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Wyświetlanie aktualnej wartości temperatury

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

Duży wyświetlacz

Szybka dokumentacja i analiza danych na PC

Wodoszczelność zgodna z IP65

Pamięć danych pomiarowych na 16 000 odczytów

Zgodny z HACCP oraz EN 12830

Mini rejestrator 
temperatury

testo 174T

°C

Mini rejestrator temperatury testo 174T jest idealny do  

monitorowania transportu produktów wrażliwych. Wystarczy 

umieścić go w opakowaniu wysyłkowym z towarem, gdzie 

rejestrator będzie monitorował temperaturę w sposób ciągły 

i niezawodny. Oprogramowanie ComSoft Basic umożliwia 

szybkie programowanie rejestratora oraz łatwą analizę 

danych.

Wbudowany czujnik NTC zapewnia wysoką dokładność. 

Szeroki zakres pomiarowy i kompaktowa konstrukcja 

sprawiają, że testo 174T jest idealnym partnerem do 

praktycznie każdego rodzaju rejestracji temperatury.

W chłodniach, magazynach oraz zamrażarkach jeden 

rejestrator często nie wystarcza. Dlatego też zestaw 

startowy testo 174T zawiera 3 mini rejestratory, interfejs 

USB, oprogramowanie i inne potrzebne akcesoria do 

monitorowania wszystkich krytycznych punktów kontrolnych. 

Zdjęcie 1:1

Nowy zestaw startowy 
dostępny w specjalnej cenie  
od 01/04/-30/09/2020
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Dane techniczne/akcesoria

testo 174T

testo 174T zestaw

testo 174T zestaw startowy
testo 174T mini rejestrator temperatury, 1kanał 
wewn., uchwyt ścienny, baterie (2 x CR2032 
litowe) oraz fabryczny protokół kalibracji.

testo 174T mini rejestrator temperatury, 1kanał 
wewn., interfejs USB do programowania i 
odczytywania danych z rejestratora, uchwyt 
ścienny i baterie (2 x CR2032 litowe) oraz 
fabryczny protokół kalibracji.

Składa się z 3 szt. mini rejestratora testo 174T z uchwytem 
ściennym, bateriami (CR2032 litowe) oraz fabrycznym protokołem 
kalibracji, interfejsu USB do programowania i odczytywania danych z 
rejestratora, CD-ROM z oprogramowaniem ComSoft Basic.

Nr katalogowy 0572 1560

Nr katalogowy 0572 0561 Nr katalogowy 0563 0561

Typ sensora NTC

Zakres pomiarowy -30 do +70 °C

Dokładność 
±1 cyfra

±0.5 °C (-30 do +70 °C)

Rozdzielczość 0.1 °C

Ogólne dane techniczne

Kanały 1 x wewnętrzny

Typ baterii 2 baterie litowe (CR2032)

Żywotność baterii 500 dni (15 min, cykl pomiarowy +25 °C)

Temperatura pracy -30 do +70 °C

Temperatura 
przechowywania

-40 do +70 °C

Wymiary 60 x 38 x 18.5 mm

Waga 35 g

Certyfikat EN12830

Klasa ochrony IP65

Cykl pomiarowy 1 min do 24 h

Pamięć 16,000 odczytów

Akcesoria Nr 
katalogowy

Interfejs USB do programowania i 
odczytywania danych z rejestratora 
testo 174T i testo 174H 

0572 0500

Bateria litowa CR2032 guzikowa 
(proszę zamówić 2 baterie na rejestrator)

0515 5028

Oprogramowanie ComSoft Basic, 
programowanie i odczytywanie danych 
z rejestratorów; graficzne i tabelaryczne 
wyświetlanie odczytów; wygodne funkcje 
eksportu, np. do dalszego przetwarzania 
danych lub generowania plików PDF; 
możliwość bezpłatnego pobrania ze 
strony, bez konieczności rejestracji. 

0572 0580

Wzorcowanie wykonane przez 
akredytowane przez PCA Laboratorium 
Pomiarowe Testo w punktach:              
(-10; 0; 20) °C

270520 0002
Wzorcowanie wykonane przez 
akredytowane przez PCA Laboratorium 
Pomiarowe Testo w punktach 
zdefiniowanych przez klienta z zakresu 
od (-20 ÷150) °C


