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2 Siguranță și mediu
Pos : 2 /TD /Übersc hriften/2. Sic herheit und U mwelt @ 0\mod_1173774719351_79.doc @ 292 @ 1 @ 1

2

Siguranță și mediu

Pos : 3 /TD /Übersc hriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc @ 346 @ 2 @ 1

2.1.

Despre acest manual

Pos : 4 /TD /Sic herheit und U mwelt/Z u di esem Dokument/Ver wendungVer wendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_79.doc @ 337 @ 5 @ 1

Utilizare
> Citiți acest document cu atenție și familiarizați-vă cu produsul
înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor
de securitate și sfaturilor de prevenire pentru a evita
deteriorarea și defectarea produselor.
> Țineți acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți
consulta la nevoie.
> Înmânați acest manual oricărui nou utilizator al acestui produs.
Simboluri și standarde scrise
Reprezentare

Explicații
Avertizare, nivel de risc în conformitate cu
cuvântul de atenționare:
Avertizare! Poate să apară o vătămare
corporală serioasă.
Atenție! Poate să apară o ușoară vătămare
corporală sau deteriorarea echipamentului.
> A se pune în aplicare măsurile de
prevenire stabilite.
Notă: Informații de interes general și
suplimentare.

2. ...

Acțiune: mai mulți pași, ordinea trebuie
urmată.

> ...

Acțiune: un pas sau un pas opțional.

-

Rezultatul unei acțiuni.

1. ...
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...

Menu

Elemente ale instrumentului, afișajul
instrumentului sau interfața programului.

[OK]

Butoane de control ale instrumentului sau
butoane ale interfeței programului.

... | ...

Funcții/căi dintr-un meniu.

“...”

Exemplu de intrări

2 Siguranță și mediu
Pos : 6 /TD /Übersc hriften/2.2 Sic her hei t gewährl eisten @ 0\mod_1173780783960_79.doc @ 366 @ 2 @ 1

2.2.

Asigurarea siguranței

Pos : 7 /TD /Sic herheit und U mwelt/Sic her heit gewährl eisten/Produkt besti mmungsgemäß ver wenden @ 0\mod_1173781261848_79.doc @ 386 @ @ 1

> Utilizați acest produs în mod corect, în scopul pentru care este
destinat și în parametrii specificați de datele tehnice. A nu se
utiliza forța.
Pos : 8 /TD /Sic herheit und U mwelt/Sic her heit gewährl eisten/testo 174-175/s pannungsführ ende Teil e 174 @ 5\mod_1263289587021_79.doc @ 54795 @ @ 1

> Nu utilizați instrumentul pentru măsurători pe sau în apropierea
liniilor electrice.
> Păstrați contactele de citire în spatele înregistratoarelor de date
și în special departe de liniile electrice.
Pos : 9 /TD /Sic herheit und U mwelt/Sic her heit gewährl eisten/Nur beschri ebene Wartungs arbeiten durc hführ en @ 0\mod_1175692705195_79.doc @ 601 @ @ 1

> Efectuați doar lucrările de mentenanță și de reparație descrise
în documentație. Urmăriți exact pașii prescriși. Utilizați doar
piese de schimb originale Testo.
Pos : 10 /TD/Ü berschriften/2.3 U mwelt s chütz en @ 0 \mod_1173780843645_79.doc @ 375 @ 2 @ 1

2.3.

Protecția mediului

Pos : 11.1 /TD/Sicher heit und U mwel t/U mwelt sc hütz en/Akkus /Batterien ents orgen @ 0\mod_1175693637007_79.doc @ 619 @ @ 1

> Aruncați bateriile reîncărcabile defecte si bateriile consumate
conform legislației în vigoare.
Pos : 11.2 /TD/Sicher heit und U mwel t/U mwelt sc hütz en/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_79.doc @ 357 @ @ 1

> Când aparatul atinge sfârșitul duratei de viață utile, trimiteți
aparatul la colectarea și separarea aparatelor electrice și
electronice (conform reglementărilor locale), sau returnați
aparatul ca deșeu la Testo.
Pos : 12 /TD/Ü berschriften/3. Leist ungs beschr eibung @ 0\mod_1173774791554_79.doc @ 301 @ 1 @ 1
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Specificații

Pos : 13 /TD/Ü berschriften/3.1 Ver wendung @ 0\mod_1176211016437_79.doc @ 695 @ 2 @ 1

3.1.

Utilizare

Pos : 14 /TD/Leistungs bes chr eibung/Verwendung/testo 174-neu @ 5\mod_1263286512268_79.doc @ 54763 @ 5 @ 1

Înregistratoarele de date testo 174 sunt utilizate pentru stocarea și
citirea masurătorilor individuale sau a seriilor de măsurători.
Citirile sunt măsurate și stocate cu testo 174 și transmise la
calculator prin intermediul interfeței, unde pot fi citite și evaluate
prin softul testo ComSoft. Înregistratorul de date poate fi de
asemenea programat în mod individual prin intermediul softului.
Exemple de aplicații
testo 174T este potrivit pentru măsurătorile de temperatură în
frigidere, congelatoare, camere frigorifice și rafturi de răcire.
testo 174H monitorizează condițiile climatice, de ex. în depozite,
birouri și sectorul de producție.
Pos : 15 /TD/Ü berschriften/3.2 T ec hnisc he D aten @ 0\mod_1176211088437_79.doc @ 704 @ 2 @ 1

3.2.

Date tehnice

Pos : 16 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/testo 174-T @ 5\mod_1263220133966_79.doc @ 54661 @ 5 @ 1

testo 174T
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Caracteristici

Valori

Tipul sondei

Senzor de temperatură intern tip NTC

Domeniu de
măsură

-30 la +70 °C

Acuratețe

± 0.5 °C (de la -30 la +70 °C)

Rezoluție

0.1 °C

Temperatura de
operare

de la -30 la +70 °C

Temperatura de
depozitare

de la -40 la +70 °C

Tipul bateriei

2 x celule tip butoane 3 V (2 x CR 2032 litiu)

Durata de viață

500 de zile (ciclu de măsurare de 15 min., la
+25 °C)

Clasa de protecție

IP65

Ciclu de măsurare

1 min. - 24 ore (poate fi setat)

Memorie

16,000 citiri

Soft

Poate fi utilizat cu Windows XP, Vista, Win7

3 Specificații

Caracteristici

Valori

Standarde

Respectă directivele 2004/108/EC, în
1
conformitate cu standardul EN 12830

Garanție

24 luni, condiții de garanție: vezi website-ul
www.testo.ro

Pos : 17 /TD/Leistungs bes chr eibung/T ec hnische D aten/testo 174-H @ 5\mod_1263219406290_79.doc @ 54630 @ 5 @ 1

testo 174H
Caracteristici

Valori

Tipul sondei

Senzor de temperatură și senzor capacitiv
pentru umiditate (interne)

Domeniu de
măsură

De la 0 la 100 % UR (nu pentru atmosferă
2
condensantă ), de la -20 la +70 °C

Acurateţe umiditate ± 3 % UR (2 % UR la 98 % UR) la +25 °C
± 0.03 % UR/K ± 1 digit
Acurateţe
temperatură

± 0.5 °C (-20 la +70 °C)

Rezoluție

0.1 % UR, 0.1 °C

Temperatura de
operare

-20 la +70 °C

Temperatura de
stocare

-40 la +70 °C

Tipul bateriei

2 x celule tip buton 3 V (2 x CR 2032 litiu)

Durata de viață

1 an (ciclu de măsurare 15 min, la +25 °C)

Clasa de protecție

IP20

Ciclu de măsurare

1 min. - 24 ore (poate fi selectat)

Memorie

2 x 8,000 citiri

Soft

Poate fi utilizat cu Windows XP, Vista, Win7

Garanție

24 luni, condiții de garanție: vezi website-ul
www.testo.ro

1

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu EN 12830, acest instrument trebuie
să fie supus regulat unei inspecții și unei calibrări (conform EN 13486)
(recomandare: anual). Pentru mai multe informații ne puteți contacta.
2
Pentru utilizări continue în umiditate ridicată (> 80% UR la ≤ 30°C, pentru > 12
ore > 60% UR la > 30°C pentru > 12 ore), vă rugăm să ne contactați pe
www.testo.ro.
7

4 Primii pași

Caracteristici

Valori

Directive EC

2004/108/EC

Pos : 18 /TD/Ü berschriften/5. Erste Sc hritte @ 0\mod_1173774895039_79.doc @ 319 @ 1 @ 1
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Primii pași

Pos : 19 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/D atenl ogger entsic hern/sichern @ 5\mod_1263215698078_79.doc @ 54536 @ 255 @ 1

4.1.

Deblocarea/ securizarea înregistratorului de
date
Înregistratorul de date este livrat securizat.

Deblocarea înregistratorului

1. Apăsați spre exterior ambele piedici aflate în partea de jos a
carcasei.
2. Detașați înregistratorul din suport.
Securizarea înregistratorului

1. Atașați înregistratorul de date în suport.
2. Apăsați spre interior ambele piedici aflate în partea de jos a
suportului.
Pos : 20 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Batteri en ei nlegen @ 5\mod_1263201343068_79.doc @ 54186 @ 2 @ 1
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4 Primii pași

4.2.

Inserarea bateriilor
1. Așezați aparatul pe partea sa frontală.

2 Deschideți capacul compartimentului pentru baterie, din spatele
înregistratorului de date prin răsucire spre stânga și îndepărtați.
Utilizați o monedă.

3. Introduceţi bateriile livrate (celule tip buton 3 V, litiu CR 2032),
astfel încât polul + să fie întotdeauna vizibil.
4. Așezați capacul compartimentului de baterii și închideți-l prin
răsucire spre dreapta.
Utilizați o monedă.
-

Temperatura curentă va fi afișată pe ecran.

9

4 Primii pași
Pos : 21 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/D atenl ogger an PC anschli eßen H ardwar e @ 5\mod_1263211400814_79.doc @ 54217 @ 2 @ 1

4.3.

Conectarea înregistratorului de date la PC
1. Instalați software-ul testo ComSoft Basic.
Softul poate fi descărcat gratuit de pe internet cu înregistrare pe:
www.testo.com/download-center.
Instrucţiunile pentru instalarea şi operarea softului pot fi
găsite în manualul de instrucţiuni testo ComSoft, care se
descarcă împreună cu software-ul.
Software-ul poate fi comandat pe CD (cod produs 0572
0580.) contra cost, în cazul în care descărcarea de pe
internet nu este dorită.
2. Conectaţi mufa USB a interfeţei de conectare la PC într-un slot
USB liber al PC-ului.
3. Glisaţi înregistratorul de date în consola interfeţei.
4. Configurați înregistratorul de date, consultați manualul de
instrucţiuni testo ComSoft.

Pos : 22 /TD/Produktbes chr eibung/Ü bersicht/testo 174- neu/Anzeige- und Bedi enel emente, Displ ay @ 5\mod_1263213777144_79.doc @ 54412 @ 12 @ 1
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5 Afișaj și elemente de control

5

Afișaj și elemente de control

5.1.

Afișajul
În funcţie de starea de funcţionare, pot fi afişate pe ecran
diverse informații. O reprezentare detaliată a informaţiilor
ce pot fi afişate poate fi găsită în manualul de instrucţiuni
livrat cu înregistratorul de date.

1 Program de măsurare în derulare
2 Program de măsurare încheiat
3 Se aşteaptă începerea programului
4 Valoarea maximă înregistrată
5

Valoarea minimă înregistrată

6 Citire
7 Unități de măsură
8 Criteriul de pornire: Dată/Oră
9 Capacitatea remanentă a bateriei

11

5 Afișaj și elemente de control

Imagine

Capacitate
75-100%
50-75%
25-50%
10-25%
<10%
Baterie descărcată complet (programul de
măsurare a fost oprit).

10 Valoarea minimă de alarmă:
• Pâlpâie: valoarea de alarmă programată este afişată.
• Se aprinde: valoarea de alarmă programată este prea mică.
11 Valoarea maximă de alarmă:
•Pâlpâie: valoarea de alarmă programată este afişată.
• Se aprinde: valoarea de alarmă programată este prea mare.
Viteza de afişare a ecranelor cu cristale lichide încetineşte
la temperaturi sub 0 ° C (aprox. 2 secunde la -10 ° C,
aprox. 6 secunde la -20 ° C) din motive tehnice. Acest lucru
nu influenţează însă precizia de măsurare.
Pos : 23 /TD/Produktbes chr eibung/Ü bersicht/testo 174- neu/T astenfunktionen @ 5\mod_1263214477211_79.doc @ 54473 @ 2 @ 1

5.2.

Funcții cheie
✓ Starea de operare Wait și criteriul de pornire Button pornesc
programate.
> Apăsați pe butonul GO aprox. 3 secunde pentru a porni
programul de măsurare.
-

Programul de măsurare pornește, Rec este afișat.

✓ Statusul de operare Wait:
> Apăsați butonul GO pentru a schimba între afişările valorii
ridicate de alarmă, valorii scăzute de alarmă, duratei de viaţă a
bateriei şi ultimei citiri.
12

Acestea sunt prezentate în secvenţa specificată pe ecran.

6 Utilizarea produsului
✓ Starea de operare Rec sau End:
> Apăsaţi butonul GO pentru a schimba între afişările citirii
salvate cu valoarea cea mai mare, citirii salvate cu valoarea cea
mai mică, valorii ridicate de alarmă, valorii scăzute de alarmă,
duratei de viaţă a bateriei şi ultimei citiri.
-

Acestea sunt prezentate în secvenţa specificată pe ecran.

Pos : 24 /TD/Ü berschriften/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.doc @ 328 @ 1 @ 1
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Utilizarea produsului

Pos : 25 /TD/Produkt ver wenden/testo 174-neu/Hinweis D atenl ogger programmier en @ 5\mod_1264769275750_79.doc @ 56853 @ 2 @ 1

6.1.

Programarea înregistratorului de date
Cu scopul de a adapta programarea înregistratorului de date la
cerinţele dumneavoastră individuale, aveţi nevoie de softul testo
ComSoft. Acesta este disponibil pe internet, ca download gratuit ce
necesită înregistrare pe www.testo.com/download-center.
Instrucţiunile pentru instalarea şi operarea softului pot fi
găsite în manualul de instrucţiuni testo ComSoft, care este
descărcat împreună cu softul.

Pos : 26 /TD/Produkt ver wenden/testo 174-neu/Wandhalterung monti eren @ 5\mod_1263215293216_79.doc @ 54505 @ 2 @ 1

6.2.

Montarea pe perete
Materialele pentru montare (de exemplu şuruburi, mufe de
ancorare) nu sunt incluse în livrare.
✓ Înregistratorul de date este eliberat din stativ (a se vedea
Deblocarea / Securizarea înregistratorului de date, pagina 8).
1. Poziţionați stativul în locaţia dorită.
2. Folosind un stilou sau ceva similar, marcaţi locaţia pentru
şurubul de fixare.
2. Pregătiţi locul de fixare pentru ataşare, în conformitate cu
materialul (de exemplu găurirea, se introduce mufa de
ancorare).
4. Fixați pe perete cu ajutorul unui şurub adecvat.

Pos : 27 /TD/Produkt ver wenden/testo 174-neu/Daten ausles en @ 5\mod_1263298027793_79.doc @ 54826 @ 2 @ 1

6.3.

Citirea datelor
Înregistratorul de date este descărcat şi datele citite sunt prelucrate
în continuare prin intermediul softului testo ComSoft, consultaţi
manualul de instrucţiuni.
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7 Întreținerea aparatului
Pos : 28 /TD/Ü berschriften/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_79.doc @ 397 @ 1 @ 1
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Întreținerea aparatului

Pos : 29 /TD/Produkt i nstand halten/testo 174-neu/Batteri en wec hs eln @ 5\mod_1263216748788_79.doc @ 54568 @ 2 @ 1

7.1.

Schimbarea bateriei
Programul de măsurare în derulare se oprește atunci când
bateria este schimbată. Cu toate acestea, datele stocate
sunt păstrate.
1. Descărcaţi datele memorate, consultaţi manualul de instrucţiuni
al software-ului testo ComSoft.
✓ În cazul în care nu mai este posibilă citirea datelor stocate,
deoarece capacitatea bateriei este prea mică:
>

Schimbați bateriile și apoi citiți datele stocate.

2. Așezați aparatul pe partea sa frontală
3. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din spatele
înregistratorului de date prin răsucire spre stânga și îndepărtați.
Utilizați o monedă.
.

2. Scoateţi bateriile descărcate din compartimentul dedicat.
3. Introduceţi bateriile noi (celule tip buton 3 V, litiu CR 2032),
astfel încât polul + să fie întotdeauna vizibil.

14

7 Întreținerea aparatului

Utilizați numai baterii noi originale. Dacă se introduce un
acumulator parţial utilizat, calculul capacităţii bateriei nu se
realizează corect.
4. Așezați capacul compartimentului pentru baterii și închideți-l
prin răsucire spre dreapta utilizând o monedă.
-

Citirea curentă va fi afișată pe ecran.
Înregistratorul de date trebuie reconfigurat. Pentru a face
acest lucru, softul testo ComSoft trebuie să fie instalat pe
PC şi trebuie să fie conectat la înregistrator (vezi
Conectarea înregistratoarelor, pagina 10).

5. Glisați aparatul în consola interfeței.
6. Porniți softul testo ComSoft și realizați conexiunea la
înregistrator.
7. Reconfigurați înregistratorul sau reinstalați configurația veche,
vezi manualul de instrucțiuni testo ComSoft .
-

Înregistratorul este din nou gata de utilizare.

Pos : 30 /TD/Produkt i nstand halten/testo 174-neu/Gerät rei nigen @ 5\mod_1267614722447_79.doc @ 59663 @ 2 @ 1

7.2.

Curățarea instrumentului
ATENȚIE
Deteriorarea senzorului!
> Asiguraţi-vă că niciun lichid nu intră în interiorul carcasei.
>

În cazul în care carcasa instrumentului este murdară, curăţaţi
cu o cârpă umedă.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare agresivi sau solvenți! Pot fi folosiți
agenţi slabi de curăţare de uz casnic sau spumă de săpun.
15

8 Sfaturi și asistență
Pos : 31 /TD/Ü berschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_79.doc @ 406 @ 1 @ 1
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Sfaturi și asistență

Pos : 32 /TD/Ü berschriften/8.1 Fr agen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_79.doc @ 1093 @ 2 @ 1

8.1.

Întrebări și răspunsuri

Pos : 33 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 174- neu @ 5\mod_1263220827298_79.doc @ 54693 @ @ 1

Întrebări

Cauze posibile/soluție

----

Senzorul este defect.

Lumină pe ecran *

> luați legătura cu distribuitorul
dumneavoastră sau cu Serviciul
Clienţi Testo.

* Acest lucru apare, de asemenea, și în cazul în care este
transferat de la PC la înregistrator un nou program de măsurare.
Dispare după aprox. 8 secunde. În acest caz, nu există nicio
eroare!
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau
Serviciul Clienţi Testo. Detaliile de contact pot fi găsite la finalul
acestui document sau pe internet la adresa www.testo.ro.
Pos : 34 /TD/Ü berschriften/8.2 Z ubehör und Ers atz teil e @ 0\mod_1177402058734_79.doc @ 1102 @ 2 @ 1

8.2.

Accesorii și piese de schimb

Pos : 35 /TD/Ti pps und Hilfe/Z ubehör und Ers atz teil e/testo 174- neu @ 5\mod_1263217721810_79.doc @ 54599 @ @ 1

Descriere

Cod produs

Mini înregistrator de date testo 174H, 2
canale, inclusiv fixare pe perete, baterii (2 x
CR 2032 litiu) şi protocol de calibrare

0572 6560

Mini înregistrator de date testo 174T, 1 canal, 0572 1560
inclusiv fixare pe perete, baterii (2 x CR 2032
litiu) şi protocol de calibrare
Interfață USB pentru programare și
descărcare înregistrator testo 174T şi testo
174H

0572 0500

CD testo ComSoft (dacă nu se dorește
descărcarea gratuită cu înregistrare de pe
website)

0572 0580

Baterie, celulă tip buton 3 V (CR 2032 litiu),
vă rugăm să comandaţi câte 2 baterii pentru
înregistrator.

0515 0028

Certificat ISO de calibrare a umidității, puncte 0520 0176
de calibrare 11,3% UR; 50,0% UR; 75,3% UR
la +25 ° C / 77 ° F; pe canal / instrument

16

8 Sfaturi și asistență

Descriere

Cod produs

Certificat ISO de calibrare a temperaturii,
0520 0151
puncte de calibrare -18 ° C; 0 ° C; +60 ° C; pe
canal / instrument
Pos : 2 /TD /Übersc hriften/2 . Sic herheit und U mwelt @ 0\mod_1173774719351_201.doc @ 293 @ 1
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8 Sfaturi și asistență
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Testo România
Calea Turzii 247
400495, Cluj Napoca
Telefon: 0264 202 170
Fax: 0264 202 171
E-Mail: info@testo.ro
Internet: www.testo.ro

0970 1743 ro 02

