System monitoringu temperatury
i wilgotności testo Saveris.
Ciagły i zautomatyzowny zapis danych pomiarowych z wszechstronnym
zarządzaniem alarmami.

testo Saveris

testo Saveris:
Prosty, bezpieczny i efektywny system monitorowania
warunków otoczenia

System monitorowania danych testo Saveris mierzy

Jeżeli parametry pomiarowe są dokumentowane podczas

wartości temperatury i wilgotności wrażliwych towarów

transportu, to kierowca otrzymuje wszelkie potrzebne

i produktów w środowisku, podczas procesów

informacje i alarmy na terminalu (Cockpit Unit) w kabinie

i w transporcie. Łatwy w użytkowaniu system monitorowania samochodu. Dokumentacja i monitorowanie następuje
danych testo Saveris oferuje bezpieczeństwo,

poprzez sondy bezprzewodowe, dzięki czemu czasochłonna

oszczędności czasu i kosztów, dzięki zautomatyzowanemu

instalacja czujników przewodowych w samochodzie

zapisowi danych pomiarowych. W zastosowaniach

ciężarowym nie jest konieczna. Jednocześnie istnieje

stacjonarnych przekaz danych pomiarowych do stacji

również możliwość wydrukowania wartości pomiarowych

bazowej następuje poprzez łącze bezprzewodowe

na drukarce na podczerwień w momencie przekazania

lub Ethernet. Wszystkie dane pomiarowe

towarów. Wszelkie zapisane dane, czy to

są dokumentowane i monitorowane. W razie przekroczenia

w lokalizacji stacjonarnej, czy podczas transportu,

wartości granicznych dostępny jest pełen zakres różnych

są przechowywane centralnie w jednym oprogramowaniu.

opcji alarmowych, takich jak alarmy wysyłane SMSem/

Jednocześnie Saveris pozwala na wszechstronną analizę

e-mailem lub przez przekaźnik alarmowy. Zdalne alarmy

i ocenę wszelkich zapisanych danych pomiarowych.

mogą być wysyłane nawet wtedy, kiedy system nie jest

Dzięki testo Saveris, wszelkie dane pomiarowe są zawsze

podłączony do działającego komputera PC.

pod kontrolą, tak w lokalizacjach stacjonarnych,
jak i podczas transportu.

Produkcja
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Transport

Magazynowanie

testo Saveris

Obszary zastosowań – informacje ogólne

Monitorowanie procesów w przemyśle farmaceutycznym

Monitorowanie warunków klimatycznych w budynkach

W przemyśle farmaceutycznym stawia się wysokie

Nadzór nad klimatem w budynkach umożliwia zapewnienie

wymagania dla zapisu i monitorowania parametrów

stabilnych warunków otoczenia, które szczególnie w muzeach

jakościowych. Bezustanna dokumentacja podczas

i archiwach, są niezbędne dla ochrony delikatnych,

produkcji, przechowywania i transportu produktów

wartościowych zbiorów. Wartościowe towary muszą też być

wrażliwych na temperaturę, takich jak leki, produkty

nieustannie monitorowane podczas transportu.

krwiopochodne lub kultury komórkowe jest od dawna
uważana za absolutną konieczność.
Testo Saveris automatyzuje scentralizowany proces
dokumentowania danych pomiarowych i nadzór
pomieszczeń chłodniczych i głębokiego zamrażania,
inkubatorów i innych pomieszczeń o kontrolowanym
klimacie. Jednocześnie system ten pozwala
na nieprzerwane monitorowanie danych pomiarowych,
nawet podczas transportu produktów wrażliwych na

Testo Saveris automatyzuje centralny zapis wszelkich danych
klimatycznych, zarówno w stałych lokalizacjach, jak i podczas
transportu.
Nadając alarmy w momencie przekroczenia wartości granicznych
testo Saveris bezustannie chroni cenny dobytek przed
niekorzystnym wpływem temperatury i wilgotności. Sondę
radiową można w elastyczny sposób mocować w rożnych
miejscach bez uciążliwego prowadzenia kabli.

temperaturę lub wilgotność, takich jak farmaceutyki lub
szczepionki. Oznacza to, że testo Saveris oferuje optymalną
kontrolę nad produkcją, przechowywaniem i transportem,
aż do momentu dostawy.
Wszechstronna obsługa alarmów pozwala na szybkie
alarmowanie w razie przekroczenia wartości granicznych.
Dzięki kombinacji sond bezprzewodowych lub
Ethernetowych, system ten jest optymalny do wielu rożnych
zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Nie trzeba
dodawać, że system monitorowania danych testo Saveris
spełnia wymagania 21 CFR część 11.
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Obszary zastosowań - informacje ogólne

Monitorowanie procesów badawczo rozwojowych,
laboratoryjnych i szpitalnych
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Branże badawczo-rozwojowe, jak rownież laboratoria

Tym samym testo Saveris gwarantuje prostotę

i szpitale mają w wielu przypadkach obowiązek zapisu

i bezpieczeństwo monitorowania danych związanych

danych klimatycznych i danych związanych z procesami

z klimatem i procesem w komorach klimatyzacyjnych,

w celu monitorowania wrażliwych produktów i urządzeń.

chłodniach, suszarniach na stanowiskach testowych

Monitorowanie produktów wrażliwych na temperaturę

i w bankach krwi. Testo Saveris jest również

i wilgotność podczas transportu ma również krytyczne

optymalnym rozwiązaniem, jeżeli krytyczne wartości

znaczenie dla zapewnia wysokiego standardu jakości.

mają być monitorowane podczas transportu.

Testo Saveris prowadzi centralną dokumentację cykli
pomiarowych, zarówno w stałych lokalizacjach, jak
i podczas transportu.

testo Saveris

Monitorowanie łańcucha chłodniczego produktów
spożywczych

Monitoring produkcji, transportu i przechowywania
W przemyśle, w obszarze produkcji, magazynowania,

Zgodność z predefiniowanymi wartościami temperatury

i transportu, konieczny jest zapis i monitorowania szeregu

jest decydującym czynnikiem w produkcji żywności.

danych mających znaczenie dla jakości. Testo Saveris

Jest również ważna dla zapewnienia zgodności z normami

automatyzuje dokumentowanie tych danych i alarmuje

higienicznymi regulowanymi przez prawo. Decydujące

w razie przekroczenia wartości granicznych. W ten sposob

znaczenie ma jednak nieprzerwane monitorowanie łańcucha

gwarantowana jest wysoka jakość produktów i procesów.

chłodniczego podczas produkcji, przechowywania
i przede wszystkim, podczas transportu.

Testo Saveris jest idealny do monitoringu i dokumentowania
warunków otoczenia i temperatury w obszarach

Tylko nieprzerwany monitoring stanowi ostateczną

produkcyjnych, magazynach, chłodniach i pomieszczeniach

gwarancję ceryfikowalnej jakości i świeżości produktów.

klimatyzowanych. Jednocześnie testo Saveris pozwala

Testo Saveris automatyzuje nie tylko monitoring

na nieprzerwany zapis parametrów pomiarowych podczas

temperatury otoczenia i produkcji podczas produkcji

transportu produktów wrażliwych. Na niezmiernie

i przechowywania, ale również zdefiniowane wartości

szeroki zakres zastosowań zarówno stacjonarnych,

graniczne temperatury podczas transportu. Dzięki

jak i w transporcie, pozwalają sondy radiowe

instalacji czujników bezprzewodowych w samochodach

lub Ethernetowe testo Saveris.

dostawczych, nie jest konieczne stosowanie
skomplikowanego okablowania w kabinie kierowcy.
Alarmy są wysyłane w każdym przypadku przekroczenia
wartości granicznych. Dane pomiarowe w zastosowaniach
stacjonarnych i w transporcie są zapisywane w centralnej
bazie danych i są dostępne w dowolnym momencie.
Wszelkie dane pomiarowe są pod kontrolą! System testo
Saveris jest zgodny z normą EN 12830.
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testo Saveris

System testo Saveris - informacje ogólne
Monitoring danych dla ciągłej kontroli
Sondy bezprzewodowe testo Saveris

testo Saveris-Router

testo Saveris-Konwerter/Extender

Różne wersje sondy do pomiaru

W niekorzystnych warunkach jakość

Konwerter podłączony do gniazda

wewnętrznej lub zewnętrznej

lub zasięg sygnału radiowego

Ethernetowego zamienia radiowy

temperatury pozwalają na adaptację

można poprawić wykorzystując

sygnał sondy na sygnał Ethernetowy.

do każdego zastosowania. Sondy

router. W systemie testo Saveris

Pozwala to na elastyczne połączenie

radiowe dostępne są w opcjach

można oczywiście wykorzystać

sondy radiowej z istniejącą siecią

z wyświetlaczem albo bez niego.

klika routerów. Jednocześnie

Ethernet i wysyłanie sygnału nawet

Na wyświetlaczu pokazywane są

szeregowe połączenie do 3 routerów

na duże odległości.

aktualne dane pomiarowe, stan baterii

V 2.0 pozwala na osiągnięcie

i jakość połączenia radiowego.

maksymalnej elastyczności łączności
bezprzewodowej.

testo Saveris Router
testo Saveris Konwerter V 2.0
testo Saveris Extender

Ethernet

Sonda bezprzewodowa
testo Saveris

Sonda z wejściem analogowym testo Saveris (Ethernet)

Sonda z wejściem analogowym testo Saveris (bezprzewodowa)
Przetwornik wilgotności
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Sondy z wejściem analogowym testo Saveris

Przetworniki wilgotności lub różnicy ciśnień testo

Obie wersje sondy z wejściem analogowym (radiowa

6651/6681/6351/6381

/ Ethernetowa) pozwalają na włączenie dodatkowych

Dzięki integracji przetworników wilgotności lub różnicy

parametrów pomiarowych do systemu monitorowania

ciśnień możliwe jest prowadzenie monitoringu równolegle

testo Saveris, przez integrację wszystkich przetworników

do sterowania. Testo oferuje rozwiązania o najwyższej

pomiarowych o standardowym interfejsie prądowo/

dokładności, jak również dla zastosowań specjalnych,

napięciowym np. 4 do 20 mA lub 0 do 10 V.

(wysoka wilgotność, wilgotność śladowa itp.) w instalacjach
sprężonego powietrza, szuszarniach lub w strefach czystych.
Więcej informacji na www. testo.com.pl

Baza testo Saveris

Oprogramowanie testo Saveris

Baza jest sercem systemu testo Saveris.

Oprogramowanie testo Saveris zapewnia prostą

Może ona zapisać 40,000 odczytów

obsługę i posiada intuicyjny interfejs użytkownika. Jest

na jeden kanał pomiarowy niezależnie

ono dostępne w trzech różnych wersjach: w wersji

od komputera PC. Odpowiada to

podstawowej dla małych fi rm SBE (Small Business

pojemności pamięci wystarczającej na

Edition), profesjonalnej PROF z rozlicznymi funkcjami

około 1 rok pomiarów z częstotliwością

dodatkowymi oraz z wersji CFR. Wersja CFR spełnia

15 minut. Dane systemowe i alarmy są

wymogi FDA 21 CFR Part 11 i tym samym jest

widoczne na wyświetlaczu bazy Saveris.

walidowalna.

testo Saveris-Software

USB lub Ethernet

Ethernet

Baza testo Saveris

testo Saveris-Cockpit Unit

Ethernet

Sondy testo Saveris Ethernet

testo Saveris-Extender

Terminal kabinowy testo Saveris
Sonda Ethernetowa testo Saveris

Extender testo Saveris

(Cockpit Unit)

Oprócz sond radiowych można

Extender Saveris przekształca sygnał

Terminal kabinowy testo Saveris wyświetla

wykorzystać sondy podłączane

bezprzewodowy sondy transportowej

bez przerwy wszystkie wartości

bezpośrednio do Ethernetu. Można

na sygnał Etheretowy. Przekaz danych

pomiarowe tak, aby kierowca mógł je

w ten sposob wykorzystać istniejącą

z sondy bezprzewodowej

monitorować podczas transportu. Kierowca

infrastrukturę LAN. Pozwala to na

do Extendera następuje

jest natychmiast ostrzegany w razie

przesyłanie danych z sondy do bazy,

automatycznie, jeżeli pojawi się

przekroczenia wartości granicznych.

nawet na długie dystanse.

połączenie radiowe o wystarczającej

Alternatywnie zapis danych z terminalu

jakości.

kabinowego można wydrukować
w momencie przekazania towarów używając
drukarki testo z łączem na podczerwień.
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Oprogramowanie testo Saveris
Small Business Edition(SBE): Przejrzyste,
zawsze aktualne informowanie z automatycznym
dokumentowaniem
• Dane pomiarowe można zawsze wyświetlić w postaci tabel lub grafiki.
• Różne sondy można łączyć w grupy. W ten sposób tworzy
się grupy logiczne podzielone wg zadań pomiarowych.
• Dane pomiarowe można wyświetlać dowolnie dla okresów
dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Pomaga w tym
zintegrowany kalendarz.
• Formę i okres automatycznego raportowania definiuje się wstępnie
jeden raz.
• Tworzenie i zapis raportów w postaci plików PDF następuje teraz
automatycznie, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Te pliki można
w dowolnym momencie wydrukować.

Professional (PROF): Większa elastyczność dzięki profesjonalnemu
oprogramowaniu
Profesjonalna wersja oprogramowania (PROF) oferuje dodatkowe
funkcje (oprócz standardowych jak w wersji podstawowej SBE), takie jak:
• Koncepcja klient-serwer: Dane pomiarowe mogą być monitorowana przez
różne komputery PC zintegrowane w sieci.
• Zdjęcia maszyn lub pomieszczeń mogą być zapisywane w formie
obrazu. Odpowiednie wartości pomiarowe są pokazywane bezpośrednio
w miejscu, w którym sonda znajduje się w pomieszczeniu lub na maszynie.
W ten sposób bardzo łatwo wizualizowany jest związek pomiędzy
lokalizacją, a wartością pomiarową.
• Wszechstronne zarządzanie alarmami pozwala na alarmowanie więcej
21 °C
48 %RH

niż dwóch osób jednocześnie lub w zadanej kolejności. Zależnie od dnia
tygodnia lub godziny, można wybrać, czy alarm będzie wysyłany e-mailem,
czy SMSem.
• Planowanie podróży z kalendarzem pozwala na przejrzystą prezentację.
zaplanowanych i ukończonych transportów.
26 °C
38 %RH

41 °C
22 %RH

Walidowalne oprogramowanie CRF
Wersja CFR spełnia wymogi FDA 21 CFR Part 11 i tym samym jest
walidowalna.
• Gwarantowany w sposób ciągły najwyższy poziom bezpieczeństwa
danych.
• Raporty PDF zabezpieczone przed niedozwolonymi manipulacjami.
• Możliwość prześledzenia działań użytkowników w rejestrze zadań
(traceability).
• Elektroniczne podpisy mogą powodować, że działanie użytkownika
jest zobowiązujące.
• Niezależny certyfikat Fraunhofer IESE w zakresie dostawy.

testo Saveris Web Access: dostep do danych
pomiarowych przez przeglądarki internetowe
•M
 ożliwość podglądu danych pomiarowych przez PC, smartfon
lub tablet – bez konieczności instalacji specjalnego softwaru.
• Intuicyjny interfejs użytkownika.
• Proste potwierdzanie alarmów.
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Regulacja (adjustacja)

Wszystkie sondy testo Saveris są oczywiście adjustowane
w fabryce, czego dowodem jest raport z kalibracji.
Dalszą kalibrację lub adjustacje można przeprowadzić
samodzielnie lub korzystając z usługodawców na
miejscu lub w laboratorium kalibracyjnym. Służy do
tego oddzielnie dostępne oprogramowanie regulacyjne
Saveris. Po dokonaniu poprawnej regulacji, aktualne dane
regulacyjne będą zapisane w pamięci sondy. Jednocześnie
oprogramowanie regulacyjne i oprogramowanie Saveris
przejmuje te dane, dzięki czemu dostępna jest historia
adjustacji.
W celu regulacji sondy radiowe i Ethernetowe podłącza
się kablem za pośrednictwem interfejsu serwisowego.

Oprogramowanie regulacyjne Saveris wraz z kablem połączeniowym
do sond bezprzewodowych i Ethernetowych

Jeżeli nie chcą Państwo przeprowadzać samodzielnej
kalibracji, mogą Państwo skorzystać z usługi kalibracyjnej
oferowanej przez Testo.

Nr kat. 0572 0183

Prosta instalacja
•P
 odłącz bazę testo Saveris do zasilania. Sondy mogą być zalogowane do bazy: zostaną kolejno uruchamiane
i będą automatycznie rozpoznawane przez Bazę.
•T
 esto Saveris baza jest podłączona do komputera za pośrednictwem USB albo Ethernet. Oprogramowanie jest
zainstalowane na komputerze z pomocą asystenta instalacji.
•S
 ystem jest gotowy do konfiguracji: nazwa sondy, wartości graniczne, cykle pomiarowe i alarmy mogą być
dostosowane do indywidualnych zadań pomiarowych.
Obszary zastosowań oprogramowania Saveris –

Przegląd funkcji oprogramowania

informacje ogólne
SBE

Diagramy / Tabele / Widok alarmu / Raporty PDF

•

PROF CFR
•

SBE

•

Zastosowanie stacjonarne

•

PROF CFR
•

•

Zarządzanie kalendarzem

•

•

•

Zastosowanie mobilne

		

•

•

Prezentacja grup sond

•

•

•

Zastosowanie stacjonarne i mobilne

		

•

•

Wysyłka alarmu (e-mail, SMS, przekaźnik)

•

•

•

•

•

Licencja testo Saveris-SBE Software 1 użytkownik
Nr kat. 0572 0180

Automatyczna aktualizacja danych pomiarowych (tryb
		
Online) w zastosowaniu stacjonarnym

•

•

Dane pomiarowe wyświetlane na zdjęciu lokalizacji 		
poddawanej pomiarom

•

•

Licencja testo Saveris-PROF Software z dostępem przez Internet,
1-5 użytkowników wł. z dostępem przez Internet
Nr kat. 0572 0181

		

•

•

		
Przydział praw dostępu dla grup sond stacjonarnych
		
i mobilnych

•

•

•

•

Funkcja wyszukiwania dla trasy

		

•

•

Konfiguracja drukowanego tekstu

		

•

•

Wszechstronne zarządzanie alarmami w zastosowaniu
		
stacjonarnym

Integracja w sieci (klient-serwer)
Planowanie trasy z zarządzaniem kalendarzem

Diagramy/Tabele z zaznaczeniem początku/końca trasy
		
•
Śledzenie zmian
		
•
Zgodność z 21 CFR Part 11 (walidowalność)
			

•

Podpis elektroniczny

			

•

Przydział 3 poziomów praw dostępu dla użytkowników
			

•

•

•

Wersje oprogramowania

Licencja testo Saveris-PROF Software 1-5 użytkowników Classic
Nr kat. 0572 0192
Licencja testo Saveris-PROF Software +1 użytkownik Saveris PROF
Nr kat. 0572 0190
Licencja testo Saveris-PROF Software + nielimitowana ilość
użytkowników
Nr kat. 0572 9999
Licencja testo Saveris-CFR Software 1-5 użytkowników wł.
z dostępem przez Internet
Nr kat. 0572 0182
Licencja testo Saveris-CFR Software +1 użytkownik
Nr kat. 0572 0193
Licencja testo Saveris-CFR Software + nielimitowana ilość
użytkowników, Saveris CFR
Nr kat. 0572 9999
Dostęp przez Internet (opcja dodatkowa dla obecnych użytkowników
PROF./CFR)
Nr kat. 0572 0001
Oprogramowanie regulacyjne włącznie z kablem połączeniowym
Nr kat. 0572 0183
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Baza testo Saveris

Baza jest sercem systemu testo Saveris. Może ona zapisać
40,000 odczytów na jeden kanał pomiarowy niezależnie
od komputera PC. Dane systemowe i alarmy są widoczne
na wyświetlaczu bazy Saveris.

Wyświetlacz alarmów i danych systemowych
Obszerna pamięć danych
Sygnalizacja alarmów przez diodę LED/przekaźnik
Alarm SMSem (opcjonalnie)
Zintegrowany akumulator awaryjny
Możliwość podłączenia nawet do 150 sond
Możliwość połączenia przez USB lub Ethernet

Dane techniczne

Baza Saveris, częstotliwość
radiowa 868 MHz

Baza Saveris, częstotliwość
radiowa 868 MHz zintegrowany
moduł GSM (do alarmów SMS)

Wymiary
Waga
Klasa ochrony
Materiał obudowy
Częstotliwość radiowa

225 x 150 x 49 mm
Nr kat.
Nr kat.
ok. 1 510 g
0572 0220
0572 0221
IP42
Odlew cynkowy/plastik
Na liście danych zamówieniowych nie znajdują się zasilacze ani anteny
868 MHz
z podstawami magnetycznymi.
Zasilacz sieciowy 6.3 V DC; alternatywnie za
pośrednictwem terminali wtykowych/śrubowych 24 V
AC/DC, pobór mocy 4W
Akumulator Li-ion (do zapisu kopii zapasowej danych
i przesyłu alarmów SMS w razie utraty zasilania)
Uwaga odnośnie częstotliwości radiowych

Akumulator
Temp. pracy

+5 do +45 °C

Temp. składowania

-25 do +60 °C

Wskazanie

Wyświetlacz graficzny, 4 przyciski sterujące

Interfejsy

USB, radiowy lub Ethernet

Podłączana sonda
roadiowa

Maks. 15 sond można podłączyć bezpośrednio
za pośrednictwem interfejsu radiowego. Ogółem
za pośrednictwem łącza radiowego/ Routera/Konwertera/
Extendera można podłączyć 150 sond (maks. 450kanałów)

Moduł GSM

Maks. 1 A, maks. 30 W, maks. 60/25 V DC/AC,
NC lub NO
850/900/1800/1900 MHz
nie zatwierdzony w Japonii i Korei Południowej

Montaż

Podstawa stołowa i uchwyt ścienny w zestawie

Przekaźnik alarmowy

Wersja oprogramowania 2.X
*Części wymagający okresowej wymiany

868 MHz

40 000 wartości na kanał
(ogółem maks. 18 milionów wartości)

868 MHz

Pamięć

Zasilanie (niezbędne)
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Dane zamówienia

868 MHz: Państwa UE i niektóre inne kraje (np. CH, CN, NOR)
Lista krajów na stronie www.testo.com/saveris

Terminal kabinowy testo Saveris (Cockpit Unit)

Terminal kabinowy testo Saveris bez przerwy wyświetla wszystkie wartości
pomiarowe tak, aby kierowca mógł je monitorować podczas transportu.
Kierowca jest natychmiast ostrzegany w razie przekroczenia wartości
granicznych. Alternatywnie pełen zapis danych można wydrukować
w momencie przekazania towarów przy użyciu drukarki testo w terminalu
kabinowym.

Wyświetlacz alarmów i danych systemowych
Obszerna pamięć danych
Alarmy sygnalizowane diodą LED
Wydruk odczytów na drukarce na podczerwień
Zintegrowany akumulator awaryjny
Możliwość podłączenia do maks. 8 sond
Interfejs bezprzewodowy, USB i na podczerwień

Dane zamówienia

Pamięć
Wymiary
Waga
Klasa ochrony
Materiał obudowy
Częstotliwość radiowa
Zasilacz (niezbędny)

Maks. 20 000 odczytów
Ok. 150 x 90x 40 mm
Ok. 210 g
IP30
Plastik
868 MHz
Kable z wtyczką mini USB z adapterem 12/24
V DC

Akumulator*

Akumulator Li-ion (do zapisu kopii zapasowej danych
i przesyłu alarmów SMS w razie utraty zasilania)

Temp. pracy
Temp. składowania
Wskazanie
Interfejsy
Podłączana sonda
roadiowa

-30 do +65 °C
-40 do +85 °C
Wyświetlacz graficzny, 4 przyciski sterujące
USB, radiowy lub Ethernet
Do 2 stref o 4 bezprzewodowych sondach,
każda, max. 32 kanały

Montaż

Przyssawka z ramieniem teleskopowym

868 MHz

Dane techniczne

Terminal kabinowy Saveris
z kablem mini USB
i adapterem 12/24 V DC
Nr kat.
0572 0222

*Części wymagający okresowej wymiany
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Komponenty testo Saveris: Router, Konwerter i Extender

W niekorzystnych warunkach budowlanych połączenie radiowe można poprawić, względnie przedłużyć przez zastosowanie
routera. W systemie testo Saveris można oczywiście wykorzystać klika routerów. Jednocześnie szeregowe połączenie do 3
routerów V 2.0 pozwala na osiągnięcie maksymalnej elastyczności łączności bezprzewodowej.
Konwerter podłączony do gniazda Ethernetowego zamienia radiowy sygnał sondy na sygnał Ethernetowy. Pozwala to na
elastyczne połączenie sondy radiowej z istniejącą siecią Ethernet i wysyłanie sygnału nawet na duże odległości.
Extender Saveris przekształca sygnał bezprzewodowy sondy transportowej na sygnał Etheretowy. Przekaz danych z sondy
bezprzewodowej do Extendera następuje automatycznie, jeżeli obecny jest wystarczająco mocny sygnał bezprzewodowy.

Radio

Radio

Radio

Radio

Ethernet

Zastosowanie

testo Saveris-Router
V 1.0

testo Saveris-Router
V 2.0

• dla bazy Saveris
z oprogramowaniem
w wersji V 1.X

•dla bazy Saveris
z oprogramowaniem
w wersji V 2.X

Wymiary
Waga
Zasilanie

ok. 180 g
Zasilacz sieciowy 6.3 V DC; alternatywnie za
pośrednictwem terminali wtykowych/śrubowych
24 V AC/DC, pobór mocy < 0,5 W

Temp. pracy
Temp. składowania
Materiał obudowy
Klasa ochrony
Interfejsy
Podłączana sonda radiowa
Kaskadowe połączenie serwerów
Uchwyt ścienny

Radio

Ethernet

Konwerter testo Saveris Konwerter Saveris
V 1.0
V 2.0

Ethernet

Extender Saveris

•dla wszystkich wersji
• dla bazy Saveris
• dla wszystkich wersji
oprogramowania bazy
z oprogramowaniem
oprogramowania bazy
Saveris
w wersji V 2.X
Saveris
• tylko dla sond bezprzewo- • tylko dla sond bezprzewo- • tylko dla sond bezprzewodowych z oprogramowdowych z oprogramowdowych z oprogramowaniem w wersji 1.X
aniem w wersji 2.X
aniem w wersji 2.X
ok. 85 x 100 x 38 mm
ok. 190 g
Zasilacz sieciowy 6.3 V DC; alternatywnie za pośrednictwem terminali
wtykowych/śrubowych 24 V AC/DC, PoE, pobór mocy < 2 W

-20 do +50 °C
-40 do +60 °C
Plastik
IP54
Radio
maks. 5
Nie

Radio, Ethernet
maks. 15
Tak

w zestawie

maks 15 stacjonarnie
maks. 100 mobilnie

-

-

868 MHz

Wersje
Router Saveris, V 1.0, 868
MHz, transmisja radiowa
średnia

Router Saveris, V 2.0, 868
MHz, transmisja radiowa
średnia

Konwerter Saveris V 1.0
868 MHz, konwertuje
transmisję radiową średnią
na sygnał Ethernetowy

Konwerter Saveris V 2,0
868 MHz, konwertuje
transmisję radiową średnią
na sygnał Ethernetowy

Extender Saveris 868 MHz,
konwertuje transmisję
radiową średnią na sygnał
Ethernetowy

Nr kat.
0572 0119

Nr kat.
0572 0219

Nr kat.
0572 0118

Nr kat.
0572 0218

Nr kat.
0572 0217

Na liście danych zamówieniowych nie znajdują się zasilacze.
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Zasilacz

Nr katalogowy

Zapasowe baterie do sond radiowych (4 x bateria AA magnezmignon)

0515 0414

Zapasowe baterie do sond radiowych do pracy poniżej -10 °C
(4 x bateria Energizer L91 Photo lithium)

0515 0572

Akumulator litowo-jonowy do Bazy Saveris, sond ethernetowych
i sondy U1E

0515 5021

Międzynarodowy zasilacz sieciowy 100-240 V AC / 6.3 V DC; do pracy
na zasilaniu sieciowym lub na czas wymiany baterii w przyrządzie
Zasilacz sieciowy (do montażu na szynie DIN) 90 do 264 VAC /
24 VDC (2,5 A)
Zasilacz sieciowy (stołowy) 110 do 240 VAC / 24 VDC (350 mA)

0554 1749

Inne

Nr katalogowy

1

Antena z podstawą magnetyczną (dwupasmowa) i kablem
3 m, do Bazy z modułem GSM (nie dopuszczona w USA,
Kanadzie, Chile, Argentynie, Meksyku)
Antena z podstawą magnetyczną (czteropasmowa) do Bazy
z modułem GSM

0554 1096

0554 1748

0554 0525

2

0572 9999
Nr. Identyfikacyjny
0699 6111/1

3

Obudowa ochronna Saveris zabezpieczająca przed czyszczeniem
wysokociśnieniowym i uderzeniami, IP 69 K odpowiednia do sond
bezprzewodowych T1/T1D/T2/T2D/Pt/PtD/T2D/Pt/PtD/H4D/

0572 0200

4

Szybka drukarka Testo z bezprzewodowym interfejsem na
podczerwień, 1 rolka papieru termicznego i 4 bateriami
mignon do wydruku odczytów w terminalu kabinowym Saveris

0554 0549

Oprogramowanie

0440 6723
Nr katalogowy

Licencja testo Saveris-SBE Software 1 użytkownik

0572 0180

Licencja testo Saveris-PROF Software z dostępem przez Internet,
1-5 użytkowników wł. z dostępem przez Internet

0572 0181

Licencja testo Saveris-PROF Software 1-5 użytkowników Classic

0572 0192

Licencja testo Saveris-PROF Software +1 użytkownik Saveris PROF

0572 0190

Licencja testo Saveris-PROF Software + nielimitowana ilość
użytkowników

0572 9999

Licencja testo Saveris-CFR Software 1-5 użytkowników wł.
z dostępem przez Internet

0572 0182

Licencja testo Saveris-CFR Software +1 użytkownik

0572 0193

Licencja testo Saveris-CFR Software + nielimitowana ilość
użytkowników, Saveris CFR

0572 9999

Oprogramowanie regulacyjne

0572 0001

Dostęp przez Internet (opcja dodatkowa dla obecnych użytkowników
PROF./CFR)

0572 0183

Certyfikaty kalibracji

Nr katalogowy

Certyfikat ISO kalibracji temperatury; sonda temperatury; punkty
kalibracji -8 °C, 0 °C, +40 °C; na kanał/instrument (odpowiednie
dla Saveris T1/T2)

0520 0171

Certyfikat ISO kalibracji temperatury*; sonda temperatury; punkty
kalibracji -20 °C, 0 °C, +60 °C; na kanał/instrument (odpowiednie
dla Saveris T1/T2)

0520 0151

Certyfikat ISO kalibracji temperatury*; sonda temperatury; punkty
kalibracji -20 °C, 0 °C, +60 °C; na kanał/instrument (odpowiednie
dla Saveris T1/T2)

0520 0261

Certyfikat ISO kalibracji wilgotności; sonda wilgotności; punkty kalibracji
11.3 % wilg. wzg, i 75.3% wilg. wzg. przy +25 °C/+77 °F; na kanał/
instrument
Certyfikat DAkkS* kalibracji wilgotności; sonda wilgotności; punkty
kalibracji 11.3 % wilg. wzg. i 75.3 % wilg. wzg. przy +25 °C/+77 °F;
na kanał/instrument

Antena z podstawą magnetyczną
(dwupasmowa)

0554 0524

Moduł alarmowy (optyczny + dźwiękowy), podłączany do przekaźnika alarmowego Bazy, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, ciągłe świecenie:
czerwony, ciągły ton: brzęczyk, ok. 2.4 kHz (wymagany zailacz 0554 1749)

Adapter do programowania (z Mini DIN na USB) do sond
Ethernetowych, Konwerterów i Extenderów (konieczny, jeżeli
nie jest dostępny serwer DHCP)

1

2

Moduł alarmowy (optyczny +
dźwiękowy), można podłączyć
do przekaźnika alarmowego Bazy

3

Obudowa ochronna Saveris

4

0520 0076
Szybka drukarka testo
0520 0246
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Komponenty testo Saveris: Sondy radiowe
Wersje sondy z wewnętrznymi i zewnętrznymi czujnikami temperatury i z czujnikami wilgotności pozwalają na adaptację
do każdego zastosowania. Sondy radiowe dostępne są w opcji z wyświetlaczem i bez niego. Na wyświetlaczu pokazywane
są aktualne dane pomiarowe, stan baterii i moc sygnału radiowego.

°C/°F

Radio

Pt
100

Wewn

Wewn

Zewn

Zewn

Zewn

testo Saveris T2
Sonda radiowa ze złączem
sondy zewnętrznej i
wewnętrznym elementem NTC,
włącznik drzwiowy

testo Saveris T1

Sonda zewnętrzna

Czujnik wewn.

Sonda radiowa
z wewnętrznym
elementem NTC
Typ sondy

NTC

Zakres pomiarowy
Dokładność

-35 do +50 °C
±0.4 °C (-25 do +50 °C)
±0.8 °C (pozostały zakres)

Rozdzielczość
Typ sondy
Zakres pomiarowy
(przyrząd)

testo Saveris T3
2-kanałowa sonda radiowa
z 2 zewnętrznymi złączami
sond TC (możliwy wybór
charakterystyki TC)

NTC

0.1 °C
–

-35 do +50 °C
±0.4 °C (-25 do +50 °C)
±0.8 °C (pozostały zakres)
0.1 °C
NTC
-50 do +150 °C

-200 do +400 °C

Dokładność
(przyrząd)

–

Rozdzielczość (przyrząd)

–
–

Złącze

±0,2 °C (-25 do +70 °C)
±0,4 °C (pozostały zakres)

–

–

–

–
TC typ J

–
Pt100
-200 do +600 °C

TC typ S
0 do +1760 °C

±0.5 °C lub 0.5% mierzonej
wartości

0.1 °C/TE typ S 1 °C
0.1 °C
NTC przez gniazdo Mini DIN, 2 TCs przez gniazdo TC, maks.
Kabel włącznika drzwiowego różnica potencjału 2 V
dołączony do każdej dostawy
(1,80m)

Wymiary (obudowa):
Waga

Sonda radiowa
1 złącze Pt 100
–

-195 do +1350 °C -100 do +750 °C

TC typ T

–

testo Saveris Pt

–

–
TC typ K

81 mm

TC
81 mm

NTC
81 mm

NTC
81 mm

NTC

przy +25 °C
±0.1 °C (0 do +60 °C)
±0.2 °C (-100 do +200 °C)
±0.5 °C (pozostały zakres)
0.01 °C
1 Pt100 przez gniazdo
Mini DIN,

80 x 85 x 38 mm
ok. 240 g

Czas pracy baterii
(Typ: 4 x AA)

Żywotność baterii 3 lata przy +25 °C; 3 lata z bateriami Energizer L91 Photo lithium w zamrażarkach

Plastik

Materiał obudowy
Klasa ochrony
Częstotliwość radiowa
Cykl pomiarowy
Pamięć
Zgodność z normami
Temp. pracy
Temp. składowania
Wyświetlacz (opcjonalny)
Zasięg nadawania
Uchwyt ścienny

IP54
868 MHz
Standardowo 15 min, można wybrać od 1 min. do 24 h
6,000 odczytów na kanał
DIN EN 12830
–
-20 do +50 °C
-35 do +50 °C
-40 do +55 °C
2-liniowy LCD; 7 segmentów z symbolami
ok. 300 m w wolnej przestrzeni na częstotliwości 868 MHz,
w zestawie
IP68

IP68

868 MHz

Wersje
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Wersja bez
wyświetlacza

testo Saveris T1
Nr kat.
0572 1210 *

testo Saveris T2
Nr kat.
0572 1211 *

testo Saveris T3
Nr kat.
0572 9212 *

testo Saveris Pt
Nr kat.
0572 7211 *

Wersja z
wyświetlaczem

testo Saveris T1 D

testo Saveris T2 D

testo Saveris T3 D

testo Saveris Pt D

Nr kat.
0572 1220 *

Nr kat.
0572 1221 *

Nr kat.
0572 9222 *

Nr kat.
0572 7221 *

Baterie alkaliczne AA (0515 0414) są w zestawie zmówieniowym (nie dotyczy złącza analogowego). Sondy Saveris są dostarczane z protokołem kalibracji zawierającym
fabryczne dane regulacyjne. Certyfikaty kalibracji należy zamawiać oddzielnie.
* Konwerter Saveris V 2.0 (nr zam. 0572 0218) jest wymagana do integracji bezprzewodowych sond Saveris z systemami z bazą z oprogramowaniem w wersji V 1.X. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem Testo.

Zewn

Radio

Wewn

Czujnik wewn.
Sonda zewnętrzna

Zewn

V

Wewn

testo Saveris H2D

testo Saveris H3

Radiowa sonda wilgotności Sonda radiowa ze złączem
zewnętrznej sondy wilgotności

Sonda radiowa z wejściem
prądowo/napięciowym

NTC

–

1 kanał: Wejście prądowo/
napięciowe

–

2-żyłowy: 4 ... 20 mA 4-żyłowy:
0/4 ... 20 mA, 0 do 1/5/10 V,
moc: maks. 160 W przy 24 V DC

–

Prąd ±0.03 mA / 0.75 μA
Napięcie 0 do 1 V ±1.5 mV/39 μV
Napięcie 0 do 5 V ±7,5 mV/0,17 μV
Napięcie 0 do 10 V ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% odchylenia m.v./K od temperatury nominalnej 22 °C

–

Zakres pomiarowy
–
Dokładność

testo Saveris H4D

Czujnik
wilgotności

-20 do +50 0 do 100
°C
%wilg. wzg.1)
±0.5 °C

–
Czujnik wilgotności

NTC

Zakres pom. (przyrząd)

-20 do +50 °C 0 do +100 % wilg. wzg. **

Dokładność
(przyrząd)

±0.5 °C

Rozdzielczość (przyrząd) 0.1 °C

do 90 %wilg.wzg.: ±2 %wilg.
wzg. +25 °C
> 90 %wilg.wzg.: ±3 %wilg.
wzg. +25 °C
±0.03 %wilg.wzg./K
0,1%/0,1 °C td

sonda ze stałym
wysięgnikiem

0.1 °C

testo Saveris U1

±3 % wilg. wzg.

–

Złącze

mA

Radiowa sonda wilgotności

Typ sondy

Rozdzielczość
Typ sondy

mA and V

°C/°F and %RH
%RH NTC
%RH NTC

%RH NTC

0.1 °C%/0,1 °C td
–
–

–
–

–
NTC
Humidity sensor
-20 do +70 °C 0 do +100 %wilg.
±0.2 °C

wzg.

–

1)

patrz sondy
–

–
–
–

0.1%/0,1 °C td
0.1 °C
–
1 x gniazdo Mini DIN dla
2/4 żyłowe wejście prądowo/
zewnętrznej sondy wilgotności napięciowe
Interfejs serwisowy MiniDIN
umożliwiający regulację

Wymiary (obudowa):
Waga
Czas pracy baterii
(Typ: 4 x AA)
Materiał obudowy
Klasa ochrony
Częstotliwość radiowa
Cykl pomiarowy
Pamięć
Temp. pracy
Temp. składowania
Wyświetlacz (opcjonalny)

Zasięg nadawania
Uchwyt ścienny

ok. 85 x 100 x 38 mm
ok. 240 g

Zasilanie: Zasilacz sieciowy 6,3 VDC,
Żywotność baterii 3 lata przy +25 °C; 3 lata z bateriami Energizer L91 Photo lithium
20 do 30 V DC maks. 25 V AC
w zamrażarkach
Plastik
IP42
IP54
IP54
868 MHz
Standard 15 min, można wybrać od 1 min. do 24 h
6.000 odczytów na kanał
-20 do +50 °C
+5 do +45 °C
-40 do +55 °C
-25 do +60 °C
2-liniowy LCD; 7 segmentów z symbolami
(bez wyświetlacza)
ok. 300 m w wolnej przestrzeni na częstotliwości 868 MHz, ok. 100 m w wolnej przestrzeni na częstotliwości 2.4 GHz
z zestawie

Wersje
Wersja bez
wyświetlacza

868 MHz

80 x 85 x 38 mm
ok. 245 g

85 x 100 x 38 mm
ok. 256 g

Wersja z
testo Saveris H2 D
wyświetlaczem
Nr kat.
0572 6222 *

testo Saveris H3
Nr kat.
0572 6210 *
testo Saveris H3 D
Nr kat.
0572 6220 *

testo Saveris U1
Nr kat.
0572 3210 *
testo Saveris H4 D
Nr kat.
0572 6224 *

Baterie alkaliczne AA (0515 0414) są w zestawie zmówieniowym (nie dotyczy złącza analogowego). Sondy Saveris są dostarczane z protokołem kalibracji zawierającym
fabryczne dane regulacyjne. Certyfikaty kalibracji należy zamawiać oddzielnie.
* nie nadaje się do zastosowań, w których występuje stała wysoka wilgotność (>80 % wilg. wzg. przy ≤30 °C dla >12 h, >60 %wilg. wzg. przy >30 °C dla >12h). W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem Testo.
**Konwerter Saveris V 2.0 (nr zam. 0572 0218) jest wymagana do integracji bezprzewodowych sond Saveris z systemami z bazą z oprogramowaniem w wersji V 1.X. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem Testo.
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Komponenty testo Saveris: Sondy Ethernetowe
Sonda Ethernetowa może wykorzystać istniejącą infrastrukturę LAN. Pozwala to na przesyłanie danych z sondy do bazy,
nawet na długie dystanse. Sondy Ethernetowe posiadają wyświetlacz.

°C
NTC

TC

Pt
100

Zewn

Zewn

Zewn

testo Saveris T1E

testo Saveris T4 E

testo Saveris Pt E

Sonda Ethernetowa ze złączem
zewnętrznej sondy NTC

4-kanałowa Sonda Ethernetowa ze 4
złączami zewnętrznej sondy NTC

Sonda Ethernetowa ze złączem
zewnętrznego czujnika Pt100

NTC
-50 do +150 °C

TC typ K

TC typ J

-195 do +1350 °C

-100 do +750 °C

TC typ T

TC typ S

-200 do +400 °C

0 do +1760 °C

Sonda zewnętrzna

Ethernet

Typ sondy
Zakres pomiarowy
(przyrząd)
Dokładność
(przyrząd)

±0.2 °C (-25 do +70 °C)
±0.4 °C (pozostały zakres
pomiarowy)

Rozdzielczość (przyrząd) 0.1 °C

Złącze

1 NTC przez gniazdo Mini-DIN,

Pt100
-200 do +600 °C

±0.5 °C lub 0.5% mierzonej wartości

przy +25 °C
±0.1 °C (0 do +60 °C)
±0.2 °C (-100 do +200 °C)
±0.5 °C (pozostały zakres
pomiarowy)

0.1 °C/TC type S 1 °C
4 TC przez gniazdo TC,
maks. różnica potencjałów 50V

0.01 °C
1 Pt100 przez gniazdo Mini DIN,

Interfejs serwisowy MiniDIN umożliwiający regulację jest dostępny z zewnątrz
Wymiary (obudowa):
ok. 85 x 100 x 38 mm
Waga
ok. 220 g
Zasilanie
Zasilacz sieciowy 6.3 V DC; alternatywnie za pośrednictwem terminali wtykowych/śrubowych 24 V AC/DC, PoE
Zapasowa bateria
Li-ion (część zamienna)
Plastik
Materiał obudowy
Klasa ochrony
IP54
Cykl pomiarowy
2 sek. do 24 h
Pamięć
6000 odczytów na kanał
Temp. pracy
+5 do +45 °C
Temp. składowania
-25 do +60 °C
Pobór mocy
PoE klasa 0 (typowo ≤ 3 W)
Wyświetlacz (opcjonalny)
2-liniowy LCD; 7 segmentów z symbolami
Uchwyt ścienny
z zestawie
Wersje
Saveris T1 E
Saveris T4 E
testo Saveris Pt E Z
Z wyświetlaczem
Z wyświetlaczem
wyświetlaczem
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
0572 9194
0572 7191
0572 1191
Sondy Saveris są dostarczane z protokołem kalibracji zawierającym fabryczne dane regulacyjne. Certyfikaty kalibracji należy zamawiać oddzielnie. Moduły główne nie są dostarczane w zestawie.
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mA and V

°C/°F and %RH
%RH NTC
%RH NTC

%RH NTC
Zewn

Zewn

mA

Zewn

V

Wewn

Ethernet
testo Saveris
H2 E
Ethernetowa sonda
wilgotności 2 %

testo Saveris
H1 E
Ethernetowa sonda
wilgotności 1%

testo Saveris H4E

testo Saveris U1E

Sonda Ethernetowa ze złączem
zewnętrznej sondy wilgotności

Sonda radiowa z wejściem
prądowo/napięciowym

Sonda zewnętrzna

Czujnik wewn.

Typ sondy

1 kanał: Wejście prądowo/napięciowe

2-żyłowy: 4 ... 20 mA 4-żyłowy: 0/4 ... 20
mA, 0 do 1/5/10V, moc: maks. 160 W przy
24 V DC

Zakres pomiarowy

Prąd ±0.03 mA / 0.75 μA
Napięcie 0 do 1 V ±1.5 mV/39 μV
Napięcie 0 do 5 V ±7,5 mV/0,17 μV
Napięcie 0 do 10 V ±15 mV/0,34 μV
±0,02% odchylenia m.v./K od temperatury
nominalnej 22 °C

Dokładność

Typ sondy

NTC

Czujnik wilgotności NTC

Zakres pom. (przyrząd) -20 do +70 °C

Dokładność (Instrument)

±0.2 °C (0 do
+30 °C) ±0.5 °C
(pozostały zakres
pomiarowy)

Rozdzielczość

0.1 °C

do 90 %wilg.wzg.:
±1 %wilg.wzg. +0.7
% m.v. przy +25 °C >
90 %wilg.zwg.: ±1.4
%wilg.wzg. +0,7 %
m.v, ±0.03 %wilg.
wzg./K ± 1 cyfrowy

±0,5 °C

0.1%/0.1 °C td

Złącze

Czujnik wilgotności NTC

-20 do +70 °C 0 do 100 %wilg.wzg.1) -20 do +70 °C

0 do 100 %wilg.

0,1 °C

do 90 %wilg.wzg:
±2 %wilg.wzg. przy
+25 °C> 90 %wilg.
wzg.: ±3 %wilg.wzg.
przy +25 °C
±0.03 %wilg. wzg. /K
± 1 cyfrowy
0.1%/0.1 °C td

–

±0,2 °C

0.1 °C

Humidity sensor

–

0 do 100 %wilg.wzg.1)

–

patrz sondy
zewnetrzne

0.1%/0.1 °C td

1 x gniazdo Mini DIN dla
zewnętrznej sondy wilgotności

–
–
1x 2/4 żyłowe wejście
prądowo/ napięciowe

Interfejs serwisowy MiniDIN umożliwiający regulację jest dostępny z zewnątrz
Wymiary (obudowa):
Waga
Zasilanie
Zapasowa bateria

ok. 85 x 100 x 38 mm
ok. 254 g
ok. 240 g
ok. 230 g
Zasilacz sieciowy 6.3 V DC; alternatywnie za pośrednictwem terminali wtykowych/śrubowych 24 V AC/DC PoE
Li-ion

Materiał obudowy
Klasa ochrony
Cykl pomiarowy
Pamięć

Plastik
IP54
2 sek. do 24 h
6.000 odczytów
+5 do +45 °C

Temp. pracy
-25 do +60 °C
Temp. składowania
Pobór mocy
PoE klasa 0 (typowo ≤ 3 W)
2-liniowy LCD; 7 segmentów z symbolami
Wyświetlacz (opcjonalny)
Uchwyt ścienny
z zestawie
testo Saveris H1 E Z wyświetlaczem testo Saveris H2 E Z wyświetlaczem testo Saveris H4 E Z wyświetlaczem
Wersje
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
0572 6191
0572 6192
0572 6194

(bez wyświetlacza)
testo Saveris U1 E bez wyświetlacza

Nr kat.
0572 3190

Sondy Saveris są dostarczane z protokołem kalibracji zawierającym fabryczne dane regulacyjne. Certyfikaty kalibracji należy zamawiać oddzielnie. Moduły główne nie są dostarczane w zestawie.
** nie nadaje się do zastosowań, w których występuje stała wysoka wilgotność

Spiekane zakrywki dla sond Ethernetowych Saveris H1 E, H2 E i H2 D

Part no.

Metalowa osłona ochronna, Ø 12 mm do sond wilgotności, do pomiaru przy niskich prędkościach poniżej 10 m/s

0554 0755

Spiekany filtr ze stali nierdzewnej z porami 100 μm, chroniący czujnik przed zapyloną atmosferą lub większymi
prędkościami przepływu, do pomiaru w powietrzu zanieczyszczonym lub w większych prędkościach przepływu

0554 0641

Filtr z plecionki drucianej, Ø 12 mm

0554 0757

Spiekany filtr z PTFE, Ø 12 mm, do mediów agresywnych, zastosowań w wysokiej wilgotności (pomiary
długookresowe), dużej prędkości przepływu.

0554 0756

Naczynia solankowe testo do kontroli i regulacji sond wilgotności, 11.3% RH and 75.3% RH, z adapterem do sondy
wilgotności, szybki test kalibracji sondy wilgotności.

0554 0660
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testo Saveris

Akcesoria testo Saveris: Zewnętrzne sondy temperatury

Pt
100

Opis sondy

Zakres
sondy

Rysunek

Wytrzymała sonda pt100 ze stali
nierdzewnej do żywności (IP65)

125 mm

15 mm

Ø 4 mm

60 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 3.6 mm

t99

10 s
Klasa A (-50
do +300 °C),
Klasa B (pozostały
zakres pomiarowy)

0609 2272

-85 do +150 °C

Klasa A

0572 7001

35 s

0554 0213

Kabel połączeniowy do dowolnych czujników Pt100 z terminalami śrubowymi (połączenia 4-przewodowe) długość 3m,
maksymalna długość 20 m

TC

Opis sondy

Zakres
sondy

Rysunek

Sonda stacjonarna z tuleją ze stali
nierdzewnej, TC Typ K

40 mm

Nr kat.

-50 do +400 °C

Ø 3 mm

Połączenie: Stały kabel, przedłużany
Sonda penetrująca pt100 z kablem wstęgowym, -50 do +180
°C Klasa A

Dokładność

Dokładność

t99

Nr kat.

-50 do +205 °C

Klasa 2*

20 s

0628 7533

-40 do + 220 °C

Klasa 1

7s

0572 9001

-50 do +170 °C

Klasa 2*

150 s

0602 4792

-50 do +400 °C

Klasa 2*

-60 do +130 °C

Klasa 2*

5s

0602 4592

-50 do +120 °C

Klasa 1*

90 s

0628 0020

-50 do +400 °C

Klasa 2*

5s

0602 0644

-50 do +400 °C

Klasa 2*

5s

0602 0645

-50 do +250 °C

Klasa 2*

5s

0602 0646

1*

5s

0602 5792

Klasa 1*

4s

0602 5693

Ø 6 mm

Połączenie: Stały kabel, 1,9 m

Sonda magnetyczna, siła docisku ok.
20 N, z magnesami, do pomiaru na
powierzchniach
metalowych, TC Typ K
Sonda magnetyczna, siła docisku ok.
10N z magnesami do wyższych temperatur, do pomiarów na powierzchniach metalowych, TC typ K
Rurowa sonda z zaciskiem do rur
o średnicy 5-65 mm, z wymienną
głowica pomiarową, krótkotrwały
pomiar do +280°C, TC typ K
Sonda opaskowa z taśmą Velcro
(rzep) do pomiaru temperatury na rurach o średnicy do 120 mm,
Temp. maks. +120°C, TC typ K
Termopara z wtyczką TC,
elastyczna, długość 800 mm,
włókno szklane, TC Typ K
Termopara z wtyczką TC,
elastyczna, długość 1500 mm,
włókno szklane, TC Typ K
Termopara z wtyczką TC,
elastyczna, długość 1500 mm,
włókno szklane, TC Typ K
Zanurzeniowa końcówka pomiarowa,
elastyczna, TC

60 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 3.6 mm

35 mm
Ø 20 mm

Stały kabel, przedłużany
75 mm

0602 4892

Ø 21 mm

Połaczenie: Stały kabel 1.6 m

Połączenie: Stały kabel, 1,2 m
395 mm

Połączenie: Stały kabel, 1,5 m

20 mm

Sonda penetrująca z kablem
wstęgowym,
Typ K, długość kabla 2 m, IP54

800 mm
Ø 1.5 mm

1500 mm
Ø 1.5 mm

1500 mm
Ø 1.5 mm

-200 do +1000 °C Klasa
500 mm
Ø 1.5 mm

Zanurzeniowa końcówka pomiarowa,
do pomiarów w powietrzu/gazach
wydechowych (nie nadaje się do
pomiaru w piecach)
Podaną klasę dokładności sond radiowych
i Ethernetowych Saveris osiąga się przy
użyciu tych sond zewnętrznych.
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1000 mm

-200 do
+1300 °C

Ø 3 mm

*Zgodn. z normą EN 60584-2, dokładność Klasy 1 dotyczy -40 do +1000 °C (Typ K),
Klasy 2 dot. -40 do +1200 °C (Typ K), Klasy 3 dot. -200 do +40 °C (Typ K).

NTC Sondy podłączane

Ilustracja

Sonda prętowa, wtykana, IP 54

35 mm

Zakres
pomiaru

Dokładność

t99

-20 do +70 °C

±0.2 °C (-20 do +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 do +70 °C)

15 s

0628 7510

-30 do +90 °C

±0.2 °C (0 do +70 °C)
±0.5 °C (pozostały zakres
pomiarowy)

190 s

0628 7503*

-35 do +80 °C

±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (pozostały zakres
pomiarowy)

5s

0610 1725*

-35 do +80 °C

±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (pozostały zakres
pomiarowy) sek.

5s

0628 0006*

8s

0572 1001

20 s

0628 7507

8s

0613 2211*

Nr kat.

Ø 3 mm

Sonda stacjonarna z tuleją
aluminiową, IP65

40 mm
Ø 6 mm

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 2,4 m

Precyzyjna sonda zanurzeniowa/
penetrująca, -35 do +80 °C
długość kabla 1,5 m, IP 67

40 mm
Ø 3 mm

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 6 m
40 mm

Sonda NTC ze stali nierdzewnej
do żywności (IP65),
z przewodem z PU
Sonda opaskowa Velcro (rzep)
do rur o średnicy do 75 mm, Temp.
maks. +75°C, NTC

Ø 3 mm

Ø 3 mm

60 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 3.6 mm

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 1,5 m

Sonda penetrująca NTC z kablem
wstęgowym,
długość kabla 2 m, IP 54
Ścienna powierzchniowa sonda
temperatury, np. do
badania uszkodzeń konstrukcyjnych budynków

Ø 3 mm

-40 do +125 °C

-50 do +80 °C

±0.5 % odczytu (+100 do
+125 °C)
±0.2 °C (-25 do +80 °C)
±0.4 °C (pozostały zakres
pomiarowy)
±0.2 °C (0 do +70 °C)

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 3 m
125 mm

15 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 1,6 m
300 mm

30 mm

Precyzyjna sonda zanurzeniowa/
penetrująca -35 do +80 °C
długość kabla 6 m, IP 67

±0.5% odczytu (+100 do
-50 do +150 °C2) +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (pozostały zakres
pomiarowy)
-50 do +70 °C

±0,2 °C (-25 do +70 °C)
±0,4 °C (-50 do -25.1 °C)

0613 4611

Połączenie: Stały kabel; Długość kabla: 1,5 m

Standardowe czujniki temperatury z serii Testo mogą być indywidualnie dostosowane do aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji
prosimy o kontakt z partnerem Testo.

%RH Sondy podłączane

Sonda wilgotności/temperatury
12 mm

Ilustracja

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Sonda wilgotności/temperatury
4 mm

Podaną klasę precyzji sond radiowych i Ethernetowych Saveris osiąga się
przy użyciu tych sond zewnętrznych.

Zakres
pomiaru

Dokładność

-20 do +70 °C
0 do 100
%wilg. wzg.

±0.3 °C
±2 %wil.wzg. przy +25 °C (2
do 98 % wilg. wzg)
±0.03 %wilg. wzg/K
± 1 cyfrowy

±0.3 °C
0 do +40 °C
±2 %wilg.wzg. przy +25 °C
0 do 100 %wilg. (2 do 98 %wilg. wzg)
wzg
±0.08 %wilg.wzg./K
± 1 cyfra

Nr kat.

0572 6172

0572 6174

*Sonda testowana zgodnie z normą 12830 pod kątem przydatności do zastosowania transportowego i magazynowego
2) Zakres pomiaru długookresowego +125 °C, krótko do +150 °C lub
+140 °C (2 minuty)
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Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

0981 8114/msp/I/11.2014

testo Saveris

Testo Sp. z o. o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
Tel.: +48 22 292 76 80 do 83
Fax: +48 22 863 74 15
testo@testo.com.pl
www.testo.com.pl

