Testo SaverisTM - automatické monitorování teploty
Automatické monitorování teploty, vlhkosti a dalších parametrů pomocí systému testo Saveris™ umožňuje rychlý přehled o naměřených datech ve všech místech měření. Díky centrální dokumentaci
šetří Váš čas a nabízí jistotu. Při překročení nastavených hraničních
hodnot je zajištěno varování pomocí optického a akustického alarmu,
výstražné SMS zprávy nebo e-mailu. Typickým použitím systému
testo Saveris™ je sledování teplot chladícího řetězce v lednicích,
mrazících boxech nebo monitorování teploty a vlhkosti prostředí.
Testo Saveris™ pomáhá v mnoha aplikacích tyto teploty pomocí
rádiových sond nebo ethernetových sond automaticky měřit a
bezpečně data zpracovávat a ukládat.
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Všude platí:
- uvedení do provozu a obsluha musí být jednoduchá
- snímání dat a alarm musí probíhat plně automaticky.

Testo Saveris™ nabízí jistotu a úsporu Vašeho času pro praxi!
Testo Saveris™- snadné, bezpečné a automatické monitorování s možností alarmu
• Přesné měření teploty a vlhkosti
• Bezdrátový, bezpečný přenos dat
• Možnost kombinace rádiových a ethernetových sond
• Okamžitý alarm při překročení hraničních hodnot, opticky , akusticky, pomocí SMS nebo mailem
• Ukládání a alarm také bez spuštěného počítače
• Kompletní zaznamenávání měřených dat i při dočasném přerušení rádiového signálu
• Snadná instalace
• Uživatelský software
• Centrální přehled o všech naměřených hodnotách a alarmech
Zdravotnická zařízení:
V nemocnicích je vyžadována neustálá kontrola klima a teploty především na místech jako jsou nemocniční lékárny, laboratoře, čisté prostory nebo krevní banky. Systém testo Saveris™ se využívá pro automatický monitoring
těchto parametrů při skladování farmaceutických výrobku citlivých na teplo, odebraných vzorků a krevní plasmy.
Česká republika:
Nemocnice Strakonice, a.s.
Diagnostika, s.r.o.
Immunia spol. s r.o.
Plasmafera s.r.o.
Pharmallegra cz s.r.o.
Klatovská nemocnice, a.s.
Fakultní nemocnice Plzeň
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Vojenská nemocnice Olomouc
Ústav pro matku a dítě
Revmatologický ústav Praha
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Labmet s.r.o.
Nemocnice Prachatice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Městská nemocnice v Litoměřicích
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Slovensko:
MEDIREX a.s.
ALPHA MEDICAL, s.r.o.
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Laboratoře:
Typickým použitím systému testo Saveris™ je sledování teplot v laboratorních lednicích, mrazících boxech,
inkubátorech a monitorování teploty a vlhkosti prostředí.
Český metrologický institut Brno
Státní veterinární ústav Jihlava

Více informací o systému testo SaverisTM naleznete na:

www.testo.cz

Testo, s.r.o. • Jinonická 80, 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700, fax: 222 266 748 • e-mail: info@testo.cz • internet: www.testo.cz

