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testo Saveris 2

A hőmérséklet, páratartalom és IAQ monitoring több szektorban 

egyre fontosabb. Annak ellenére azonban, hogy egy ideje már a 

végtelen digitális lehetőségek világában élünk, a hőmérséklet és 

páratartalom értékeket általában elavult és túlságosan összetett 

módszerekkel monitorozzuk. Más módja is van ennek: a testo 

Saveris 2 okos hőmérséklet, páratartalom és IAQ felügyeleti 

rendszer kihasználja a digitális világ nyújtotta előnyöket – több 

időt adva nekünk a fontosabb dolgokhoz.

A testo Saveris 2 a felhasználási területeken belüli 

rugalmasságban és a költségmegtakarításokban is verhetetlen. 

Legyen szó létesítményüzemeltetésről vagy gyógyszer- és 

élelmiszeripari termékek minőségbiztosításáról, a rendszer 

adatgyűjtői rendkívül sokoldalúak, gyakorlatilag bárhol 

használhatók, ahol hosszú távon szükséges hőmérséklet és 

páratartalom paraméterek mérése. A csatlakoztatható beszúró, 

felületi, és levegőhőmérséklet érzékelők széles választéka szinte 

minden feladatra nyújt megoldást.

Hőmérséklet, páratartalom és IAQ monitoring 
egy okos világhoz.

Egyszerű és megbízható monitorozás és dokumentáció.

Élelmiszeripar Gyógyszeripar Létesítményüzemeltetés
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Kevesebb stressz,  
nagyobb megbízhatóság.

Előnyök, melyek megkönnyítik életét.

Tudja, hogy adatai biztonságban vannak.

A mérési adatai a Testo Felhőben tárolódnak, 

ahol szigorú biztonsági szabványok 

gondoskodnak arról, hogy adatai biztonságban 

vannak. Továbbá az adatgyűjtő 10.000 mérési 

érték tárolására képes memóriával rendelkezik, 

így az adatok még áramkimaradás vagy WiFi 

hibák miatt sem vesznek el.

Idő megtakarítás, rövidebb körök.

A mérési értékek a vezeték nélküli hálózaton 

keresztül automatikusan továbbítódnak a Testo 

Felhőre. Jelentős mennyiségű idő spórolható 

azzal, hogy nem kell egyenként leolvasni az 

adatgyűjtők által mért értékeket a helyszínen.

Egyszerű dokumentáció.

Nincs több fárasztó papírmunka, hiányzó 

értékek, és hosszú listák: a testo Saveris 2 

segítségével automatikusan jelenítheti meg, 

elemezheti, és dokumentálhatja a mért 

értékeket. A mérési adatok és jegyzőkönyvek 

exportálhatók és automatikusan továbbíthatók 

e-mailben.

Egyszerű indítás.

A testo Saveris 2 használatához nincs szükség 

bármilyen szoftver telepítésére. Mindössze 

internetelérésre, WiFi-re, és egy hagyományos 

böngészőre van szüksége.

Gyors reagálás.

Határérték átlépés esetén a testo Saveris 2 

azonnal riaszt e-mailben, SMS-ben, vagy push 

értesítésekkel. Így gyorsan és hatékonyan 

orvosolhatja a problémát. 

Tartson szemmel minden adatot.

Minden mérési értéket előhívhat és elemezhet 

a világon bárhonnan egy okostelefonnal, 

táblagéppel, vagy PC-vel, és interneteléréssel.

Rugalmasan bővíthető.

A rendszer az Ön igényeihez igazítható, szükség 

esetén bővíthető további adatgyűjtőkkel. 

Az adatgyűjtőkre csatlakoztathatók külső 

érzékelőkkel a felhasználási területük tovább 

szélesíthető. Igény szerint személyre szabható 

megoldások.

Gondtalan csatlakozás.

A testo Saveris 2 különböző WiFi szabványt 

használ: 

(hagyományos) IEEE 802.11 b/g/n hálózatok, 

valamint IEEE 802.1x hálózatok WPA2 Enterprise 

titkosítással. A rendszer használható a már 

meglévő vezeték nélküli infrastruktúrával, így 

nincs szükség külön hálózat kiépítésére.

Online 
monitorozó 

rendszer
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testo Saveris 2

Minden irányítás alatt. 
Bárhol és bármikor.

A felhőalapú testo Saveris 2 szoftverrel könnyedén elvégezheti a mérési értékek 
dokumentációját és elemzését.

A testo Saveris 2 rendszer két elemből áll: a hardverből, és a felhőalapú szoftverből. 

A hardver hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtők széles  választékát foglalja magába, csatlakoztatható érzékelőkkel.  

A felhőalapú szoftver bármikor és bárhonnan elérhető: csak keresse fel a www.saveris.net weboldalt böngészőjével.  

Nincs szükség szoftverek telepítésére. 

Az adatgyűjtők beüzemelése gyerekjáték, elvégezhető a böngészőben. Miután az adatgyűj-

tők csatlakoztak a vezeték nélküli hálózatra, a mérési adatokat azonnal továbbítják a Felhőbe, 

ahol azok rendkívül egyszerűen elemezhetők. A Testo Felhő magas szintű biztonságot nyújt, a 

nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően működik (mint pl. PCI, DSS, ISO 27001, és 95/46/EC).  

A felületen bárhonnan és bármikor elérheti a mérési értékeket PC-n, okostelefonon, vagy tábla-

gépen. Határérték túllépés esetén a rendszer azonnal riasztást küld.  A testo Saveris 2-vel min-

den szabványnak és előírásnak megfelel, optimalizálhatja folyamatait, garantálhatja a 

minőséget, és növelheti a hatékonyságot. Hőmérséklet, páratartalom és IAQ felügyelet a modern világ adta  

lehetőségekkel. 

A testo Saveris 2 rendszer

Online 
monitorozó 
rendszer

Hardver

Szoftver

PC / okostelefon 
elérés
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A testo Saveris 2 Felhő csomag.

Speciálisan kifejlesztve minden mérési feladathoz.

Magyarázat
Alap (Basic) 
Felhő licenc

Profi (Advan-
ced) Felhő 

licenc

Mérési  
ciklusok

Több felhasználási területen a hőmérséklet csak lassan változik, vagy nem 

akarja a változást rögzíteni addig, míg az nem állandó egy adott idő alatt. 

Ezekben az esetekben válasszon 15 perces, vagy annál hosszabb mérési 

ciklusokat.

15 perc ...  
24 óra

1 perc ... 24 óra

Adattárolás

Sok felhasználó megadott időközönként letölti a mérési adatokat a saját 

számítógépére. Ha Ön inkább egy központi helyen tartana minden adatot, 

válassza a Profi licencet.

Max. 3 hónap Max. 2 év

Jegyzőkönyvek

A felhasználók gyakran manuálisan letöltik a jegyzőkönyveket PC-jükre, és 

ott tárolják azokat. Azonban kényelmesebb, ha saját igényei szerint állítja 

be a jegyzőkönyveket, amiket a rendszer automatikusan elküld e-mailben.

Manuális Automatikus

Felhasználók 
száma fiókon-
ként

Ha csak saját maga szeretné használni a rendszert, egy felhasználó 

elég Önnek. Sokan azonban további felhasználókat is létrehoznak, akik 

feldolgozhatják a riasztást közvetlenül a rendszerben.

1 10

Riasztások

A testo Saveris 2 rendszer egyik hatalmas előnye, hogy nem csak 

mérheti és rögzítheti a paramétereket, hanem riasztásokat is beállíthat 

határérték átlépésekhez. Az SMS riasztások használatához a Profi 

licencre van szüksége.

E-mail
E-mail, 
SMS*

*  A csomag tartalma: 25 SMS/adatgyűjtő/év; további SMS-ek igényelhetők.
Árainkért keressen fel minket.

A testo Saveris 2 adatgyűjtő vásárlásával egy díjmentes 

Alap licencet kap a testo Saveris 2 szoftverhez. A szoftvert 

használhatja mérésekhez és az adatok tárolásához, valamint 

jegyzőkönyv készítéshez. 

Díj ellenében a Profi csomag használatára is lehetősége van. 

Az alábbi rövid áttekintésből megtudhatja, mikor melyik 

csomagot érdemes választani. 

Használat három lépésben

              Regisztráció

Kérjük regisztráljon a www.saveris.net weboldalon. Egy megerősítő linket küldünk a megadott 

e-mail címre, amivel véglegesítheti a regisztrációt.  

Megjegyzés: Amennyiben nem találja meg az e-mailt a beérkező üzenetek között,  

kérjük, ellenőrizze a spam mappát is. 

              Bejelentkezés

Most már bejelentkezhet testo Saveris 2 fiókjába. 

Megjegyzés:  A regisztráció során automatikusan kap egy Alap licencet. Szükség esetén válthat 

a díjköteles Profi licencre.

              Konfiguráció
Integrálja adatgyűjtőit és konfigurálja a szoftvert saját igényei szerint. 

További információkért és oktatóvideókért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Online 
monitorozó 

rendszer
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Adatai biztonsága fontos 
számunkra!

Adatvédelem a testo Saveris 2 és a testo 160 adatgyűjtőkkel

Ahhoz, hogy a Testo adatgyűjtők használatánál garantáljuk a mért és személyes adatok integritását és biztonságát, A Testo és IT 

partnerei nem csak a legmagasabb biztonsági követelményeknek és előírásoknak felelnek meg; az adatgyűjtők a legújabb biztonsági 

megoldásokkal lettek kifejlesztve. Csak annyi információt tárolunk, amennyi szükséges, és olyan keveset, amennyit csak lehetséges 

a rendszer hatékonyságának és biztonságának garantálásához. Az alábbi oldalon minden fontos információt megtalál; amennyiben 

további kérdése van, keressen fel minket megadott elérhetőségeink egyikén.

rendelkezünk Amerikában és Ázsiában a biztonságos, rövid 

válasz idejű kapcsolat és az alacsony hibahatárok érdekében. 

•  Rendszerünket mindenkor a lehető legfrissebb állapotban 

tartjuk.

•  Az adatok helyessége szintén a nagy rendszerbiztonság része. 

A mérési adatok tárolódnak az adatgyűjtőben egészen addig, 

amíg a rendszer meg nem erősítette azok épségét, és nem 

kerülnek mentésre a felhőben.

•  A testo Saveris 2 és a testo 160 adatgyűjtők integrálhatók a 

WiFi hálózatok nagy részébe, valamint támogatják a WPA2 

Enterprise titkosítást. 

•  A testo Saveris 2 és a testo 160 adatgyűjtők által használt 

portokat csak kimenő kommunikációhoz szükséges nyitva 

tartani.

•  Minden testo Saveris 2 és testo 160 adatgyűjtő egyedi MAC 

címmel rendelkezik.

Részletes információ a testo Saveris 2 és a testo 160 WiFi-s adatgyűjtő rendszerekről

Támogatott 
hálózatok

Támogatott hálózat titkosítási eljárások Router portok (nincs szükség két 
irányú kommunikációra

Böngésző 
portok

Azonosítás

Rendelési számok: 
0572 2031 és 0572 
2035 között:
IEEE 802.11 b/g/n
IEEE 802.1X

Rendelési számok: 
0572 2001 és 0572 
2005 között:
IEEE 802.11 b/g/n

2,4 GHz, adatátvitel 
150 MBps 
sebességig

Titkosítatlan WEP WPA (TKIP) WPA2 (AES)

0572 2031 és 0572 2035 közötti adatgyűjtők WPA2 
Enterprise hálózatot is támogatják a következő 
hitelesítési eljárásokkal: 

EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-
TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, 
EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-
MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK

TCP

0572 203x rend. sz.-tól port 
8883; MQTT protokoll

0572 200x rend. sz.-ig port 
1883; MQTT protokoll

Port 443 
(https)

Port 80 
(http) IP cím: Dinamikus 

(DHCP), de 
statikusan is 
meghatározható

Egyedi MAC cím:UDP

Port 53 (DNS névfeloldás)

Port 123 (SNTP 
időszinkronizáció); szükség 
esetén saját NTP szerver 
definiálható

Milyen adatokról beszélünk?

•  Személyes adatok: a rendszerben tárolt felhasználói adatok 

a bejelentkezéshez és a riasztásokhoz szükségesek.  

A weboldal forgalmának elemzése anonim adatokkal történik. 

A szolgáltatás javításához szükséges adatoknál a weboldal 

forgalmának rögzítése anonim adatokkal történik. 

•  Mérési adatok: a mért értékek nyomon követhetőségének és a 

megfelelő dokumentáció biztosításához.

Hogyan védi meg a Testo az Ön adatait?

•  Minden adatot komoly biztonsági intézkedések védenek, a 

továbbítás során az adatok titkosítva vannak. 

•  Felügyeleti és szervizeszközeinkkel mindig szemmel tartjuk a 

rendszerünk elérhetőségét.

•  A testo Saveris 2 szoftvert biztonságosan kezelheti az internet 

böngészőjével (SSL és https átvitel).

•  Felhő infrastruktúránkon tanúsított és hitelesített partnerünkkel, 

az Amazon Web Service -szel (AWS) dolgozunk együtt.  

(pl. PCI DSS, ISO 27001 és 95/46/EC tanúsítvány).  Az Amazon 

nem rendelkezik semmiféle hozzáféréssel az adataihoz. Európai 

ügyfeleinkkel tanúsított németországi adatközpontokkal 

dolgozunk; további, független adatközpontokkal is 

Online 
monitorozó 
rendszer

testo Saveris 2
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A biztonságos élelmiszerek  
a legfinomabbak

Folyamatos hőmérséklet monitorozás és egyszerű dokumentáció

Friss, könnyen romló áruk esetében fontos a megfelelő környezeti 

körülmények fenntartása minden időben, hogy ne kerüljenek 

gyengébb minőségű áruk forgalomba. A testo Saveris 2 

használata garantálja, hogy a hőmérséklet értékek mindig 

a megfelelő tartományban lesznek, és hogy megfelelnek az 

előírásoknak Biztosíthatja termékei minőségét és vásárlói 

elégedettségét. 

Élelmiszerboltokban és üzletláncokban

A friss élelmiszerek minden nap kihívást jelentenek a 

minőségért felelős személyzetnek az élelmiszerüzletekben.  

A gyümölcsöknek, zöldségeknek, húsoknak, és tejtermékeknek 

nem csak a kinézete fontos, higiéniai szempontból hibátlannak, 

biztonságosnak kell lenniük. A hőmérséklet minden esetben 

kritikus tényező. 

Hentesüzletek, pékségek, élelmiszerfeldolgozó 

vállalkozások

A pékségek, hentesüzletek, valamint a kisebb élelmiszerfeldol-

gozó vállalkozások, mint pl. a csemegeboltok és büfék komoly 

kihívással küzdenek: gyakran egyszerre kell foglalkozniuk az 

élelmiszergyártással, tárolással, és az értékesítéssel. A nagy 

konyhákban, mint pl. a menzákon, és a vendéglátó létesítmé-

nyekben magas szintű gondoskodás, szorgalom, és szakértelem 

is szükséges.

Fagyasztó felügyelet üzletláncokban
(testo Saveris 2-T1)

Hűtőhelyiség felügyelet a hentesüzletben
(testo Saveris 2-T2 külső NTC érzékelővel és ajtónyitás 
érzékelővel)

Hűtőpult monitorozás üzletláncokban
(testo Saveris 2-H1)

„A nyers és hőkezelt hústermékeink minősége első számú prioritásunk 
a mindennapi munkánk során. A testo Saveris 2 adatgyűjtő rendszer 
megfelel a magas követelményeinknek, nagyszerű ár-érték aránnyal 
bír és megadja a kellő biztonságot, amire mindig szükségem van.  
Jó szívvel ajánljuk!”

Ralf Spindler, Németország
Hentesmester és ügyvezető igazgató, Metzgerei Spindler

Élelmiszer- 
ipar

testo Saveris 2
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Rendelési javaslat
Hűtött tároló felügyelet

Rendelési javaslat 
Hűtött tároló felügyelet

Az adatgyűjtő elhelyezését közvetlenül a hűtött helyiség elé 

javasoljuk.

Előnye: Nem szükséges bemenni a helyiségbe a hőmérséklet 

leolvasásához. Használja a testo Saveris 2-T2 adatgyűjtőt a 

szalagkábeles érzékelővel. 

Tipp: Hogy biztosra menjen, hogy az ajtó mindig zárva van, 

csatlakoztasson egy ajtónyitás érzékelőt. Ezzel garantálhatja az 

értékes áruk biztonságát. 

Ha nincs lehetősége arra, hogy vezetéket juttasson a hűtött 

helyiségbe, akkor közvetlenül bent kell elhelyeznie az adatgyűjtőt: 

a testo Saveris 2-T1 egy belső hőmérséklet érzékelővel 

alkalmas erre a feladatra. Ha ezzel egy időben az ajtó nyitását is 

monitorozni szeretné, a testo Saveris 2-T2 az ideális megoldás. 

Erre az adatgyűjtőre egyidejűleg csatlakoztathat hőmérséklet 

érzékelőt (pl. NTC érzékelő csonk) és ajtónyitás érzékelőt.

Megjegyzés: A hűtőhelyiségekben testo Saveris 2 hálózati 

egységgel, vagy akár Lítium elemekkel is működtethető a 

hagyományos elemek helyett.

A testo Saveris 2-T2 adatgyűjtőink alkalmasak fagyasztók 

monitorozására. Rögzítse a műszert a kritikus méréspontnál.  

A mérési értékek automatikusan továbbítódnak a Felhő 

adatbázisba. Hőmérséklet eltérések esetén a rendszer 

megbízhatóan riaszt. Az idővezérelt riasztással még gyorsabban 

reagálhat a mindennapi követelményekre. Például, a 

riasztások elkerülhetők a megadott hőmérséklet határértékek 

kikapcsolásával egy hűtő leolvasztása során.

Megjegyzés: A gyümölcsök és zöldségek monitorozásánál 

érdemes a hőmérséklet mellett a páratartalmat is mérni.  

Erre a feladatra a testo Saveris 2-H1 hőmérséklet és páratartalom 

adatgyűjtőt ajánljuk, mely beépített hőmérséklet és páratartalom 

érzékelővel rendelkezik.

testo Saveris 2-T1 
WiFi adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) kijelzővel és 
belső NTC hőmérséklet érzékelővel, USB kábellel, fali 
konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal 

Rend. sz.: 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
WiFi adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) hőmérséklet és 
relatív páratartalom kijelzéssel, belső kapacitív páratarta-
lom érzékelővel, USB kábellel, fali konzollal, elemekkel, 
gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2034 

NTC hőmérséklet érzékelő 

Rend. sz.: 0572 1001 

Ajtónyitás érzékelő csatlakozó kábel 

Rend. sz.: 0572 2152

testo Saveris 2-T1 
WiFi adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) kijelzővel és 
belső NTC hőmérséklet érzékelővel, USB kábellel, fali 
konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal 

Rend. sz.: 0572 2031 

testo Saveris 2-T2 ajtónyitás érzékelővel
WiFi adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) kijelzővel két 
csatlakozóval külső NTC hőmérséklet érzékelőhöz vagy 
ajtónyitás érzékelőhöz, USB kábellel, fali konzollal, ele-
mekkel, gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2032

Érzékelő csonk, IP 54 

Rend. sz.: 0628 7510 

Élelmiszer-
ipar
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Hűtő monitorozás kórházakban (testo Saveris 2-T2 külső 
NTC érzékelővel és ajtónyitás érzékelővel)

Gyógyszertár tárolók monitorozása (testo Saveris 2-H1) Ultrafagyasztó felügyelet laboratóriumokban 
(testo Saveris 2-T3 hőmérséklet érzékelővel)

„A testo Saveris 2 igényeinkhez szabott megoldást nyújt a hőmérsékletre 
érzékeny gyógyszerek monitorozásában. Ha a hűtőkben lévő hőmérséklet 
átlépi a 2 °C és 8 °C közötti kritikus értékeket, a rendszer azonnal jelzi 
azt nekünk. Ez kulcsfontosságú a hűtési láncnak való megfelelés 
szempontjából, valamint elengedhetetlen egyes gyógyszereknél. A 
rendszerrel elég gyorsan tudunk reagálni ahhoz, hogy megakadályozzuk 
a termékek károsodását.”

François-Xavier Crozet
Franciaország 
Ügyvezető igazgató, RUBEX Pharma

„Teljesen elkötelezettek vagyunk a gyógyszerbiztonság iránt.  
A fogyasztóknak is tisztában kel lenniük: gyógyszertáraink 100%-os 
minőséget nyújtanak. Mindent megteszünk, amit csak lehet a gyógyszerek 
megfelelő és elővigyázatos kezeléséhez. A testo Saveris 2 rendszerrel ez 
erőfeszítések nélkül is lehetséges. Őszintén ajánlom a rendszert minden 
kollégámnak.”

Alexander Jaksche, gyógyszerész, a darmstadti Apotheke der 
Mathildenhöhe gyógyszertár tulajdonosa

A gyógyszertáraknak és a kórházaknak a páciensek egészsége 

elsődleges fontosságú. Itt különösen fontos, hogy elkerüljük a 

gyógyszerek és vérkészítmények nem megfelelő tárolásából 

adódó kockázatokat. A hőmérséklet- és páraérzékeny 

gyógyszereket felügyelt környezeti körülmények között kell 

tárolni, a megfelelőségüket folyamatosan monitorozni és 

dokumentálni kell. Az ezért felelős személyzetnek rendkívül 

sok időt kell ezzel töltenie, mivel egyetlen hiba is súlyos 

következményekkel járhat: egy gyógyszertári hűtő gyakran akár 

20.000 euró értékű gyógyszert is tárolhat – a gyógyszertár jó 

hírével együtt.

A megfelelő minőségű 
gyógyszerekért.

Automatizált hőmérséklet és páratartalom monitorozás gyógyászati termékek tárolásához 
gyógyszertárakban és kórházakban a testo Saveris 2 rendszerrel

Gyógyszer-
ipar

testo Saveris 2
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Gyógyszer-
ipar

Rendelési javaslat 
Gyógyszerészeti hűtőszekrények monitorozása

Rendelési javaslat 
Gyógyszerészeti ultrafagyasztó monitorozás

Rendelési javaslat 
Gyógyszerészeti tisztaterek

testo Saveris 2 -  
szett hőmérséklet felügyeletre 
hűtőkben
testo Saveris 2-T2 WiFi-s 
adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) 
hőmérséklet kijelzéssel, két 
csatlakozóval NTC hőmérséklet 
érzékelőhöz vagy ajtónyitás 
érzékelőhöz, két szalagkábeles 
hőmérséklet érzékelővel, két 
üvegfiolával pufferoldathoz, USB 
kábellel, fali konzollal, elemekkel, 
és gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2103

testo Saveris 2-T3
testo Saveris 2-T3; WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli 
hálózat) hőmérséklet kijelzéssel, két csatlakozóval külső 
NTC hőmérséklet érzékelőhöz (K, T, J típusú), USB 
kábellel, fali konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal 

Rend. sz.: 0572 2033 

Hőmérséklet érzékelők
Gyors válasz idejű hőmérséklet  
érzékelő nagy méréstartománnyal  
(-200 ... +1.000 °C) levegő, folyadé-
kok, krémek, és felületek hőmérséklet 
méréséhez.

Rend. sz.: 0602 0493

testo Saveris 2-H1
WiFi adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) hőmérséklet és 
relatív páratartalom kijelzéssel, belső kapacitív páratartalom 
érzékelővel, USB kábellel, fali konzollal, elemekkel, gyári 
műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2034 

A páciensek gyógyulásának elengedhetetlen feltétele a gyógyszer 

és vérkészítmény hűtőszekrények monitorozása az előírásoknak 

való megfelelés céljából. A testo Saveris 2 egyszerűvé teszi a 

nagy számú, akár nehezen elérhető méréspontok folyamatos 

felügyeletét. A riasztás funkcióval azonnal reakció lehetséges 

a környezeti körülményekben bekövetkezett változásokra.  

A rendszerrel megóvhatja az életmentő vérkészítmények 

épségét.

Az ultrafagyasztók lehetővé teszik a minták hosszú távú 

biztonságos tárolását -86 °C-tól akár -150 °C-ig. Ezen fagyasztók 

monitorozásához használhatja a testo Saveris 2-T3 adatgyűjtőt a 

megfelelő hőelemmel. 

Használja a testo Saveris 2-H1 WiFi-s adatgyűjtőt a tisztaterek 

hőmérsékletének és páratartalmának monitorozásához. 
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Egy ipari vállalat létesítményének vezetőjeként sok kritikus 

folyamatért felelős. Az Ön feladata a rendszerek elérhetőségének 

biztosítása. Ha a központi funkcionális egységek – mint pl. 

a légtechnikai rendszerek – meghibásodása túl későn kerül 

azonosításra, hőkárokat okozhatnak a termékekben és a 

gépezetekben, ami hatalmas többletköltséget jelent a vállalatnak.

A környezeti feltételek, így a hőmérséklet és a páratartalom 

felügyelete, ezért elengedhetetlen a meghibásodások korai 

észlelésében. 

A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszerrel automatizált 

módon mérheti a környezeti feltételeket, még a nehezen elérhető 

helyeken is. Minden adatot elérhet a rendszer központjából. A 

következő oldalon megtudhatja, hogy pontosan hogyan működik 

a rendszer.

Szerverszoba felügyelet az iparban (testo Saveris 2-T1) Penészedés megakadályozása – páratartalom 
épületekben (testo Saveris 2-H2 a digitális, külső 
páratartalom érzékelővel 0572 2154)

Penészedés megakadályozása – belső levegőminőség 
(testo Saveris 2-T1)

„A testo Saveris 2 nagy megbízhatóságot nyújt. A rendszer egy kiváló 
befektetés; egyszerű megoldás, mellyel azonnal reagálhatunk bármilyen 
változásra az adatközpontunkban – bárhonnan, bármikor.  Ajánlom.”

Leonardo Machado
Portugália
IT igazgató, CICCOPN

Mérési megoldások a 
létesítményüzemeltetés minden 
követelményére

Automatizált hőmérséklet és páratartalom felügyelet

Létesítmény 
üzemeltetés

testo Saveris 2
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testo Saveris 2-T1 
WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) kijelzővel és 
belső NTC hőmérséklet érzékelővel, USB kábellel, fali 
konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal 

Rend. sz.: 0572 2031 

testo Saveris 2-H2
testo Saveris 2-H2; WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli 
hálózat) hőmérséklet és relatív páratartalom kijelzéssel, 
csatlakozóval egy külső páratartalom érzékelőhöz, USB 
kábellel, fali konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2035

Csatlakoztatható páratartalom/hőmérséklet 
érzékelő
Rend. sz.: 0572 2154

testo Saveris 2-H1
WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) hőmérséklet 
és relatív páratartalom kijelzéssel, belső kapacitív 
páratartalom érzékelővel, USB kábellel, fali konzollal, 
elemekkel, gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2034 

Rendelési javaslat 
Penészedés megakadályozása – IAQ

A környezeti körülmények által az épületben okozott károk 

felméréséhez és megakadályozásához a testo Saveris 2-T1 vagy 

a testo Saveris 2-H1 adatgyűjtőt ajánljuk. 

testo Saveris 2-T1 
WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) kijelzővel és 
belső NTC hőmérséklet érzékelővel, USB kábellel, fali 
konzollal, elemekkel, gyári műbizonylattal 

Rend. sz.: 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
WiFi-s adatgyűjtő (vezeték nélküli hálózat) hőmérséklet 
és relatív páratartalom kijelzéssel, belső kapacitív 
páratartalom érzékelővel, USB kábellel, fali konzollal, 
elemekkel, gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0572 2034 

Rendelési javaslat
Szerverszoba felügyelet

Rendelési javaslat 
Penészedés megakadályozása – épület kiszárítás

Minden olyan helyen ügyelni kell a belső levegőminőségre, ahol 

szerverek futnak. Ha egy szerverszoba túl meleg vagy párás 

lesz, az nagyban megnöveli a meghibásodások kockázatát. 

Még akkor is lehetnek hirtelen hőmérséklet emelkedések, 

ha a légkondicionáló rendszer szünetmentesen működik.  

A testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer automatizált 

hőmérséklet és páratartalom monitorozást nyújt 

szerverszobákban minimális energia befektetéssel, így javítja 

rendszerei elérhetőségét.

A magas nedvességtartalom által az épületben okozott károk 

felméréséhez és megakadályozásához a testo Saveris 2-H2 

WiFi-s adatgyűjtőt ajánljuk a külső digitális páratartalom/

hőmérséklet érzékelővel (0572 2154) 

Létesítmény 
üzemeltetés
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Hőmérséklet mérés a környezetbe olvadó műszerrel  
(testo 160 THL, THE, E, dekorációs borítással)

Múzeumi kiállítások védelme fény, hőmérséklet, 
páratartalom és IAQ mérésekkel (testo 160)

IAQ mérés a belső levegőminőség javításához (testo 160 
IAQ)

"A 4 órás tűzvédelmű betonfalak nagyon tömörek, így nem voltam benne 
biztos, hogy egy vezeték nélküli rendszer működne-e. A rendszer azonban 
nagyon jól működik, szabadon tudjuk mozgatni az adatgyűjtőket anélkül, 
hogy újra kellene kábelezni a helyiségeket."

Jim Grundy
London
Művészeti műveleti igazgató, Gander & White

Ha értékes tárgyakat szeretne monitorozni múzeumokban és 

irattárakban, a testo 160 felügyeleti rendszer ideális a feladatra.  

A rendszerrel megóvhatja a műtárgyakat a penészedéstől, a 

kifakulástól, a rozsdától, és torzulástól átfogóan, mégis szinte 

láthatatlanul. A műszer funkciói kifejezetten múzeumi és irattári 

feladatokra lett kifejlesztve: A rendszer riaszt, ha egy megadott 

időn belül túl sok fénysugárzás éri, a testre szabható dekorációs 

borítással a műszerek beleolvadnak a környezetükbe. 

 

Ha túl sokan tartózkodnak egy légtérben, a levegő minősége 

romlik, nagyobb a rosszullét kockázata. A testo 160 IAQ 

adatgyűjtővel hatékonyan felügyelheti a belső levegőminőséget, 

így nem csak az értékes tárgyakat óvhatja meg, hanem 

megteremtheti a tökéletes légkört alkalmazottai és ügyfelei 

számára. 

Hőmérséklet, páratartalom és IAQ 
felügyelet múzeumok, levéltárak, 
középületek részére.

Hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás, UV sugárzás, és CO2 koncentráció felügyelete.

testo Saveris 2

Létesítmény 
üzemeltetés
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Rendelési javaslat 
Múzeumi tárgyak védelme fény, hőmérséklet, páratartalom és IAQ mérésekkel 

Rendelési javaslat 
Belső levegőminőség

A nem megfelelő fényviszonyok és a rossz minőségű levegő nagy 

kockázatot jelent a kiállításoknak. Felgyorsítják a természetes 

öregedési folyamatot, visszafordíthatatlan mikro-repedéseket 

okoznak, kifehérítik, vagy eltorzítják a színeket. Mérjen 

hőmérsékletet, páratartalmat, megvilágítást, és UV sugárzást 

megbízhatóan vitrinekben vagy kiállítótermekben a testo 160 E 

WiFi-s adatgyűjtővel. 

A megbízható monitorozás rendkívül fontos, mivel a belső 

levegőminőség hatással van az egészségünkre. A testo 160 IAQ 

WiFi-s adatgyűjtő ideális a belső levegőminőség felügyeletére 

létesítményüzemeltetésben.

A Testo dekorációs borításaival a figyelem középpontjában 

mindig a kiállítási tárgyak lesznek. A testre szabható borításnak 

köszönhetően bármilyen kiállításba integrálhatja WiFi-s 

adatgyűjtőt.

testo 160 E
testo 160 E WiFi-s adatgyűjtő két csatlakozóval  
(S-TH, S-LuxUV, vagy S-Lux érzékelőkhöz) 

Rend. sz.: 0572 2022

testo 160 IAQ 
testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtő kijelzővel és beépített 
hőmérséklet, páratartalom, CO₂ és légköri nyomás 
érzékelővel, hálózati egységgel

Rend. sz.: 0572 2014

Rendelési javaslat 
Hőmérséklet mérés környezetbe beolvadó 
műszerrel 

testo Saveris 160 THL 
testo 160 THL WiFi-s adatgyűjtő beépített hőmérséklet 
és páratartalom, valamint LUX és UV érzékelővel

Rend. sz.: 0572 2024

testo 160 THE
testo 160 THE WiFi-s adatgyűjtő beépített hőmérséklet 
és páratartalom érzékelővel, valamint két érzékelő 
csatlakozóval (S-TH, S-LuxUV, S-Lux)

Rend. sz.:0572 2023

testo 160 E
testo 160 E WiFi-s adatgyűjtő két csatlakozóval (S-TH, 
S-LuxUV, vagy S-Lux érzékelőkhöz)  

Rend. sz.: 0572 2022

Létesítmény 
üzemeltetés
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A testo Saveris 2 
adatgyűjtők áttekintése

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Általános adatok

Rövid leírás testo Saveris 2-T1; WiFi-s 
adatgyűjtő (vezeték nélküli 
hálózat) kijelzővel és belső 

NTC hőmérséklet érzékelővel, 
USB kábellel, fali konzollal, 

elemekkel, gyári műbizonylattal

testo Saveris 2-T2; WiFi 
adatgyűjtő (vezeték nélküli 

hálózat) hőmérséklet kijelzéssel, 
két csatlakozóval külső NTC 

hőmérséklet érzékelőhöz 
vagy ajtónyitás érzékelőhöz, 
USB kábellel, fali konzollal, 

elemekkel, gyári műbizonylattal

testo Saveris 2-T3; WiFi-s 
adatgyűjtő (vezeték nélküli 

hálózat) hőmérséklet kijelzéssel, 
két csatlakozóval külső TC 

hőmérséklet érzékelőhöz (K, 
T, J típusú), USB kábellel, fali 

konzollal, elemekkel, gyári 
műbizonylattal

Rendelési szám 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Műszaki adatok

Mérési paraméterek Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet

Széles méréstartomány – –

Csatornák 1x NTC, belső 2x NTC vagy ajtónyitás, külső 2x K/J/T típ. hőelem, külső

Méréstartomány -30 ... +50 °C -50 ... +150 °C
K: -195 ... +1.350 °C
J: -100 ... +750 °C
T: -200 ... +400 °C

Pontosság ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + a mért érték 0,5%-a) °C

Felbontás 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Mérési ciklusok
Felhő licenctől függ. 

Alap: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ.
Alap: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Rádiófrekvencia 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Kommunikációs intervallum 1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 perc)

Üzemi/tárolási hőmérséklet -30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C

Elem élettartam 24 hónap 24 hónap 24 hónap 

Méretek/súly 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Védelmi osztály IP 65 IP 65 IP 54

EK tanúsítvány EN 12830 EN 12830 –

Minden adatgyűjtő HACCP-
konform

testo Saveris 2

A testo Saveris 2 adatgyűjtők áttekintése.
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A testo Saveris 2 
adatgyűjtők áttekintése

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

Általános adatok

Rövid leírás testo Saveris 2-H1; WiFi-s 
adatgyűjtő (vezeték nélküli 

hálózat) hőmérséklet és relatív 
páratartalom kijelzéssel, 

belső kapacitív páratartalom 
érzékelővel, USB kábellel, fali 

konzollal, elemekkel, gyári 
műbizonylattal

testo Saveris 2-H2; WiFi-s 
adatgyűjtő (vezeték nélküli 

hálózat) hőmérséklet és relatív 
páratartalom kijelzéssel, 
csatlakozóval egy külső 

páratartalom érzékelőhöz, 
USB kábellel, fali konzollal, 

elemekkel, gyári műbizonylattal

Rendelési szám 0572 2034 0572 2035

Műszaki adatok

Mérési paraméterek Hőmérséklet és páratartalom Hőmérséklet és páratartalom

Nagy pontosság és széles méréstar-
tomány

– –

Csatornák 1x NTC/páratartalom, belső 1x NTC/páratartalom, külső

Méréstartomány -30 ... +50 °C / 
0 ... 100 % RP Csatlakoztatott érzékelőtől függ

Pontosság ±0,5 °C / ±2 % RP Csatlakoztatott érzékelőtől függ

Felbontás 0,1 °C / 0,1 % RP 0,1 °C / 0,1 % RP

Mérési ciklusok
Felhő licenctől függ. 

Alap: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap: 15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Rádiófrekvencia 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Kommunikációs intervallum 1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 perc)

1 perc ... 24 óra 
(alapbeállítás: 15 perc)

Üzemi/tárolási hőmérséklet -30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C -30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C

Elem élettartam 24 hónap 24 hónap 

Méretek/súly 115 x 82 x 31 mm / 250 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Védelmi osztály IP 30 IP 54

EK tanúsítvány – –

Minden adatgyűjtő HACCP-
konform
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A testo 160 
adatgyűjtők áttekintése

testo 160 IAQ testo 160 E

Általános adatok

Rövid leírás testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtő kijelzővel és 
beépített hőmérséklet, páratartalom, CO2 és 

légköri nyomás érzékelővel, hálózati egységgel

testo 160 E WiFi-s adatgyűjtő két csatlakozóval 
(S-TH, S-LuxUV, vagy S-Lux érzékelőkhöz)

Rendelési szám 0572 2014 0572 2022

Műszaki adatok

Mérési paraméterek Hőmérséklet, páratartalom, ppm, mbar Hőmérséklet, páratartalom, lux, mW/m2

Méréstartomány

0 ... +50 °C
0 ... 100 % RP 

(nem kondenzálódó)
0 ... 5.000 ppm

600 ... 1.100 mbar

Csatlakoztatott érzékelőtől függ

Pontosság

±0,5 °C
±2 % RP +25 °C-on és 20 ... 80 % RP között

±3 % RP +25 °C-on és 20 % RP alatt / 80 % RP 
fölött

±1 % RP hiszterézis
±1 % RP / éves drift

±(50 ppm + a mért érték +3 %-a) +25 °C-on
Külső tápellátás nélkül:

±(100 ppm + a mért érték +3 %-a) 
+25 °C-on

±3 mbar +22 °C-on

Csatlakoztatott érzékelőtől függ

Felbontás 0,1 °C / 0,1 % RP
1 ppm / mbar Csatlakoztatott érzékelőtől függ

Mérési ciklusok

Felhő licenctől függ. 
Alap:  

15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Felhő licenctől függ. 
Alap:  

15 perc ... 24 óra 
Profi: 1 perc ... 24 óra

Dekorációs borítás az adatgyűjtők 
egyéni testre szabásához

Üzemi/tárolási hőmérséklet 0 ... +50 °C / 0 ... +50°C -10 ... +50 °C / -20 ... +50 °C

Elem élettartam 12 hónap 18 hónap 

Méretek/súly 117 x 82 x 32 mm / 269 g 76 x 64 x 22 mm / 96 g

Védelmi osztály IP 20 IP 20

testo Saveris 2

A testo 160 adatgyűjtők áttekintése
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60 mm 30 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Hőmérséklet érzékelők a testo Saveris 2-T2 
adatgyűjtőhöz

Érzékelő típus

Érzékelő csonk, IP 54

Alumínium tokos beépíthető érzékelő, 
IP 65, kábel: 2,4 m, fix kábel

Pontos merülő/beszúró érzékelő, 
kábelhossz: 6 m, IP67, fix kábel

Szonda felületi méréshez, fix kábel, 
2 m

Beszúró NTC érzékelő, szalagkábel-
lel, kábelhossz: 2 m, IP 54, fix kábel

Érzékelő szár / merőcsúcs méretek Méréstar-
tomány

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Pontosság

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

±0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (maradék 
méréstartományban)

±0,2 °C (-25 ... +74,9°C)
±0,4 °C (maradék 
méréstartományban)

±0,2 °C (0 ... +70°C)

A mért érték ±0,5 %-a  
(+100 ... +125 °C)
±0,2 °C (-25 ... +80°C)
±0,4 °C (maradék 
méréstartományban)

t99

15 mp

190 mp

5 mp

150 mp

8 mp

Rend. sz.:

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

8 x 8 mm

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő, 
max. 75 mm csőátmérőig, Tmax: +75 
°C, NTC, fix kábel

Külső NTC hőmérséklet érzékelő, 12 
mm, csatlakoztatható, kábel nélkül

-50 ... +70 °C

-30 ... +50 °C

±0,2 °C (-25 ... +70°C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1°C)

±0,2 °C (-30 ... +50°C)

60 mp 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

További érzékelőkért látogasson el a www.testo.hu weboldalra.

testo Saveris 2
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Hőmérséklet érzékelők a testo Saveris 2-T3 
adatgyűjtőhöz

Ø 6 mm

40 mm

Csatlakozás: 1,9 m fix kábel

Beépíthető érzékelő nemesfém burko-
lattal, K típusú hőelem

-50 ... 
+205 °C

1. osztály* 20 mp 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmNTC beszúró érzékelő, K típusú, sza-
lagkábellel, kábelhossz: 2 m, IP 54

-40 ... 
+220 °C

1. osztály 7 mp 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Csatlakozás: 1,6 m fix kábel

Mágneses érzékelő, 10N-os mág-
nessel, magasabb hőmérsékletekre, 
fém felületek hőmérséklet mérésére,  
K típusú hőelem

-50 ... 
+400 °C

2. osztály* 0602 4892

Csatlakozás: 1,2 m fix kábel

Csőhőmérséklet érzékelő 5-65 mm 
átmérőjű csövekhez, cserélhető  
mérőcsúccsal, méréstartomány: rövid 
ideig +280 °C, K típusú hőelem

-60 ... 
+130 °C

2. osztály* 5 mp 0602 4592

20 mm

395 mm

Csatlakozás: 1,5 m fix kábel

Tépőzáras csőhőmérséklet érzé-
kelő, max. 120 mm csőátmérőig,  
Tmax: +120 °C, K típusú hőelem

-50 ... 
+120 °C

1. osztály* 90 mp 0628 0020

Érzékelő típus Érzékelő szár / merőcsúcs méretek Méréstar-
tomány

Pontosság t99 Rend. sz.:

Hajlítható kis tömegű merülő mérőc-
súcs, ideális kis volumenben történő 
méréshez, pl. petri csészében, vagy 
felületi mérésekhez (öntapadós ra-
gasztóval), K típusú hőelem, 2 m, 
FEP-szigetelt hődróttal, 200 °C-ig 
hőálló, ovális kábel méretek: 2,2 mm 
x 1,4 mm

-200 ... 
+1000 °C

1. osztály* 1 mp 0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* A 60584-2 szabvány szerint az 1. osztály pontossága: -40 ... +1000 °C között (K típ.), 2. osztály: -40 ... +1200 °C (K típ.), 3. osztály: -200 ... +40 °C (K típ.)

További érzékelőkért látogasson el a www.testo.hu weboldalra.
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Kiegészítők Rend. sz.:

0572 2020

0515 0414

0515 0572

0554 2001

Hálózati egység testo Saveris 2 2 WiFi-s adatgyűjtőkhöz

Elemek rádiós érzékelőkhöz (4x AA alkáli-mangán mignon elem)

Elemek a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtőhöz -10 °C alatti működéshez (4 x Energizer L91 Photo Lithium elem)

Mágneses adapter a testo Saveris 2 fali konzolhoz, mágneses felületekhez való rögzítésre

Páratartalom / hőmérséklet érzékelők a  
testo Saveris 2-H2 adatgyűjtőhöz

Érzékelő típus

Páratartalom/hőmérséklet érzékelő, 12 
mm, fix kábel, hossz: 1,3 m

Érzékelő szár / merőcsúcs méretek Méréstar-
tomány

-30 ... +70 °C
0 ... 100 % RP

Pontosság

±0,3 °C
±2 % RP +25 °C-on (2 ... 98% RP)
± 0,03% RP/K
± 1 érték

Rend. sz.:

0572 2155

Külső NTC páratartalom / 
hőmérséklet érzékelő, 12 mm, csatla-
koztatható, kábel nélkül

-30 ... +50 °C
0 ... 100 % RP

±0,3 °C
±2 % RP

0572 2154105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

Rendelési adatok a testo Saveris 2 kiegészítőkhöz

További érzékelőkért látogasson el a www.testo.hu weboldalra.

testo Saveris 2
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Rend. sz.:

Dekorációs borítás a testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E adatgyűjtőkhöz 0554 2006

Dekorációs borítás a testo 160 THL adatgyűjtőhöz 0554 2009

Dekorációs borítás a testo 160 IAQ adatgyűjtőhöz 0554 2012

Fali konzol a testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL adatgyűjtőkhöz 0554 2013

Fali konzol a testo 160 IAQ adatgyűjtőhöz 0554 2015

Érzékelő típus Hőmérséklet és páratartalom érzékelő Lux és UV érzékelő Lux érzékelő

Méréstarto-
mány

-10 ... +50 °C
0 ... 100 % RP

0 ... 20.000 lux
0 ... 10.000 mW/m2

0 ... 20.000 lux

Pontosság ±0,5 °C
±2 % RP +25 °C-on és 20 ... 80 % RP 
között
±3 % RP +25 °C-on és 20 % RP alatt / 80 
% RP fölött
±1 % RP hiszterézis
±1 % RP / éves drift

DIN 5032-7 C osztálynak megfelelő ± lux 
vagy a referencia ±3 %-a (DIN 5032-7 L  
osztály) ± 5 mW/m2 vagy a mért érték ±5 
%-a (belső referenciától függ)

DIN 5032-7 C osztálynak megfelelő ±3 lux 
vagy a referencia ±3 %-a (DIN 5032-7 L 
osztály)

Rend. sz.: 0572 2156 0572 2157 0572 2158

testo 160 érzékelők

 

Rendelési adatok a testo 160 kiegészítőkhöz
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testo Saveris 2

Szolgáltatás áttekintés

A Testo bónusz: teljes körű szolgáltatások, szakértői tanácsokkal, tréninggel, és praktikus 

know-howokkal

Termékmegoldások

A követelményeinek megfelelő műszereket 

nyújtjuk.

(Újra)kalibrálás

Az érzékelők (újra)kalibrálása – akár a 

helyszínen is.

Tréning

Tréningek és bevezetés a rendszer 

használatába.

Projekttervezés

A rendszer terjedelmének meghatározása.

Kvalifikálás

A rendszer kvalifikálása/validálása.

Tanácsadás

Hasznos tanácsok szakértőktől.

Mapping

Az méréspontok meghatározása az érzékelők 

számára.

Beüzemelés

A rendszer opcionális beüzemelése.

Támogatás

Szakértőink kérdés esetén elérhetők.
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www.testo.hu

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53

Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


