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Afișarea valorii temperaturii 

Stocare sigură a datelor

Display mare

Analiză și documentare rapidă a datelor pe PC

Rezistent la apă conform IP65

Capacitate de memorare 16,000 de valori măsurate

Mini înregistrator de
temperatură

testo 174T

°C

Mini înregistratorul pentru temperatură testo 174T este ideal

pentru însoțirea produselor în timpul transportului. Prin simpla

poziționare lângă produse, ex. în containere și camere

frigorifice, înregistratorul monitorizează continuu și sigur

temperatura. 

Software-ul gratuit ComSoft Basic permite programarea

rapidă a înregistratorului și analiza facilă a valorilor măsurate.

Sonda integrată NTC oferă acuratețe ridicată. 

Datorită domeniului mare de măsură și design-ului compact,

testo 174T este potrivit pentru aproape toate măsurătorile de

temperatură. 

www.testo.ro



Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

testo 174T

Date tehnice / Accesorii

testo 174T

Set testo 174T

testo 174T mini înregistrator de temperatură,
1-canal, incl. suport pentru perete, baterii (2
x CR 2032 litiu) și certificat de calibrare

testo 174T mini înregistrator de
temperatură, 1-canal, incl. interfață USB
pentru programarea și descărcarea
valorilor, suport de perete, baterii (2 x CR
2032 litiu) și certificat de calibrare 

Cod produs: 0572 1560

Cod produs: 0572 0561

Date tehnice generale

Canale 1 x intern

Tipul bateriei 2 baterii litiu (CR2032)

Durata de viață a bateriei 500 zile (ciclu de măsurare 15 min, +25 °C)

Temp. de operare -30 la +70 °C

Temp. de stocare -40 la +70 °C

Dimensiuni 60 x 38 x 18,5 mm

Clasa de protecție IP65

Rata de măsurare 1 min - 24 h

Memorie 16.000 citiri

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură 

0572 0500Interfața USB programarea și descărcarea valorilor din testo 174T și testo 174H

0515 5028

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0153

Baterie Litiu CR 2032 (vă rugăm comandați 2 baterii per logger)

Software ComSoft Basic pentru programarea și descărcarea valorilor din înregistratoarele Testo; prezentarea valorilor
măsurate sub formă tabelară și de grafic; funcție de exportare a datelor.

Software ComSoft Professional, incl. funcție de arhivare a datelor

Software ComSoft CFR 21 Partea 11 conform cerințelor CFR 21 Partea 11 pentru înregistratoare

Certificat de calibrare ISO pentru pentru temperatură
sondă de temperatură; puncte de calibrare -18°C; 0°C; +40°C per canal/instrument

www.testo.ro
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Tip senzor NTC

Domeniu de măsură

Acuratețe 
±1 cifră

Rezoluție

-30 la +70 °C

±0,5 °C (-30 la +70 °C)

0,1 °C


