

Pornirea softului 
 

Efectuarea testului 

Montarea  

hardware-ului 

Da 

 

Crearea zonelor  
 

 

Configurarea 
alarmelor 

 

Nu 
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5.2 Schemă logică (Saveris mobile) 
 

 

Start 

Conectarea cablului 
USB și a sursei de 
alimentare la bază  

 

Conectarea sondei la 
baza Saveris  

Utilizați  

unitatea cockpit? 
Integrarea unităţii 

cockpit 

Bază cu modul  
GSM? 

Introducerea 
bateriilor în sondă 

Da 

Nu 

Inserați cardul SIM  

Conectarea cablului 
USB și a sursei de 
alimentare la bază  

Conectarea sondei la 
baza Saveris  

 

Introducerea 
bateriilor în sondă 

 

Conectarea antenei 
GSM 

 

Da 

Nu 
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Sfârşit 

Instalarea softului 
 

Conectarea bazei  Saveris 
la  PC si pornirea 

hardware-ului 

Integrarea 
amplificatorului  

Pornirea 
softului 

 

Efectuarea testului 

Montarea 

  hardware-ului 
 

Crearea zonelor 

Configurarea 
alarmelor 
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Pos: 52 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/00 SIM-Karte ei nsetzen @ 1\mod_1197557316734_79.docx @ 6426 @ 2 @ 1 
 

5.3 Introducerea cardului SIM (opţional) 
La baza Saveris cu modul integrat GSM trebuie să utilizaţi un card 
SIM. 

 

 
Cartela SIM pentru trimiterea de mesaje SMS nu este 
inclusă în livrare; aceasta trebuie achiziţionată separat 
de la un furnizor de telefonie mobilă. 
Este recomandat să utilizaţi o cartelă cu abonament în 
locul unei cartele preplătite deoarece niciun mesaj de 
alarmă nu poate fi trimis dacă creditul a fost consumat. 

   

  

1. Opriţi baza Saveris (cu opţiunea Info Base selectată, apăsaţi 
scurt de două ori [ESC]). 

2. Deşurubaţi şuruburile de conectare  şi îndepărtaţi capacul 
 bazei Saveris. 

3. Inseraţi cardul SIM  în fanta corespunzătoare  după cum 
este indicat. 

 

 
Când introduceţi cartela SIM  trageţi piedica într-o 
parte . În cazul în care cardul este introdus, un arc va 
împinge piedica înapoi, cartela SIM fiind astfel fixată în 
fantă. 

  4. Aşezaţi capacul înapoi pe bază şi înşurubaţi şuruburile. 
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5.4 Conectarea cablului de reţea la baza 
Saveris  

 
 
1. Deşurubaţi şi îndepărtaţi şurubul de fixare . 
2. Îndepărtaţi capacul bazei Saveris . 
3. Introduceţi cablul de reţea  în baza Saveris. 
4.   Conectaţi cablul de reţea  la priza Ethernet. 
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5.5 Conectarea antenei GSM (opţional) 
Pos: 55 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/01b SBE Antenne anschließen @ 1\mod_1202123697639_79.docx @ 8045 @  @ 1 
  

 
  Pos : 56 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/01c Antenne anschli eßen @ 1\mod_1202123742093_79.docx @ 8056 @  @ 1 

 

>  Aşezaţi cablul antenei  pe conexiunea coaxială  şi 
înşurubaţi prin răsucire . 
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Pos: 57 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02 Base mit Str omversorgung verbinden @ 0\mod_1188477940515_79.docx @ 2955 @ 2 @ 1 
 

5.6 Conectarea bazei Saveris la sursa de 
alimentare 

 

Baza Saveris poate fi alimentată cu energie prin unitatea de 
alimentare inclusă sau prin terminalul de 24 V AC/DC tip  
plug-in/filet. 

Pos: 58 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02a-1 Stromversorgung über N etzteil verbi nden @ 0\mod_1191328326843_79.docx @ 5392 @ 3 @ 1  

5.6.1 Alimentarea prin unitatea de alimentare 
 
Pos : 59 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02a-2 SBE Stromversorgung über N etzteil verbi nden @ 1\mod_1200057993442_79.docx @ 7524 @  @ 1 
  

 
  

Pos : 60 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02a-3 Stromversorgung über N etzteil verbi nden @ 1\mod_1200058046031_79.docx @ 7546 @  @ 1 
 

1. Conectaţi cablul unităţii de alimentare la baza Saveris  . 
2. Asiguraţi cablurile pentru a nu putea fi scoase folosind un cablu 

de legare la urechiuşele de fixare . 
3. Aşezaţi capacul  pe baza Saveris şi înşurubaţi şurubul . 
4. Conectaţi mufa unităţii de alimentare la reţeaua de alimentare.  
- Baza Saveris porneşte automat după selectarea limbii şi este 

gata de operare. 
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Pos : 61 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02b-1 Stromversorgung über AC/DC verbi nden @ 0\mod_1191328406187_79.docx @ 5402 @ 3 @ 1 
 

5.6.2 Alimentarea prin conexiune tip plug-in/filet 
(opţional) 

 
 
Pos : 62 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02b-2 SBE Stromversorgung über AC/DC verbi nden @ 1\mod_1202124389613_79.docx @ 8067 @  @ 1  
 

 
  

Pos : 63 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02b-3 Stromversorgung über AC/DC verbi nden @ 1\mod_1202124473316_79.docx @ 8089 @  @ 1 
 

1. Deşurubaţi şuruburile de prindere  nr. 1 şi nr. 2. 
2. Inseraţi cablul  în terminale aşa cum este indicat. 

Observaţi tensiunea de operare permisă!  
-     Baza Saveris porneşte automat după selectarea limbii şi este 

gata de operare. 
3. Strângeţi şuruburile de fixare. 
4.   Asiguraţi cablurile pentru a nu putea fi scoase folosind un 

cablu de legare la urechiuşele de fixare . 
5.  Aşezaţi capacul  pe baza Saveris şi înşurubaţi şurubul . 
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@ 0\mod_1188477940515_79.docx @ 2955 @ 2 @ 1 
 

5.7    Conectarea cablului USB (opţional) 
Pentru punerea în funcţiune, puteţi conecta prin cablul USB baza 
Saveris la calculatorul pe care s-a instalat Saveris client. Pentru 
aceasta, conectaţi prima dată cablul USB la baza Saveris.   

 

 
Pe durata operării continue, operaţi baza prin cablu de 
reţea, nu prin cablul USB. În combinaţie cu sisteme 
virtuale, conexiunea USB nu este fiabilă, motiv pentru 
care vă recomandăm conectarea bazei prin Ethernet.     

  

  
 

> Introduceţi cablul USB  în baza Saveris. 
 

 
Nu strângeţi capacul cablurilor pe baza Saveris decât 
după punerea în funcţiune şi îndepărtarea cablului USB; 
a se vedea Deconectarea cablului USB, pagina 61. 
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Pos : 64 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/02 b Batterien am Fühler einl egen @ 0\mod_1191322124515_79.docx @ 5263 @ 2 @ 1 
 

5.8. Introducerea bateriilor în sonde  

  

1. Deşurubaţi şuruburile  de pe spatele sondei. 
2. Îndepărtaţi carcasa . 
3. Introduceţi bateriile . 

 

 
Asiguraţi-vă că introduceţi corect bateriile. 
Polaritatea este ilustrată în compartimentul 
corespunzător bateriilor. 

   

 4. Aşezaţi capacul pe carcasa sondei. 
 5. Înşurubaţi şuruburile capacului. 

 

 
În carcasă se află un întrerupător de control acţionat 
prin capac. Pentru a face acest lucru, capacul trebuie 
să fie înşurubat corect, fără joc. 
În cazul în care capacul nu este corect amplasat, sonda 
nu poate fi utilizată. 

   
 
  
 

 
Notă de transport: în cazul în care sonda se va livra prin 
transport aerian, bateriile trebuie să fie îndepărtate în 
prealabil pentru evitarea interferenţelor radio nedorite. 
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Pos : 65 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/03 Fühl er an der Base anmelden @ 0\mod_1188478029328_79.docx @ 2964 @ 2 @ 1 
 

5.9. Conectarea sondei radio  

 
Aveţi posibilitatea să conectaţi direct la baza Saveris 
maxim 15 sonde prin conexiune radio. 
Suplimentar, puteţi opera cu baza Saveris 15 sonde per 
convertor şi alte 5 sonde per router sau cascadă de 
routere.  
Reţineţi că un număr maxim de 450 de canale pot fi 
prelucrate de către softul Saveris. 

   

 
 
1. Treceţi la meniul Info System de pe baza Saveris cu butonul 

[▼]. 
2. Apăsaţi [Enter] pentru a încărca funcţia Login. 

 

- Bara de stare  de pe ecran arată că baza Saveris este 
pregătită pentru detectarea sondei. 
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✓ Pentru sondele radio Saveris H2D/H4D, sonda de umiditate 

externă trebuie să fie conectată. 
3. Ţineţi apăsată tasta de conectare  aflată pe partea din spate 

a sondei până când LED-ul  sondei începe să lumineze 
intermitent portocaliu. 

- LED-ul  se va schimba în verde dacă sonda a fost detectată 
de baza Saveris. 
LED-ul bazei Saveris  pâlpâie verde iar un mesaj de 
solicitare pentru conectarea mai multor sonde sau routere va 
apărea pe ecranul bazei. 

 
Nu pot fi conectate la baza Saveris simultan mai multe 
sonde. Acestea pot fi conectate doar pe rând. 

  4. Pe baza Saveris, apăsaţi pe  
• [Esc] dacă nu se vor conecta alte componente. 
- Pe ecran se va afişa o notă privind performanţele cerute de 

asistentul de pornire, timp de aproximativ zece secunde. 
Apoi, baza Saveris trece la meniul Info System unde este 
afişat numărul de componente conectate.  

• Apăsaţi [Enter] dacă se vor conecta şi alte componente; a 
se vedea pasul anterior. 

5. Poziţionaţi sondele exact în punctele de măsurare pentru a se 
verifica legătura radio.  

6. Apăsaţi scurt butonul de conectare  de pe spatele sondei. 
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Dacă LED-ul sondei  luminează intermitent în 
• verde, legătura radio există. 
• roşu, legătura radio nu există. 

 

 
Dacă legătura radio cu baza Saveris nu se realizează 
nici în condiţiile în care poziţia sondei este schimbată, 
conectaţi un router la baza Saveris; a se vedea 
Integrarea unui router Saveris (opţional), pagina 61. 

 
Pos: 66 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris Inbetriebnahme/05a Saveris-Software i nstallier en @ 1\mod_1199789424718_79.docx @ 6964 @ 2 @ 1 
 

5.10. Instalarea softului Saveris 
 Înainte de instalare: opriţi toate programele în derulare.  

 
Pentru instalare sunt necesare drepturi de 
administrator.  
Logaţi-vă direct ca şi administrator, nu prin Perform 
as…. 

   

  

 
Dacă instalaţi Saveris Professional Server pe un 
calculator cu Windows® Vista, trebuie să selectaţi 
permisiunea pentru Incoming connections în setările 
Windows® Firewall.  

   

 
Dacă instalaţi mai mulţi clienţi într-o reţea, asiguraţi-vă 
că nu se realizează modificări simultane ale sistemului 
de către clienţi pe durata operării. 

   

1.  Inseraţi CD-ul cu softul Saveris în CD-ROM. 
 Dacă instalarea nu va porni automat , deschideţi Windows® 

Explorer şi porniţi fişierul Setup.exe de pe CD. 

 
După ce aţi primit fişierul de instalare (de exemplu prin 
e-mail) folosiţi fişierul Setup.exe localizat la cel mai înalt 
nivel din structura de foldere a CD-ului de instalare. 

  2. Selectaţi opţiunile de instalare dorite. 
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3. Urmăriţi instrucţiunile date de asistentul de instalare. 
Când instalaţi componentele care sunt necesare pentru 
funcţionarea Saveris Professional Server, reţineţi că: 

 
Pe durata instalării, se instalează sistemul bază de date 
fără licenţă Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express 
(dacă acesta nu este deja prezent). 
Baza de date este protejată de aşa-numita "sa 
password", parola pentru administratorul bazei de date, 
pentru prevenirea modificărilor neintenţionate ale bazei 
de date. 

  Când instalaţi Saveris Client şi Saveris Viewer, reţineţi că: 
 

Saveris Professional Viewer are numai o funcţionalitate limitată. 
De exemplu, puteţi analiza şi procesa secvenţele de date, dar nu 
puteţi configura alarmele sau crea rapoarte. 

 

  

 
Pe durata instalării, aveţi nevoie de numele sau adresa 
IP a calculatorului pe care se instalează  Saveris 
Professional Server. 

   

 
Pentru Saveris Professional Client, driver-ul USB pentru 
conectarea bazei este instalat la punerea în funcţiune.  
În cazul în care baza Saveris nu este recunoscută ca un 
nou hardware atunci când este conectată la calculator, 
driver-ul trebuie instalat manual. 

   

> După încheierea instalării, reporniţi computerul şi înregistraţi-vă 
cu acelaşi nume de utilizator ca şi mai devreme. 
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5.11. Pornirea hardware-ului 
Folosiţi instrucţiunile de instalare când porniţi pentru prima dată 
sistemul. 
Următoarele cerinţe trebuie îndeplinite pentru celelalte procese de 
pornire ale hardware-ului. 
• baza Saveris este gata de operare 
• toate sondele sunt înregistrate în baza Saveris 
• softul Saveris este instalat 
• a fost creat deja un proiect 
• operaţia de măsurare a fost încheiată 

 
 
  
 
 
 

1. Conectaţi baza Saveris prin cablul USB sau cel de reţea la 
calculatorul pe care este instalat clientul Saveris.  

 

 
Pentru operarea continuă a sistemului, se recomandă 
ca baza Saveris să fie conectată la computer printr-un 
cablu Ethernet. 

 

- Se va deschide asistentul de pornire. 
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2. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Datele de configurare ale bazei Saveris sunt afişate. 
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3. Introduceţi denumirea proiectului în câmpul Name. 
4. Determinaţi care sunt datele de configurare ce vor fi utilizate: 

• Apăsaţi pe [Cancel] pentru a reconfigura proiectul fără 
utilizarea datelor de configurare predefinite. 
- Consultaţi instrucţiunile de instalare pentru informaţii cu 
privire la un proiect de reconfigurare. 

• Selectaţi un proiect existent şi apăsaţi pe [OK] pentru a 
adopta datele de configurare ale proiectului ales pentru 
noul proiect. 
- Setările de sistem ale bazei Saveris existente pentru 
proiectul marcat sunt afişate. 
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5. Apăsaţi pe [Units] pentru a schimba unitatea de măsură a 
temperaturii pentru sistem. 

6. Apăsaţi pe [MKT] (temperatura cinetică medie) pentru a simula 
efectul fluctuaţiilor de temperatură într-o anumită perioadă de 
timp. 
>     Marcaţi canalul. 
> Apăsaţi pe [Add] pentru a porni calculul MKT pentru 

canalul selectat.  
 

 
Pentru fiecare canal pot fi setate mai multe marcaje de 
timp. 

 
 

  

7. Apăsaţi pe [OK]. 
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8. Efectuaţi orice alte modificări la setările de sistem existente 
dacă este necesar (a se vedea instrucţiunile de instalare). 

5.12. Deconectarea cablului USB 
 

  

1. Deconectaţi cablul USB  de la baza Saveris. 
2. Aşezaţi capacul  pe baza Saveris şi fixaţi-l prin strângerea 

şurubului. 
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5.13. Pornirea softului Saveris 
 

 
Asiguraţi-vă că software-ul Saveris nu este deja 
deschis, de exemplu în operarea multi-user din 
Windows ® Vista. 
Dacă sunt instalaţi mai mulţi clienţi într-o reţea, 
asiguraţi-vă că nu se realizează modificări simultane ale 
sistemului de către clienţi pe durata operării. 

  1. Selectaţi [Start] | All Programs | Testo | Saveris. 
• Saveris Client 
 Intrarea este disponibilă dacă Saveris Professional Client 

este instalat. 
• Saveris Viewer 
 Intrarea este disponibilă dacă Saveris Professional Viewer 

este instalat. 
- Fereastra programului Testo Saveris software este deschisă cu 

dialogul Select project. 
 

  

 

 
Dacă software-ul nu porneşte, verificaţi dacă serviciul 
testo tdassvcs este pornit în managementul de 
funcţionare a sistemului de operare şi reporniţi-l dacă 
este necesar. 
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2. Selectaţi 
• Opţiunea Only active projects în cazul în care datele dintr-un 

proiect ce rulează ar trebui să fie deschise 
• Opţiunea All projects în cazul în care datele dintr-un proiect 

încheiat trebuie să fie deschise. 
3. Selectaţi proiectul care trebuie deschis din structura ramificată. 
4. Confirmaţi cu [OK]. 
- Fereastra programului Testo Saveris software este prezentată 

cu înregistrarea de date selectată în prim-plan. 
 

5.14. Extinderea sistemului de măsurare 
În acest capitol, veţi învăţa cum să integraţi routerul Saveris, 
convertorul, sondele Ethernet , extenderul, unitatea cockpit şi cuplorul 
analogic în sistemul de măsurare. 

 
• Pentru baza V1, nu este posibil transportul (utilizarea în 

regim mobil). 
• Pentru baza V2, operarea mixtă cu componente V1 este 

permisă numai pentru utilizarea în regim fix. 
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5.14.1. Integrarea routerului Saveris (opţional) 
Puteţi folosi un router pentru a optimiza comunicaţia radio în condiţii 
structurale precare sau pentru a extinde legătura radio. Router-ul 
primeşte semnale de la sondele radio şi le transmite bazei Saveris. 
Extinderea maximă a legăturii radio poate fi realizată prin conectarea a 
trei routere în serie. 

 

 
Datele măsurate de maxim cinci sonde radio pot fi 
transmise la baza Saveris per router sau cascadă de 
routere. 
Pot fi încorporate în sistemul de măsurare până la 30 
de routere. Baza Saveris poate comunica direct cu 
maxim 15 routere. 

   

Integrarea unui router se efectuează în trei etape: 
1. Conectarea routerului la sursa de alimentare. 
2. Înregistrarea routerului în baza Saveris. 
3. Atribuirea sondei radio la router. 

 

 
Atunci când se poziţionează un router, vă rugăm să 
reţineţi următoarele: 
•  Atunci când mai multe sonde se  integrează prin 
intermediul unui router, sonda cu cea mai slabă 
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legătură radio determină poziţia routerului. 
Montaţi routerul în aşa fel încât această sonda să aibă o 
legătură radio ideală. 
•  Sondele şi routerul ar trebui să fie montate astfel încât 
antenele să fie orientate în sus. 
•  Legătura radio dintre sonde şi router, precum şi cea 
dintre router şi baza Saveris, nu ar trebui să fie puternic 
influenţate de condiţiile structurale (pereţi, rafturi, etc). 
Montaţi routerul şi sonda astfel încât "contactul vizual" 
să existe pentru cât mai multe legături radio. 
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5.14.1.1. Conectarea routerului la sursa de curent 
(alimentarea) 

 

  

1. Deschideţi capacul . 
2. Conectaţi cablul unităţii de alimentare . 
3. Conectaţi cablul de alimentare la priză. 

 

  

 
Montarea pe perete a routerului se face în acelaşi mod 
ca şi pentru o sondă, a se vedea "Montarea sondei pe 
perete". 
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5.14.1.2. Conectarea routerului la o sursă de alimentare 
(AC/DC) 

 

  

1 Îndepărtaţi capacele de protecţie . 
2. Desfaceţi şuruburile  de pe spatele routerului. 
3. Îndepărtaţi capacul routerului . 
4. Deşurubaţi şi scoateţi capacul intrării pentru cablu . 
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5. Se desfac şuruburile de prindere . 
6. Ghidaţi cablul  prin orificiul pentru cablu  şi introduceţi-l în 

terminale  . 
 

 
Nu este necesar să acordaţi atenţie polarităţii. 

  7. Strângeţi şuruburile de fixare. 
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8. Aşezaţi capacul carcasei  pe router. 
9. Înşurubaţi şuruburile capacului carcasei . 
10. Introduceţi capacele de protecţie . 

 

  

 
Montarea pe perete a unui router se face în acelaşi mod 
ca şi pentru o sondă, a se vedea "Montarea sondei pe 
perete". 
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5.14.1.3. Conectarea routerului 
 

 
Aveţi posibilitatea să conectaţi maxim 30 de routere la 
baza Saveris. 
Baza Saveris poate comunica direct cu maxim 15 
routere. 

   

 
 
1. Treceţi la meniul Info System de pe baza Saveris cu butonul 

[▼]. 
2. Apăsaţi [Enter] pentru încărcarea funcţiei Login. 

 

- Bara de stare  de pe afişaj arată că baza Saveris este 
pregătită să detecteze routerul. 
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3. Ţineţi apăsată tasta de conectare  de pe spatele routerului 

până când LED-ul  de pe router începe să lumineze 
intermitent portocaliu.  

- LED-ul  de pe router se va aprinde verde dacă a fost 
detectat de către baza Saveris. 
LED-ul de pe baza Saveris  luminează intermitent verde iar 
pe ecranul bazei va apărea un mesaj de solicitare pentru 
conectarea mai multor sonde sau routere. 

 

 
Nu pot fi conectate simultan mai multe routere la baza 
Saveris. Mai multe routere pot fi conectate numai pe 
rând. 

  4. Pe baza Saveris, apăsaţi pe:  
• Butonul [Esc] dacă nu se vor conecta alte componente. 
- Pentru aproximativ zece secunde, pe ecran va fi afişată o 

notă privind performanţele cerute de asistentul de pornire. 
Apoi, baza Saveris va trece la meniul Info System unde 
sunt prezentate numărul de componente conectate.  

• Apăsaţi [Enter] dacă se vor conecta şi alte componente; a 
se vedea pasul anterior. 
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5.14.1.4. Atribuirea sondelor 
 

 
Pentru a atribui o sondă unui router, ambele trebuie să 
fie conectate la baza Saveris. 

  1. În Start | All Programs | Testo apăsaţi pe Saveris Startup 
Assistant. 

- Va fi afişat dialogul de întâmpinare al asistentului de pornire. 
 

 
2. Apăsaţi pe [Continue >]. 
- Dialogul System status cu opţiunea General este deschis. 
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3. Treceţi la opţiunea Router.  

 
 
  

 
Tipul de conexiune Direct înseamnă că sonda este 
conectată direct la baza Saveris sau la un convertor. 

  4. Apăsaţi pe opţiunea Connection type a sondei care urmează 
să fie atribuită unui router. 
- Celula este prezentată ca o listă de selecţie.  

 

5. Deschideţi lista de selecţie prin butonul  şi selectaţi routerul 
la care sonda va fi alocată. 
> Efectuaţi paşii 4 şi 5 pentru toate sondele rămase ale căror 
date măsurate trebuie transmise la baza Saveris prin router. 

6. Poziţionaţi sondele şi routerul la locurile lor de montare pentru 
a verifica legăturile radio. 

7.  Apăsaţi scurt tasta de conectare aflată pe spatele sondei. 
Dacă LED-ul de pe partea frontală a sondei clipeşte  
• verde, există o legătură radio cu routerul. 
• roşu, nu există o legătură radio cu routerul. 

8. Apăsaţi scurt tasta de conectare de pe spatele routerului. 
    Dacă LED-ul de pe partea frontală a routerului clipeşte 

• verde, există o legătură radio cu baza Saveris. 
• roşu, nu există o legătură radio cu baza Saveris. 

 

 
Dacă nu există o legătură radio după schimbarea 
sondei şi/sau a routerului, introduceţi un convertor; a se 
vedea "Integrarea convertorului Saveris (opţional)". 
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Dacă doriţi să utilizaţi sonde într-o cascadă de routere, 
a se vedea Conectarea routerelor în serie, pagina 70. 
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5.14.1.5. Conectarea routerelor în serie 
 

 
Maxim trei routere pot fi înseriate în cascadă. 
Datele de măsurare a maxim cinci sonde radio pot fi 
transmise per cascadă de routere la baza Saveris. 
Sondele wireless pot fi conectate la orice router din 
cascadă. 
Un convertor poate fi conectat în amonte de cascada de 
routere. 

   

✓ Toate routerele sunt conectate la sursa de alimentare şi 
înregistrate în baza Saveris. 

1. În Start | All Programs | Testo, apăsaţi pe Testo Saveris 
Startup Wizard. 

- Va fi afişat dialogul de întâmpinare al asistentului de pornire. 
 

 
2. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Fereastra de dialog  System status este afişată în opţiunea 

General. 
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3. Treceţi la opţiunea Router. 

 
 
 
 

4. Apăsaţi pe [Cascade routers]. 
- Fereastra Cascade routers se va deschide. 

 

 
 

5. Selectaţi routerele în ordinea în care acestea ar trebui să fie 
conectate în serie începând de la bază (de la stânga la 
dreapta). 
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6. Apăsaţi pe [Ok]. 
7. Verificaţi atribuirea în diagrama structurii şi apăsaţi pe [Next >]. 
8. Poziţionaţi routerele în locaţiile de instalare corespunzătoare 

pentru a verifica conexiunile radio. 
9.  Apăsaţi scurt butonul Connect de pe spatele routerului care 

urmează în serie după baza Saveris (routerul 1 din diagramă). 
Dacă LED-ul de pe partea frontală a routerului clipeşte 
• verde, există o legătură radio cu baza Saveris. 
• roşu, nu există o legătură radio cu baza Saveris. 

10. Apăsaţi scurt butonul Connect de pe spatele routerului care 
urmează după primul router din serie (routerul 2 din diagramă). 
Dacă LED-ul de pe partea frontală a routerului clipeşte 
• verde, există o legătură radio cu routerul conectat în serie în 
amonte de acesta  
• roşu, nu există o legătură radio cu routerul conectat în serie 
în amonte de acesta. 

11. Apăsaţi scurt butonul Connect de pe spatele routerului care 
urmează după routerul al doilea din serie şi este, prin urmare, 
cel mai departe de bază (routerul 3 în diagramă). 
Dacă LED-ul de pe partea frontală a routerului clipeşte 
• verde, există o legătură radio cu routerul conectat în amonte 
de acesta în serie. 
• roşu, nu există o legătură radio cu routerul conectat în 
amonte de acesta în serie. 

 
Dacă nu există o legătură radio după schimbarea 
locaţiei routerului, introduceţi un convertor, a se vedea 
"Integrarea convertorului Saveris (opţional)". 
Dacă doriţi să integraţi sonde într-o cascadă de routere, 
a se vedea Atribuirea sondelor, a se vedea Conectarea 
routerelor în serie, pagina Error! Bookmark not defined. 
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5.14.2. Atribuirea unei adrese IP pentru baza 
Saveris  (opţional) 
Dacă în sistemul Saveris se integrează o sondă Ethernet, un 
convertor şi/sau un extender, mai întâi trebuie atribuită o adresă IP 
statică pentru baza Saveris.   
Pentru atribuirea unei adrese IP, trebuie instalat software-ul şi 
trebuie folosit adaptorul de programare 0440 6723. 
1. Deşurubaţi şuruburile de prindere 1 şi îndepărtaţi placa de pe 

baza Saveris.  

  
 

2. Introduceţi cablul USB în adaptorul de programare Testo (0440 
6723) şi conectaţi-l la interfaţa de service a bazei. 
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3. Conectaţi cablul USB la calculator. 
4. În Start | All Programs | Testo | Testo Saveris Ethernet 

Wizard, deschideţi fereastra de asistenţă pentru introducerea 
setărilor de conectare.  

5. Urmaţi instrucţiunile din fereastra de asistenţă şi atribuiţi o 
adresă IP bazei Saveris. 

 

5.14.3. Integrarea convertorului Saveris (opţional) 
Dacă distanţa dintre sonda radio şi router este prea mare pentru o 
transmisie radio, puteţi integra în sistemul de măsurare un 
convertor Saveris. Convertorul este conectat la baza Saveris prin 
intermediul unui cablu Ethernet şi converteşte semnalul radio în 
semnal Ethernet.   

 

 
Datele de măsurare a maxim 15 sonde radio/routere pot 
fi transmise de convertor către baza Saveris.  
Puteţi conecta mai multe convertoare la baza Saveris 
folosind un comutator. În această situaţie, reţineţi că un 
număr maxim de 150 de sonde pot fi conectate sau 450 
de canale de măsurare înregistrate la baza Saveris.  

    

 
Punerea în funcţiune a unui convertor se derulează în 
acelaşi mod ca şi punerea în funcţiune a unei sonde 
Saveris Ethernet; a se citi de la Conectarea cablului 
de reţea, pagina 79, până la Conectarea sondei 
Ethernet la baza Saveris, pagina 85 
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Conectarea sondei sau a routerului la convertor 
1. Apăsaţi scurt butonul de conectare de pe spatele convertorului.  
- LED-ul convertorului luminează în culoarea verde iar 

convertorul este pregătit pentru detectarea sondei. 
2. Apăsaţi tasta de conectare de pe spatele sondei/routerului 

până când LED-ul de pe sondă/router începe să lumineze 
intermitent în portocaliu. 

- LED-ul  sondei/routerului luminează scurt în verde dacă a fost 
detectat de convertorul Saveris. 
Sonda/routerul este conectată la convertor iar acesta din urmă 
transmite datele de măsurare la baza Saveris. 

 

5.14.4. Integrarea sondei Saveris Ethernet 
(opţional)  
În plus faţă de sondele radio Saveris, puteţi folosi sonde care sunt 
conectate la interfaţa Ethernet a bazei Saveris. Acest lucru permite 
transferul de date de la sondă la bază pe distanţe lungi dacă nu 
doriţi să utilizaţi un router sau un convertor. 
Tuturor componentelor Ethernet (sondă Ethernet, convertor, 
extender, bază unde este cazul) trebuie să li se atribuie adrese IP 
prin intermediul adaptorului de programare  (0440 6723) şi 
meniului de asistenţă pentru Ethernet. 

 
 

 

 
În cazul în care computerul dumneavoastră are 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), 
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componentele Ethernet preiau în mod automat adresa 
IP. Deoarece adresa DHCP se modifică după o anumită 
perioadă de timp, baza ar trebui să aibă o adresă IP 
fixă. Adresa IP a bazei trebuie să fie atribuită manual 
sondelor, extenderelor şi convertoarelor prin adaptor. 
Acest capitol conţine toate informaţiile necesare pentru 
acest lucru. 

   

 
Puteţi conecta mai multe sonde Ethernet la baza 
Saveris folosind un comutator (switch). În acest context, 
reţineţi că pot fi conectate maxim 150 de sonde sau 
înregistrate maxim 450 de canale de măsurare în baza 
Saveris. 
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5.14.4.1. Conectarea cablului de reţea. 
 

 
Utilizaţi numai cabluri de reţea de calitate cu diametrul 
între 5,8 mm şi 6,8 mm pentru a asigura etanşeitatea 
carcasei. 
Folosiţi numai cabluri cu mufa intactă. 

   

  

1. Deşurubaţi şuruburile  de pe spatele sondei şi îndepărtaţi 
carcasa . 
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2. Deşurubaţi şuruburile  de pe panou  pentru cablul de 
reţea şi îndepărtaţi-l.  

3. Glisaţi cablul de reţea  cu limba îndreptată în sus către 
intrarea Ethernet până când se cuplează. 

 

 
Dacă doriţi să conectaţi sonda Ethernet Saveris la sursa 
de alimentare prin terminalul de 24 V AC/DC tip plug-
in/filet şi nu prin intermediul adaptorului la reţea, nu 
înşurubaţi capacul carcasei decât după conectarea la 
sursa de alimentare. 
Conexiunea pentru sursa de alimentare prin intermediul 
terminalului tip plug-in/filet se face ca şi la routerul 
Saveris; a se vedea Conectarea routerului la sursa de 
alimentare (AC/DC), pagina 63. 

  4. Aşezaţi capacul carcasei pe sondă şi înşurubaţi şuruburile. 
 

 
Puteţi conecta sonda la reţea prin intermediul unui hub 
de reţea sau direct la baza Saveris prin mufa Ethernet. 
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5.14.4.2. Conectarea sondei Ethernet la sursa de alimentare 
 

 
Conexiunea pentru sursa de alimentare cu terminal tip 
plug-in/filet se face ca şi la routerul Saveris; a se vedea 
Conectarea routerului la sursa de alimentare (AC/DC), 
pagina 63. 

   

  

1. Deschideţi capacul mufei pentru cablul de alimentare . 
2. Introduceţi cablul de alimentare . 
3. Introduceţi ştecherul într-o priză. 



 

  81 

Pos: 79 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/H ardware er weiter n/03  Ether net-Fühler einbi nden/01b U SB-Kabel  @ 1\mod_1203423817203_79.docx @ 8259 @ 4 @ 1 
 

5.14.4.3. Conectarea cablului USB şi instalarea driverului 
(opţional) 

 
 

  

1. Deschideţi capacul  interfeţei de service al sondei Saveris 
Ethernet. 

2. Conectaţi cablul USB  la adaptorul testo (0440 6723)  şi 
introduceţi-l în interfaţa de service . 

✓ Dacă se folosesc sonde Saveris H4E Ethernet, sonda externă 
pentru umiditate trebuie conectată.  

3. Conectaţi cablul USB la computer. 
- Se va deschide asistentul de instalare a driverului. 
4. Urmaţi instrucţiunile de instalare. 
 

5.14.5. Atribuirea unei adrese IP bazei Saveris 
(opţional) 
 
Dacă în sistemul Saveris se integrează o sondă Ethernet, un 
convertor şi/sau un extender, mai întâi trebuie atribuită o adresă IP 
statică pentru baza Saveris.   
Pentru atribuirea unei adrese IP, trebuie instalat software-ul şi 
trebuie folosit adaptorul de programare 0440 6723. 
1. Desfaceţi şuruburile de prindere 1 şi îndepărtaţi placa bazei 

Saveris.  
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2. Introduceţi cablul USB în adaptorul de programare Testo (0440 
6723) şi conectaţi-l la interfaţa de service a bazei. 

  
 

3. Conectaţi cablul USB la calculator. 
4. În Start | All Programs | Testo | Testo Saveris Ethernet 

Wizard, deschideţi fereastra de asistenţă pentru introducerea 
setărilor de conectare.  
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5. Urmaţi instrucţiunile din fereastra de asistenţă şi atribuiţi o 
adresă IP bazei Saveris. A se vedea Instalarea softului 
Saveris, pag. 54. 
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5.14.5.1. Atribuirea datelor de conectare 
Acum trebuie să introduceţi setările de conectare pentru sondele 
Ethernet. 
1. Deschideţi asistentul pentru a introduce setările de conectare 

accesând Start | All Programs | Testo | Testo Saveris 
Ethernet Wizard. 

- Asistentul se deschide şi afişează un dialog de întâmpinare. 
 

  

2. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Dialogul Instrument address allocation este afişat.  

 

  

3. Introduceţi IP address, Netmask şi Gateway. 
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Primele două blocuri pentru adresa IP trebuie să 
corespundă cu cele de la baza Saveris din acest 
exemplu. Ultimele două blocuri pot fi selectate liber, dar 
trebuie să difere de cele din baza Saveris. 
Adresa IP, netmask-ul şi gateway-ul pot fi citite din baza 
Saveris în meniul Info Base; a se vedea Afişaje, pag 20. 

  4. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Dialogul pentru introducerea datelor de conectare pentru bază 

este afişat. 
 

  

5. Introduceţi adresa IP sau intrarea DNS a bazei Saveris. 
 

 
Adresa IP poate fi citită din baza Saveris în meniul Info 
Base; a se vedea Afişaje, pag. 20. 

 

 
Puteţi identifica intrarea DNS folosind eticheta de pe 
spatele bazei Saveris. 
Intrarea DNS constă din cuvântul "testo" şi ultimele şase 
cifre ale "adresei MAC" de pe etichetă cu excepţia 
spaţiilor şi cratimelor (de exemplu, testo00081B). 

 

6. Apăsaţi pe [Finish]. 
- Sonda Ethernet este repornită, sincronizată cu baza Saveris iar 

numărul de sonde Ethernet conectate de pe ecranul bazei este 
mărit cu 1; a se vedea Afişaje, pag. 20. 
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5.14.5.2. Conectarea sondei Ethernet la baza Saveris 
> Conectaţi sonda Ethernet la reţea. 

 

 
Puteţi conecta sonda Ethernet la baza Saveris fie  
integrând-o într-o reţea printr-un hub de reţea, fie 
conectând sonda direct la baza Saveris printr-un cablu 
de reţea; a se vedea Conectarea cablului de reţea la 
baza Saveris, pagina 46. 

    
 

5.14.5.3. Pornirea sondelor Ethernet 
 

1. Deschideţi asistentul pentru pornirea noilor componente 
hardware din Start | All Programs | Testo | Startup Assistant. 
- Asistentul se deschide cu un dialog de întâmpinare. 

 

  

2. Apăsaţi pe  [Next >]. 
- Este afişată caseta de dialog Commission new probe. 
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3. Lăsaţi setarea prestabilită şi apăsaţi pe [Next >]. 
- Este afişată lista cu sondele nou înregistrate în baza Saveris. 

 



 

  87 

 

4. Apăsaţi pe [Add stationary zone]. 
5. Deschideţi lista de selecţie cu butonul  şi selectaţi zona 

căreia ar trebui să-i fie alocată sonda. 
6. Apăsaţi pe [Next >]. 

 
7. Apăsaţi pe câmpul TE type şi introduceţi tipul de termocuplu 

(K, J, T sau S) dacă această informaţie este necesară pentru 
dispozitiv. 

8. Dacă este necesar, modificaţi valorile prestabilite din câmpurile  
Probe name şi Channel name. 

 
Atribuiţi canalelor nume care nu au mai mult de 20 de 
caractere. 

9. Dacă este necesar, importaţi individual setările pentru sonde: 
Apăsaţi pe [Import adjustment data]. 

 

10.  Apăsaţi pe  [Next >]. 
- Sunt afişate setările pentru ciclul de măsurare. 



 

  88 

 

  

11.  Intraţi în Measuring cycle şi definiţi-i  Unit. 
 

 
Ciclul de măsurare determină intervalele la care este 
salvată o nouă valoare măsurată în baza Saveris.  
Setări posibile pentru unitatea de măsură: 
• sec (secundă) 
• min (minut) 
• h (oră). 

  12. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Este afişată fereastra de asistenţă pentru începerea 

configurării măsurătorii şi lista cu noile sonde înregistrate.  
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13.  Dacă este necesar, amânaţi începerea măsurătorii. 
 

14.  Apăsaţi pe [Finish] pentru a finaliza pornirea hardware-ului. 
- Va fi afişat un mesaj referitor la configurarea cu succes a 
hardware-ului. 

15.  Apăsaţi [OK] Pentru confirmarea mesajului. 
- Noul hardware este gata de operare. 

5.14.6. Integrarea unui extender Saveris3 
Extenderul Saveris comunică automat cu toate sondele radio din 
sistem care au fost atribuite unei zone mobile în PC şi care se 
găsesc în vecinătatea sa (de exemplu când HGV se află în staţia 
de încărcare). Sonda radio mobilă nu trebuie să fie logată la niciun 
router sau convertor. 
Extenderul Saveris este folosit pentru a transfera mai departe 
datele colectate de sondă către baza Saveris şi de a transfera date 
de la baza Saveris la unitatea cockpit Saveris. 

                                                           

3 Această componentă este acceptată pentru monitorizarea mobilă numai în 
ţările cu frecvenţa radio permisă de 868 MHz.  
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Extenderul Saveris este destinat atât pentru 
monitorizarea fixă a datelor cât şi pentru cea mobilă. 
Diferenţa fundamentală faţă de convertor este faptul că 
rutele de transmisie ale componentelor implicate nu 
sunt strict definite în interiorul extenderului. Fiecare 
dintre sondele radio înregistrate în bază caută cea mai 
bună legătură radio şi ca urmare comunică prin 
intermediul extenderului cel mai bine poziţionat. 
Aceasta reprezintă un avantaj important atunci când 
calitatea legăturii radio este supusă unor alterări 
temporare sau datorate unor reconfigurări spaţiale, de 
exemplu într-un depozit. 
În principiu este de preferat folosirea extenderelor în loc 
de convertoare.   
Vă rugăm să reţineţi că atunci când se foloseşte un 
extender fix nu este posibil să determinaţi traseul 
transmisiei/comunicaţiei datelor de măsurare în meniul 
System al software-ului deoarece nu există o 
conexiune 1 la 1 între extender şi sondele radio sau 
routere. 

   
 

 
Datele de măsurare a cel mult 100 de sonde radio pot fi 
transmise printr-un extender Saveris către baza 
Saveris. Un timp minim recomandat de reţinere a 
unităţii mobile pe rampă, necesar pentru un transfer 
sigur al datelor este durata a două cicluri (30 min).  
Din moment ce sondele mobile au o memorie internă 
limitată, este necesar să vă asiguraţi că în funcţie de 
ciclul de măsurare, ele intră în mod regulat în contact 
radio cu un extender Saveris pentru a permite transferul 
datelor măsurate.  
Puteţi conecta mai multe extendere Saveris la o bază 
Saveris prin intermediul unui comutator. Ţinând cont de 
aceasta, reţineţi că cel mult 20 de extendere Saveris 
pot fi înregistrate în baza Saveris cu un număr maxim 
de 150 de sonde sau 450 de canale de măsurare. Dacă 
conexiunea este implementată prin VPN, vă rugăm să 
contactaţi serviciul nostru clienţi (service@testo.ro) 
pentru informaţii detaliate. 

 
Pregătirile pentru pornirea unui extender se realizează 
în acelaşi mod ca şi în cazul sondei Saveris Ethernet; a 
se vedea de la Conectarea cablului de reţea pagina 
79, până la Conectarea sondei Ethernet la baza 
Saveris, pagina 85, inclusiv.  
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5.14.7. Integrarea unităţii cockpit Saveris 
(opţional)4 
Unitatea cockpit Saveris este utilizată pentru a porni şi opri manual 
turele şi pentru afişarea pe durata transportului a valorilor 
măsurate de sondele radio atribuite. Şoferul este atenţionat la 
orice încălcare a limitelor impuse printr-un LED roşu. Datele dintr-o 
tură pot fi printate prin intermediul unei imprimante Testo (0554 
0549). 
O unitate cockpit poate salva o varietate de ture cu marcaje de 
timp. 

 

 
Cel mult 50 de unităţi cockpit Saveris pot fi integrate 
într-un sistem Saveris. 
Unitatea cockpit Saveris poate afişa datele de măsurare 
a 2 grupuri, fiecare a câte 4 sonde radio (maximum 32 
de canale). Transferul de date se realizază la fiecare 15 
minute. Situaţiile de alarmă sunt transmise imediat către 
unitatea cockpit Saveris.   
Unitatea cockpit Saveris este folosită numai pentru 
afişarea datelor de măsurare, nu pentru stocarea lor 
permanentă. Din acest motiv este important să vă 
asiguraţi că sondele mobile, în funcţie de ciclul de 
măsurare, intră în contact radio cu un extender Saveris 
sau cu o bază Saveris pentru a permite transferul 
datelor de măsurare.  
Modul de redare poate fi configurat prin intermediului 
software-ului Saveris. 

   

Unitatea cockpit Saveris poate fi integrată în doi paşi: 
1. Conectarea unităţii cockpit Saveris la baza Saveris. 
2. Poziţionarea unităţii cockpit Saveris şi alimentarea cu energie 

electrică. 
 
 
 
 
 

                                                           

4 Această componentă este acceptată pentru monitorizarea mobilă numai în 
ţările cu frecvenţa radio permisă de 868 MHz. 
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5.14.7.1. Înregistrarea unităţii cockpit Saveris 
 

 
Puteţi înregistra cel mult 50 de unităţi cockpit Saveris 
într-o bază Saveris. 

   

 
 
1. Pe baza Saveris, folosiţi tasta [▼] pentru a trece la meniul Info 

System. 
2. Apăsaţi [Enter] pentru a apela funcţia Login. 

 

- Bara de stare  de pe ecran indică faptul că baza Saveris 
este pregătită să detecteze unitatea cockpit Saveris. 

 
 

 
Unitatea cockpit Saveris poate fi conectată rapid la PC prin 
cablul USB, care îi asigură alimentarea cu energie electrică 
în timp ce unitatea se conectează la baza Saveris.  
Fereastra de căutare a şoferului, care se deschide în mod 
automat pe PC, poate fi închisă.  

 
 
 

3. Pe unitatea cockpit Saveris, folosiţi [ ▲ ] şi [ ▼ ] pentru a 
selecta limba dorită.  

4. Apăsaţi [Enter] pentru a apela funcţia Login. 
- Bara de stare de pe ecran indică faptul că unitatea cockpit 

Saveris încearcă să se înregistreze în baza Saveris. 
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Nu se pot înregistra simultan în baza Saveris mai multe 
unităţi cockpit Saveris. Acestea se pot înregistra doar 
succesiv. 

  - Odată înregistrată, unitatea afişează un mesaj de avertizare 
privind utilizarea în trafic. 

5. Apăsaţi orice tastă pentru a confirma avertismentul.  
- Se deschide meniul unităţii cockpit Saveris. 
- Baza Saveris transferă descrierea turei şi zonele mobile create 

în software-ul Saveris către unitatea cockpit Saveris. 
 
 

 
De fiecare dată când zonele mobile sau descrierea turelor 
se modifică, este necesară o conexiune radio între unitatea 
cockpit Saveris şi baza Saveris sau un extender Saveris 
pentru a permite transferul datelor actualizate.  

  

6. Pe baza Saveris, apăsaţi  
• [Esc] dacă nu mai sunt alte componente care se 

înregistrează. 
- Un mesaj privind necesitatea rulării asistentului de pornire 

este afişat pe ecran timp de 10 secunde. Apoi baza Saveris 
trece la meniul Info System unde este afişat numărul de 
componente înregistrate . 

• Apăsaţi [Enter] dacă mai sunt alte componente care vor fi 
înregistrate; a se vedea pasul anterior. 

5.14.7.2. Montarea unei unităţi cockpit Saveris în cabina 
şoferului şi conectarea la sursa de alimentare 

 
Nu montaţi unitatea cockpit Saveris atunci când 
conduceţi.  
Asiguraţi-vă că unitatea cockpit Saveris nu vă 
obstrucţionează câmpul vizual atunci când conduceţi. 
Respectaţi legislaţia privind circulaţia pe şosele. 
Folosiţi întoteauna adaptorul furnizat (cod articol 0554 
1038) pentru a conecta unitatea la sistemul electric al 
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maşinii. Vă recomandăm conectarea la o sursă de 
alimentare continuă. 

 

  

1. Introduceţi cablul mini USB în portul de conectare . 
> La temperaturi sub 15°C: încălziţi parbrizul şi ventuza. 
> Dacă parbrizul este murdar: curăţaţi parbrizul cu un agent de 

curăţare potrivit. 
2. Fixaţi suportul pe parbriz folosind ventuza. 

  

3. Introduceţi suportul în elementul de ghidare  până se aude 
un sunet specific de click. 
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4. Conectaţi adaptorul (cod articol 0554 1038) la cablul USB şi 
realizaţi conexiunea cu priza maşinii. 

- LED-urile luminează în verde când unitatea cockpit Saveris 
este alimentată.  

- Unitatea cockpit Saveris este pregătită de utilizare. 
 
  
 
 
 

 
Înainte de fiecare călătorie, în mod special când 
temperaturile fluctuează, verificaţi dacă suportul este bine 
fixat. 

 
Pos: 82 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/H ardware er weiter n/03  Ether net-Fühler einbi nden/05 Ether net-Fühler  inbetrieb nehmen @ 1\mod_1203421551984_79.docx @ 8237 @ 4 @ 1 
 
 
 
 
Pos : 83 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/H ardware er weiter n/02  C onverter einbinden/00 C onverter einsetzen @ 1\mod_1197550607093_79.docx @ 6315 @ 35 @ 1  
Pos : 84 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/H ardware er weiter n/04 Analog koppler einbi nden/00 Anal og koppl er einsetzen @ 4\mod_1248880773887_79.docx @ 46514 @ 3555 @ 1 
 

5.14.8. Integrarea cuplorului analogic Saveris 
(opţional) 

Folosind un cuplor analogic Saveris, se poate integra şi 
monitoriza un transmiţător cu interfeţe standardizate 
curent/tensiune în sistemul de măsurare Saveris. Cuplorul 
analogic Saveris permite astfel integrarea unor parametri 
suplimentari în sistemul de măsurare Saveris, alţii decât 
temperatura şi umiditatea. 
Integrarea unui cuplor analogic se efectuează în trei etape: 
1. Conectarea transmiţătorului la cuplorul analogic. 
2. Conectarea cuplorului analogic la baza Saveris. 
3. Parametrizarea cuplorului analogic. 
 
  
 

Conectarea transmiţătorului la cuplorul analogic  
Puteţi alimenta transmiţătorul cu energie prin intermediul 
cuplorului analogic sau să selectaţi o sursă de alimentare 
separată. 
Diagramele de circuit pot fi găsite în instrucţiunile de pornire ale 
cuplorului analogic ce sunt livrate împreună cu acesta. 

Conectarea cuplorului analogic la baza Saveris. 
Cuplorul analogic U1 este conectat la baza Saveris ca o sondă 
radio Saveris (a se vedea Conectarea sondei radio, pagina 52). 
Cuplorul analogic U1E este pornit şi conectat la baza Saveris 
ca şi o sondă Ethernet Saveris (a se vedea Integrarea sondei 
Ethernet Saveris (opţional), pagina 75). 

Parametrizarea cuplorului analogic cu asistentul de pornire  
1. Din Start | All Programs | Testo apăsaţi pe Testo Saveris 
Startup Wizard. 
- Dialogul de întâmpinare al asistentului de pornire este afişat. 
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2. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Este afişat dialogul Commission new probe. 
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3. Păstraţi setarea prestabilită şi apăsaţi [Next >]. 
 

 
Întotdeauna cuploarele analogice pot fi incluse în 
configuraţie numai suplimentar şi nu pot fi utilizate ca şi 
înlocuitor pentru cele care sunt deja prezente. 

 

- Este afişat dialogul Scale. 
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Câmpurile Scale, Display from, to, Unit şi coloanele 
Decimal places sunt atribuite implicit. Aceste câmpuri 
pot fi modificate individual. 

4. Selectaţi Scale (a se vedea instrucţiunile de utilizare pentru 
 tipul de placă/transmiţător).  
5. Introduceţi Display from şi to (a se vedea instrucţiunile de 

utilizare pentru tipul de placă/transmiţător). 
6. Selectaţi Unit. În cazul în care unitatea dorită nu este 

disponibilă în lista de selecţie: adăugaţi-o prin intermediul 
[User-defined unit]. 

7. Selectaţi numărul de Decimal places. 
8. Apăsaţi pe [Set up sum channel] în cazul în care însumarea 

unei anumite unităţi este necesară. 
9. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Lista sondelor nou înregistrate în baza Saveris este afişată. 
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10. Apăsaţi pe [New stationary zone]. 
11. Deschideţi lista de selecţie prin intermediul butonului  şi 

selectaţi zona căreia sonda ar trebui să fie alocată. 
12. Apăsaţi pe [Next >]. 

 
 
 

13. Apăsaţi pe câmpul TE type şi introduceţi tipul elementului de 
termocuplu (K, J, T sau S) dacă această informaţie este 
necesară pentru dispozitiv. 

14. Dacă este necesar, modificaţi valorile prestabilite din câmpurile 
Probe name şi Channel name. 

 
Nu atribuiţi canalelor denumiri mai lungi de 20 de 
caractere. 

12. Dacă este necesar, importaţi individual datele de ajustare 
pentru sonde: apăsaţi pe [Import adjustment data]. 

16. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Sunt afişate setările pentru ciclul de măsurare. 
 



 

  100 

 

  

17.  Intraţi în Measuring cycle şi definiţi-i  Unit. 
 

 
Ciclul de măsurare determină intervalele la care este 
salvată o nouă valoare măsurată în baza Saveris.  
Setări posibile pentru unitatea de măsură: 
• sec (secundă) 
• min (minut) 
• h (oră). 

  138. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Dacă un router este înregistrat în baza Saveris, este afişată 

configuraţia tipului de conexiune pentru sonde. 
Dacă nu aţi înregistrat niciun router, continuaţi cu pasul 24. 
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19. Apăsaţi pe celula Connection type a sondei care urmează să 
fie atribuită unui router. 
- Celula este afişată ca listă de selecţie. 

20. Deschideţi lista de selecţie prin intermediul butonului  şi 
selectaţi routerul la care va fi alocată sonda.  

 
Sondele dintr-o zonă mobilă nu pot fi atribuite unui router. 

21. Efectuaţi paşii 24 şi 25 pentru toate sondele rămase ale căror 
date vor fi transmise la baza Saveris printr-un router. 

22. Apăsaţi pe [Next >].  
- Asistentul este afişat cu setarea pentru pornirea măsurătorii şi 

lista sondelor nou înregistrate. 
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14.  Dacă este necesar, amânaţi începerea măsurătorii. 
 

15.  Apăsaţi pe [Finish] pentru a finaliza pornirea hardware-ului. 
- Va fi afişat un mesaj referitor la configurarea cu succes a 
hardware-ului. 

16.  Apăsaţi [OK] pentru confirmarea mesajului. 
- Noul hardware este gata de operare. 
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Pos: 85 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/06 ****Pr obelauf/00 Probelauf und Abnahme durchführen @ 0\mod_1189157354187_79.docx @ 4054 @ 2 @ 1 
 

5.15. Efectuarea testului de verificare 
 

 
Testul de verificare trebuie efectuat pentru a se asigura 
funcţionarea corectă a sistemului de măsură. 

   
Pos: 86 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/06 ****Pr obelauf/01 Systemverfügbar keit  pr üfen @ 0\mod_1189157395875_79.docx @ 4094 @ 3 @ 1  

5.15.1. Verificarea disponibilităţii sistemului 
 

  

 
Aşteptaţi prima conexiune între baza Saveris şi sonde 
pentru a verifica disponibilitatea sistemului. 

  >  Apăsaţi pe zona de navigare din System. 
- Următoarele intrări sunt afişate în fereastra de date cu 

structură ramificată: 
• Base 
• Radio probe  

◦ Sondă radio atribuită unei zone fixe. 

◦  Sondă radio atribuită unei zone mobile. 
• Ethernet probe 
• Router 
• Cockpit unit 
• Extender 
• Converter. 

 
 

 
Simbolul asterisc (*) după o componentă indică faptul că 
sincronizarea acestei componente cu sistemul nu s-a 
finalizat (de exemplu în cazul modificărilor de configuraţie).  

1.  Deschideţi Radio probe. 
- Canalele active ale sondelor înregistrate în sistem sunt afişate. 
2  Apăsaţi pe un canal pentru a deschide setările şi verificaţi 

Radio quality. 
>  Repetaţi pasul 2 pentru toate sondele. 

 

  

 
Dacă după un timp nu s-au acumulat valori pentru o 
sondă, verificaţi dacă există o conexiune între sondă şi 
baza Saveris apăsând scurt butonul de conectare de pe 
sondă. LED-ul sondei indică starea conexiunii; a se 
vedea de asemenea "Semnificaţia afişajelor LED-ului la 
sonde ". 
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Pos : 87 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/06 ****Pr obelauf/Systemtest durchführen @ 10\mod_1321361553028_79.docx @ 103136 @ 3 @ 1 
 

5.15.2. Testarea sistemului 
Pentru o testare simplă a sistemului: 
• În meniul principal System: 

◦Toate sondele sunt vizibile, sincronizarea sondelor este 
completă (nu au un asterisc * după numele lor) 

◦Toate componentele au versiunea de firmware curentă 
◦ La datele de operare: ultimul transfer de date al sondei a 

fost recent 
◦ Statisticile de comunicare ale sondelor individuale sunt 

bune. 
       •  În vizualizarea datelor zonelor: 
     ◦ Nicio alarmă notabilă nu a avut loc în timpul mentenanţei 

      ◦ În diagramă (selectarea punctelor individuale de măsurare),  
selecţiile punctului de măsurare sunt în mod regulat încorporate 
în ciclul de măsurare - fără lacune. 

•   Generaţi şi confirmaţi cel puţin o alarmă SMS sau email. 
•   Aşteptaţi un raport automat sau creaţi unul în scopuri de testare 

în Options | System test 
• Nicio alarmă deschisă în fereastra principală. 
•     În cazul în care accesul utilizatorului este reglementat: 

angajaţii autorizaţi au acces la sistem conform autorizaţiilor. 
 

• În meniul principal Tours5: 
◦ Valorile măsurate şi durata turelor desfăşurate sunt afişate 

corect. 
◦ Din datele de la zonele mobile poate fi generată o tură 

goală cu [Define tour], care este afişată sub Tours. 
• La unitatea cockpit Saveris: 

◦ Toate zonele mobile şi descrierile turelor configurate prin 
software pot fi selectate în unitatea cockpit Saveris în Tour 
settings. 

 ◦ Când o tură este activă, încălcările valorilor limită sunt 
afişate pe ecran şi indicate printr-un LED roşu. Acestea pot 
fi confirmate cu unitatea cockpit Saveris. 

◦ Efectuaţi un test de printare: toate valorile măsurate într-un 
ciclu de 15 minute sunt printate. Liniile suplimentare şi linia 
de semnătură sunt tipărite aşa cum s-a definit  în software  
în meniul principal System. 

                                                           

5 Numai pe durata monitorizării mobile 
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După un test al sistemului efectuat cu succes, se 
recomandă o copie de rezervă a bazei, a se vedea 
Salvarea datelor în baza Saveris, pagina 184. 

 
 
 
Pos : 89 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/06 ****Pr obelauf/02 Alar mkette prüfen @ 0\mod_1189157374281_79.docx @ 4064 @ 3 @ 1  
 

5.16. Montarea hardware-ului 
 

 
Notele din capitolul "Asigurarea siguranţei" trebuie să fie 
respectate cu stricteţe atunci când se montează 
componentele Saveris. 
Nu montaţi baza Saveris şi sondele în locurile lor până ce 
sistemul de măsură funcţionează corespunzător. 
La temperaturi sub zero grade, bateriile Li-ion 
reîncărcabile din bază şi din sondele Ethernet nu se 
încarcă. Evitaţi pentru aceste componente locuri de 
amplasare cu temperaturi predominant sub zero grade. 
După montare, efectuaţi un alt test de verificare a 
sistemului; a se vedea de asemenea "Efectuarea testului". 

   
Pos: 91 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/07 **** M ontage der H ardware/01 Base an der Wand monti eren @ 0\mod_1189157492531_79.docx @ 4105 @ 3 @ 1 
 

5.16.1. Montarea bazei Saveris pe perete 
 

 
Când selectaţi locaţia pentru baza Saveris, vă rugăm să 
luaţi în considerare faptul că aceasta trebuie să fie 
poziţionată suficient de aproape de calculatorul utilizat 
şi de o posibilă sursă de alimentare în concordanţă cu 
cablurile furnizate. 

    
 

 
Materialele pentru montaj (şuruburi, dibluri etc.) nu sunt 
incluse la livrare. 
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1. Poziţionaţi suportul pentru perete  în locaţia dorită. 
2. Utilizând un creion, marcaţi zonele pentru şuruburile de fixare. 

 
Distanţa dintre şuruburile de fixare este de 25 mm. 

3. Pregătiţi locul de fixare pentru suport în concordanţă cu 
materialul (de ex. daţi găurile şi introduceţi diblurile). 

4.   Fixaţi suportul pentru perete cu şuruburi adecvate. 
 

  

4. Poziţionaţi baza Saveris  în suportul de perete  şi fixaţi-o 
cu şuruburi . 
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Pos : 92 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/07 **** M ontage der H ardware/01b  Base mi t Standfuß @ 0\mod_1190975629546_79.docx @ 5233 @ 3 @ 1 
 

5.16.2. Fixarea bazei Saveris pe stativ 
 

  

 
Când selectaţi locaţia pentru baza Saveris, ţineţi cont 
de următoarele aspecte: 
• Baza Saveris trebuie să stea pe o suprafaţă nivelată, 
  nealunecoasă. 
• Baza Saveris trebuie poziţionată suficient de aproape 
  de calculatorul utilizat şi de o posibilă sursă de 
  alimentare în concordanţă cu cablurile disponibile. 

   

  

1. Introduceţi baza Saveris  pe stativ . 
2. Poziţionaţi baza Saveris în locul dorit. 

Pos: 93 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/07 **** M ontage der H ardware/03 Fühler montier en @ 0\mod_1189157541812_79.docx @ 4114 @ 3 @ 1 
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5.16.3. Montarea sondei pe perete 
 

 
Când selectaţi locaţia, ţineţi cont de următoarele 
aspecte: 
• Domeniul sondei nu poate fi depăşit; a se vedea   
  Conectarea sondei radio, pag. 52 şi Efectuarea 
testului, pag. 101. 
• Ataşaţi sonda astfel încât citirile să nu poată fi 
  distorsionate, de exemplu prin expunerea la lumina 
  directă a soarelui. 

   
 

 
Materialele pentru montaj (şuruburi, dibluri etc.) nu sunt 
incluse la livrare. 

  

  

1. Poziţionaţi suportul pentru perete în locul dorit . 
2. Utilizând un creion, marcaţi zonele pentru şuruburile de fixare. 

 
Distanţa dintre şuruburile de fixare este de 30 mm. 

  3. Pregătiţi zona de fixare a suportului în concordanţă cu 
materialul (de ex. daţi gările şi introduceţi diblurile). 

 
 

4. Prindeţi suportul de perete cu şuruburi adecvate. 
 

 
Suportul de perete trebuie să fie prins de perete cu 
suprafaţa netedă înspre perete. 
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5. Aşezaţi sonda  în suport  până când se cuplează. 
 

  

 
Vă rugăm să consultaţi "Scoaterea sondei din suport" 
pentru a scoate sonda din suportul pentru perete. 

   
 
 
 

 
Sondele radio T1/T1D/T2/T2D pot fi protejate cu carcasa 
de protecţie Saveris (cod articol 0572 0200) împotriva 
impactului sau pentru a putea fi curăţate cu jeturi de mare 
presiune.  
Cele două jumătăţi ale carcasei de protecţie sunt prinse 
împreună strâns, chiar dacă elementul de cuplare a fost 
deja desfăcut. Pentru a-l desface folosiţi o şurubelniţă cu 
care scoateţi cu grijă şuruburile exterioare. Nu deterioraţi 
garnitura de etanşare. 
Când asamblaţi carcasa de protecţie Saveris, şuruburile 
trebuie strânse şi mufele de conectare nefolosite acoperite 
ermetic cu capacele furnizate, pentru a asigura etanşeitate 
conform IP 69 K. 
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Pos: 94 /TD/Erste Schrit te/testo Saveris/07 **** M ontage der H ardware/04 System prüfen @ 0\mod_1191327191562_79.docx @ 5362 @ 3 @ 1 
 

5.16.4. Repetarea verificării sistemului de măsură  
> Efectuaţi un alt test de verificare a sistemului de măsurare, a 

se vedea "Efectuarea testului de verificare". 
 

  
 

După montarea hardware-ului, efectuaţi o altă verificare a 
sistemului pentru a testa buna funcţionare a sistemului de 
măsură. 
Puteţi observa astfel dacă sondele sunt situate în afara razei 
bazei Saveris, când este cazul, sau dacă legătura radio este 
perturbată de condiţiile structurale. 

   Pos: 95 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 283 @  @ 1 
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Pos: 96 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.docx @ 328 @ 1 @ 1 
 

6 Utilizarea produsului 
Pos: 97 /TD/Produkt ver wenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedi enoberfl äche_01 @ 0\mod_1189076833359_79.docx @ 3943 @ 2 @ 1 
 

6.1. Interfaţa utilizatorului 
În acest capitol veţi învăţa cum este concepută interfaţa 
utilizatorului.  

 Pos: 98 /TD/Produkt ver wenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedi enoberfl äche_02 @ 1\mod_1197983797765_79.docx @ 6593 @  @ 1 
 
 
 

 
  Pos : 99 /TD/Produkt ver wenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedi enoberfl äche_03 PROF @ 4\mod_1246538931313_79.docx @ 45687 @  @ 1 

 
 
 

 Bara de meniu 
 
 

Meniu Explicaţie 

 

Toate funcţiile de care aveţi nevoie pentru a 
deschide, închide, salva, şterge şi imprima. 
Fişierele utilizate recent sunt de asemenea 
disponibile pentru deschidere sub formă de 
listă. 
Folosind acest meniu, programul poate fi de 
asemenea închis. 

  

 
Cu comanda Send, puteţi trimite prin  
email rezultatele măsurătorilor.  

  

 

 Salvează selecţia curentă într-un fişier.  

 Tipăreşte vizualizarea curentă. 
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Meniu Explicaţie 

 Vizualizarea LED-ului bazei în soft ca şi afişaj 
de alarmă: nicio alarmă (verde), alarmă 
principală (roşu intermitent), avertizare 
(portocaliu intermitent), alarmă de sistem 
(galben intermitent). 

 Opţiuni de setare pentru bara de meniu. 
Start Bară de meniu, include funcţii pentru clipboard, 

pentru editarea zonelor, evaluarea şi 
vizualizarea tabelelor şi diagramelor. 

Edit Funcţii pentru evaluarea diagramelor sau 
tabelelor şi setări posibile pentru curbe şi axe în 
fereastra de vizualizare a diagramei. 

Template Selectarea antetelor de raport şi funcţii de 
editare pentru şabloane 

Service Afişarea datelor de service (de ex. versiunea 
software-ului) 

Select project Selecţia tuturor proiectelor deja create. 
 
Pos: 100 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /01 Start/02_Bedienoberfläche_04 @ 1\mod_1197983805828_79.docx @ 6613 @  @ 1 
 
  
 

 Zona de date 
Datele de măsurare sunt gestionate în câmpul de date. Puteţi 
crea grupuri noi de citiri şi să copiaţi datele din zonele 
individuale din cadrul grupurilor. 

  Zona de afişare 
În câmpul de afişare, citirile sunt reprezentate sub formă de 
diagrame şi tabele iar alarmele recepţionate sunt listate. 

  Pot fi deschise datele din mai multe serii de măsurare şi puteţi 
să treceţi de la una la alta cu tab.  
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 Calendarul şi recunoaşterea alarmelor 
În modul offline (a se vedea Meniul Start | Operating mode, 
pagina 113), calendarul este afişat pentru a fi folosit la o 
navigare rapidă prin datele înregistrate. Deschideţi 
înregistrările de date în zona de afişare apăsând pe una din 
zilele din calendar sau marcând o perioadă de câteva zile 
ţinând apăsat  butonul mouse-ului. 
În modul online, această zonă afişează tabul cu recunoaşterea 
alarmelor, în care confirmaţi alarmele primite.   
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 Zona de navigare 
În zona de navigare, treceţi la  
• afişajul Data şi 
• setările pentru Alarms, System şi Reports. 
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 Bara de stare 
Arată informaţii cu privire la starea software-ului.  
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6.2. Meniuri şi comenzi 
În acest capitol, veţi învăţa ce meniuri şi comenzi sunt disponibile 
şi pentru ce puteţi utiliza aceste comenzi. 
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6.2.1. Pornirea 
Pos: 107 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /02 M enüs und Befehl e der Ribbon-Leiste/01 Star t/01 Zwischenablag e @ 0\mod_1189605664203_79.docx @ 4484 @ 5 @ 1 
  

Meniul Start | Clipboard  

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Copy Copiază elementele selectate în clipboard. 
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Meniul Start | Edit zones 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Rename Redenumeşte zonele selectate. 
Edit zone Schimbă alocarea canalelor la zona selectată. 
Delete Şterge elementul selectat. 
New zone Crează un nou grup pentru valorile măsurate. 
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Meniul Start | Create reports 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

One-off 
report 

Defineşte conţinutul raportului şi crează un 
raport singular. 

 
  
 

MKT report Generează un calcul retroactiv al MKT 
(Temperatura Cinetica Medie) sub forma unui 
raport PDF pentru zona selectată. Pot fi 
selectate centrul raportului, canalele şi energia 
de activare. 

 
  

Meniul Start | Operating mode 

Funcţia 
meniului 

Descriere 
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Funcţia 
meniului 

Descriere 

Online Măsurătoarea se realizează simultan, ceea ce 
înseamnă că datele sunt actualizate automat. 
În modul online perioada de timp poate fi 
selectată folosind calendarul. 

Offline Măsurătoarea este realizată mai târziu, ceea ce 
înseamnă că datele nu sunt actualizate imediat. 
Datele nu vor fi solicitate de către bază până 
când nu veţi lucra activ cu software-ul, de 
exemplu când schimbaţi imaginea sau 
deschideţi un alt grup. 

Meniul Start | Evaluation  

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Day Afişează calendarul pentru selectarea de zile în 
scopul de a încărca datele din ziua respectivă 
sau din zilele aflate în baza de date. 

Month Afişează calendarul pentru selectarea lunii, în 
scopul de a încărca datele din luna respectivă 
din baza de date. 
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Meniul Start | View 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Graph Dacă este activată caseta de selectare se 
afişează grafic citirile.  

Table Dacă este activată caseta de selectare se 
afişează citirile în formă tabelară.  

Alarms Dacă este activată caseta de selectare se 
afişează alarmele pornite.  

Diagram Opţiune pentru afişare grafică. Citirile sunt 
afişate ca o diagramă. 

Histogram Opţiune pentru afişare grafică. Citirea curentă 
este afişată ca o coloană. 

Monitor Opţiune pentru afişare grafică. Citirile sunt 
afişate în câmpuri care pot fi poziţionate liber 
pe o imagine de fundal (wallpaper). 
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Meniul Start | Annotations 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Paste Adăugaţi text cu un comentariu pe canalul dorit 
pentru un moment de timp selectat de 
dumneavoastră. 
Existenţa notei este marcată în modul de 
vizualizare Graphics printr-o iconiţă galbenă iar 
în tabel printr-un triunghi roşu în celula 
tabelului. Comentariul introdus apare când se 
trece cu mouse-ul peste. Comentariul poate fi 
editat sau şters prin intermediul meniului din 
context.  

 
 
 
 

Meniul Start | Hash code 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Hash code Afişează valorile hash ale citirilor. 
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Meniul Start | Search  

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Search Deschide o fereastră de căutare în zonele de 
navigare Data şi System în care zonele şi 
canalele pot fi căutate prin intermediul funcţiei 
de căutare a cuvintelor. 
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6.2.2. Editarea 
Pos: 113 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /02 M enüs und Befehl e der Ribbon-Leiste/02 Bearbeiten/02 Bearbeiten (Diagramm) @ 0\mod_1189606502281_79.docx @ 4555 @ 5 @ 1 
  

Editarea în vizualizarea tip diagramă 
Meniul  Edit (diagramă) este afişat doar dacă diagrama este 
activată prin clic în fereastră. 
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Meniul Edit | Tools (diagramă)  
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Zoom in În fereastra diagramei, trageţi mouse-ul pentru a 
forma un dreptunghi peste zona dorită. Zona 
evidenţiată va fi mărită. Această funcţie poate fi 
folosită şi pe durata unei măsurători în modul 
online. Totuşi, în proces, extrasul va afişa 
întotdeauna valoarea curentă. 
Apăsaţi pe [Original size] pentru a afişa din nou 
diagrama completă. 

Crosshairs Apăsând pe un punct al curbei de măsurare 
este indicat cursorul cu care curba poate fi 
urmărită. Data, ora, numărul citirii şi citirea sunt 
prezentate în proces. 

Regression 
curve 

Curbele de regresie vă ajută la o mai bună 
evaluare a unor cantităţi mari, neclare de date. 
În acest proces, "abaterile" sunt suprimate şi 
cursul real al curbei este reprodus utilizând o 
funcţie teoretică, matematică. 
Curba de regresie este afişată printr-un clic pe 
curba de măsurare. Coeficienţii de regresie sunt 
indicaţi în bara de stare. 

Limit values Pentru a afişa valorile limită în diagramă activaţi 
caseta de selectare. 

 
 

Meniul  Edit | Font 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Font Deschide lista de selecţie cu fonturile 
disponibile. 

Font size Deschide lista de selecţie cu dimensiunile 
fonturilor disponibile. 

 
Meniul Edit | Curves (diagramă) 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

C:1, C:n Legenda pentru diagramă. Apăsaţi pe o curbă 
iar caseta de dialog pentru caracteristicile 
curbei se va deschide. 
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Editarea vizualizării tip tabel 
Meniul Edit (tabel) este afişat doar dacă tabelul este activat printr-
un clic în fereastră. 
Meniul Edit | Formulae (tabel) 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

New formula Deschide o fereastă de intrare pentru a 
introduce o nouă formulă de calcul.  

Edit formula Permite editarea unei formule existente. 
Drop a formula Şterge o formulă existentă. 
 

 

Meniul Edit | Tools (tabel)  
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Mark Marchează datele pe o perioadă de timp 
definită sau linii definite (interval de indecsi) 

Drop marking Renunţă la marcare. 
Extra lines 
(minimum, 
maximum, 
mean value) 

Inserează un rând cu valoarea 
corespunzătoare pentru tabelul general, la 
sfârşitul tabelului. 

  

 
Valorile min, max şi medii nu pot fi 
calculate prin intermediul unui domeniu 
de timp sau de indecsi definit în tabel. 

  

 

Compress Comprimă tabelul pentru intervale definite. 
Doar prima şi ultima valoare sunt afişate pentru 
intervalele individuale. Celelalte citiri sunt 
ascunse. 

Drop 
compression 

Renunţă la comprimare. 

 
 
 

Meniul Edit | Font 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Font Deschide lista de selecţie cu fonturile 
disponibile. 

Font size Deschide lista de selecţie cu dimensiunile 
fonturilor disponibile. 
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Meniul Edit | Find (tabel)  

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Minimum Afişează cea mai mică citire a canalului selectat 
în cadrul tabelului. 

Maximum Afişează cea mai mare citire a canalului 
selectat în cadrul tabelul. 
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Editarea în vizualizarea tip monitor 
Meniul  Edit (monitor) este afişat doar dacă fereastra diagramă 
este activată dând clic în fereastră. 

 

Meniul Edit | Tools (monitor) 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Wallpaper Deschide caseta de dialog Open pentru a 
selecta imaginea de fundal a monitorului. 
Următoarele formate de imagini pot fi selectate: 
.bmp, .jpg, .wmf, .ico and .gif. 

  

 
Imaginea de fundal trebuie să fie 
stocată local, pe disk-ul de memorie a 
PC-ului.  

  

 

Background 
colour 

Deschide caseta de dialog Colour pentru 
selectarea culorii de fundal pentru câmpurile 
numerelor. 

Broadband, 
Filling Frame 

Setări pentru adaptarea imaginii de fundal la 
câmpurile numerelor: 
• Broadband: dimensiunea imaginii este 

adaptată la lăţimea şi înălţimea ferestrei iar 
poza este poziţionată în centrul ferestrei. 
În această situaţie raportul dintre înălţimea 
şi lăţimea imaginii se păstrează. 

• Filling Frame: Imaginea este deformată 
pentru a ocupa întreaga fereastră. 

Rearrange Resetează modul de aranjare a câmpurilor 
numerelor. 

Edit 
Background 
Image 

Imaginea de fundal poate fi editată cu  
Microsoft® Paint. 
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Funcţia 
meniului 

Descriere 

Delete 
Background 
Image 

Şterge imaginea afişată pe fundal. 

 
Meniul Edit | Shapes (monitor) 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Insert Introduce săgeţi şi câmpuri de text. 
Delete Şterge un element selectat. 
Colour Stabileşte culoarea pentru un element 

selectat. 
Undo Resetează ultimele modificări. 

 
 
 
 
 
 

 
Puteţi adapta câmpurile de numere conform intenţiilor 
dvs. folosind butonul drept al mouse-ului. Puteţi astfel, 
de exemplu, să arătaţi sau să ascundeţi chenarele lor 
sau să modificaţi transparenţa.  
Puteţi muta câmpurile sau puteţi modifica dimensiunea 
acestora cu butonul stâng al mouse-ului. 

   
 
 

6.2.3. Axe 
 
 

Meniul Axes | Axes 
În acest meniu puteţi configura axa timpului şi pe cea a valorilor. 

Meniul Axes | Value axis 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Division Introduce limitele inferioară şi superioară şi 
nivelul gradaţiei (fină/grosieră). 

Meniul Axes | Time axis 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Division Nivelul gradaţiei (fină/grosieră). 
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6.2.4. Şabloane 
 
 

Meniul Template | Template 
În acest meniu se selectează un şablon standard în care se vor 
integra datele care trebuie salvate sau printate.   
Modelele diferă prin protocolul antetului, ceea ce înseamnă  că 
diferă prin imaginea logo-ului companiei, prin câmpul adresei sau 
specificaţia datelor statistice. 

Meniul Template | Edit 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Edit template Permite editarea unui model existent. 
Create new 
template 

Permite crearea unui nou model. 
 
 

6.2.5. Service 
  

Meniul Service | Service 
Acest meniu poate fi folosit pentru afişarea datelor de service.  
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Display service 
data 

Crează un fişier *.html care încorporează 
datele de service.  

 
Versiunea de software poate fi găsită 
printre datele de service.  

  
 

6.2.6. Selectarea proiectelor 
Datele proiectelor pentru toate proiectele deja create pot fi 
selectate folosind meniul de selecţie fără a fi nevoie de repornirea 
software-ului.  

 

6.2.7. Stilul şabloanelor 
Selectarea schemei de culori pentru fereastra progamului. 
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Pos: 125 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /03 Gruppen einrichten/organisier en/00 Zonen anl egen und l öschen @ 0\mod_1190280348609_79.docx @ 5023 @ 2 @ 1 
 

6.3. Crearea şi ştergerea zonelor  
După ce v-aţi familiarizat cu meniurile softului Saveris, puteţi 
începe acum crearea de zone, de exemplu pentru a separa 
sondele în funcţie de locaţie. Aţi putea combina probabil sondele 
care sunt amplasate în camerele de depozitare într-o zonă şi 
sondele care sunt în camerele frigorifice într-o altă zonă. 

 
 

 
Modificarea sau ştergerea zonelor în timpul funcţionării va 
afecta următoarea generare de rapoarte PDF. Deoarece 
aceste schimbări se aplică şi retroactiv, datele de 
configurare a vechii zone sunt suprascrise. 
Dacă un raport PDF este generat retroactiv din trecut, doar 
cea mai recentă configurare a zonei este utilizată pentru 
generarea de rapoarte. Fără o copie de rezervă a bazei de 
date, trasabilitatea completă a zonelor modificate sau 
şterse nu poate fi garantată. 

 
 
Pos: 126 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /03 Gruppen einrichten/organisier en/04 Zonen anl egen @ 0\mod_1189076726062_79.docx @ 3902 @ 3 @ 1 

Atribuirea sondelor radio la zone se efectuează cu asistentul de 
pornire. Modificările ulteioare se fac prin  Start | Edit.  

 
Puteţi atribui maxim 4 sonde radio la o zonă mobilă şi 
puteţi monitoriza simultan maxim 2 zone mobile într-o tură.  

 

6.3.1. Crearea zonelor 
1. Apăsaţi pe Stationary zones sau pe Mobile zones în zona de 

navigare. 
- Zonele disponibile sunt afişate în domeniul de date.  
2.  Selectaţi comanda New zone în meniul Start | Edit zones. 
- Caseta de dialog New zone este afişată. 
3.  Dacă este necesar, dezactivaţi canalele care nu sunt necesare.  

 

 
Cel puţin un canal trebuie să fie activ. 
În zonele mobile, toate canalele unei sonde trebuie 
atribuite aceleiaşi zone. 

  4.  Introduceţi numele noii zone în câmpul Name. 

 
Atribuiţi pentru zone nume care să nu fie mai lungi de  
15 caractere. 

  5.  Confirmaţi datele introduse cu [OK]. 
- Caseta de dialog New zone este închisă şi o nouă zonă este 

listată în structura ramificată a câmpului de date. 
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Pos: 127 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /03 Gruppen einrichten/organisier en/06 Zonen ändern @ 0\mod_1189667459468_79.docx @ 4733 @ 3 @ 1 
 

6.3.2. Modificarea zonelor 
Puteţi adăuga canale la o zonă existentă. Puteţi şterge canalele 
care nu mai sunt necesare într-o zonă din acestă zonă. De 
asemenea, puteţi schimba numele zonei. 

 

1.  Apăsaţi pe Stationary zones sau pe Mobile zones în zona de 
navigare.  

- Zonele disponibile sunt afişate în câmpul de date.  
2.  Marcaţi zona ce doriţi să o modificaţi din structura ramificată a 

câmpului de date. 
3.  Din meniul Start | Edit zones, selectaţi comanda Change 

zone. 
- Fereastra Change zone se va deschide. 
4. Faceţi clic pe căsuţele de selecţie a canalelor ce urmează să 

fie adăugate zonei sau dezactivaţi-le dacă canalele vor fi 
şterse din zonă. 

5.   Suprascrieţi numele zonei în câmpul  Name. 
5.  Confirmaţi intrarea cu [OK]. 
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6.3.3. Ştergerea zonelor 
1.   Apăsaţi pe Stationary zones sau pe Mobile zones în zona de 

navigare.  
- Zonele disponibile sunt afişate în câmpul de date.  
2.  Selectaţi zona ce doriţi să o ştergeţi din structura ramificată. 
3.  Din meniul Start | Edit zones, selectaţi comanda Delete. 
- După confirmare, zona va fi ştearsă. 

 
 

 
În baza de date, zona este marcată ca ştearsă şi 
dezactivată, fără pierderea datelor. O zonă dezactivată 
este vizibilă numai pentru perioada când a fost activă.  

 
  
 

6.3.4. Atribuirea zonelor 
Puteţi limita accesul la zonă pentru anumiţi utilizatori sau grupuri 
de utilizatori. Selectarea multiplă este posibilă. 

 

 
În mod standard zonele sunt vizibile pentru toţi 
utilizatorii. 

 

✓ Utilizatorii şi grupurile de utilizatori pot fi create în Active 
Directory.  

 

1. Apăsaţi pe System în zona de navigare. 
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2. În meniul System | Security, selectaţi comanda 
Authorisations. 

3. Selectaţi zona pentru care accesul trebuie limitat. 
- Se deschide fereastra Authorisations. 
4.  Apăsaţi pe [Search]. 
- Se deschide fereastra Search din Active Directory, unde se 

afişează utilizatorii sau grupurile de utilizatori. 
5. Selectaţi utilizatorii sau grupurile de utilizatori care trebuie să 

aibă acces la zona selectată. 
6.  Confirmaţi intrarea cu [OK]. 
- În fereastra Authorisations, utilizatorii selectaţi sunt atribuiţi 

zonei respective. 
7.  Apăsaţi pe OK. 

 

6.4. Setarea turelor 
6.4.1. Descrierea turei 

1. În zona de navigare, apăsaţi pe Tour administration. 
- Se afişează în zona de date caseta de dialog pentru Tour 

description. 
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2.  Selectaţi [New tour description]. 
 

3.  Introduceţi numele noii descrieri de tură. Numele apare în 
calendarul turei şi în unitatea cockpit Saveris.  

4. Introduceţi informaţia.  
5.  Ieşiţi din caseta de dialog. 
- Apare un mesaj de interogare pentru salvarea infomaţiei. 
6. Apăsaţi [Yes]. 
- Descrierea turei este salvată şi poate fi adăugată unei ture 

atunci când aceasta este planificată. Descrierea turei este 
transferată unităţii cockpit Saveris şi poate fi selectată.  

 
 

 
Unitatea cockpit Saveris poate gestiona până la 100 de 
descrieri de tură. 

 
 
 
 

6.4.2. Planificarea turelor 
 
 

 
Această descriere se aplică numai turelor care se planifică 
pentru viitor. Pentru aceasta, se creează o tură prin 
intermediul software-ului. Aceasta se recomandă dacă nu 
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se foloseşte nicio unitate cockpit Saveris pentru 
introducerea turei. 

 
 

1. În zona de navigare apăsaţi pe Tour administration. 
- Se afişează caseta de dialog Plan tour în zona de date. 

 

  

2.  Selectaţi [New tour card]. 
 

3.  Introduceţi numele noii ture. Numele apare în calendarul turei 
şi în unitatea cockpit Saveris. 

4. Selectaţi zonele mobile.  
> Dacă este necesar: adăugaţi o descriere de tură. 
5. Selectaţi perioada în care se desfăşoară tura.  
6. Părăsiţi caseta de dialog 
- Apare un mesaj de interogare pentru salvarea informaţiei. 
7. Apăsaţi [Yes]. 
- Tura este salvată şi este afişată în calendar ca o tură 

planificată.  
 
 

 
Turele care încă nu s-au desfăşurat pot fi modificate numai 
în zona de navigare Tour administration. 
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6.4.3. Definirea turelor 
 
 

 
Această funcţie este folosită pentru atribuirea ulterioară a 
datelor de măsurare existente unor ture. 

 
 

1. În zona de navigare, apăsaţi pe Mobile zones. 
2.  Selectaţi Define tour. 
- Se deschide fereastra Define tour. 
3. Definiţi tura necesară. Folosind [From tour description], 

poate fi transferată către această tură informaţii suplimentare 
de la o descriere de tură existentă.  

4.  Confirmaţi intrările cu [Finish]. 
- Tura este salvată şi afişată în calendarul cu ture.  

6.4.4. Afişarea turelor 
1. În zona de navigare, apăsaţi pe Tour administration. 
2.  Selectaţi Tour calendar. 

 

  

1 Selectarea zonelor mobile afişate 
2 Opţiuni reglabile de filtrare 
3 Vizualizare calendar 
4 O imagine de ansamblu a turelor efectuate şi starea 

transferului de date către baza Saveris: 
• verde: transfer de date complet 
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• galben: transfer de date în desfăşurare 
• roşu: transferul de date nu s-a efectuat 

5 Turele planificate sunt afişate în culoarea albă 
6 Turele care s-au efectuat sunt afişate în portocaliu. Datele 

turelor pot fi afişate prin intermediul meniului context în zona de 
navigare Tours. 

6.4.5. Căutarea turelor 
1. În zona de navigare, apăsaţi pe Tour administration. 
2.  Selectaţi Tour finder. 

 
3. Selectaţi sau introduceţi opţiunile necesare de căutare. 

 
 

 
Când căutaţi ture într-un interval de timp, tura este 
considerată ca întreg. Nu se afişează niciun rezultat dacă 
numai o parte din tură se încadrează în intervalul de timp 
în care se caută.  

 
 

4. Apăsaţi pe [Search]. 
- Se afişează rezultatele. 
5. Selectaţi intrările dorite din lista de rezultate. 
6. Apăsaţi pe [Display]. 
- Datele turei selectate sunt afişate în zona de navigare Tour 

management. 
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6.4.6. Modificarea turelor 
1. În zona de navigare, apăsaţi pe Tours Management. 
2.  Selectaţi Change tour. 
- Se deschide fereastra Define tour. 
3. Efectuaţi modificările necesare. 
4. Apăsaţi pe [Next] şi [Finish]. 
- Tura a fost modificată. 
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6.5. Configurarea alarmelor 
Informaţii despre funcţia alarmei 

• Alarmele care apar în sistemul Saveris sunt în principal folosite 
pentru a notifica utilizatorul în timp util despre problemele apărute, 
care pun în pericol disponibilitatea continuă a datelor din baza de 
date. În general, este necesar să se ia măsuri. 

• Alarmele indică o funcţionare defectuoasă izolată, dar posibil şi 
regulată. Obiectivul trebuie să fie reducerea la minim a numărului 
de alarme ce apar în timpul funcţionării şi eliminarea unor astfel de 
alarme oricând este posibil. În orice moment de timp pot fi maxim 
200 de alarme restante, neconfirmate. Un număr mare de alarme 
neconfirmate nu numai că fac ca rezolvarea problemelor să fie mai 
dificilă în situaţiile critice, ci de asemenea, încetinesc răspunsul 
sistemului în timpul funcţionării. 

Configurarea alarmelor se realizează în patru etape: 
1. Setarea alarmelor bazei 

Configurarea alarmelor de sistem determină condiţiile în care 
baza declanşează o alarmă. 

2. Setarea alarmelor de grup 
Cu alarmele de grup, deteminaţi pentru care sonde şi în ce 
condiţii se declanşează o alarmă pentru alarmele de sistem şi 
pentru alarmele legate de canale. 

3. Introducerea recipientului (destinatarului) 
Trebuie să introduceţi recipienţi pentru a putea fi trimise 
alarmele prin SMS sau e-mail. 

4. Definirea regulilor 
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Prin reguli, determinaţi care angajat trebuie notificat dacă este 
declanşată o alarmă de grup şi care angajat primeşte un mesaj 
dacă alarma nu este confirmată.   

 
 

 
Întrucât sondele care monitorizează unităţile mobile nu 
sunt operate în general conform cu limitele ţintă (de ex. 
containerele de transport nu sunt răcite pe durata 
perioadelor inactive), valorile limită sunt relevante numai 
pentru turele necompletate. Din acest motiv, baza Saveris 
reproduce pentru probele din zonele mobile numai 
alarmele de sistem, încălcările valorilor limită fiind 
suprimate. 
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6.5.1. Setarea alarmelor bazei 

 
Orice modificare de configuraţie se transferă către 
sondă/bază numai după ce aţi părăsit meniul Alarm 
management! 
Din acest motiv trebuie să părăsiţi meniul Alarm 
management după editare. 

 
 

1. În zona de navigare, apăsaţi pe Alarm management. 
- În zona datelor se afişează submeniurile Base alarm settings, 

Component alarm settings, Channel alarm settings, Alarm 
recipients, Alarm rules, Comments for acknowledging 
alarms. 

2. Apăsaţi pe Base alarm settings. 
- Se afişează Base alarm settings în zona de afişare. 
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Afişaj Explicaţie 

Device alarm 
Saveris Base 

Setarea opţiunilor pentru alarmele bazei  
Missing PC connection: nu există răspuns 
de la PC 
Memory almost full: alarmare cand memoria 
bazei este ocupată aproape în întregime. 
No GSM network: alarmare atunci când nu 
există conexiune GSM. 
SMS overflow: alarmare când apare o 
eroare în transmisia SMS. 
Power failure: alarmare când este întreruptă 
alimentarea cu energie electrică a bazei. 

Alarm conditions Re-trigger confirmed alarms after [min]: 
redeclanşează alarmele care au fost deja 
confirmate după o anumită perioadă de timp 
specificată. 

Alarm output 
Saveris Base 

Relay 
Audible signal 
Light signal 

Advanced settings Radio interference (stationary) [min] 
Network interference [min] 
Radio interference (mobile) [h] 

Apply settings Salvează setările alarmei. 

Activate/deactivat
e all 

Activează toate setările disponibile ale 
alarmei. 

 

3. Efectuaţi setările alarmei pentru bază. 
4. Apăsaţi pe Apply Entries. 
5. Părăsiţi meniul Alarm Management. 
- Setările alarmei sunt transferate către dispozitive. 
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6.5.2. Setarea grupurilor de alarmă 

6.5.2.1. Componente 
  

 
Orice modificare de configuraţie se transferă către 
sondă/bază numai după ce aţi părăsit meniul Alarm 
management! 
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Din acest motiv trebuie să părăsiţi meniul Alarm 
management după editare. 

 
 

 
1. Apăsaţi pe Alarm management în zona de navigare. 
- În zona de date sunt afişate sub-meniurile Base alarm 

settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Component alarm settings. 
- Setările alarmei pentru sondă sunt prezentate în zona de 

afişare. 
 
 

 
   

Denumire Descriere 
[Insert into new 
group] 

Creează un nou grup de alarmă. 

[Move to] Trece componentele/canalul la un alt 
grup de alarmă. 

[Remove from 
group] 

Şterge componentele/canalul din grupul 
de alarmă specificat. 

[Delete this group] Şterge întregul grup de alarmă. 
[Apply to all] Aplică un grup de alarmă la toate 

componentele/canalele. 
Component list Lista componentelor disponibile şi 

afilierea lor la grupul de alarmă selectat. 
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Denumire Descriere 
Group alarm 
settings 

Introduce numele grupului. 

System settings Output of system alarms: activarea 
alarmei pentru notificare atunci când 
există o problemă de conexiune, baterie 
descărcată şi întreruperea alimentării cu 
energie electrică. 
Alarm conditions: declanşează alarmele 
confirmate după o periodă de timp [min] 
Alarm output Saveris Base: setări 
pentru relee, semnal acustic şi semnal 
luminos. 

[Apply entries] Salvează setările de alarmă pentru un 
grup de alarmă. 

Activate/deactivate 
all 

Activează toate setările disponibile ale 
alarmei. 

 

Crearea unui nou grup 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Insert into new 

group]. 
- Se creează un nou grup de alarmă. 
2. Rescrieţi peste numele implicite în Group alarm settings. 

 
 

Trecerea la… 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Move to …]. 
- Este afişată o selecţie cu grupurile de alarmă disponibile. 
2. Apăsaţi pe grupul de alarmă dorit. 
- Componenta este atribuită grupului de alarmă selectat. 

Ştergerea din grup 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Remove from 

group]. 
- Componenta este ştearsă din grupul de alarmă unde era 

atribuită. 

Ştergerea grupului 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Delete this 

group]. 
- Grupul de alarmă atribuit este şters, toate componentele care au 

fost atribuite acestui grup sunt acum fără un grup de alarmă. 
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Aplicarea la toate 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Apply to all]. 
- Grupul de alarmă atribuit acestei componente este aplicat 

tuturor celorlalte componente. 

6.5.2.2. Canale 
 
 

 
Orice modificare de configuraţie se transferă către 
sondă/bază numai după ce aţi părăsit meniul Alarm 
management! 
Din acest motiv trebuie să părăsiţi meniul Alarm 
management după editare. 

 
 

 
1. Apăsaţi pe Alarm management în zona de navigare. 
- În zona datelor se afişează sub-meniurile Base alarm 

settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Channel alarm settings. 
- Setările alarmei de sondă sunt afişate în zona de afişaj. 
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Denumire Descriere 
[Insert into new 
group] 

Creează un nou grup de alarmă,cu 
distincţie între  grup de alarmă, de 
avertizare sau de alarmă de trend. 

  

 
O alarmă de trend este utilizată 
pentru a monitoriza schimbările 
suferite în timp de parametri sau 
stabilitatea acestora. 
Modificările parametrilor se 
determină pe o  perioadă de patru 
cicluri de măsurare şi este redată 
ca variaţie pe oră. 
În acest scop, o astfel de alarmă 
este utilă dacă valoarea absolută 
a parametrului măsurat se află 
între limitele specificate, dar totuşi 
trebuie evitate modificările rapide. 

  

 

[Move to] Trece componentele/canalul la un alt 
grup de alarmă. 

[Remove from 
group] 

Şterge componentele/canalul din grupul 
de alarmă specificat. 

[Delete this group] Şterge întregul grup de alarmă. 
[Apply to all] Aplică un grup de alarmă la toate 

componentele/canalele. 
Channel list Lista canalelor disponibile şi afilierea lor 

la grupul de alarmă selectat. 
Group alarm 
settings 

Introduce numele grupului. 

System settings Alarm conditions: setează limita de jos 
[Measurements], limita de sus 
[Measurements] şi permite declanşarea 
alarmelor confirmate după o periodă de 
timp [min] 
Alarm output Saveris Base: setări 
pentru relee, semnal acustic şi semnal 
luminos. 

[Apply entries] Salvează setările de alarmă pentru un 
grup de alarmă. 

[Print] Crează un fişier ce conţine sumarul cu 
setările alarmelor pentru sonde şi bază. 
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Denumire Descriere 

Activate/deactivate 
all 

Activează/Dezactivează toate setările 
disponibile ale alarmei. 

 

Crearea unui nou grup 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Insert into new 

group]. 
- Se crează un nou grup de alarmă. 
2. Rescrieţi peste numele implicite în Group alarm settings. 

 
 

Trecerea la… 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Move to …]. 
- Este afişată o selecţie cu grupurile de alarmă disponibile. 
2. Apăsaţi pe grupul de alarmă dorit. 
- Componenta este atribuită grupului de alarmă selectat. 

Ştergerea din grup 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Remove from 

group]. 
- Componenta este ştearsă din grupul de alarmă unde era 

atribuită. 

Ştergerea grupului 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Delete this 

group]. 
- Grupul de alarmă atribuit este şters, toate componentele care au 

fost atribuite acestui grup sunt acum fără un grup de alarmă. 

Aplicarea la toate 
1. Clic-dreapta pe componentă, apoi apăsaţi pe [Apply to all]. 
- Grupul de alarmă atribuit acestei componente este aplicat 

tuturor celorlalte componente.  
 

6.5.3. Crearea recipientului 

 
Orice modificare de configuraţie se transferă către 
sondă/bază numai după ce aţi părăsit meniul Alarm 
management! 
Din acest motiv trebuie să părăsiţi meniul Alarm 
management după editare. 

1. Apăsaţi pe Alarm Management în zona de navigare. 
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- În zona de date se afişează submeniurile Base alarm 
settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Alarm recipients. 
- Datele recipientului sunt afişate în zona de afişaj. 

 
 

 
  

 

Denumire Descriere 
[New receiver] Crează o nouă intrare în lista recipienţilor. 
Receiver list Lista posibililor recipienţi. 

  

 
Numărul de telefon din lista 
recipienţilor vine de la punerea în 
funcţiune.  
Puteţi înlocui numărul cu numele 
unui recipient dând clic-dreapta 
pe număr şi selectând comanda  
Rename din meniul din context. 

  

 

SMS/e-mail  - 
casetă de selectare 

Specificarea modului de transmitere a 
mesajului de alarmă, prin SMS sau prin 
e-mail. 

Input field for SMS 
function 

Numărul către care trebuie trimis SMS-ul. 

Input field for e-mail 
function 

Adresa de e-mail a recipientului. 

Readiness O imagine de ansamblu cu perioadele în 
care recipientul este disponibil. 
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Denumire Descriere 

 
Orele introduse sunt rotunjite în 
mod automat în sus sau în jos la 
1/4 ore. 
Pentru a modifica perioadele de 
disponibilitate, trebuie să ştergeţi 
intrarea existentă folosind butonul 
din dreapta al mouse-ului şi să 
introduceţi o nouă perioadă de 
timp. 

  

 

  

Crearea unui nou recipient 
1. Apăsaţi pe [New receiver]. 
- O nouă intrare, cu denumire identică, este adăugată la lista 

recipienţilor. 
 

 
Dacă niciun recipient nu a fost definit în prealabil cu text 
clar, numărul de telefon este folosit ca nume de recipient 
alternativ. 

 

2. Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului pe noua intrare în 
lista recipienţilor şi schimbaţi denumirea. 

Numerele de telefon mobil ale recipientului (opţional) 
1. Activaţi caseta de selecţie SMS dacă recipientul trebuie să fie 

informat prin SMS atunci când o alarmă se declanşează. 
- Câmpul unde se introduce numărul este afişat. 

 

2. Introduceţi numerele respective. 
 

 
Dacă se creează un lanţ de alarmă cu mai mulţi recipienţi, 
modul de transmitere (SMS sau e-mail) către recipienţi nu 
trebuie să varieze în respectivul lanţ de alarmă. 

 

Introducerea adresei de e-mail a recipientului (opţional) 
1. Activaţi caseta de selecţie e-mail dacă recipientul trebuie să fie 

informat prin e-mail atunci când o alarmă este declanşată. 
- Câmpul unde se introduce adresa de e-mail este afişat. 
2. Introduceţi adresa de e-mail a recipientului. 

 

 
Dacă se creează un lanţ de alarmă din mai mulţi recipienţi, 
modul de transmitere (SMS sau e-mail) către recipienţi nu 
trebuie să varieze în respectivul lanţ de alarmă. 
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Transferarea setărilor de alarmă 
1. Părăsiţi meniul "Alarm Management". 
- Setările de alarmă sunt transferate către dispozitive. 

 

6.5.4. Crearea regulilor de alarmă 

 
Orice modificare de configuraţie se transferă către 
sondă/bază numai după ce aţi părăsit meniul Alarm 
management! 
Din acest motiv trebuie să părăsiţi meniul Alarm 
management după editare. 

O condiţie prealabilă pentru crearea regulilor de alarmă este 
introducerea setărilor alarmei bazei, grupurilor de alarmă ale 
sondelor şi a recipienţilor mesajelor de alarmă.  

 

1. Apăsaţi pe Alarm Management în zona de navigare. 
- În zona de date sunt afişate submeniurile Base alarm 

settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Alarm Rules. 
- O listă cu regulile de alarmă create anterior este afişată în zona 

de afişaj. 
 
 

 
  

 

Denumire Descriere 
Group Groupul pentru care se aplică regulile de 

alarmă. 
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Denumire Descriere 
Receiver Recipientul care primeşte mesajul de 

alarmă. 
Message Textul mesajului de alarmă. 
Forward to Intervalul de timp după care mesajul de 

alarmă trebuie transmis către un alt 
recipient dacă primul recipient nu a 
confirmat alarma. 

to 2nd receiver Recipientul care primeşte mesajul de 
alarmă dacă primul recipient nu confirmă 
alarma. 

Forward to Intervalul de timp de la ultima alarmă 
după care mesajul de alarmă trebuie 
retrimis către un alt recipient dacă alarma 
nu a fost confirmată. Recipientul 3 
primeşte alarma după ce a trecut 
intervalul de timp dintre recipientul 1 şi 2 
+ intervalul de timp dintre recipientul 2 şi 
3 (min.). 

to 3rd receiver Recipientul care primeşte mesajul de 
alarmă dacă alarma nu a fost confirmată. 

[New rule...] Deschide fereastra de asistare pentru 
crearea unei noi reguli. 

Preview Arată orarul configurat al mesajelor. 

Crearea unei noi reguli 
1. Apăsaţi pe [New rule...]. 
- Se deschide fereastra de asistenţă pentru crearea unei noi 

reguli. 
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2. Determinaţi grupul din lista de selecţie With alarm in group 
pentru care trebuie aplicată noua regulă. 

3. Introduceţi textul mesajului de alarmă în câmpul de introducere 
Message. 

4. Selectaţi primul recipient care primeşte mesajul de alarmă din 
lista de selecţie cu Receiver. 

5. Apăsaţi pe [Continue >]. 
- Se afişează caseta de dialog pentru funcţia de transmitere sau 

pentru finalizarea regulii de alarmă. 
 

  

6. Opţional  
• apăsaţi pe [Finish] dacă mesajul de alarmă nu trebuie 

transmis mai departe în situaţia când primul recipient nu 
confirmă alarma sau  

 dacă este afişat numai  [Finish] atunci când nu trebuie 
efectuată  redirecţionarea. 

- Fereasta de asistenţă se închide şi noua regulă este 
adăugată la lista de mesaje de alarmă. 

• apăsaţi pe With lack of confirmation, forward to dacă 
mesajul alarmei va fi redirecţionat către un alt recipient. 

 
 

- Se afişează câmpul de introducere min unde se introduce 
intervalul de timp după care mesajul de alarmă trebuie 
redirecţionat, alături de lista de selecţie din care se 
selectează următorul recipient.  

 

7. În câmpul min field, introduceţi intervalul de timp după care 
mesajul de alarmă trebuie redirecţionat. (Timpul dintre 
transmiterea alarmei către recipientul 1 şi transmiterea către 
recipientul 2). 

8. Selectaţi recipientul care va primi mesajul de alarmă din lista 
de selecţie. 
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Modul de transmitere a mesajului (SMS sau e-mail) la 
recipientul 1 şi recipientul 2 nu trebuie să fie diferit. Pentru 
toţi recipienţii dintr-un lanţ de alarmă, trebuie setat acelaşi 
mod de transmitere (tuturor prin SMS sau tuturor prin        
e-mail), altfel lanţul de alarmă este întrerupt. 

 

9. Apăsaţi pe [Continue >]. 
- Este afişat dialogul pentru următoarea funcţie sau pentru 

finalizarea regulii de alarmă.  
 

  

10. Opţional  
• apăsaţi pe [Finish] dacă mesajul de alarmă nu trebuie 

transmis mai departe când alarma nu este confirmată 
- Fereasta de asistenţă se închide şi noua regulă este 

adăugată la lista de mesaje de alarmă. 
• apăsaţi pe With lack of confirmation, forward to dacă 

mesajul alarmei va fi redirecţionat către un alt recipient. 
 
 

- Se afişează câmpul de introducere min unde se introduce 
intervalul de timp după care mesajul de alarmă trebuie 
redirecţionat, alături de lista de selecţie din care se 
selectează următorul recipient.  

 

11. În câmpul min field, introduceţi intervalul de timp după care 
mesajul de alarmă trebuie redirecţionat. (Timpul dintre 
transmiterea alarmei către recipientul 2 şi transmiterea către 
recipientul 3). 

12. Selectaţi recipientul care va primi mesajul de alarmă din lista 
de selecţie. 

 
 

 
Modul de transmitere a mesajului (SMS sau e-mail) la 
recipientul 1 şi recipientul 2 nu trebuie să difere. Pentru 
toţi recipienţii dintr-un  lanţ de alarmă, trebuie setat 
acelaşi mod de transmitere (la toţi prin SMS sau la toţi 
prin e-mail), altfel lanţul de alarmă se întrerupe. 
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10. Apăsaţi pe [Finish]. 
- Fereasta de asistenţă se închide şi noua regulă este adăugată 

la lista de mesaje de alarmă. 
11. Părăsiţi meniul "Alarm Management". 
- Setările alarmelor sunt transmise către dispozitive. 

 

6.5.5. Tabloul de ansamblu al alarmelor 
În tabloul de ansamblu veţi găsi o listă a grupurilor cu setările 
specifice de alarmă. 
1. Apăsaţi pe Alarm Management în zona de navigare. 
- În zona de date sunt afişate submeniurile  Base alarm 

settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Alarm rules. 
- Alarmele definite sunt afişate în zona de afişaj. 

   

6.5.6. Comentarii pentru confirmarea alarmelor 
Puteţi crea comentarii standard de confirmare, care sunt afişate în 
fereastra de confirmare sub forma unei liste de selecţie.  
1. Apăsaţi pe Alarm Management în zona de navigare. 
- În zona de date sunt afişate submeniurile Base alarm 

settings, Component alarm settings, Channel alarm 
settings, Alarm recipients, Alarm rules, Comments for 
acknowledging alarms. 

2. Apăsaţi pe Acknowledgement comments. 
- Comentariile de confirmare sunt afişate în zona de afişaj. 
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3. [New]: Creează un comentariu de confirmare. 
[Edit]: Editează un comentariu de confirmare existent. 
[Delete]: Şterge un comentariu de confirmare existent. 
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6.6. Analizarea seriilor de măsurători 
Puteţi reprezenta seriile de măsurători sub formă tabelară sau de 
diagramă. 
> În meniul Start | View selectaţi 

• Marcajul Graph dacă datele trebuie afişate grafic şi 
selectaţi formatul de afişare. 

 Datele de măsurare pot fi afişate ca Diagram, Histogram 
sau Number field. 

• Funcţia Table dacă datele trebuie afişate într-un tabel. 
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6.6.1. Vizualizarea diagramei 
În această vizualizare, citirile sunt prezentate ca diagrame. 
În meniul Start | View, comanda Diagram este activată. Acum, 
trebuie să selectaţi înregistrarea de date pe care doriţi să o afişaţi. 
1. Selectaţi ziua sau perioada de timp din calendar care ar trebui 
să fie evaluată. 
2. În structura ramificată a câmpului de date, deschideţi grupul ce 
conţine datele care urmează să fie afişate. 
- Diagrama pentru datele selectate este afişată. 
> Dacă este necesar, dezactivaţi canalele prin intermediul 
căsuţelor de selecţie pentru afişaj. 

 

   

 
Puteţi afişa sau ascunde liniile de grilă pentru axa 
corespunzătoare făcând clic pe axa timpului sau pe axa 
de valori. 
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6.6.1.1. Mărirea imaginii 
Daţi zoom pe un detaliu din diagramă pentru a verifica de exemplu 
evoluţia citirilor într-un anumit interval de timp.  
1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Zoom in. 
2. În diagramă, utilizaţi butonul stâng al mouse-ului, ţinut apăsat, 

pentru a marca zona ce trebuie mărită. 
 

 
Apăsaţi pe [Original size] şi întreaga diagramă va fi 
afişată din nou. 
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6.6.1.2. Informaţii despre citire (cursor) 
Dacă mişcaţi cursorul de-a lungul unei curbe, veţi primi imediat 
informaţii detaliate despre fiecare citire.  
1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Crosshairs. 
2. În diagramă, faceţi clic pe punctul pentru care ar trebui să fie 

afişate detaliile. 
- Un dialog cu următoarele informaţii despre măsurătoare este 
prezentat: 
• data la care citirea a fost înregistrată, 
• ora la care citirea a fost înregistrată, 
• numărul citirii şi 
• citirea. 

 

 
Puteţi să vă mişcaţi de-a lungul curbei ţinând butonul 
stâng al mouse-ului apăsat şi să vizualizaţi astfel 
informaţii individuale despre citiri. 
Făcând asta, nu este necesar să urmaţi exact cursul 
curbei; cursorul face acest lucru în mod automat dacă 
mişcaţi mouse-ul la dreapta sau la stânga. 
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6.6.1.3. Afişarea curbei de regresie 
Poziţionaţi curba de regresie peste diagramă pentru a observa 
tendinţa de evoluţie pe care o are seria de măsurare.  
1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Regression curve. 
2. Clic pe curba de citire pentru care curba de regresie ar trebui 

să fie afişată. 
- Curba de regresie este prezentată şi în bara de stare sunt afişaţi  
coeficienţii săi de regresie. 

 

 
Dacă daţi clic din nou pe curbă, curba de regresie este 
din nou ascunsă. 
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6.6.1.4. Câmpul text 
Inseraţi un câmp text pentru a introduce observaţii şi informaţii 
suplimentare despre curbă. 

Inserarea câmpului text 
 
 

 
Este posibil ca o parte din curbă să fie acoperită de câmpul 
text. În această situaţie, câmpul text trebuie poziţionat 
astfel încât să vă asiguraţi că nu este acoperită curba.   

 
 

1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Insert text. 
- Se afişează un câmp text pe diagramă. 
2. Completaţi câmpul text cu conţinutul dorit. 
3. Apăsaţi pe chenarul câmpului text şi mutaţi-l astfel încât curba 

să nu fie ascunsă. 

Ştergerea câmpului text 
1. Apăsaţi pe câmpul text şi ştergeţi conţinutul. 
- Câmpul text este şters. 

 

6.6.1.5. Caracteristicile unei curbe 
Puteţi adapta reprezentarea unei serii de măsurare la cerinţele 
dumneavoastră. De exemplu, puteţi schimba ponderea liniei unei 
curbe sau reprezentarea valorilor limită în diagramă. 
1.  Treceţi la vizualizarea diagramei seriei de măsurători, ale cărei 

caracteristici trebuie afişate. 
2. Apăsaţi în meniul Edit | Curves pe intrarea curbei, ale cărei 

caracteristici trebuie afişate. 
- Dialogul Characteristics of (name of curve) este deschis. 
Următoarele taburi sunt disponibile în dialog:  
• Curve  
• Range limits  
• Statistical computation. 

 

Tastele dialogului 

Tastă Explicaţie  
[OK] Aplică setările modificate. Dialogul este 

închis. 
[Cancel] Închide dialogul fără a aplica modificările. 



 

  146 

 
Pos : 138 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /05a- 2 Kur veneigenschaften/01 R egister Kur ve bearbeiten @ 0\mod_1188996705609_79.docx @ 3666 @ 5 @ 1 
 
 

Tabul Curve  
 
 
 

 
 
  

Tastă Explicaţie  
Smooth Punctele de măsurare sunt conectate 

printr-o curbă interpolată; punctele 
reprezentate pe curbă, între două puncte 
de măsurare, sunt estimate matematic. 

Mark measuring 
points 

Punctele individuale de măsurare sunt 
reprezentate printr-un simbol.  

  

 
Valoarea afişată corespunde  
doar valorilor măsurate exact în 
aceste puncte. Punctele de 
măsurare sunt conectate cu linii 
drepte în timpul măsurării. Când 
măsurarea este oprită, curba 
poate fi netezită. 

  

 

Colour Culoarea liniei curbei. 
Width Grosimea liniei curbei. 
Style Modelul liniei curbei. 
Marker Simbolul pentru punctele de măsurare. 
Degree of 
regression 

Valori posibile de la "0" la "7". Gradul "0" 
reprezintă doar un calcul de medie, 
gradul "1" reprezintă regresia la o 
tendinţă liniară, o valoare mai mare ajută 
în cazul curbelor cu mai multe valori 
extreme. 
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Tabul Range limits  
 
 
 

  

 

Desemnare Explicaţie 
Display area limit Specificaţie dacă se reprezintă sau nu 

valorile limită în diagramă.  
Add limit labels Specificaţie dacă valorile limită se 

etichetează sau nu (Upper/Lower limit 
value: name of curve). 

Area fill Specificaţie dacă zonele din afara 
valorilor limită se marchează sau nu 
printr-o zonă plină. 

Selection list for 
area fill 

Selecţia marcajului. 

Line fill Specificaţie dacă valorile limită se 
reprezintă sau nu prin intermediul unor 
linii orizontale. 

Selection lists for 
line fill 

Listele de selecţie a tipului şi grosimii 
liniei. 

Overshoot Selecţia culorii pentru marcarea zonei de 
deasupra valorii limită superioare. 

Undershoot Selecţia culorii pentru marcarea zonei de 
sub valoarea limită inferioară. 
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Tabul  Statistical computation  
 

 
 
 
  

Desemnare Explicaţie 
Min. value Valoarea cea mai mică a curbei. 
Max. value Valoarea cea mai mare a curbei. 
Mean value Valoarea medie determinată aritmetic. 
Std. deviation Măsură a împrăştierii citirilor în jurul 

mediei 
Criteria Afişarea setării criteriului: toate, dată/oră 

şi intervalul de indecşi. 
Recalculate Recalculează curba. 
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6.6.1.6. Setările axelor din diagramă  
Modificaţi setările axelor diagramei pentru a adapta graficul la 
cerinţele dumneavoastră.  
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Setări pentru axa de valori  
> Daţi dublu clic pe axa de valori dorită din diagramă sau folosiţi 

butonul drept al mouse-ului. 
- Este afişat dialogul Change axis [unit of the readings]  

 
 
 

 
 
 

Desemnare Explicare 
Division linear Specificare dacă axele sunt împărţite în 

mod liniar. 
Division 
logarithmic 

Specificare dacă axele sunt împărţite 
logaritmic, adică incrementele reprezintă 
puterile lui zece. 

[OK] Se aplică setările până ce alte date sunt 
încărcate. Dialogul este închis. 

[Cancel] Închide dialogul fără a aplica vreo 
modificare. 

Automatic scale Specificare dacă programul efectuează 
sau nu scalarea axei de valori. 

Range of values 
from ... to 

Introducerea manuală a domeniului de 
valori dacă Automatic scale este 
dezactivat. 

Division Automat. Specificare dacă programul efectuează 
sau nu  divizarea axei. 

Division Manual Specificare dacă divizarea axei se 
realizează manual.  
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Desemnare Explicare 
Grid [<], [>] (dacă 
divizarea manuală 
este activată) 

Scade sau creşte subdiviziunile axei 
apăsând pe [<] sau [>]. 

Interval (dacă 
divizarea manuală 
este activată) 

Introducerea manuală a grilei.  
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Setări pentru axa timpului 
> Clic dreapta pe axa timpului din diagramă. 
- Este afişat dialogul Adjust time axis. 

 

 
   

Desemnare Explicaţie 
[OK] Se aplică setările până când alte date 

sunt încărcate. Dialogul este închis. 
[Cancel] Închide dialogul fără a se aplica vreo 

modificare.  
Position Afişează un extras al diagramei ce se 

poate defini liber. 
Autom. scaling... Afişează întreaga diagramă în fereastră. 
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Desemnare Explicaţie 
Extract Afişează un extras fix, definit, care poate 

fi mutat pe axa timpului. 
Limits from ... to 
(dacă vizualizarea 
Position este 
activată) 

Limite pentru vizualizarea Position. 

Minimum time 
cycle (dacă 
vizualizarea Extract 
este activată) 

Specificare pentru a stabili ce perioadă 
de timp ar trebui afişată.  

Selection list for 
the unit (dacă 
vizualizarea Extract 
este activată) 

Unităţile axei de timp într-un ciclu de timp 
minim:  
   •sec (secunde) 
   •min  (minute) 
   •h  (ore) 
   •d (zile). 

Absolute Toţi timpii sunt timpi reali la care citirile au 
fost înregistrate.  

Relative Setează timpul de pornire la 00:00; timpul 
se scurge relativ la acest punct de 
pornire. 

Paging enabled Funcţia asociată cu acest lucru nu este 
disponibilă în versiunea Small Edition. 

Division Automat. Specificare dacă programul efectuează 
divizarea axei. 

Division Manual Specificare dacă divizarea axei se 
realizează manual.  

Grid [<], [>] (dacă 
divizarea manuală 
este activată)  

Scade sau creşte subdiviziunea axei prin 
clic pe [<] sau [>]. 

Interval (dacă 
divizarea manuală 
este activată) 

Introducerea manuală a grilei. 
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Desemnare Explicaţie 
Selection list for 
the unit (dacă 
divizarea manuală 
este activată) 

Unităţile axei timpului  
   •sec (secunde) 
   •min  (minute) 
   •h  (ore) 
   •d (zile). 
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6.6.2. Vizualizarea histogramei 
În acest mod de vizualizare, citirile sunt afişate sub forma unei 
histograme, cea ce inseamnă că ultima citire a unui canal este 
afişată ca o coloană.  
În meniul Start | View, se activează comanda Histogram. Acum 
trebuie să selectaţi înregistrarea de date pe care doriţi să o afişaţi.  
1. Selectaţi din calendar ziua sau perioada de timp care trebuie 

evaluată. 
2. În structura ramificată din zona de date, deschideţi grupul care 

conţine datele care vor fi afişate. 
 

- Histograma datelor selectate este afişată. 
 

> Dacă este necesar, dezactivaţi canalele prin intermediul 
căsuţelor de selecţie pentru afişaj. 

 
  
 

6.6.3. Vizualizarea tip monitor 
În această vizualizare,citirile sunt afişate ca şi câmpuri de numere. 
Dacă utilizaţi avantajul posibilităţii inserţiei unei imagini de fundal, 
de exemplu schiţa unui etaj de clădire, puteţi obţine rapid o 
imagine spaţială de ansamblu ale condiţiilor climatice curente. 
În meniul Start | View, se activează comanda Monitor. Acum 
trebuie să selectaţi înregistrarea de date pe care doriţi să o afişaţi.  
1. Selectaţi din calendar ziua sau perioada de timp care trebuie 

evaluată. 
2. În structura ramificată din zona de date, deschideţi grupul care 

conţine datele care vor fi afişate. 
 

- Este afişată vizualizarea tip monitor a datelor selectate. 
 

> Dacă este necesar, dezactivaţi canalele prin intermediul 
căsuţelor de selecţie pentru afişaj. 

 

6.6.4. Vizualizarea tabelară 
În această vizualizare, valorile sunt listate sub formă tabelară.  
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În meniul Start | View, comanda Table este activată. Acum trebuie 
să selectaţi înregistrarea de date pe care doriţi să o afişaţi. 

1. Selectaţi din calendar ziua sau perioada de timp care trebuie 
evaluată. 

2. În structura ramificată a câmpului de date, deschideţi zona ce 
conţine datele care urmează să fie afişate. 

- Vizualizarea tabelară a datelor selectate este afişată. 
> Dacă este necesar, dezactivaţi canalele prin intermediul 
căsuţelor de selecţie pentru afişaj. 
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6.6.4.1. Marcarea citirilor  
Marcaţi citirile specifice pentru a efectua de exemplu un calcul 
statistic pentru o parte din seriile de măsurători. 

 
 

 
Valorile min, max şi medii nu pot fi calculate prin 
intermediul unui domeniu de timp/indecşi definit în tabel. 

  
 

1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Mark. 
- Este afişat un dialog pentru determinarea criteriului. 

 

 
 
2. Selectaţi 

• Selectaţi Date/time dacă citirile pentru o anumită perioadă 
de timp trebuie marcate. 

- Listele de selecţie sunt activate pentru determinarea 
perioadei de timp. 
• Selectaţi Index range dacă citirile din anumite căsuţe din 

tabel trebuie marcate. 
- Listele de selecţie sunt activate pentru determinarea 

domeniului indecşilor. 
3. Determinaţi perioada de timp sau domeniul indecşilor.  
4. Apăsaţi pe [OK]. 
- Dialogul este închis iar citirile corespunzătoare sunt marcate în 

tabel. 
 

 
Valorile măsurate selectate pot fi copiate şi editate ulterior 
cu un soft potrivit (de ex. cu Microsoft Excel). 
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6.6.4.2. Renunţarea la marcaj 
> Apăsaţi pe Edit | Tools | Drop marking. 
- Marcajul citirilor este şters.  
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6.6.4.3. Inserarea valorilor limită sau medii în tabel  
Introduce citirea minimă/maximă precum şi media din întregul 
tabel la sfârşitul tabelului. 
1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Extra lines | Minimum, Maximum 

sau Mean value. 
- Un rând cu valoarea corespunzătoare pentru toate citirile este 
introdusă la sfârşitul tabelului. 
> Repetaţi pasul 1 pentru a insera o altă valoare în tabel. 

 

 
Pentru a şterge din nou o valoare din tabel, faceţi din 
nou clic în meniul Extra lines pe intrarea dorită. 
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6.6.4.4. Comprimarea citirilor  
Comprimaţi tabelul pentru intervale ce se pot defini pentru a 
menţine claritatea tabelului  atunci când există un număr mare de 
date. 
Doar prima şi ultima valoare sunt afişate pentru intervalele 
individuale. Celelalte citiri sunt ascunse. 
În plus, valoarea minimă, maximă şi/sau medie poate fi indicată 
pentru perioada de timp respectivă. 

 

1. Apăsaţi pe Edit | Tools | Compress. 
- Dialogul pentru setarea opţiunilor se deschide.  

 

 
 
> Selectaţi căsuţele de selecţie pentru a determina dacă citirea 

minimă (Min), maximă (Max) şi/sau valoarea medie (Mean)  ar 
trebui calculate pentru intervalele de timp individuale.  

 

 
Cel puţin una din aceste valori trebuie să fie activată 
pentru a se putea realiza compresia tabelului.  
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2. Introduceţi intervalul de timp în Extract şi determinaţi-i unităţile 
de măsură. 
Setări posibile pentru unitate: 
• sec (secunde) 
• min (minute) 
• h (ore) 
• d (zile). 

3. Apăsaţi pe [OK]. 
- Dialogul este închis iar tabelul este afişat comprimat.  
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6.6.4.5. Renunţarea la comprimare 
> Apăsaţi pe Edit | Tools | Drop compression. 
- Tabelul va fi afişat din nou sub formă necomprimată.  

Pos: 151 /TD/Produkt ver wenden/tes to Saveris /05b Tabellen anal ysi eren/07 größter Messwert @ 0\mod_1188996639859_79.docx @ 3625 @ 4 @ 1 
 

6.6.4.6. Determinarea celei mai mari valori 
> În meniul Edit | Find | Maximum daţi clic pe curba pentru care 

trebuie determinată valoarea cea mai mare. 
- Valoarea cea mai mare va fi marcată în tabel.  
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6.6.4.7. Determinarea celei mai mici valori 
> În meniul Edit | Find | Minimum daţi clic pe curba pentru care 

trebuie determinată valoarea cea mai mică. 
- Valoarea cea mai mică va fi marcată în tabel. 
 

 

6.6.4.8. Adăugarea rândurilor 
> În meniul Edit | Tools | Add rows, activaţi selecţia pentru 

afişarea rândurilor suplimentare. 
- Rândurile suplimentare sunt afişate în tabel. 

 

6.6.4.9. Comprimarea 
Valorile tabelare sunt afişate în format comprimat. Sunt afişate 
limitele intervalului de comprimare şi valorile suplimentare Min, 
Max şi Medie. 
> Apăsaţi pe meniul Edit | Tools | Compress, va apărea o 

fereastră de selecţie. 
> Stabiliţi valoarea calculată şi intervalul extras şi confirmaţi cu 

OK. 
- Afişarea tabelului se face în format redus cu valorile Min, Max 

şi Medie selectate şi perioada de timp introdusă. 
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6.6.4.10. Renunţarea la comprimare 
Se renunţă la comprimarea tabelului.  
> Apăsaţi pe meniul Edit | Tools | Drop compression. 
- Tabelul este afişat din nou cu toate valorile individuale.  
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6.7. Analizarea alarmelor  
Dacă alarmele de sistem sau de sondă au fost declanşate de 
baza Saveris, puteţi verifica alarmele şi să le confirmaţi 
(recunoaşteţi) ulterior. 
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6.7.1. Verificarea alarmelor  
> În vizualizarea diagramei sau tabelului sub Start | View marcaţi 

opţiunea Alarms. 
- alarmele recepţionate sunt afişate în Overview sub diagramă 

sau tabel. 
 
>  

 
 
 
   

Desemnare Explicaţie 
Source 
 

Sondele pentru care a avut loc o 
încălcare a valorii limită. 

Time Data şi ora la care s-a primit mesajul. 
Condition Condiţie ce a fost îndeplinită astfel încât 

alarma a fost declanşată; ex. Limit value 
overrun.  

Status Data şi ora la care s-a declanşat alarma.  
Comments Orice comentariu despre alarmă. 
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Desemnare Explicaţie 
Tel. number/name Numărul de telefon sau recipientul 

mesajului de alarmă.  
 

> Dacă este necesar, introduceţi Comments pentru o alarmă în 
coloana cu acelaşi nume.  
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6.7.2. Confirmarea alarmei  
 

 
Dacă recunoaşteţi o alarmă la baza Saveris, acest lucru 
se reportează în software. 
Dacă aţi primit un mesaj de alarmă prin SMS, aveţi 
posibilitatea să recunoaşteţi (confirmaţi) alarma prin 
trimiterea SMS-ului primit, cu acelaşi text, înapoi la 
numărul de mobil al bazei Saveris. 
(Nu este disponibil pentru versiunea software CFR). 

  > În Start | Mode, apăsaţi pe Online. 
 Teceţi la tabul  Acknowledgement. 
- Lista canalelor înregistrate este afişată în calendar şi în zona 

de confirmare.  
 
 

 
  

 

 
Desemnare Explicaţie  
Source 
 

Denumirea fiecărui canal din sondele 
înregistrate. 

 Canalul furnizează date de măsurare 
între valorile limită. 

 Baza Saveris a declanşat o alarmă de 
sistem. 

 Baza Saveris a declanşat o alarmă de 
avertizare. 

 O valoare limită a fost încălcată iar 
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Desemnare Explicaţie  
baza Saveris a declanşat o alarmă.  

Time Data şi ora când a fost declanşată 
alarma. 

 

4. Apăsaţi pe simbolul  din faţa intrării alarmei dacă doriţi să 
confirmaţi. 

Sau 
1. Apăsaţi pe afişajul de stare a alarmei. 
- Se deschide caseta de dialog Acknowledgement. 

 

  

2. Selectaţi intrarea pentru alarma care trebuie confirmată. 
3. Dacă este necesar, introduceţi un Comment în câmpul asociat 

alarmei sau selectaţi unul din comentariile de confirmare din 
lista de selecţie şi confirmaţi alarma cu [OK]. 

> Acolo unde prin configurarea alarmelor este setată o repetare a 
alarmei după confirmarea unei alarme, puteţi selecta căsuţa de 
selecţie Do not remind me again pentru a suprima în mod 
expres repetarea alarmei pentru alarmele selectate. 

- Simbolul  arată că alarma a fost confirmată şi comentariile 
sunt reportate în lista de alarme din zona de afişaj. 

  Confirmarea alarmei este transmisă la baza Saveris. De îndată 
ce confirmarea este primită în baza Saveris, releul şi indicatoul 
de stare al alarmei nu mai luminează intermitent iar alarma se 
şterge. 
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6.8. Crearea evaluărilor  
Puteţi printa serii de măsurători sau să aveţi rapoarte cu privire la 
date create în mod automat de către soft la intervale definite sau 
definite manual pentru perioadele de timp dorite. 
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6.8.1. Tipărirea datelor măsurate 
Datele măsurate pot fi tipărite ca diagramă sau sub formă de 
tabel. 

1.  Selectaţi ziua sau perioada de timp din calendar pentru care ar 
trebui să fie creat raportul. 

- Datele privind ziua sau perioada de timp sunt prezentate ca o 
diagramă sau un tabel, în funcţie de setare. 

>În meniul Start | View selectaţi 
•  Comanda Diagram dacă vizualizarea tabelului este 
activată dar trebuie tipărită vizualizarea diagramei.  
•  Comanda Table dacă vizualizarea diagramei este 
activată dar trebuie tipărită vizualizarea tabelului.   

2. Selectaţi tipul antetului de raport în meniul Template | 
Template. 

 
 

 
Deschideţi previzualizarea raportului utilizând comanda 
File (Testo logo) | Print preview. 
Utilizaţi formatul portret pentru printarea tabelului şi 
formatul landscape pentru printarea unei diagrame. 
Puteţi determina formatul din File | Page Setup.... 

   

   3.Selectaţi comanda Print din meniul File. 
   - Dialogul Print pentru selectarea opţiunilor de printare este afişat.  

 

   4.Dacă este necesar modificaţi opţiunile de printare şi apăsaţi pe 
[OK]. 

  - Raportul este printat. 
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6.8.2. Arhivarea cu rapoarte automate  
O opţiune simplă şi sigură pentru arhivarea datelor dvs. este 
crearea automată a rapoartelor. 
Rapoartele sunt create de soft şi înregistrate zilnic, săptămânal 
sau lunar într-o locaţie specifică pe computer sau pe un server; a 
se vedea de asemenea capitolul "Setările rapoartelor". 
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Rapoartele sunt salvate ca fişiere PDF, astfel încât să fie uşor de 
citit  sau trimis prin email fără a putea fi schimbate datele din 
raport. 
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6.9. Verificarea capacităţii bazei de date 
 
 

 
Sistemul cu baze de date care nu necesită licenţă 
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express este instalat 
standard cu softul testo Saveris. 
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express poate 
administra baze de date până la o dimensiune de 10 
GB. 

   
 

 
Durata de înregistrare posibilă este în principal 
determinată de intervalul de măsurare pentru un număr 
constant de canale. 
În cazul în care baza Saveris, de exemplu, 
înregistrează datele a 20 de canale, cu un ciclu de 
măsurare de 2 minute, baza de date poate salva datele 
în această configuraţie pentru mai mult de zece ani. 

1. În Start | All Programs | Testo, apăsaţi pe Testo Saveris 
Startup Wizard. 

Dialogul de bun venit al asistentului de pornire este afişat. 
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2. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Caseta System status este afişată cu tabul General. 
3. Treceţi la tabul Projects. 

 

4. Selectaţi proiectul ce doriţi să-l finalizaţi şi apăsaţi [End 
measurement]. 

- Se afişează o notificare pentru a vă confirma resetarea bazei 
Saveris la configuraţia de bază. 

5.  Selectaţi dacă componentele de sistem ar trebui să fie 
deconectate din baza Saveris sau să rămână conectate. 

- Proiectul este finalizat în softul Saveris. 
 

 
După ce măsurarea s-a încheiat, sonda radio ar trebui 
să continue să ruleze pentru încă două cicluri de 
comunicare în scopul de a sincroniza datele înainte ca 
o altă măsurătoare să fie pornită. 
Pentru a începe un proiect nou, trebuie să vă 
înregistraţi din nou toate componentele la baza Saveris, 
şi apoi să reporniţi hardware-ul. 
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6.10. Setările sistemului  
În acest meniu se stabilesc setările pentru baza Saveris, sondele 
Radio şi, dacă sunt instalate în sistemul de măsurare, sondele 
Ethernet, routerul, convertorul, cuplorul analogic, amplificatorul şi 
unităţile cockpit. 
>Apăsaţi pe System în aria de navigare. 

- Se afişează următoarele meniuri: 
Meniul System | Management 
Funcţia 
meniului 

Descriere 

Projects Deschide caseta de dialog pentru selectarea 
unui proiect. 

Measurement 
records 

Deschide un fişier jurnal pe care puteţi să-l 
trimiteţi la Serviciul Clienţi în eventualitatea 
unei probleme. 

System test Folosiţi această funcţie pentru a testa 
individual funcţiile sistemului Saveris. Vă 
rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi Testo. 
Datele de contact pot fi găsite la adresa 
www.testo.ro. 
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Funcţia 
meniului 

Descriere 

Database 
backup 

Creează un fişier copie de siguranţă pentru 
toate proiectele. 

 
Sunt necesare drepturile de 
administrator iar directorul unde se 
salvează copia trebuie să fie activat 
pentru serviciul de reţea. 

 

Restore 
database 

Încarcă fişierul copie de siguranţă anterior 
permiţând astfel accesul la datele proiectelor 
salvate. 

 
Sunt necesare drepturile de 
administrator şi reinstalarea sistemului. 
Nu trebuie să porniţi asistentul de 
pornire înainte de restaurarea bazei de 
date. 

1. Deschideţi Saveris Client. 
2. Selectaţi în caseta de dialog  Project şi 

apăsaţi [Cancel]. 
3. Apăsaţi pe Options | Management | 

Restore database.  
4. Selectaţi fişierul *bak care conţine copia 

de siguranţă a bazei de date. 
5. În caseta de dialog Find folder, selectaţi 

directorul pentru copia de siguranţă( de 
ex. c:\Programs\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\). 

6. Confirmaţi următoarele mesaje cu [OK]. 
Fereasta cu imaginea de ansamblu a 
proiectelor este doar o sursă de informaţii. 

- Baza de date a fost restaurată. 
7. Închideţi Saveris Client. 

Backup 
settings 

Deschide caseta de dialog pentru setarea 
protecţiei automate. 

  

 
Din motive de securitate, copiile de 
siguranţă trebuie salvate pe un PC 
diferit de cel pe care se află baza de 
date Saveris.  
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Meniul System | Security 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Authorisations Limitează zona de acces pentru anumiţi 
utilizatori, vezi Atribuirea zonelor, pagina 122. 

Audit trail Afişează, salvează sau exportă fişierul audit 
trail. 

Hash code Generează un cod hash. 
Raw data 
export 

Creează fişiere vi2 pentru sonde cu toate 
datele de măsurare care se găsesc în baza 
Saveris (nu în baza de date). 

 

Meniul System | Search 

Funcţia 
meniului 

Descriere 

Search Deschide o fereastă de căutare, cu care puteţi 
să căutaţi prin zone şi canale folosind  
opţiunea de căutare a cuvintelor. 

 

- În zona de date, se vor afişa următoarele intrări într-o structură 
ramificată: 

• Base cu setările generale ale bazei Saveris şi modulului 
SMS (dacă este cazul), precum şi datele de funcţionare ale 
sondelor. 
• Radio probe cu setările pentru sondele radio sau 
cuploarele analogice radio înregistrate în baza Saveris. 
Sondele radio atribuite unei zone mobile sunt indicate cu un 
simbol de anvelopă. 
• Ethernet probe cu setările pentru sonde Ethernet sau 
cuploarele analogice Ethernet înregistrate în baza Saveris. 
• Router cu setările pentru routerele înregistrate în baza 
Saveris. 
• Converter cu setările pentru convertoare înregistrate în 
baza Saveris. 
• Extender cu setările pentru extenderele înregistrate în 
baza Saveris. 
• Cockpit unit cu setările pentru unităţile cockpit  
înregistrate în baza Saveris. 
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6.10.1. Setări generale pentru baza Saveris  
Prin acest meniu, puteţi, de exemplu, să sincronizaţi data şi ora 
bazei Saveris cu valorile indicate de calculator. 
1. Deschideţi  Base. 
 -Submeniurile General şi Operating data sunt afişate sub 
intrare. 
2.  Apăsaţi pe General pentru a deschide setările de bază ale bazei 
Saveris. 
 - Setările bazei Saveris sunt prezentate în zona de afişare. 
 

 

 
 
 

 
 

Desemnare Explicaţie  
Serial number Numărul de serie al bazei Saveris.  
Firmware Numărul versiunii softului bazei Saveris. 
Date and time Data şi ora bazei Saveris.  
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6.10.2. Afişarea datelor de operare ale sondelor 
Folosind acest meniu puteţi verifica, de exemplu, când au fost 
primite ultimele date de la o sondă şi durata până la citirile 
următoarele. 
 
 

1.Deschideţi intrarea Base. 
-Submeniurile General şi Operating data sunt afişate sub 
intrare. 

2.Apăsaţi pe Operating data pentru a vedea datele de conectare.  
-Datele de conectare sunt prezentate în zona de afişare în 
funcţie de sondă. 
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6.10.3. Setarea sondelor radio 
Folosind acest meniu puteţi verifica, de exemplu, starea bateriei din 
sondă sau calitatea transmisiei radio. 
1. Deschideţi intrarea Radio probe 
- Sondele radio conectate la baza Saveris sunt prezentate sub  
intrare. 
2. Apăsaţi pe unul din numele sondelor pentru a deschide 
informaţiile cu privire la sondă. 
- Sunt afişate setările sondei radio selectate în zona de afişaj. 
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Desemnare Explicaţie 
Serial number Numărul de serie al sondei  
SN humidity 
module 

Numărul de serie al sondei de umiditate 
conectată extern. 
 

 
Este afişat numărul de serie al 
sondei de umiditate care a fost 
conectată la bază.  

 

La schimbarea sondelor externe de 
umiditate: apăsaţi scurt tasta de 
conectare a sondelor de umiditate 
respective. 
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Desemnare Explicaţie 
Firmware Numărul de versiune al software-ului 

sondei. 
Radio quality Puterea ultimei legături radio cu baza 

Saveris. 
Communication 
statistics 

Date transferate cu succes în total sau în 
curs 

Meas. cycle Intervalul la care măsurătorile ar trebui să 
fie efectuate 

Battery status Nivelul bateriilor din sondă.  
Battery type Lista de selecţie pentru a preciza tipul 

bateriei (AlMn sau Energizer) 
Type Specificarea tipului de sondă.  
Import adjustment 
data 

Tastă care importă datele de calibrare ale 
sondei. 

Display 
adjustment data 

Buton pentru afişarea datelor de calibrare 
ale sondei, care au fost deja importate. 
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Afişarea statisticilor radio: în cazul sondelor fixe, acestea 
se referă la înregistrarea continuă, în timp ce în cazul 
sondelor mobile, statisticile descriu calitatea transferului pe 
durata transferului de date la rampă, de exemplu, în 
perioada cât sonda se află în raza de acţiune a bazei 
Saveris / extenderului.  

 

6.10.4. Sondele Ethernet  
Folosind acest meniu, puteţi, de exemplu, să verificaţi versiunea de 
software a unei sonde Ethernet. 
1.  Deschideţi Ethernet probe. 
- Sondele Ethernet conectate la baza Saveris sunt prezentate în 
zona de afişaj. 
2.  Daţi clic pe unul din numele sondelor pentru a deschide informaţii 
cu privire la acea sondă. 
- Setările sondei selectate sunt redate în zona de afişare. 
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Desemnare Explicaţie 
Serial number Numărul de serie al sondei.  
SN humidity 
module 

Numărul de serie al sondei de umiditate 
externe conectate. 
 

 
Este afişat numărul de serie al 
sondei de umiditate, care a fost 
conectată în momentul conectării 
sondei Ethernet la bază.  

 

La schimbarea sondelor externe de 
umiditate: apăsaţi scurt tasta de 
conectare de pe sondele Ethernet 
corespunzătoare. 

Firmware Numărul de versiune al software-ului 
instrumentului sondei. 

Communication 
statistics 

Date transferate cu succes în total sau în 
curs 

Meas. cycle Intervalul la care măsurătorile ar trebui să 
fie efectuate. 

Type Specificarea tipului de sondă.  
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Desemnare Explicaţie 
Import adjustment 
data 

Tastă care importă datele de calibrare ale 
sondei din softul de calibrare. 

Display 
adjustment data 

Buton pentru afişarea datelor de calibrare 
ale sondei, care au fost deja importate. 
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6.10.5. Cuplorul analogic  
Prin acest meniu puteţi, de exemplu, să schimbaţi sursa de 
alimentare a cuplorului analogic sau să resetaţi un canal de 
însumare. 
Pentru cuplorul analogic radio U1 sunt afişate aceleaşi informaţii ca 
şi în cazul sondei radio sub intrarea Radio probe setting (a se 
vedea Setările sondei radio la pagina de 163). 
Pentru cuplorul analogic Ethernet U1E sunt afişate aceleaşi 
informaţii ca şi în cazul sondelor Ethernet sub intrarea Ethernet 
probe setting (a se vedea Sondele Ethernet pagina 167). 
1. Deschideţi intrarea Radio probe| Ethernet probe > Scaling. 
- Setările sondei selectate sunt afişate în zona de afişare. 

 

 
  

 

Desemnare Explicaţie  
Connection Semnal de ieşire al emiţătorului. 
Display Afişarea intervalului unităţii de măsură. 
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Desemnare Explicaţie  
Unit Unitatea de măsură specifică sau 

specificată de utilizator. 
Voltage output Opţiune de selecţie privind modul de 

furnizare a curentului, prin intermediul 
emiţătorului cuplorului analogic (on) sau 
separat (off) 

[Reset sum 
channel] 

Buton pentru resetarea canalului  de 
însumare. 
Canalul de însumare este resetat la 0.00. 
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6.10.6. Unitatea cockpit Saveris 
Prin acest meniu, puteţi configura modul de tipărire a datelor 
măsurate atunci când folosiţi imprimanta standard Testo.  

 
 

 
Buletinul tipărit cu datele măsurate acoperă cel mult 
ultimele 12 ore. 

 
 

Buletinul tipărit cu datele măsurate include: 
• Momentul tipăririi cu data şi ora  
• Începerea turei/încheierea turei (data şi ora) 
• Zona de începere a tipăririi (data şi ora) 
• Numele descrierii turei şi zonele mobile selectate 
• Numele sondei cu numărul de serie 
• Valorile min., max. şi medii pentru fiecare sondă din tură 
• Valorile măsurate la interval de 15 minute (valabil numai pentru 

formatul de imprimare a valorilor de măsurare "Large") 
1. Deschideţi Cockpit unit. 
- În zona de afişaj sunt afişate setările pentru unitatea cockpit 

Saveris selectată. 
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Desemnare Explicaţie  
Print text Cinci linii ce pot fi completate in mod liber 

cu text, care va fi tipărit pe buletinul cu 
valorile măsurate. 

Identify alarms Identificarea alarmelor cu simbolul (*) pe 
buletinul cu valorile măsurate 

Print signature line Linia suplimentară pentru semnătură, de 
ex. pentru destinatarul bunurilor 

 
 
 

6.11.  Setări de raport 
În setările de raport, puteţi determina cum să aibă loc modul de 
raportare automată.  
> În zona de navigare, apăsaţi pe Automatic reports. 
- În fereastra de date se afişează submeniul Settings for 

automatic reports. 
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Desemnare Explicaţie 
[New report] Adaugă listei o nouă sarcină de raportare. 
Lista sarcinilor de 
raportare 

Lista cu sarcinile de raportare create. 

Zones Lista de selecţie cu grupuri pentru care 
trebuie generat raportul. 

Caseta grup 
Content 

Când opţiunea este activă, foaia de date 
corespunzătoare se ataşează raportului 
• Detailed 
• Compact 
• Brief 
• Custom 
• Insert logo 
• Insert signature line 
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Sincronizarea 
generării raportului 

Specifică cum se generează raportul  
daily, weekly, monthly sau la un 
moment de timp definit (custom). 

  

 
Daily: raportul este creat  zilnic la 
ora 12 a.m. 
Weekly: raportul este creat în 
fiecare duminică la ora 12 a.m. 
Monthly: raportul este creat în 
ultima zi a lunii la ora 12 a.m. 
Custom: poate fi setată o 
perioadă de timp din viitor 
(data/ora de start, data/ora de 
final), după care se va crea o 
singură dată un raport. Raportul 
este creat imediat după ce s-a 
încheiat perioada de timp. 

  

 

Optiuni Specifică cum va fi folosit raportul: 
Store as file, Send per email, Store as 
file and send per mail. 

  

 
Store as file: Raportul este salvat 
pe PC. 
Send per mail: Raportul este 
trimis prin e-mail la adresa 
introdusă. 
Store as file and send per mail: 
Raportul este salvat pe PC şi 
transmis la adresa de e-mail 
introdusă. 

  

 

Câmpul de 
introducere a 
recipientului 
(destinatarului) 

Câmpul de introducere a adresei de       
e-mail a angajatului căruia îi va fi 
transmis raportul. 

Create report Crează un raport, pentru a testa funcţiile 
raportului configurat. 

Apply settings Salvează configuraţia raportului. 
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Locaţia de stocare a rapoartelor a fost stabilită în timpul 
instalării software-ului Saveris 
Calea specificată este afişată în câmpul Determine 
folder. 
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6.12.  Jurnalul de erori al rapoartelor  
Jurnalul de erori este folosit pentru a urmări când şi de ce nu a fost 
generat un raport. 

1. În zona de navigare apăsaţi pe Automatic reports. 
- În fereastra de date este afişat submeniul Error log report. 
2. În meniul Reports, apăsaţi pe Error log. 
- În zona de afişaj, este afişat jurnalul erorilor pentru setările 

rapoartelor. 
 

  

> Dacă este necesară o activitate de service, apăsaţi pe [Export] 
şi trimiteţi un export la adresa info@testo.ro. 
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7 Mentenanţa produsului 
Pos: 171 /TD/Produkt instand hal ten/tes to Saveris/Wartung @ 9\mod_1309853188816_79.docx @ 81423 @ 2 @ 1  

7.1. Mentenanţa 

 
Dacă este posibil, creaţi o copie de rezervă a bazei de 
date a sistemului actual, înainte de efectuarea oricărei 
operaţii de întreţinere a sistemului, a se vedea Testarea 
sistemului, pag. 103. 
Datele stocate de baza Saveris pot fi importate numai 
către o bază Saveris cu aceeaşi versiune firmware.  
Capacitatea memoriei bazei de date ţintă trebuie să fie mai 
mare sau egală cu cea a bazei sursă. Pentru dimensiunea 
memoriei, a se vedea fereastra Select language. 

 
 
  

Întreţinerea include: 
• Înregistrarea / Dezactivarea componentelor (calibrarea în afara 

sistemului actual) 
• Repornirea sistemului 
• Actualizarea firmware-ului sau software-ului 
• Modificări în managementul alarmei 

 
Cu cât este mai mare un sistem Saveris, cu atât este mai 
important să se efectueze o testare aleatoare a sistemului, 
după orice operaţie de întreţinere/intervenţie majoră, sau 
de configurare, a se vedea Testarea sistemului, pag. 103. 
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7.2. Înlocuirea componentelor  
Puteţi opri o componentă (sondă, convertor sau router) în orice 
moment, deoarece acestea nu sunt momentan folosite, sau să le 
înlocuiţi cu o componentă nouă în caz de defecţiune. 

 

 
În situaţia înlocuirii bazei Saveris trebuie creat un nou 
proiect. Dacă este nevoie, vă rugăm să contactaţi 
serviciul nostru clienţi la adresa info@testo.ro. 
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7.2.1. Ştergerea componentelor 
1. În Start | All Programs | Testo apăsaţi pe Testo Saveris Startup 

Wizard. 
- Va fi afişat dialogul de bun venit al asistentului de pornire. 
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2. Apăsaţi pe [Continue >]. 
- Dialogul System status cu tabul General este afişat. 
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3. Treceţi la tabul Projects. 

 

4. Apăsaţi pe [De-register component]. 
- Se afişează dialogul De-register component. 

 
 

  

5. Activaţi căsuţa de selectare din faţa componentei care trebuie 
să fie dezactivată din sistem.  

 
 

 
Înainte de a şterge un router, trebuie să atribuiţi sondele 
relevante direct la bază pentru a asigura disponibilitatea 
datelor. 

 
 

6. Apăsaţi pe [OK]. 
- Este afişată o fereastră de interogare pentru a şterge 

componenta de configurare. 
7. Confirmaţi prin [Yes]. 
- Componenta este ştearsă din configuraţie.  
> După ce ştergeţi o sondă, apăsaţi scurt butonul de conectare 

de pe partea din spate a sondei, astfel ca sonda să nu mai 
încerce să trimită date de măsurare. 
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7.2.2. Adăugarea componentelor  
 

 
La adăugarea unei noi componente, este posibil ca 
ciclul de măsurare să nu fie sincronizat cu cel al 
componentelor deja prezente. 
Astfel valorile pot să pară şterse din tabel în cazul în 
care nu sunt introduse la un anumit moment în timp 
pentru toate sondele. 

  1. Conectaţi sonda nouă la baza Saveris; a se vedea Conectarea 
sondei radio, pag. 52. 

2. Porniţi asistentul de pornire testo Saveris. 
-  Se deschide asistentul de pornire. 
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-
 

 
 

3. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Dialogul Commission new probe este afişat. 
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4. Lăsaţi setarea prestabilită şi apăsaţi pe [Next >]. 
- Este afişată lista de sonde noi înregistrate în baza Saveris. 
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5. Pentru a distribui sondele deja înregistrate către zonele fixe 
sau mobile în funcţie de scop (pentru Saveris mobil): apăsaţi 
pe [Add stationary zone] sau [Add mobile zone]. 

6. Deschideţi lista de selecţie cu butonul  şi selectaţi zona 
căreia i se va atribui sonda. 

 

 
Toate canalele unei sonde trebuie atribuite aceleiaşi 
zone. 

 
 

7. Apăsaţi pe [Next >]. 
8. Intraţi în câmpul TE type şi introduceţi tipul de termocuplu (K, 

J, T sau S) dacă această informaţie este necesară pentru 
dispozitiv. 

9. Dacă este necesar, schimbaţi valorile implicite în câmpurile  
Probe name şi Channel name. 

 
Atribuiţi canalelor nume care nu au mai mult de 20 de 
caractere. 

10. Dacă este necesar, importaţi individual datele de reglare pentru 
probe: apăsaţi pe [Import adjustment data]. 

 

11.  Apăsaţi [Next >]. 
- Sunt afişate setările pentru ciclul de măsurare. 

 

  

12.  Introduceţi Measuring cycle şi definiţi-i unităţile de măsură 
Unit. 
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Ciclul de măsurare determină intervalele la care noile 
valori măsurate sunt salvate în baza Saveris. 
Setările posibile pentru unitatea de măsură: 
• sec (secundă) 
• min (minut) 
• h  (oră). 
Cea mai mică rată de transfer pentru sondele radio este 
1 minut. 

   

13. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Dacă un router este înregistrat în baza Saveris, se afişează 

tipul de conexiune pentru sonde. 
Dacă nu este înregistrat niciun router, continuaţi cu pasul 17. 

 

  

14. Apăsaţi pe celula Connection type a sondei ce va fi atribuită 
unui router. 

- Celula este afişată ca o listă de selecţie. 
15. Folosiţi butonul   pentru a deschide lista de selecţie şi 

routerul la care trebuie atribuită sonda. 
16. Efectuaţi paşii 14 şi 15 pentru oricare alte sonde pentru care 

datele de măsurare vor fi transmise către baza Saveris prin 
router. 

17. Apăsaţi pe [Next >]. 
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- Asistentul este afişat cu data de începere a măsurătorii pentru 
configuraţie. 

 

 
 
18.  Dacă este necesar, amânaţi pornirea măsurătorii. 

 

19.  Apăsaţi pe [Finish] pentru a finaliza pornirea hardware-ului. 
- - Este afişat un mesaj privind configurarea cu succes a 

hardware-ului. 
20.  Confirmaţi mesajul apăsând pe [OK]. 
- Noul hardware este pregătit acum pentru operare. 

7.2.3. Reconectarea componentelor 
 
 

 
Când relogaţi componentele deja logate în proiectul curent, 
valorile măsurate pot fi actualizate în coloana de date 
existentă în tabelul valorilor măsurate sau poate fi 
organizată o nouă coloană. 

 
 

1. Logaţi noua sondă la baza Saveris; a se vedea Conectarea 
sondei radio, pag. 52. 

2. Porniţi asistentul de pornire testo Saveris. 
- Asistentul de pornire este deschis. 
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3. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Software-ul detectează automat dacă proba a fost deja logată 

sau nu şi deschide caseta de dialog Commission New 
Probe. 

4. În coloana Connect [To], selectaţi dacă valorile măsurate de 
sondă trebuie actualizate în coloana de date existentă sau   

5. Trebuie selectat [Off] dacă valorile măsurate de sondă trebuie 
afişate într-o coloană de date separată.  

6. Apăsaţi pe [Next >]. 
- Este afişată caseta de dialog Configure New Probe. 
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7. Apăsaţi pe [Next >] dacă sonda trebuie de asemenea inclusă 
în configuraţie sau 

8.  Selectaţi Replace Existing Probe dacă sonda trebuie să 
înlocuiască o altă sondă. 

9. Apăsaţi pe [Next] şi urmaţi instrucţiunile asistentului de pornire. 
 
 

 
Notă. Următorii paşi de configurare se efectuează în 
acelaşi  mod precum Add New Component, a se vedea şi 
Adăugarea componentelor, pag. 175. 
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7.3. Etalonarea şi calibrarea  
Toate sondele testo Saveris sunt reglate în fabrică, lucru confirmat 
prin certificatul de calibrare corespunzător. Certificatele de etalonare 
pot fi comandate separat, a se vedea Accesorii şi piese de schimb 
pag. 222. 
Pentru a obţine date sigure, vă recomandăm să efectuaţi etalonarea 
sondei şi orice calibrare necesară la intervale de timp regulate, de 
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exemplu anual. Aceasta se poate realiza atât în locaţia de montare 
cât şi în alte laboratoare.  

7.3.1. Etalonarea şi calibrarea la faţa locului 
Pentru această operaţiune este necesar software-ul de calibrare 
Saveris (cod produs 0572 0183). 
Avantaje: calibrare realizată în timp ce sistemul funcţionează şi 
documentare facilă prin adăugarea unor adnotări, plus importul 
datelor de calibrare. 
Dezavantaje: acurateţe şi comparaţia cu datele de măsurare ale 
sistemului de referinţă.  

 
 

După calibrarea cu succes, datele de calibrare curente sunt 
stocate în sondă. În acelaşi timp, software-ul de calibrare 
generează un fişier de calibrare care poate fi importat în software-
ul Saveris, a se vedea Setarea sondelor radio 
 pag. 165 şi Sondele Ethernet  pag. 167. 

 
Asiguraţi-vă că o sondă externă de umiditate rămâne 
întodeauna în contact cu sonda radio sau Ethernet la 
care a fost conectată. 

 

7.3.2. Etalonarea şi calibrarea externă 
Avantaje: acurateţea, printr-o măsurătoare separată printr-un 
standard adecvat de etalonare, de exemplu într-un laborator cu 
atmosferă controlată. 
Dezavantaje: sonda trebuie scoasă din sistem în timp ce acesta 
funcţionează.  
Pot fi utilizate două proceduri diferite pentru efectuarea etalonării şi 
calibrării extene. 

Procedura 1 
În această procedură, sonda scoasă din sistem nu este înlocuită, 
şi nicio dată de măsurare nu este înregistrată pe durata calibrării şi 
etalonării. 
1. Apăsaţi pe tasta de conectare de pe sondă pentru a forţa 

pentru o ultimă dată transmisia de date. 
2. Scoateţi sonda şi transportaţi-o în afara razei de acţiune. Când 

apare alarma de sistem Missing probe connection, 
confirmaţi-o imediat. 

3. Efectuaţi calibrarea şi etalonarea. 
4. Efectuaţi resetarea la valorile din fabrică pentru sondă. 
5. Duceţi sonda înapoi la punctul de măsurare şi aşteptaţi o 

perioadă pentru aclimatizarea sa. 
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6. Apăsaţi o singură dată pe tasta de conectare. Sonda îşi 
găseşte automat vechea configuraţie şi continuă 
măsurătoarea.  

Procedura 2 
În această procedură sonda scoasă temporar din sistem este 
înlocuită cu o altă sondă în scopul obţinerii datelor de măsurare şi 
pe durata calibrării şi etalonării. 
1. Înregistraţi sonda de schimb în bază. 
2. Configuraţi sonda de schimb folosind asistentul de pornire. 

Alegeţi opţiunea Use as a replacement. 
3. Duceţi sonda de schimb la punctul de măsurare şi aşteptaţi o 

perioadă pentru aclimatizarea sa. 
4. Apăsaţi tasta de conectare pentu ambele sonde, una după 

cealaltă. 
- S-a efectuat înlocuirea (datele de măsurare sunt furnizate 

sistemului prin intermediul sondei de schimb). 
5. Efectuaţi calibrarea şi etalonarea. 
6. Înregistraţi din nou sonda în bază.  
7. Configuraţi sonda folosind asistentul de pornire. La acest pas, 

pentru Connect selectaţi opţiunea Off şi selectaţi ulterior 
opţiunea Use as a replacement.  

8. Duceţi sonda înapoi la punctul de măsurare şi aşteptaţi o 
perioadă pentru aclimatizarea sa. 

9. Apăsaţi tasta de conectare pentu ambele sonde, una după 
cealaltă. 

- S-a efectuat înlocuirea (datele de măsurare sunt din nou 
furnizate sistemului prin intermediul sondei originale). 
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7.4. Salvarea datelor în baza Saveris  
 
 
 
 

✓ Baza Saveris este pornită şi conectată la PC. 
1. Lansaţi asistentul de pornire testo. 
2.   Introduceţi adresa IP a bazei Saveris. 
3. Apăsaţi pe [Base backup] în tabul Projects. 
- Este afişat mesajul For backup, the base must be restarted. 

Nu confirmaţi mesajul. 
4. Opriţi baza Saveris: în meniul Info Base apăsaţi scurt de două 

ori [Esc]. 
 
 
  

5. Porniţi baza Saveris: ţineţi apăsat pe [Esc]. 
- Este afişat meniul Select language. 
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Nu mai apăsaţi nicio tastă a bazei Saveris.  

  

6. Confirmaţi mesajul softului For backup, the base must be 
restarted cu [OK]. 

7. Selectaţi directorul unde se va salva fişierul de rezervă.   
8. Apăsaţi pe [Save]. 
- fişierul *bi2 file cu valorile de rezervă este salvat. 

 
 

 
Datele stocate pot fi importate la o bază Saveris cu acelaşi 
statut firmware. Capacitatea memoriei bazei de date ţintă 
trebuie să fie mai mare sau egală cu cea a bazei sursă. 
Pentru dimensiunea memoriei, a se vedea fereastra Select 
language. 

 
 

 
Pentru a transfera datele salvate la o bază Saveris, vă 
rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi. 
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7.5. Repornirea bazei Saveris 
 
 

 
Efectuaţi aceşti paşi numai dacă astfel se rezolvă 
problema indicată de mesajul de alarmă relevant, a se 
vedea Mesaje de alarmă ale bazei Saveris, pag. 222. 

  

✓ Ecranul bazei Saveris afişează Info Base. 
1. Apăsaţi [ESC] de două ori într-o succesiune rapidă.  
- Pe ecran apare Shutdown iar baza Saveris se opreşte. 
2. Apăsaţi [ESC]. 
- Baza Saveris porneşte. 
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7.6. Îndepărtarea sondei din suportul de 
perete  

 

  

1. Folosind o şurubelniţă îngustă cu vârf plat  eliberaţi sonda 
 din carcasă . 

2. Îndepărtaţi sonda din carcasă ridicând-o în sus, după cum este 
ilustrat. 
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7.7. Schimbarea bateriilor sondei 
 

  

 
Durata de viaţă a bateriei (cu un ciclu de măsurare de 
15 minute) este: 
• 3 ani cu baterii standard AlMn la +25 °C şi 
• 3 ani, cu baterii Energizer L91 Foto cu litiu pentru 
aplicaţii frigorifice (pentru operarea la temperaturi  sub   
-10 °C). 
Puteţi verifica starea bateriei sondelor prin intermediul 
softului Saveris. Selectaţi sonda pe care doriţi să o 
testaţi în System | Radio probe. Starea actuală a 
nivelului bateriei este afişată în Battery status. 

   

  

> Îndepărtaţi sonda din suportul de pe perete; a se vedea 
"Îndepărtarea sondei din suportul de pe perete". 

 

 
Sonda trebuie să fie la temperatura camerei când bateria 
este schimbată, în caz contrar precizia de măsurare poate 
fi afectată de acumularea umidităţii. 

  

1. Scoateţi şuruburile   din spatele carcasei . 
2. Îndepărtaţi capacul carcasei . 
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3. Schimbaţi bateriile . 
 

 
Asiguraţi-vă că introduceţi bateriile corect. 
Polaritatea este ilustrată în respectivul compartiment al 
bateriei. 

   

4. Ataşaţi capacul în carcasă. 
5. Înşurubaţi şuruburile capacului bine. 

 

 
În carcasă se găseşte un contact de control, care este 
acţionat prin capacul carcasei. Pentru aceasta, capacul 
trebuie să fie înşurubat pe carcasă fără joc. 
În cazul în care contactul de control nu este acţionat 
prin capac, sonda nu poate fi utilizată. 

   
 

 
Atenţie! Pot apărea descărcări reziduale nedorite la 
înlăturarea bateriilor vechi. 
> Acoperiţi polii bateriilor vechi în scopul prevenirii 

descărcărilor reziduale nedorite, cauzate de 
scurtcircuite pe durata procesului de debarasare. 

   

 
Notă de transport: dacă sonda va fi livrată prin transport 
aerian, bateriile trebuie să fie îndepărtate în prealabil 
pentru a se evita interferenţele radio accidentale. 
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7.8. Schimbarea unei baterii 
 

  

 
Bateriile din baza Saveris, din sondele Ethernet şi din 
cuploarele analogice sunt componente ce se uzează, 
ele trebuie înlocuite la aproximativ 2 ani. 
Dacă o baterie este defectă, nu se garantează 
operabilitatea deplină a modulului GSM. În cazul unei 
pene de curent, nu pot fi excluse pentru toate 
componentele pierderile de date. 
Când bateria unei componente nu mai este pe deplin 
funcţională, se va declanşa automat alarma de sistem 
Battery faulty.  
Bateria (cod articol 0515 0021) ar trebui înlocuită 
imediat pentru a se asigura buna funcţionare şi 
securitatea datelor de măsură.  

   

Baza Saveris  
1. Opriţi baza Saveris (cu vizualizarea Info Base selectată, 

apăsaţi uşor de două ori [ESC]). 
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2. Izolaţi baza Saveris de sursa de alimentare. 
3. Desfaceţi şuruburile    şi îndepărtaţi placa de la baza Saveris 

. 

  

4. Înlocuiţi bateria . 
 

5. Aşezaţi placa la loc pe baza Saveris şi înşurubaţi şuruburile. 
6. Conectaţi baza Saveris la sursa de alimentare. 
7. Porniţi baza Saveris (ţineţi apăsat [ESC]). 
- Selectaţi  afişarea limbii. 
8. Selectaţi limba cerută (apăsaţi [Enter]). 
- Baza Saveris porneşte şi este gata de funcţionare. 

Sonda Ethernet/cuplorul analogic  
 
 

 
Nu se pot înregistra valori de măsurare pe perioada de 
înlocuire a bateriei. 

 
 

> Îndepărtaţi componenta din suportul de perete; a se vedea 
"Îndepărtarea sondei din carcasa de pe perete". 

 
 

 
Componenta trebuie să fie la temperatura camerei când se 
face schimbarea bateriei, în caz contrar acurateţea 
măsurării poate fi afectată de o acumulare de umiditate. 

 
 

1. Izolaţi componenta de sursa de alimentare (mufa principală/  
terminalele cu şurub sau plug-in de 24 V AC/DC/cablu Ethernet 
(PoE)). 

2. Desfaceţi şuruburile din spate . 
3. Îndepărtaţi capacul carcasei . 
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4. Înlocuiţi bateria . 
 
 

5. Reaşezaţi capacul pe carcasă.  
6. Strângeţi capacul bine pe carcasă.  
7. Reporniţi alimentarea cu energie a componentei (acumulator/ 

terminalele cu şurub sau plug-in de 24 V AC/DC/cablu Ethernet 
(PoE)). 

- Componenta este gata de utilizare. 
 

 
În carcasă se află un contact de control, care este 
acţionat de capacul carcasei. Pentru aceasta, capacul 
trebuie să fie înşurubat pe carcasă fără joc. 
În cazul în care contactul de control nu este acţionat de 
capac, componenta nu poate fi utilizată. 
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7.9. Efectuarea actualizării de software 
sau de firmware a sistemului 

 
 

 
- Pentru a obţine maximul de performanţă de la sistemul 

Saveris, acesta trebuie actualizat cu regularitate. 
- Actualizarea software-ului şi firmware-ului trebuie 

efectuate întotdeauna împreună. Pentru actualizarea cu 
versiuni până la 4.2 începeţi întotdeauna cu 
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actualizarea software-ului. Pentru actualizări la 
versiunea 4.3 sau la unele mai noi începeţi întotdeauna 
cu actualizarea firmware-ului. 

- Toate actualizările de software şi firmware sunt 
disponibile pe website în centrul de descărcări sau le 
puteţi solicita la info@testo.ro. 

- Pentru asistenţă la efectuarea actualizărilor, contactaţi 
serviciul nostru clienţi la info@testo.ro. 

 
  

7.9.1. Efectuarea actualizării software-ului 
 
 

 
- Datele de măsurare şi configurare Saveris sunt 

păstrate pe durata acestui proces, fiind stocate în SQL 
Server®. 

- Dacă e-mail-ul este instalat cu protocol MAPI sau 
SMTP, setările trebuie documentate în registru în  
HKeylokalmachine\software\testo\comsoft\tdasmail şi 
componentele de e-mail din software trebuie 
dezinstalate înainte de dezinstalarea serverului Saveris 
şi reinstalate după instalarea serverului Saveris.  

- Dacă calea de stocare a rapoartelor automate a fost 
actualizată în registru, aceste setări trebuie actualizate 
din nou în registru. 

- După o actualizare de software Saveris CFR, setările 
de securitate din software trebuie reconfigurate. Pentru 
aceasta, vă rugăm să ştergeţi vechile setări de 
configurare, închideţi software-ul, porniţi-l din nou şi 
reatribuiţi setările de securitate în grupurile Testo 3. 

 
 

Dezinstalaţi vechea versiune Saveris client (versiunea 
Professional sau CFR) fără a dezinstala baza de date şi apoi 
instalaţi serverul curent. 



 

  194 

7.9.1.1. Dezinstalarea software-ului 
1. În Windows®, urmaţi calea Start – (Settings) – Control panel 

- Software (Windows® XP). 
2. În Software, apăsaţi pe Testo Saveris Professional Server şi 

apoi pe Edit/Remove. 
3. Selectaţi Remove Program şi apăsaţi pe Next. 
- Software-ul este dezinstalat 
4. Reporniţi PC-ul. 

7.9.1.2. Instalarea Software-ului 
1. În CD-ul Saveris, intraţi în directorul TestoSaveris 

Prerequisites. 
2. Rulaţi fişierul setup.exe. 
3. Reporniţi PC-ul. 
- Software-ul a fost actualizat 
 

 
 

 
Dacă nu efectuaţi actualizarea de pe un CD şi folosiţi un 
director descărcat, copiaţi TestoSaverisPrerequisites direct 
într-un director rădăcină (de ex. C:\ sau D:\) astfel încât 
calea de apelare a fişierului de executare să fie: 
C:\TestoSaverisPrerequisites sau 
D:\TestoSaverisPrerequisites 

  

7.9.1.3. Instalarea serverului 
1. În CD-ul Saveris sau în directoarele de pe PC, intraţi în 

directorul TestoSaverisServer. 
2. Rulaţi fişierul setup.exe. 
3. Reporniţi PC-ul. 
- Serverul a fost actualizat 

 

7.9.2. Efectuarea actualizării firmware-ului de 
sistem 

 
 

 
La actualizarea firmware-ului de sistem, toate 
componentele Saveris din sistemul dvs.(cu excepţia unităţii 
cockpit Saveris) sunt actualizate automat la ultima versiune 
firmware. Această operaţie asigură afişarea versiunii 
firmware curente de către toate componentele din sistemul 
dvs. Vă rugăm să reţineţi că actualizarea firmware-ului 
pentru unităţile cockpit Saveris trebuie efectuată separat. 



 

  195 

 
 
 
 
 

Informaţii importante privind actualizarea firmware-ului de 
sistem 
• Vă rugăm să reţineţi că pentru sistemul de monitorizare a 

datelor Saveris sunt disponibile două tipuri de actualizări de 
firmware a sistemului (V1.X şi V2.X).  
Mai întâi verificaţi care tip de actualizare a firmware-ului este 
valid pentru sistemul dvs. Puteţi verifica compatibilitatea 
versiunilor de firmware cu ajutorul codului de articol trecut pe 
eticheta bazei Saveris  
◦ Actualizarea Firmware  de Sistem V1.X 

este validă pentru sistemele Saveris cu codul de articol al 
bazei 0572 0120, 0572 0121, 0572 0160, 0572 0161 

◦ Actualizarea Firmware  de Sistem V2.X 
este validă pentru sistemele Saveris cu codul de articol al 
bazei 0572 0220, 0572 0221, 0572 0260, 0572 0261 

• Durata necesară actualizării sistemului depinde de numărul de 
componente Saveris din sistem. Distribuirea automată a 
firmware-ului către: 
◦ Convertor şi extender necesită cel puţin 3 minute + 2 

minute pentru fiecare componentă pentru ciclul de 
comunicare standard. 

◦ Sonda Ethernet necesită cel puţin 3 minute + 2 minute 
pentru fiecare componentă pentru ciclul de comunicare 
standard. 

◦ Router necesită cel puţin 6,5 ore (toate routerele logate 
sunt actualizate în paralel). 

◦ sonda Radio când se utilizează în poziţie fixă necesită cel 
puţin 16 ore (toate sondele radio logate sunt actualizate în 
paralel). 

• Baza Saveris trebuie să fie conectată la calculator prin cablu 
USB sau cablu Ethernet. 

• Pentru actualizare, toate componentele Saveris trebuie să fie 
echipate cel puţin cu versiunea firmware 1.12. Componentele 
sistemului cu versiuni firmware mai vechi de 1.12 pot fi 
actualizate numai prin intermediul interfeţei de service. 

• Pentru actualizarea la versiunea 4.3, există cerinţa minimă ca 
acestea să fie echipate cu următoarele versiuni firmware: 
◦ Pentru sisteme V1.x: software 4.2 SP3, baza şi sondele 

radio V1.90, routerele, convertoarele şi extendere V2.59 şi 
sondele Ethernet V1.47 

◦ Pentru sistemele V2.x: software 4.2 SP3, baza şi sondele 
radio V2.59, routerele, convertoarele şi extenderele V2.59 
şi sondele Ethernet V1.47 
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• Toate alarmele în aşteptare trebuie confirmate înainte de 
actualizarea firmware-ului de sistem. 

• ATENŢIE: pe durata procesului de actualizare a firmware-ului, 
nu întrerupeţi niciodată alimentarea cu energie electrică, 
conexiunea la reţea sau conexiunea cu calculatorul.  

• Pe durata actualizării, măsurătorile, stocarea datelor şi 
comunicarea datelor nu se întrerup, astfel încât nu există 
pierderi de date. 

• Pe durata actualizării firmware-ului de sistem nu trebuie 
efectuate modificări ale configuraţiei sistemului pentru a evita 
încetinirea procesului. 

• Dacă există un trafic radio intens, temporar pot să apară 
alarme legate de întreruperea legăturilor radio. 

• Faza de reiniţializare, după ce o sondă a fost actualizată, 
durează aproximativ 1-2 minute. Pe această scurtă durată nu 
se pot înregistra valori de măsurare. 

Efectuarea unei actualizări 
 
 

 
Vă rugăm să reţineţi că întregul proces de actualizare 
poate dura câteva ore. În această perioadă nu trebuie 
efectuată nicio modificare de configuraţie şi nu trebuie 
întrerupte alimentarea cu energie electrică şi conexiunile 
de reţea. 

 
 

1. Dezarhivaţi şi salvaţi folderul cu fişiere firmware pe calculator. 
2. Deschideţi Saveris Startup Wizard şi apăsaţi în tabul 

Projects pe System Update. 
- Se deschide o fereastă Windows® Explorer Search folder. 
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1 Selectaţi directorul destinaţie unde aţi salvat fişierul descărcat. 
2 Confirmaţi cu OK. 
- Informaţia The process has been completed successfully 

este afişată după aproximativ 1 minut. 
3. Confirmaţi cu OK. 
- Asistentul de pornire Saveris se închide automat. 
- Se importă firmware-ul actualizat pentru baza Saveris. 
- Procesul de actualizare este finalizat atunci când baza 

porneşte din nou şi se afişează Select language. 
4 Selectaţi limba pentru bază şi confirmaţi cu ENTER sau  
5. Aşteptaţi aproximativ 10 minute până când baza Saveris 

porneşte automat. 
- Firmware-ul pentru baza Saveris a fost actualizat. 
- Începe procesul de actualizare pentru toate celelalte 

componente Saveris. 
 
 

 
După actualizarea sistemului, noua versiune de firmware 
este afişată pentru fiecare componentă în software-ul 
Saveris sub elementul din meniul Sistem. Versiunea de 
firmware este actualizată numai după repornirea software-
ului. 
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7.9.3. Efectuarea actualizării firmware-ului pentru 
unitatea cockpit Saveris 
• Înainte de o actualizare de firmware, toate alarmele în 

aşteptare din unitatea cockpit trebuie confirmate. 
• Finalizaţi orice tură care rulează în unitatea cockpit. 
• Deconectaţi unitatea cockpit de la alimentarea electrică şi 

opriţi-o, sau aşteptaţi până când se închide automat. 
 
1. Introduceţi cablul USB în unitatea cockpit Saveris. 
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Up al unităţii cockpit 

Saveris. 
3. Conectaţi unitatea la un PC/laptop folosind cablul USB. 
- LED-ul de stare al unităţii cockpit luminează roşu. 
- Unitatea cockpit este afişată în Windows® Explorer  ca un 

mediu detaşabil (FWUPDATE). 
4. Eliberaţi butonul Up al unităţii cockpit Saveris. 
5. Deschideţi Windows® Explorer şi apăsaţi pe FWUPDATE. 
6. Ştergeţi fişierul salvat în FWUPDATE. 
7. Treceţi în fişierul destinaţie unde aţi descărcat fişierul cu noul 

firmware. 
8. Copiaţi noul fişier firmware al unităţii cockpit în directorul 

FWUPDATE. 
- Actualizarea firmware-ului unităţii cockpit Saveris a fost 

finalizată.  
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7.10. Date tehnice 
Pos: 183 /TD/Leis tungsbeschrei bung/Technische D aten/testo Saveris/01 Basisstati on @ 0\mod_1191323639453_79.docx @ 5302 @ 3 @ 1 
 

7.10.1. Baza Saveris 
 

Caracteristici Valori  
Memorie 40.000 valori per canal (în total max. 

18.000.000 valori) 
Dimensiune 225 x 150 x 49 mm 
Greutate aprox. 1510 g 
Clasă de protecţie IP42 
Materialul carcasei Turnat, zinc/plastic 
Frecvenţa radio 868 MHz/2.4 GHz 
Alimentare Alimentator 6.3 V DC; alternativ prin 

terminale 24 V AC/DC tip plug-in/şurub, 
consum energetic<4W. 

Baterie 
reîncărcabilă 6 

Li-ion  
Acumulatorul este folosit doar pentru 
backup de date şi pentru SMS-uri de 
urgenţă în cazul defectării sursei de 
alimentare, nu este folosit ca sursă de 
alimentare în timpul funcţionării. 

Temperatura de 
operare 

+5 la +45  C 

Temperatura de 
depozitare 

-25 la +60 °C 

Afişaj afişaj grafic LCD, 4 butoane de control 
Interfeţe USB, radio, Ethernet 
Număr de sonde 
radio  

pot fi conectate direct prin interfaţa radio 
max. 15 sonde,  
prin radio/router/convertor/extender max. 
150 şi prin Ethernet max. 450 canale.  

Releul alarmei max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V 
DC/AC, contact  NC sau NO  

modul GSM  850/900/1800/1900 MHz  

                                                           

6 Consumabil 
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Caracteristici Valori  
Instalarea Pe birou sau pe perete (suport inclus in 

livrare) 
Garanţie 2 ani, pentru condiţii de garanţie, 

consultaţi pagina www.testo.ro. 
 
 
Pos: 184 /TD/Leis tungsbeschrei bung/Technische D aten/testo Saveris/05 Fühler @ 0\mod_1191323803625_79.docx @ 5342 @ 3555555555 @ 1 
 

7.10.2. Sonda radio Saveris  

Generalităţi 
Datele tehnice din tabelul alăturat sunt valabile pentru toate 
sondele radio Saveris. Caracteristici specifice pentru sonde 
individuale pot fi găsite în secţiunile următoare.   

 
 

Caracteristici Valori  
Dimensiunile 
carcasei 

80 x 85 x 38 mm 

Lungimea antenei 81 mm 
Greutate Aprox. 220 g 
Tipul bateriei 4 baterii AA  
Durata de viaţă a 
bateriei 

Valorile tipice, cu un ciclu de măsurare de 
15 min: 
3 ani la +25 °C 
3 ani cu baterii litiu Energizer L91 Foto, 
pentru aplicaţii de refrigerare 

Materialul carcasei Plastic 
Frecvenţa radio 868 MHz/2.4 GHz 
Ciclul de măsurare standard 15 min (poate fi setat de la 1 

min la 24 ore) 
Temperatura de 
depozitare 

-40 la +55 °C (incl. bateriile) 

Afişaj (opţional) 2 linii, LCD; 7 segmente cu simboluri 
Distanţa de 
transmisie 

aprox. 300 m în câmp liber la 868 MHz 
aprox. 100 m în câmp liber la 2.4 GHz 

Suport de perete Inclus 
Garanţie 2 ani, pentru condiţii de garanţie 

consultaţi pagina www.testo.ro. 
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Sonda radio Saveris T1/T1D  
 

  

 

Caracteristici Valori  
Tipul senzorului NTC 
Domeniu de măsură -35 la +50 °C 
Acurateţe ± 0.4 °C (-25 la +50 °C) 

± 0.8 °C (în restul domeniului) 
Rezoluţie 0.1 °C 
Clasa de protecţie IP68 
În conformitate cu 
standardele 

DIN EN 12830 

Temperatura de 
operare 

-35 la +50 °C 
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Sonda radio Saveris T2/T2D  
Sondă radio cu conexiune pentru senzor extern şi senzor intern 
NTC, contact pentru uşă. 

 

  

 
 

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului 
(intern) 

NTC 

Domeniu de măsură 
(intern) 

-35 la +50 °C 

Acurateţe 
(intern) 

± 0.4 °C (-25 la +50 °C) 
± 0.8 °C (în restul domeniului) 

Rezoluţie 
(intern) 

0.1 °C 

Tipul senzorului 
(extern) 

NTC 

Domeniu de măsură 
(extern) 

-50 la +150 °C 

Acurateţe 
(extern) 

± 0.2 °C (-25 to +70 °C) 
± 0.4 °C (în restul domeniului) 

Rezoluţie 
(extern) 

0.1 °C 

Conexiune NTC prin mufă mini-DIN, cablu 
pentru contact de uşă inclus 
(lungime 1,8 m). Setările pentru 
contactul de uşă afectează durata de 
viaţă 

Clasa de protecţie IP68 (cu sonda introdusă sau portul 
sigilat cu capac de cauciuc) 

Conformitate/Standarde DIN EN 12830 
Temperatura de 
operare 

-35 la +50 °C 
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Sonda radio Saveris T3/T3D  
Sondă radio cu 2 canale cu 2 conexiuni externe pentru senzori TC 
(se poate alege tipul termocuplului). 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului TC 
Domeniu de măsură 
TC tip J 
TC tip K 
TC tip S 
TC tip T 

 
-100 la +750 °C 

-195 la +1350 °C 
0 la +1760 °C 

-200 la +400 °C 

 

Acurateţe ±0.5 °C sau 0.5% din valoarea măsurată 
(la 25 °C) 

Rezoluţie 0.1 °C/TC tip S 1°C 
Conexiune 2 termocupluri cu mufă TC, 

diferenţa maximă de potenţial 2 V 
Clasa de protecţie IP54 (cu sonda introdusă sau portul 

sigilat cu capac de cauciuc) 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50 °C 

 
 

 
Intrările sondei nu sunt izolate una de alta. Luaţi în 
considerare acest lucru când utilizaţi sonde cu 
termocuplu neizolat. 
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Sonde radio Saveris Pt/PtD  
Sondă radio cu conexiune pentru senzor extern Pt100. 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Pt100 
Domeniu de măsură -200 la +600 °C 
Acurateţe ±0.1 °C (0 la +60 °C) 

±0.2 °C (-100 la +200 °C) 
±0.5 °C (în restul domeniului) 
la 25 °C 

Rezoluţie 0.01 °C 
Conexiune 1 Pt100 prin mufa mini-DIN 
Clasa de protecţie IP68 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50 °C 
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Sonda radio Saveris H3/H3D  
Sonda radio de umiditate 

 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului NTC Senzor de umiditate 
Domeniu de măsură -20 la +50 °C 0 la 100% UR7 
Acurateţe ± 0.5 °C  ± 3%UR la +25 °C 

± 0.03% UR/K 
±1 digit 

Rezoluţie 0.1 °C/0.1 °Ctd 0.1% 
Clasa de protecţie IP 42 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50 °C 

                                                           

7Nu este pentru atmosfera condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore,> 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați la www.testo.ro 
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Sonda radio Saveris H2D  
Sonda radio pentru umiditate 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Senzor de umiditate NTC 
Domeniu de măsură 0 la 100% UR8 -20 la +50 °C 
Acurateţe < 90%UR: ± 2%UR 

la +25 °C 
> 90%UR: ± 3%UR 
la +25 °C  
± 0.03%UR/K ± 1 
digit 

± 0.5 °C  

Rezoluţie 0.1%/0.1 °Ctd  0.1 °C 
Clasa de protecţie IP 54 
Greutate Aprox. 256 g 

                                                           

8 Nu este pentru atmosfera condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore,> 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați la www.testo.ro 
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Sonda radio Saveris H4D  
Sonda radio pentru umiditate 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Senzor de umiditate NTC 
Domeniu de măsură 0 la 100% UR9 -20 la +70 °C 
Acurateţe A se vedea sondele 

externe 
± 0.2 °C  

Rezoluţie 0.1%/0.1 °Ctd 0.1 °C 
Clasă de protecţie IP 54 
Greutate Aprox. 254 g 
Conectare 1x mufă mini-DIN pentru o sondă exterioară de 

umiditate/temperatură (∅ 12 mm sau ∅ 4 mm) 
 

Sonde externe 

Caracteristici  Valori 

Tipul sondei Sondă de 
umiditate/temperatură 
 ∅12 mm 

Sondă de 
umiditate/temperatură 
∅4 mm 

Domeniu de 
măsură 

-20 la +70 °C 
0 la +100% UR 

0 la +40 °C 
0 la +100% UR 

                                                           

9 Nu este pentru atmosfera condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore, > 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați prin intermediul www.testo.ro. 
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Caracteristici  Valori 

Acurateţe ± 0.3 °C  
± 2%UR la +25 °C (2 la 
98%UR) 
± 0.03%UR/K 
±1 digit 

± 0.3 °C  
± 2%UR la +25°C (2 la 
98%UR) 
± 0.08%UR/K 
±1 digit 

Pos: 185 /TD/Leis tungsbeschrei bung/Technische D aten/testo Saveris/04 Router @ 0\mod_1191323737875_79.docx @ 5332 @ 3 @ 1  

7.10.3. Routerul Saveris  
 

  

  
 
 
 

Caracteristici  Valori 
Dimensiunile 
carcasei 

 
80 x 100 x 38 mm 

Lungimea antenei 81 mm 
Greutate aprox. 180 g 
Alimentarea Alimentare 6.3 V DC; alternativ prin 

terminale 24 V AC/DC tip plug-in/şurub, 
consum <5 W  

Materialul carcasei Plastic 
Clasa de protecţie IP54 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50 °C 

Temperatura de 
depozitare 

-40 la +60 °C 

Interfeţe Radio 
Număr sonde radio max. 5; în cascadă de routere, max. 3 
Suport perete inclus 
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7.10.4. Sonde Ethernet Saveris 
Datele tehnice din tabelul alăturat sunt valabile pentru toate 
sondele Ethernet Saveris. Caracteristici specifice pentru sonde 
individuale pot fi găsite în secţiunile următoare. 

 
 

Caracteristici  Valori 
Dimensiunile 
carcasei 

85 x 100 x 38 mm 

Alimentarea Alimentare 6.3 V DC; alternativ prin 
terminale 24 V AC/DC tip plug-in/şurub, 
PoE 

Baterie tampon10 Li-ion 
Materialul carcasei Plastic 
Clasa de protecţie IP54 
Ciclul de măsurare 2 sec - 24 ore 
Temperatura de 
operare 

+5 la +45  C 

Temperatura de 
depozitare 

-25 la +60 °C 

Afişaj (opţional) LCD cu 2 linii; 7 segmente cu simboluri 
Suport perete Inclus 
Consum energetic PoE clasă 0 (normal ≤ 3 W) 
Garanţie 2 ani, pentru condiţii de garanţie 

consultaţi pagina www.testo.ro. 
 
 

                                                           

10 Consumabil 
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Sonda Saveris PtE Ethernet  
Sonda Ethernet cu conectare externă a sondei Pt100.  

 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Pt100 
Domeniu de măsură -200 la +600 °C 
Acurateţe ± 0.1 °C (0 la +60 °C) 

± 0.2 °C (-100 la +200 °C) 
± 0.5 °C (restul domeniului) 
la 25 °C 

Rezoluţie 0.01 °C 
Conectare Interfaţa de service mini-DIN, este 

accesibilă extern 
1 x Pt100 prin conexiune mini-DIN 

Greutate Aprox. 220 g 

Sonda Saveris T1E Ethernet  
Sonda Ethernet cu conexiune externă pentru sondă NTC. 

 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului NTC 
Domeniu de măsură -50 la +150 °C 
Acurateţe ± 0.2 °C (-25 la +70 °C) 

± 0.4 °C (restul domeniului) 
Rezoluţie 0.1 °C 
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Conexiune Interfaţă de service mini-DIN, este 
accesibilă extern 
1 NTC prin mufă mini-DIN 

Greutate Aprox. 220 g 

Sonda Saveris H4E Ethernet  
Sonda Ethernet de umiditate. 

  

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Senzor de umiditate NTC 
Domeniu de 
măsură 

0 la 100% UR11 -20 la +70 °C 

Acurateţe A se vedea sondele externe ± 0.2 °C 
Rezoluţie 0.1%/0.1 °Ctd  0.1 °C 
Clasa de 
protecţie 

IP 54 

Greutate Aprox. 254 g 
Conexiune 1x sondă de umiditate/temperatură prin mufa mini-DIN (∅ 

12 mm sau ∅ 4 mm)  

Sonde externe 

Caracteristici  Valori 

Tipul sondei Sondă de 
umiditate/temperatură  
∅12 mm 

Sondă de umiditate/temperatură 
∅4 mm 

Domeniu de 
măsură 

-20 la +70 °C 
0 la +100% UR 

0 la +40 °C 
0 la +100% UR 

                                                           

11 Nu este pentru atmosferă condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore, > 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați la www.testo.ro 
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Caracteristici  Valori 

Acurateţe ± 0.3 °C  
± 2%UR la +25 °C (2 la 
98%UR) 
± 0.03%UR/K 
±1 digit 

± 0.3 °C  
± 2%UR la +25 °C (2 la 98%UR) 
± 0.08%UR/K 
±1 digit 
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Sonda Saveris T4E Ethernet  
Sonda Ethernet cu conexiune pentru 4 sonde externe TC. 

 

  

 

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului TC 
Domeniu de măsură 
TC tip S 
TC tip T  
TC tip J 
TC tip K 

 
0 la +1760 °C 

-200 la +400 °C 
-100 la +750 °C 

-195 la +1350 °C 

 

Acurateţe ±0.5 °C sau 0.5 % din valoarea măsurată 
Rezoluţie 0.1 °C/TC tip S 1 °C 
Conexiune Interfaţă de service mini-DIN, este 

accesibilă extern 
4 TC prin conexiuni TC, 
diferenţa de potenţial max. 50 V 

Greutate Aprox. 220 g 
 
 

 
Datele tehnice se referă la sonda într-un mod 
funcţionare stabil, staţionar. Pentru a primi o 
măsurătoare stabilă, sonda trebuie să fie în funcţiune 
de cel puţin una sau două ore. 

   

 
Utilizarea termocuplurilor izolate este recomandată 
pentru funcţionarea sondelor Ethernet. În caz contrar, 
pot apărea discrepanţe în citiri de până la 0.6 °C, ca 
urmare a scurgerilor de curent. 
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Sonda H2E Ethernet  
Sonda de umiditate Ethernet, acurateţe 2% 

 

  

 

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Senzor de umiditate NTC 
Domeniu de măsură 0 la 100% UR12 -20 la +70 °C 
Acurateţe < 90% UR: ± 2%UR la 

+25 °C 
> 90% UR: ± 3%UR la 
+25 °C  
± 0.03%UR/K ± 1 cifră 

± 0.5 °C  

Rezoluţie 0.1% UR/0.1 °Ctd  0.1°C 
Conexiune Interfaţă de service mini-DIN, este 

accesibilă extern. 

Greutate Aprox. 230 g 
 

 
 
 
 

                                                           

12Nu este pentru atmosferă condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore, > 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați la www.testo.ro 
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Sonda H1E Ethernet  
Sonda de umiditate Ethernet, acurateţe 1%. 

 

  

 

Caracteristici  Valori 
Tipul senzorului Senzor de umditate NTC 
Domeniu de măsură 0 la 100% UR13 -20 la +70 °C 
Acurateţe < 90% UR: ± 1% UR 

(+0.7% din valoarea 
măsurată) la 25 °C 
> 90% UR: ± 1.4% 
UR (+0.7% din 
valoarea măsurată) 
la 25 °C 
± 0.03%UR/K 
±1 cifră 

±0.2 °C (0 la +30 
°C) 
±0.5 °C (restul 
domeniului) 

Rezoluţie 0.1% UR/0.1 °Ctd  0.1°C 
Conexiune Interfaţă de service mini-DIN, este 

accesibilă extern. 
Greutate Aprox. 230 g 

 

 

                                                           

13 Nu este pentru atmosferă condensantă. Pentru utilizare constantă în condiţii 
de umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30 ° C timp de > 12 ore, > 60% UR la > 30 
° C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați la www.testo.ro 
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7.10.5. Convertorul Saveris  
 

  

 
 
 
 
 

Caracteristici  Valori 
Dimensiunile 
carcasei 

 
80 x 100 x 35 mm 

Lungimea antenei 81 mm 
Greutate aprox. 190 g 
Alimentare Alimentare 6.3 V DC; alternativ prin 

terminale 24 V AC/DC tip plug-in/şurub, 
PoE, consum energetic < 2 W 

Materialul carcasei Plastic 
Clasa de protecţie IP54 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50 °C 

Temperatura de 
depozitare 

-40 la +60 °C 

Interfeţe Radio, Ethernet 
Numărul sondelor 
radio 

max. 15 

Suport perete Inclus 
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7.10.6. Unitatea cockpit Saveris14 
 

  

 

Caracteristici Valori 
Memorie 20.000 de valori măsurate  
Dimensiuni 150 x 90 x 40 mm 
Greutate Aprox. 210 g 
Clasa de protecţie IP30 
Materialul carcasei Plastic 
Frecvenţa radio 868 MHz 
Alimentare Cablu mini USB, inclusiv adaptor pentru 

alimentare cu 12/24 V DC prin bricheta 
de maşină  

Acumulator Baterie NiMH 
Acumulatorul este folosit doar pentru 
backup de date în cazul defectării sursei 
de alimentare. Nu este folosit ca sursă de 
alimentare în timpul funcţionării. 

Temperatura de 
operare 

-30 la +65 °C 

Temperatura de 
depozitare 

-40 la +85 °C 

Afişaj Ecran grafic LCD 
Interfeţe USB, radio, infraroşu pentru imprimantele 

Testo 

                                                           

14 Această componentă este admisă pentru monitorizarea mobilă numai în ţările 
cu frecvenţă radio permisă de 868 MHz. 
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Caracteristici Valori 
Numărul de sonde 
radio 

Max. 2 zone, fiecare cu 4 sonde radio 
(max. 32 de canale) 

Instalare Suport de perete cu ventuză şi funcţie 
telescopică inclus 

Garanţie 2 ani, pentru condiţii de garanţie 
consultaţi pagina www.testo.ro. 

 
 
 

7.10.7. Extenderul Saveris15 
 

  

 
 
  
 

Caracteristici Valori 
Dimensiunile 
carcasei 

80 x 100 x 35 mm 

Lugimea antenei 81 mm 
Greutate Aprox. 190 g 
Alimentare Alimentare 6.3 V DC; alternativ prin 

terminale 24 V AC/DC tip plug-in/şurub, 
PoE, consum energetic < 2 W 

Materialul carcasei Plastic 
Clasa de protecţie IP54 
Temperatura de 
operare 

-20 la +50°C 

Temperatura de 
depozitare 

-40 la +60°C 

                                                           

15 Această componentă este admisă pentru monitorizarea mobilă numai în ţările 
cu frecvenţă radio permisă de 868 MHz. Extenderul Saveris nu poate fi operat 
prin VPN. 
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Interfeţe Radio, Ethernet 
Numărul de sonde 
radio 

max. 100 

Frecvenţa radio 868 MHz 
Suport perete Inclus 

 

7.10.8. Cuplorul analogic Saveris 

Cuplor analogic radio Saveris U1  
 

  

 

Caracteristici  Valori 
Domeniu de măsură 2 fire: 4 la 20 mA 

4 fire: 0/4 la 20 mA, 0 la 1/5/10 V 
Acurateţe/rezoluţie 
(max. 15 bit/tip 
12 bit) 

Acurateţe curent: ± 0.03 mA (min. 
0.75 µA/tip 5 µA) 
Tensiune 0 la 1 V ± 1.5 mV (min. 
39 µV/tip 250 µV)     
Tensiune 0 la 5 V ± 7.5 mV (min. 
0.17 mV/ tip 1.25 mV) 
Tensiune 0 la 10 V ± 15 mV (min. 
0.34 mV/ tip 2.50 mV) 
± 0.02 % din citire/K (deviaţia de la 
temperatura nominală 22 °C) 

Intrări 2 sau 4 conductori de intrare de 
curent/tensiune  

Canale 1 canal 
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Caracteristici  Valori 
Rezistenţă max.  
(24 V DC) 

160 Ω 

Clasa de protecţie IP54 
Baterie tampon16 Li-ion 
Alimentarea Acumulator 6.3 V DC, 20 la 30 V DC 

max. 25 V AC 
Temperatura de 
operare 

+5 la +45 °C 

Dimensiunile 
carcasei 

 
85 x 100 x 38 mm 

Greutate aprox. 240 g 
Materialul carcasei Plastic 
Frecvenţa radio 868 MHz/2.4 GHz 
Ciclul de măsurare poate fi setat de la 1 min. la 24 ore 
Garanţie 2 ani , pentru condiţii de garanţie 

consultaţi pagina www.testo.ro. 

Cuplor analog Ethernet Saveris U1E  
 

  

 

Caracteristici  Valori 
Domeniu de măsură 2 fire: 4 la 20 mA 

4 fire: 0/4 la 20 mA, 0 la 1/5/10 V 

                                                           

16 Consumabil 
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Caracteristici  Valori 
Acurateţe/rezoluţie 
(max. 15 bit/tip 
12 bit) 

Acurateţe curent: ± 0.03 mA (min. 
0.75 µA/ tip 5 µA) 
Tensiune 0 la 1 V ± 1.5 mV (min. 39 µV/ 
tip 250 µV)  
Tensiune 0 la 5 V ± 7.5 mV (min. 
0.17 mV/ tip 1.25 mV) 
Tensiune 0 la 10 V ± 15 mV (min. 
0.34 mV/ tip 2.50 mV) 
± 0.02 % din citire/K (deviaţia de la 
temperatura nominală 22 °C) 

Intrări 2 sau 4 conductori de intrare de 
curent/tensiune 

Canale 1 canal 
Rezistenţă max.  
(24 V DC) 

160 Ω 

Clasa de protecţie IP54 
Alimentarea Acumulator 6.3 V DC, PoE, 20 la 30 V 

DC max. 25 V AC, PoE 
Temperatura de 
operare 

+5 la +45 °C 

Dimensiunile 
carcasei 

85 x 100 x 38 mm 

Greutate aprox. 240 g 
Materialul carcasei Plastic 
Ciclul de măsurare poate fi setată de la 2 sec. la 24 ore 
Garanţie 2 ani, pentru condiţii de garanţie 

consultaţi pagina www.testo.ro. 
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8 Sfaturi şi asistenţă 
Pos: 191 /TD/Ü berschriften/8.2 Zubehör und Ersatzteile @ 0\mod_1177402058734_79.docx @ 1102 @ 2 @ 1 
 

8.1. Întrebări şi răspunsuri 
Întrebare Cauze posibile/soluţie 
Convertorul nu transmite 
nicio dată către bază. 

Cablul de conectare al convertorului 
nu funcţionează. 
> Întrerupeţi alimentarea cu energie 

electrică şi verificaţi dacă este 
conectat corect cablul Ethernet. 

> Reconectaţi cablul de alimentare 
cu energie electrică.  

- Convertorul îşi verifică configuraţia 
şi dacă detectează o eroare, îşi 
resetează toate valorile la valorile 
din fabrică. 

Unitatea cockpit nu 
printează 

S-a întrerupt alimentarea cu energie 
electrică a unităţii cockpit. 
> Realimentaţi cu energie unitatea 

cockpit. 
> Reporniţi tipărirea. 

Se întrerupe printarea 
buletinului de către 
unitatea cockpit 

S-a întrerupt alimentarea cu energie 
electrică a unităţii cockpit. 
> Realimentaţi cu energie unitatea 

cockpit. 
> Reporniţi tipărirea. 

 
 

8.2. Mesaje de alarmă ale bazei Saveris 
Mesaj de alarmă Cauze posibile/soluţie 
L_CommUp  
L_CommApp 

Eroare pe durata iniţializării USB sau 
Ethernet.  

> Deconectaţi toate conexiunile 
bazei.  

> Reconectaţi toate conexiunile.  
> Reporniţi baza. 
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Mesaj de alarmă Cauze posibile/soluţie 
L_GSM 
L_GSMMenue 

Eroare pe durata iniţializării 
modemului  GSM. 

> Verificaţi bateria de alimentare a 
modulului GSM. 

> Reporniţi baza. 
L_RF2010Server 
L_RF2010IO 
L_RF2010MemPool 
L_RF2010StreamRip 

L_UDPRF2010 

Eroare pe durata iniţializării modulului 
radio. Reporniţi baza. Dacă problema 
persistă, contactaţi echipa de service. 

> Reporniţi baza. 
Dacă problema persistă, vă rugăm să 
contactaţi serviciul clienţi testo. 

L_UIPrio 

L_DispDrvUI, 

Eroare la încărcarea UI/display. 
Rebutaţi baza. 

> Reporniţi baza. 
L_MemoryMgmt Eroare la încărcarea managementului 

memoriei. 

> Contactaţi service-ul testo. 
L_AlarmCtrl 

L_AlarmCfg 

Eroare la încărcarea controlerului 
alarmei.  

> Contactaţi service-ul testo. 
L_FileSysChk 

L_FileSys 

L_AccelFileSys 

Eroare la încărcarea dispozitivului de 
stocare masă.  

> Contactaţi service-ul testo. 

L_EventLog 

L_AlarmLog 

L_TourLog 

L_ErrorLog 

L_GsmStatLog 

Eroare la încărcarea unei logări.  

> Contactaţi service-ul testo. 
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Mesaj de alarmă Cauze posibile/soluţie 
L_RFTest2010 Eroare la testarea modulului radio.  

> Contactaţi service-ul testo. 
L_BaseConf 
L_LowElement  

L_UppElement 

Eroare la încărcarea funcţionalităţilor 
de bază.  

> Contactaţi service-ul testo. 

L_Group 

L_TourCard 

Eroare la încărcarea fundamentelor 
pentru zonele mobile.  

> Contactaţi service-ul testo. 

 
 

8.3. Accesorii şi piese de schimb  
Pos: 192 /TD/Ti pps  und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/testo Saveris @ 0\mod_1188805346875_79.docx @ 3193 @  @ 1 
 

Descriere Cod articol 
Baterie de schimb pentru sonde radio (4 
baterii alcaline cu mangan, tip AA) 

0515 0414 

Baterie pentru sonde radio, utilizare sub  
-10 °C (4 baterii foto Energizer cu litiu, tip 
L91) 

0515 0572 

Baterie pentru baza Saveris, sonda 
Ethernet şi cuplorul analogic 

0515 0021 

Alimentator reţea 100-200 V DC / 6,3 
VDC, pentru baza Saveris, router, 
convertor, sonda Ethernet 

0554 1096 

Alimentator reţea (montare pe şină) 90 la 
240 V AC / 24 V DC (2,5 A) 

0554 1749 

Alimentator reţea (instrument desktop) 90 
la 240 V AC / 24 V DC (350 mA) 

0554 1748 

Adaptor (de la mini-DIN la USB) pentru 
bază, sonda Ethernet, convertor şi 
extender pentru configurarea adreselor 
de IP şi pentru reglarea sondelor wireless 
şi Ethernet 

0440 6723 
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Descriere Cod articol 
Antenă exterioară cu prindere magnetică 
cu cablu de 3 m pentru bază cu modul 
GSM 

0554 0524 

Antenă exterioară quad-band (4 benzi) cu 
prindere magnetică pentru bază Saveris 
cu modul GSM 

0554 0525 

Modul alarmare (vizual + acustic) care 
poate fi conectat la releul alarmei, Ø 70 x 
164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, iluminare 
continuă în roşu, semnal acustic tip 
buzzer la cca. 2.4 kHz 

0572 9999 
ID-No. 0699 6111/1 

Carcasa de protecţie Saveris  pentru 
curăţarea cu jeturi de mare presiune şi 
impact, IP 69 K adecvată pentru sondele  
wireless T1/T1D/T2/T2D/Pt/PtD/H4D 

0572 0200 

Imprimantă rapidă Testo cu interfaţă 
wireless infraroşie, 1 rolă de hârtie 
termică şi 4 baterii AA, pentru tipărirea 
valorilor măsurate stocate în unitatea 
cockpit Saveris 

0554 0549 

Soft testo Saveris SBE, inclusiv cablu 
USB pentru conectarea bazei la 
calculator 

0572 0180 

Soft testo Saveris PROF, inclusiv cablu 
USB pentru conectarea bazei la 
calculator 

0572 0181 

Soft de calibrare Saveris 0572 0183 
Soft Saveris CFR, inclusiv cablu Ethernet 
pentru conectarea bazei la calculator 

0572 0182 

Certificat de calibrare ISO temperatură; 
puncte de calibrare: -8 °C; 0 °C; +40 °C 
per canal/instrument (recomandat pentru 
sonde Saveris T1/T2) 

0520 0171 

Certificat de calibrare ISO temperatură; 
puncte de calibrare: -18 °C; 0 °C; +60 °C; 
per canal/instrument (nu este recomandat 
pentru sonde Saveris T1/T2) 

0520 0151 
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Descriere Cod articol 
Certificat de calibrare DAkkS17 
temperatură;puncte de calibrare: -20 °C; 
0 °C; +60 °C; per canal/instrument 

0520 0261 

Certificat de calibrare ISO umiditate; 
puncte de calibrare: 11,3 %UR şi 75,3 
%UR la +25 °C/+77 °F; 
per canal/instrument 

0520 0076 

Certificat de calibrare DKD umiditate; 
puncte de calibrare: 11,3 %UR şi 75,3 
%UR la +25 °C/+77 °F; 
per canal/instrument 

0520 0246 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  

 

 

 

 

                                                           

17 Organizaţia succesoare a DKD (serviciul de etalonare german) 
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