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Všechna naměřená data.
Neustále k dispozici.
Na každém přístroji.
Sledování teploty a vlhkosti s testo Saveris 2.

testo Saveris 2

Monitorování klimatu pro chytrý svět.
Sledujte a dokumentujte - nyní jednoduše a s jistotou.

Monitorování klimatu se stává v mnoha oborech stále

g V oblasti potravinářství je to zásadní prvek pro zajištění

důležitějším. I když přece jenom delší dobu žijeme

požadované kvality a schopnosti přepravy potravin a rovněž

v neomezených digitálních možnostech, sledujeme většinou

pro ochranu spotřebitele před zdravotními riziky.

teplotu a vlhkost ještě pomocí zastaralých a velmi

Prodej potravin se sníženou kvalitou může závažně poškodit

nákladných metod. Například krátkodobými měřeními

image dotyčné firmy.

pomocí teploměru, při nichž se naměřené hodnoty na-

g V lékárnách a nemocnicích pomáhá při skladování

konec ručně zapisují do soupisu. Toto je jedna z velmi

léčiv dodržovat hraniční hodnoty teploty zadané výrobcem.

nespolehlivých metod náchylných k chybám. Nebo pomocí

Dojde-li kvůli příliš vysoké skladovací teplotě ke ztrátě

záznamníků dat, které sice spolehlivě zaznamenávají, avšak

účinnosti nebo dokonce k tvorbě škodlivých rozkladných

při překročení hraničních hodnot nevyšlou aktivně alarm.

produktů, mohou být důsledky katastrofální jak pro zdraví

Tím existuje riziko, že nebude možné zavčas reagovat.

pacientů, tak také pro pověst instituce.

Když to shrneme, ztrácíme jednoduše příliš velkou
spoustu času generováním, dokumentováním a analýzou

Rovněž ve věci rozmanitosti použití a úspory nákladů

naměřených dat. Jde to ale i jinak: s testo Saveris 2,

je testo Saveris 2 nepřekonatelný. V managementu správy

s chytrým systémem monitorování klimatu, který využívá

budov, v muzeích nebo v průmyslu: záznamníky dat

výhody digitálního světa - a nám tím věnuje více času na

systému testo Saveris 2 jsou extrémně flexibilní a je možné

podstatné věci.

je použít všude tam, kde se má dlohodobě sledovat teplota
a vlhkost. Portfólio externích vpichovacích sond,

Testo Saveris 2 založený na síti WLAN Vám pomůže

povrchových sond a sond okolního vzduchu, které jsou

automaticky sledovat a kontinuálně dokumentovat

řešením pro téměž každý případ použití. A integrací do Vaší

všechny rozhodující kontrolní body.

sítě WLAN získáte ohromné úspory. Protože instalace
softwaru nebo zálohy databází patří s testo Saveris 2
minulosti, netýkají se Vás ani žádné běžné aplikace IT.
S testo Saveris 2 bezpečně dodržujete normy a předpisy,
optimalizujete procesy, zajišťujete kvalitu a zvyšujete Vaši
efektivitu. Tak probíhá monitorování klimatu dnes.

Se systémem WiFi záznamníků dat
testo Saveris 2 můžete:
• automaticky sledovat teplotu a vlhkost
• být okamžitě informováni alarmem
v případě problémů
•m
 ít kdykoliv a odkudkoliv přístup k naměřeným datům
• ještě lépe ovládat kvalitu Vašich produktů a procesů
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testo Saveris 2

Tak funguje testo Saveris 2.
Přehled systému.

Testo Saveris 2 je systém WiFi záznamníků dat, který

hodnoty do úložiště Testo-Cloud, kde jsou automaticky

si naprosto flexibilně naplánujete podle Vašich potřeb

ukládány a dokumentovány. Přístupem do Cloud máte

a zcela jednoduše jej integrujete do Vaší existující sítě.

kdykoliv přehled o Vašich naměřených hodnotách v chytrém

Můžete si vybrat z řady záznamníků teploty a vlhkosti

telefonu, tabletu nebo počítači a je-li dosaženo kritických

a z ještě většího portfolia sond - podle toho, kde a co

hodnot, jste upozorněni alarmem. Kdykoliv a kdekoliv.

chcete měřit. Všechny záznamníky dat posílají naměřené
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Méně stresu. Více jistoty.
Tyto výhody činí Váš život snadnějším.

Přehled o všech datech.

Úspora času a cest.

Všechny naměřené hodnoty můžete

Naměřené hodnoty jsou automatizovaně

prohlížet, vyvolávat a vyhodnocovat kdekoliv

přenášeny přes WLAN do úložiště Testo

na světe pomocí chytrého telefonu, tabletu

Cloud. Ušetříte si mnoho cest a manuální

nebo počítače připojeného k internetu.

vyčítání záznamníků.

Jednoduché spuštění.

Dokumentace bez námahy.

Pro používání testo Saveris 2 nemusí

Konec s otravným papírováním, chybějícími

být instalován žádný software. Potřebujete

hodnotami a dlouhými seznamy:

pouze internetové připojení, síť WLAN

s testo Saveris 2 můžete svoje naměřené

a normální webový prohlížeč.

hodnoty automaticky znázorňovat,
analyzovat a dokumentovat. Naměřená data
a reporty jsou schopné exportu a je možné
je automaticky zaslat e-mailem.

Zavčas zareagovat.

Flexibilní rozšiřování.

Při narušení hraničních hodnot Vám

Systém se přizpůsobí Vašim potřebám

testo Saveris 2 ihned vyšle alarm e-mailem,

a lze jej pomocí dalších záznamníků dat

prostřednictvím SMS nebo jako výstražnou

libovolně rozšiřovat. Kromě toho se dají

zprávu. Můžete tak v případě poruchy

záznamníky pomocí sond kombinovat

rychle zasáhnout.

pro nejrůznější aplikace. Jsou také možná
různá provedení sond.

Vědomí, že jsou Vaše data v bezpečí.

Snadné propojení.

Vaše naměřené hodnoty se ukládají

Testo Saveris 2 využívá různé standardy

v úložišti Testo-Cloud. To podléhá vysokým

WLAN: (Standard) sítě IEEE 802.11 b/g/n

bezpečnostním standardům. Záznamník dat

a také sítě IEEE 802.1x se zakódováním

má navíc kruhovou paměť pro až 10.000

WPA2 Enterprise. Využitím Vaší existující inf-

naměřených hodnot, takže ani při výpadku

rastruktury WLAN odpadají náklady

proudu nebo sítě WLAN se nemohou žádná

na samostatnou bezdrátovou základní

data ztratit.

stanici.
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testo Saveris 2

Protože jenom bezpečné potraviny
skutečně chutnají dobře.
Kontinuální sledování teploty a jednoduchá dokumentace.

Při zacházení s čerstvými, snadno se kazícími potravinami

Řeznictví, pekárny a provozy zpracovávající potraviny

je nezbytné se neustále starat o optimální klimatické

Pekárny, řeznictví a menší provozy zpracovávající

podmínky, aby se do oběhu nedostalo žádné, méně

potraviny - jako jsou třeba delikatesy nebo buffety - stojí

kvalitní zboží. S testo Saveris 2 je zajištěno, že teplota vždy

před zvláštním požadavkem, neboť se výroba, skladování

odpovídá přesně předpisům na všech rozhodujících místech

a prodej potravin často musí odehrávat pod jednou

chlazení. Je tak zajištěna kvalita Vašeho zboží

střechou. Také ve velkokapacitních kuchyních jako jsou

a je postaráno o spokojené zákazníky.

kantýny a cateringové provozy je požadována vysoká míra
pečlivosti, opatrnosti a odborných znalostí. Testo Saveris 2

V obchodech s potravinami a v supermarketech

Vám v tomto směru ubere hodně práce tím, že zajistí,

Čerstvé potraviny představují pro osoby odpovědné

aby byly všechny teploty ve všech kritických bodech

za kvalitu v potravinářském obchodu každodenní výzvu.

automaticky sledovány. A spolehlivé vyslání alarmu

Ovoce, zelenina, maso, ryby nebo mléčné výrobky musí

pro případ, že by měla být narušena hraniční hodnota,

nejenom chutně vypadat, ale musí být také hygienicky

se postará o další plus v bezpečnosti. S tímto vědomím

bezvadné a tím bezpečné. V obou případech je určující

se můžete v klidu soustředit na podstatu - nadchnout své

teplota. Abyste tento parametr kvality ovládali ještě

zákazníky kvalitou.

efektivněji, byl vyvinut systém testo Saveris 2. Automatický
systém WiFi záznamníků dat umožňuje kontrolovat
a dokumentovat všechna důležitá místa chlazení
bez manuální činnosti. Je tím zajišťována kvalita potravin,
dobrá pověst a obraty. Jednoduše, kdykoliv a kdekoliv.
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„Kvalita našeho masa a uzenin je u nás den co den
na prvním místě. Systém záznamníků dat testo Saveris 2
splňuje naše vysoké nároky, nabízí špičkový poměr ceny
a výkonu a dává mi kdykoliv jistotu, kterou si přeji.
Od nás jasné doporučení.“
Ralf Spindler, Německo
Řeznický mistr a jednatel
Řeznictví Spindler

Příklad objednávky pro bezpečnost potravin
Pro ochranu choulostivého zboží
v chladničkách doporučujeme
testo Saveris 2-T1 s interním teplotním čidlem nebo testo Saveris 2-T2
s externí sondou NTC. K těmto
záznamníkům se dá také připojit
dveřní kontakt, abyste například
při příliš dlouho otevřených dveřích
chladničky byli odpovídajícím
způsobem informováni alarmem.

Exkluzivně v licenci Advanced: časově ovládané alarmy
Speciálně pro sledování teploty potravin jsme vyvinuli funkci časově
ovládaných alarmů. Ta Vám umožňuje přizpůsobit testo Saveris 2
ještě flexibilněji různým požadavkům Vašeho každodenního
pracovního dne. S touto funkcí je například možné odmrazit chladicí
zařízení bez vyslání alarmu: definované hraniční hodnoty teploty
se dají během cyklu odmrazování jednoduše deaktivovat.

Bez papírů & transparentně.
Udržet si v digitálníIm věku
přehled o managementu kvality
v supermarketech, restauracích
nebo výrobních provozech.
Seznamte se s naším
testo Saveris Solutions.
Více na www.testo.cz
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Tak zůstanou i léčiva zdravá.
Bezpečné sledování a jednoduchá dokumentace teplot v lékárnách a nemocnicích.

Lékárny

Nemocnice

Léky mohou uzdravovat pouze tehdy, když mají bezvadnou

Aby se pacienti mohli rychle uzdravit, musí být v pořádku

kvalitu. Proto se v lékárenské farmacii klade nejvyšší důraz

také okolní podmínky v nemocnici. K tomu patří například

na dodržování chladicího řetězce a na přiměřené skladování

disponibilita technických zařízení, správné okolní klima

léčiv. V EU předepisují směrnice EU-GDP dodržování

v pokojích pacientů, ošetřovnách a skladech a také

hraničních hodnot teploty včetně kontinuální dokumentace.

zákonem předepsané teploty v chladničkách pro medikamenty

Avšak i kromě toho jsou standardně sledovány klimatické

a krevní konzervy. To ovšem znamená také spoustu různých

hodnoty v pracovních prostorech lékárny, ve skladu

měřicích míst, která je třeba sledovat. Zčásti jsou tato

a v chladničkách určených pro léčiva, protože výpadek

měřicí místa těžko přístupná nebo jsou od sebe vzdálená,

chladničky na léky může mít pro firmu drastické následky.

což ztěžuje průběžné sledování všech oblastí odpovědnosti

Vedle finančních ztrát způsobených poškozenými farmaky

zatížených rizikem. Testo Saveris 2 Vám pomůže si udržet

je ve hře také dobrá pověst lékárny. Je tedy spousta

zcela jednoduše kontrolu nad mnoha místy měření. Funkce

dobrých důvodů pro monitorování klimatu v lékárně

alarmu stále dokola umožňuje rychlou reakci na nežádoucí

- a konečně s testo Saveris 2 je to také nyní cesta, udělat

změny klimatu. Lze tak zabránit například výpadku život

to bez manuálního vyčítání záznamníků a otravného papírování.

ohrožujícího systému nouzového napájení způsobeném
přehřátím nebo znehodnocení krevních konzerv potřebných
pro záchranu života.

Vyvinuto speciálně
pro lékárny a nemocnice:
testo Saveris 2
sada pro chladničky
testo Saveris 2 sada pro chladničky
(obj.č. 0572 2103) měří pomocí
referenční kapaliny skutečnou
teplotu skladovaných léčiv a pouze
při kritických poklesech teploty
spustí alarm. Náš profesionální tip
pro lékárny a nemocnice: licence
Advanced pro Testo-Cloud
• snadná dokumentace pomocí
automaticky vytvořených reportů
• úplná kontrola všech teplot
- i v různých filiálkách
• klidný spánek díky alarmu
prostřednictvím SMS zprávy.
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„Testo Saveris 2 je optimálně přizpůsobený našim

To je rozhodující pro zachování chladicího řetězce a nez-

každodenním požadavkům ve skladování léčiv citlivých

bytné pro jisté druhy léčiv. Lze tak dostatečně rychle

na teplotu. Člověk je okamžitě informován, když teploty

zareagovat, aby se zabránilo poškození uskladněných

v chladničkách překročí kritickou mez mezi 2 °C a 8 °C.

produktů.“

François-Xavier Crozet
Francie
ředitel, RUBEX Pharma



9

testo Saveris 2

Pro vysokou disponibilitu.
A nejvyšší kvalitu výrobků.
Sledování klimatu v průmyslu.

„Díky WiFi záznamníkům dat testo Saveris 2 máme rozsáhlou a efektivní
kontrolu teplot ve všech chladicích prostorech; a s funkcí alarmu, kterou
systém má, se nám podařilo průběžně vyloučit ve všech výrobních
procesech přerušení chladicího řetězce.“
Julio Gámez, Španělsko,
vedoucí údržby DSV Spain (Rubí)
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Dříve než vypadne server.
Předcházení výpadkům a zajištění konstantní disponibility IT.
Všude, kde běží servery, musí existovat správné prostorové
klima. Jestliže je v serverovém prostoru příliš teplo nebo
příliš vlhko, drasticky stoupá riziko výpadku. A přesto,
že je funkční klimatizační zařízení, může při neočekávaných
špičkách čas od času dojít k překvapivým vzestupům
teploty. Se systémem WiFi záznamníků dat testo
Saveris 2 můžete teplotu a vlhkost v serverových
místnostech sledovat automaticky a s minimálním úsilím
a zvýšit tak disponibilitu Vašich systémů. testo Saveris 2
Vás zavčas varuje pomocí e-mailu, SMS zprávy nebo
výstražné zprávy dříve, než dojde k nouzovému vypnutí
serveru. Odpovídající hraniční hodnotu si můžete stanovit
sami. Rovněž sledování více serverových místností není díky
funkčnosti balíčku Advanced žádným problémem, protože
můžete přehledně porovnávat různá měřicí místa a dokonce
základat více uživatelských účtů. S automatickou
dokumentací a funkcí reportů jste navíc velmi dobře
připravení pro audity ISO.
Náš návrh objednávky
pro sledování serverových prostorů

„S testo Saveris 2 máme větší jistotu. Systém
je vynikající investicí; jednoduché řešení, které
nám dovoluje reagovat okamžitě na změny v našem
datovém centru - odkudkoliv a kdykoliv. Doporučuji.“
Leonardo Machado, Portugalsko
ředitel IT CICCOPN

Pro monitorování klimatu v serverových prostorech Vám pro plnou
flexibilitu doporučujeme oba WiFi záznamníky dat testo Saveris 2-H1
a testo Saveris 2-T1 pro sledování teploty a vlhkosti
a licenci Advanced pro Testo-Cloud:
•
•
•
•

 řehledné grafické porovnání různých měřicích míst
p
více uživatelských účtů
komfortní automatická funkce reportů
rozhraní API
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Aby staří mistři zůstali věčně mladí.
Monitorování klimatu v muzeích a archivech.

Sledování klimatických hodnot je v muzeích velmi
komplexní, protože prostorové klima nezávisí jenom
na kvalitě budovy a na venovní teplotě, ale také
na návštěvnosti, kterou lze těžko kalkulovat. Když dojde
k náhlému vzestupu teploty nebo vlhkosti vzduchu,
je třeba jej ze strany muzea rychle srovnat, aby se zabránilo
poškození citlivých exponátů. Kromě toho instituce,
které zapůjčily vystavované předměty a pojišťovny často
očekávají doklad o tom, že byly zachovány dohodnuté
klimatické podmínky.
S testo Saveris 2 mají muzea systém, který sleduje
a dokumentuje klimatické podmínky v různých
prostorech bezpečně a bez velkých nároků - a navíc
je flexibilně použitelný při změnách koncepce výstavy.

„Testo Saveris 2 nám umožňuje nepřetržité sledování
klimatických podmínek ve třech muzeích Saint-Nazaire
a v jejich skladových zařízeních. K alarmům a historii
dat nám dává systém možnost, spolu s našimi
poskytovateli služeb, dosáhnout pro naše umělecká
díla nezbytnou klimatickou stabilitu.“

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine,
provozovatel muzeí Escal’Atlantic,
Sous-Marin Espadon a Ecomusée.

testo 160 minimalistický design,
maximální kontrola.
Monitorovací systém testo 160, který je dále rozvinutý
na bázi testo Saveris 2, byl vyvinut speciálně pro použití
ve výstavních prostorech a vitrinách. Měří, sleduje
a dokumentuje všechny důležité parametry jako je teplota,
vlhkost, intenzita osvětlení, UV záření, koncentrace CO2
a atmosférický tlak - kontinuálně, přesně a automatizovaně.
Přitom se tyto záznamníky dat prezentují decentně
testo 160.
Monitorovací systém testo 160
sleduje okolní podmínky
ve vitrinách, výstavních prostorech
a depozitářích.

a nenápadně. Díky krytům Deco-Cover, které lze pomalovat,
polepit i nalakovat a navíc splynou s každým okolím.
Záznamníky jsou vybaveny interními a/nebo externími
senzory. Díky konstrukci a velikosti jsou ideálně vhodné
pro sledování v malých vitrinách, ve kterých jinak záznamník

Více na www.testo.cz
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nelze umístit.

testo Saveris 2

Pohodové klima pro člověka,
materiál a stroje.
Úspora času a cest v managementu budov.

Máte-li na starosti velkou firemní budovu nebo více
stanovišť, ušetří Vám testo Saveris 2 s licencí Advanced
pro úložiště Cloud velmi mnoho práce. Umožňuje totiž
sdružování záznamníků dat do 3 úrovní. Je možné tak
přehledně porovnávat více měřicích míst a například
kontrolovat výkon klimatizace v různých částech budovy.
Pomocí SMS nebo výstražné zprávy jste okamžitě informováni,
„Používáme testo Saveris 2, protože nám systém
každý den šetří čas. Tím, že mohu z úložiště Cloud
stáhnout automatické protokoly, neztrácím u nás
ve firmě čas s manuálním vyčítáním všech
záznamníků dat.“
Tuğrul Ğöktug, Turecko
manager kvality Flammaerotec

jestliže klimatické hodnoty nejsou v pořádku. Máte tak stále
úplný přehled a ušetříte si cestu a pracné manuální vyčítání
záznamníků.

Příklad objednávky pro management budov
Pro sledování teploty a vlhkosti
v průmyslovém prostředí Vám
doporučujeme oba WiFi záznamníky
dat testo Saveris 2-H1 a testo
Saveris 2-T1, v kombinaci s licencí
Advanced pro Cloud.

Se systémem WiFi záznamníků dat testo Saveris 2 zajistíte
automaticky a s minimální námahou, aby v prostorech,
za které nesete zodpovědnost, panovaly trvale optimální
klimatické podmínky.

Úspora nákladů a předcházení plísním
ve vysušování staveb.
Příklad objednávky pro vysušování staveb
Pro zjištění a prevenci poškození
staveb způsobeného vlhkostí Vám
doporučujeme WiFi záznamník dat
testo Saveris 2-H2 s digitální, externí
vlhkostní sondou 0572 2154.

Záznamníky vlhkosti testo Saveris 2-H1 a testo Saveris 2-H2

V kombinaci s nástěnnou povrchovou sondou máte stále

jsou ideální nástroje pro specialisty v oboru stavebnictví.

přehled o klimatických hodnotách ve Vašich budovách

Automatické dálkové sledování přes Cloud totiž umožňuje

– a dojde-li k podkročení rosného bodu, je Vám okamžitě

jít až k jádru problémů s vlhkostí a plísní v budovách.

vyslán alarm.
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Vše ovládat. Kdykoliv a kdekoliv.
Se softwarem testo Saveris 2 spolupracujícím s Cloud
provedete dokumentaci a analýzu Vašich naměřených hodnot snadno a rychle.

Váš software testo Saveris 2 je pro Vás k dispozici kdykoliv

jednoduše analyzovat. Pomocí konfigurovatelných

a všude: najdete ho jednoduše přes vyhledávač www.saveris.net

hraničních hodnot a alarmů zajistíte, že v žádném případě

a můžete ho spustit. Instalace softwaru není zapotřebí.

nepropásnete, když se budou klimatické podmínky

Velmi jednoduché uvedení záznamníku dat do provozu

pohybovat v kritické oblasti. Funkce automatických zpráv

můžete provést buď přes webový vyhledávač nebo přes

Vás přitom udržuje ve stavu stálé informovanosti.

aplikaci testo Saveris 2 App. Poté co jsou záznamníky

A když chcete používat data zaznamenaná pomocí

dat zapojené do Vaší sítě WLAN, posílají tyto automaticky

testo Saveris 2 v nějakém jiném systému, nabízíme Vám

naměřená data do databáze Cloud, kde je lze zcela

(placené) rozhraní API, které usnadní integraci dat.

Uvedení záznamníku dat do provozu

analýza dat

Přehled alarmů

Automatické reporty
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Balíčky Cloud
Speciálně vyvinuty, abyste vyřešili každé zadání.

Licence Cloud
Basic

Licence Cloud
Advanced

pevný

flexibilní

max. 3 měsíce

max. 2 roky

manuálně

automaticky

1

10

Alarm

e-mail

e-mail, SMS

Cena

zdarma

od 432,- Kč
za každý
záznamník/rok*

Interval
měření
Uložení dat
Analyse & Berichte
Kühlraum Ost

Počet
uživatelů
na účet

Grafische Auswertung

Datenlogger 1

Datenlogger 2

Zprávy

Datenlogger 3

Tabellarische Anzeige
Alarme

*závisí na době chodu

Aplikace testo Saveris 2 App.
S aplikací App pro iOS a Android

Efektivnější uvedení do provozu*:

obsluhujete systém WiFi záznamníků dat

• Snadné rozpoznání a výběr sítě WLAN

testo Saveris 2 nyní ještě snadněji

• Rychlé uvedení více záznamníků do provozu paralelně

a flexibilněji.
Jednoduchá analýza sítě*:
• Kontrola síly a dosahu Vaší sítě WLAN
• Vytvoření a odeslání protokolu o stavu

testo Saveris 2 App
zdarma ke stažení

Spolehlivé funkce alarmu:
• Výstražná zpráva při narušení hraničních hodnot
• Možnost kombinace s alarmy zaslanými e-mailem
nebo SMS
*Tyto funkce jsou k dispozici pouze ve verzi testo Saveris 2 App
pro Android.
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testo Saveris 2

WiFi záznamníky dat testo Saveris 2.
U Vás na potřebném místě – pro přesné měření, bezpečné ukládání a bezdrátový přenos.

Abyste mohli s testo Saveris 2 pracovat, potřebujete jeden

vestavěnými senzory pro měření teploty a vlhkosti nebo

nebo více WiFi záznamníků dat. Ty jsou vybaveny buď

se k nim dají připojit různé externí sondy.

testo Saveris 2-T1 s integrovanou

testo Saveris 2-H1 s integrovanou

teplotní sondou

teplotní a vlhkostní sondou

• Měřicí rozsah: -30 … +50 °C

• Měřicí rozsah: -30 …+50 °C / 0 …100 %rv

• Interní datová paměť

• Interní datová paměť pro

pro 10 000 naměřených hodnot
• Prachotěsný a ochrana proti vodě podle
IP65

2 x 10 000 naměřených hodnot
• Životnost baterie 24 měsíců
• Třída krytí IP30

• Ve shodě s EN 12830
testo Saveris 2-T2 pro připojitelnou

testo Saveris 2-H2 pro připojitelnou

teplotní sondu a sondu s dveřním

teplotní a vlhkostní sondu

kontaktem

• Měřicí rozsah odpovídající sondám

• Pro dvě připojitelné NTC sondy

• Interní datová paměť

(na objednání)
• Měřicí rozsah: -50 … +150 °C
• Interní datová paměť

2 x 10 000 naměřených hodnot
•P
 rachotěsný a ochrana proti stříkající vodě
podle IP54

2 x 10 000 naměřených hodnot
• Životnost baterie 24 měsíců
• Prachotěsný a ochrana proti vodě podle IP65
• Ve shodě s EN 12830
testo Saveris 2-T3 pro připojitelné
teplotní sondy
• Pro dvě připojitelné termočlánkové sondy
(na objednání)
• Měřicí rozsah: -195 … +1350 °C
(s volitelnou sondou typu K)
• Interní datová paměť
2 x 10 000 naměřených hodnot
• Životnost baterie 24 měsíců
• Prachotěsný a ochrana proti stříkající vodě
podle IP54

Zde naleznete další informace k WiFi záznamníkům dat a k teplotním a vlhkostním sondám: www.testo.cz
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Teplotní a vlhkostní sondy testo Saveris 2
Speciálně vyvinuty, abyste vyřešili každé zadání.

Dva z pěti WiFi záznamníků dat testo Saveris 2 jsou vybaveny

S těmi zvládnete každý požadavek - i když je měřicí místo

vestavěnou sondou. Ty ostatní tři potřebují jednu nebo dvě

jen těžko dostupné nebo tam panují extrémní klimatické

externí sondy z rozsáhlého portfólia sond, aby bylo možné

podmínky.

měřit teplotu případně vlhkost.

Teplotní sonda okolního vzduchu

Sonda s plochým kabelem

Teplota vzduchu patří k nejčastěji

Kabely těchto sond jsou velmi úzké

měřeným parametrům. Přiměřeně tomu

a proto ideálně vhodné, aby se protáhly

je rozsáhlý náš výběr vhodných sond.

třeba dveřmi chladničky a uvnitř bylo
možné sledovat teplotu.

Povrchová teplotní sonda

Magnetická sonda

Povrchové teplotní sondy jsou k dispo-

Velmi praktická: tyto sondy měří povrcho-

zici v různých konstrukcích, které splňují

vou teplotu magnetických povrchů, aniž

téměř všechny požadavky a pokrývají

by se musely dodatečně připevňovat.

široký měřicí rozsah.
Vlhkostní sonda

Trubková sonda

V mnoha průmyslových procesech

Měření teploty na vodovodních a vytápě-

je zapotřebí měřit velmi přesně a

cích potrubích s průměrem 5 … 75 mm,

spolehlivě vlhkost, aby byla zajištěna stále

pro kontrolu teploty topné a vratné větve

stejná kvalita. S vlhkostními sondami

topení nebo pro prevenci rizika legionely.

testo Saveris 2 měříte relativní vlhkost
s přesností až ±2 %rv.

Termočlánková sonda

Ponorná / vpichovací sonda

Je možné také s testo Saveris 2 měřit

Dají se rychle provádět měření teploty

teploty až do 1.350 °C díky speciální

v kapalných nebo polotuhých médiích.

termočlánkové sondě.

Velmi dlouhá sonda

Individuální sondy

Aby bylo možné bez problémů měřit

V případě, že Vaše požadavky na měření

i na těžko přístupných místech, nabízí Vám

proti očekávání nemůžete řešit některou

Testo sondu s délkou až 30 m.

z existujících sond testo Saveris 2,
rádi Vám vyrobíme individuální sondy
podle přání.

Zde naleznete vhodné sondy: www.testo.cz
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Alternativní systémy

Řešení monitorování klimatu
bez WLAN a Cloud.
Další systémy měření a záznamníky dat Testo pro každou potřebu.

Nemáte možnost se dostat k existujícímu připojení WiFi

technologii a ukládá data lokálně namísto do úložiště Cloud.

nebo si pořídit síť WLAN? Nebo byste raději chtěli měřit

A s našimi rozmanitými záznamníky dat můžete rovněž

offline? Žádný problém: u firmy Testo najdete pro každou

automaticky zaznamenávat data a nakonec je pohodlně

potřebu vyhovující měřicí techniku. Například náš nezávislý

prohlížet ve Vašem počítači. Software testo Saveris

monitorovací systém testo Saveris funguje podobně jako

současně umožňuje podrobnou analýzu a vyhodnocení

testo Saveris 2, avšak využívá integrovanou bezdrátovou

všech pořízených naměřených dat.

testo Saveris: systém monitorování
s vestavěnou bezdrátovou technologií.
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Měřit tradičně s (offline) záznamníky dat bez funkce alarmu?

testo 174T mini-záznamník
teploty
• Měřicí rozsah: -30 … +70 °C
• Interní datová paměť
pro 16.000 naměřených hodnot
• Prachotěsný a ochrana proti vodě podle
IP65
• Ve shodě s EN 12830
testo 175T záznamník teploty
• s interním NTC senzorem
• Konektor pro připojení NTC sondy
(na objednání)
• Měřicí rozsah interní: -35 … +55 °C
Měřicí rozsah externí: -40 … +120 °C
• Boční konektor pro kabel mini-USB
a SD kartu 2 x 10.000 naměřených hodnot
• Životnost baterie 24 měsíců
• Prachotěsný a ochrana proti vodě podle
IP65
• Ve shodě s EN 12830
testo 176T1 záznamník teploty
Teplotní a vlhkostní sonda
• s interním senzorem PT100
• 2 konektory pro připojení sondy PT100
(na objednání)
• Měřicí rozsah interní: -35 … +70 °C
Měřicí rozsah externí: -100 … +400 °C
• Boční konektor pro kabel mini-USB
a SD kartu
testo 184 H1 USB-záznamník dat
pro vlhkost a teplotu
• Měřicí rozsah: -20 … +70 °C
• Interní datová paměť pro
64.000 naměřených hodnot
• Třída krytí IP 30
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Servis - přehled

Poradenství

(Re-)kalibrace

Kompetentní poradenství

(Re-)kalibrace Vašich senzorů

prováděné našimi specialisty.

– rovněž na místě.

Projektování

Trénink

Definování rozsahu systému

Zaškolení do systému.

2980 xxxx/cz/10/2017

Navíc od firmy Testo:
úplný servis s odborným poradenstvím, školeními a praxí know-how.

Kvalifikace

Mapování

Kvalifikace/validace

Stanovení místa měření

Vašeho systému.

pro Vaše senzory.

Řešení produktu

Uvedení do provozu

Máme pro Vaše požadavky

Volitelné uvedení Vašeho

vyhovující řešení produtků.

systému do provozu.

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

na místě.

Podpora
V případě dotazů jsou Vám
naši experti k dispozici.

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

