
Monitorování měřených dat
systém testo SaverisTM

Automatické, nepřetržité měření a záznam dat 
s komplexní správou alarmů.
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Výroba Přeprava Skladování

Saveris

testo Saveris™:
Jednoduché, bezpečné a efektivní 
monitorování měřených dat

Systém monitorování dat testo Saveris měří teplotu a vlhkost

citlivých surovin a zboží v prostoru, v procesech výroby a

také během přepravy. Systém měření se snadno ovládá,

přináší automatizovaným snímáním měřených dat

bezpečnost, úsporu času a nákladů. Ve stacionárním

provozu probíhá přenos naměřených dat pomocí rádiového

a/nebo ethernetového propojení s bází. Ta dokumentuje a

sleduje všechny naměřená data. Dojde-li k překročení

hraničních hodnot, je k dispozici celá řada možností vyslání

alarmu, jako je alarm pomocí SMS / e-mailu nebo pomocí

relé. Vzdálené alarmy lze odvolat i tehdy, když systém není

propojen s běžícím počítačem.

Jsou-li měřené parametry dokumentovány během přepravy,

obdrží řidič všechny nezbytné informace a alarmy přes

kokpitovou jednotku umístěnou v kabině řidiče. Dokumentace

a kontrola probíhá přes rádiové sondy, odpadá tím náročná

instalace senzorů propojených kabelem v nákladním

prostoru. Zároveň existuje možnost, naměřené hodnoty

vytisknout pomocí infračervené tiskárny na místě předání

zboží. Všechna naměřená data, ať už zaznamenaná

stacionárně nebo během transportu, se centrálně archivují v

softwaru. Software Saveris zároveň umožňuje podrobnou

analýzu a vyhodnocení všech naměřených dat.

Se systémem testo Saveris jsou všechna měřená data pod

kontrolou - stacionární i při přepravě.



We measure it.

+15 °C

+16 °C

Saveris
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Saveris

testo Saveris™ konvertor V 2.0
testo Saveris™ extendr

testo Saveris™ router

testo Saveris™ rádiová sonda

testo Saveris™ analogový propojovacíčlen
(rádiový přenos)

Ethernet

testo Saveris™ analogový propojovací
člen (ethernetový přenos)

Převodník vlhkosti

Přehled systému testo Saveris™

Monitorování dat pro dokonalou kontrolu

Rádiové sondy testo Saveris™ 

Varianty sond s interními a také exter-

ními teplotními a vlhkostními senzory

umožňují přizpůsobení každé aplikaci.

Rádiové sondy je možno volit buď s

dispelejem nebo bez displeje. Na dis-

pleji se zobrazují aktuální měřená data,

stav baterie a kvalita rádiového spo-

jení. 

Konvertor testo Saveris™

Připojením konvertoru k ethernetovému

konektoru je možné převést signál rá-

diové sondy na ethernetový signál. Je

to kombinace flexibilního umístění rá-

diové sondy s využitím existujícího

Ethernetu rovněž pro dlouhé

přenosové vzdálenosti.

Převodníky vlhkosti a diferenčního tlaku

testo 6651/6681/6351/6381/6383

Připojením převodníku vlhkosti a diferenčního tlaku je možné

paralelně ovládat monitoring měřených dat. V technice

stlačeného vzduchu, vysoušení a klimatizace a také v

aplikacích pro čisté prostory to nabízí řešení pro maximální

přesnost a pro speciální použití (vysoká vlhkost, zbytková

vlhkost, atd.).

Více informace na www.testo.cz/převodníky 

Router testo Saveris™

Použitím routeru lze při obtížných sta-

vebních podmínkách zlepšit nebo prod-

loužit rádiové spojení. Je možné

samozřejmě použití více routerů v sys-

tému testo Saveris. Zapojení 3 routerů

V 2.0 za sebou současně nabízí maxi-

mální flexibilitu při rádiovém přenosu.

Analogový propojovací člen testo Saveris™

Obě varianty analogového propojovacího členu (rádiový /

ethernetový přenos) umožňují integraci dalších měřených

veličin do monitorovacího systému testo Saveris, připojením

všech převodníků se standardizovanými proudovými /

napěťovými rozhraními, např. 4 ... 20 mA nebo 0 ... 10 V.



We measure it.

USB nebo Ethernet

testo Saveris™ báze

Ethernet

testo Saveris™ ethernetová sonda

testo Saveris™ software

Ethernet

testo Saveris™ extender

Báze testo Saveris™

Báze je srdcem systému testo Saveris a může nezávisle na

počítači ukládat pro každý kanál 40 000 naměřených hod-

not. To odpovídá kapacitě paměti přibliženě v délce jednoho

roku při intervalu měření 15 minut. Na displeji báze Saveris

je možné vidět systémová data a také alarmy.

Extender testo Saveris™ 

Připojením extenderu Saveris se

převede rádiový signál mobilní sondy

na ethernetový signál. Přenos dat z rá-

diové sondy do extenderu probíhá au-

tomaticky, pokud je k dispozici

dostatečné rádiové spojení.

Kokpitová jednotka testo Saveris™ 

Kokpitová jednotka Saveris zobrazuje

řidiči během přepravy kompletně

všechny měřené hodnoty. Dojde-li k na-

rušení hraničních hodnot, je k řidiči vys-

lán okamžitě alarm. Alternativně je

možné na kokpitové jednotce datový

záznam vytisknout v místě předání zboží

pomocí infračervené tiskárny.

Ethernetové sondy testo Saveris™

Kromě rádiových sond je možné použít

sondy, které jsou připojené přímo na

Ethernet. Tady je využitelná existující

infrastruktura LAN. Umožňuje přenos

dat ze sondy do báze i na dlouhé

vzdálenosti.

Software testo Saveris™

Software testo Saveris nabízí snadnou obsluhu a také intui-

tivní uživatelskou plochu. Software Saveris je k dispozici ve

třech různých verzích: jako základní verze SBE (Small Busi-

ness Edition), jako verze PROF (Professional) s mnoha dal-

šími možnostmi nebo jako verze CFR. Software CFR splňuje

požadavky 21 CFR Part 11 vydané FDA a je tímto umožněna

validace.

testo Saveris™ kokpitová
jednotka

Saveris
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Saveris

Přehled oblastí použití testo Saveris™

Sledování procesů ve farmaceutickém průmyslu

Ve farmaceutickém průmyslu je zaznamenávání a kontrola

parametrů kvality vystaveno vysokým požadavkům.

Soustavná dokumentace během výroby, skladování a

přepravy výrobků citlivých na teplotu, jako jsou léčiva, krevní

konzervy nebo buněčné kultury, platí již dlouho jako

absolutní nutnost. 

testo SaverisTM automatizuje centrální dokumentaci

naměřených dat a také bezpečnou kontrolu v chladících

nebo mrazících prostorech, inkubátorech a klimatizačních

komorách. Systém současně umožňuje kompletní záznam

naměřených dat také během přepravy teplotně a vlhkostně

kritických výrobků, jako jsou například léčiva nebo očkovací

látky. Systém testo Saveris tím nabízí optimální kontrolu

počínaje výrobou a skladováním, přes transport až po

dodání. 

Podrobný management alarmu umožňuje rychlé vyslání

signálu, dojde-li k narušení hraničních hodnot. Systém je

kombinací rádiových a/nebo ethernetových sond optimálně

naprojektován pro nejrůznější aplikace ve farmaceutickém

průmyslu.Systém monitorování dat testo Saveris

samozřejmě odpovídá požadavkům 21 CFR Part 11.

Sledování klimatu budov

U sledování klimatu budov jsou specielně v muzeích a

archivech nezbytné stabilní podmínky okolí, aby byly

choulostivé a drahé předměty chráněny. A také během

přepravy musí být cennosti neustále kontrolovány. Systém

testo Saveris automatizuje centrální zaznamenávání všech

klimatických údajů, jak stacionárně tak také během přepravy.

Systém testo Saveris vysláním alarmu při překročení

hraničních hodnot neustále chrání cenný inventář před

nežádoucími teplotními a vlhkostními vlivy. Rádiové sondy je

možné flexibilně instalovat na měřících místech, aniž by bylo

nutné náročné pokládání kabelů.



We measure it.

Sledování procesů ve výzkumu a vývoji, v laboratořích a

nemocnicích

Výzkumné a vývojové pracoviště a také laboratoře a

nemocnice jsou zodpovědné za zaznamenávání okolních a

procesních dat, aby byly citlivé výrobky nebo přístroje pod

kontrolou. Avšak také sledování teplotně a vlhkostně

kritického zboží během přepravy je nezbytné pro zachování

vysokého standardu kvality. testo Saveris přebírá centrální

dokumentaci řad měření, jak ze stacionárních tak také z

mobilních aplikací. 

Systém testo Saveris tak garantuje jednoduché a bezpečné

sledování klimatických a procesních dat v klimatizačních

komorách, lednicích, umělých líhních, zkušebních zařízeních

nebo krevních bankách. Mají-li se sledovat kritické hodnoty

během transportu, nabízí testo Saveris optimální řešení.

Saveris
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Kontrola v průmyslu při výrobě, skaldování a přepravě

V průmyslu se musí při výrobě, skladování a přepravě

výrobků zaznamenávat a sledovat množství údajů o kvalitě.

testo Saveris dokumentaci těchto dat automatizuje a při

překročení a podkročení hraničních hodnot spustí alarm. Tím

je pro výrobky a procesy zabezpečena stabilní úroveň

kvality. 

testo Saveris lze optimálně použí pro sledování a

dokumentaci klimatických a teplotních údajů v oblasti výroby,

ve skladech, lednicích a klimatizačních komorách. Systém

testo Saveris zároveň umožňuje kompletní snímání

měřených parametrů během přepravy citlivých výrobků.

Nejrůznější aplikace, jak ve stacionární, tak také v mobilní

oblasti, jsou optimálně pokryty rádiovými a/nebo

ethernetovými sondami testo Saveris.

Sledování potravinářského chladícího řetězce

Zachování předem definovaných hodnot teploty je ve výrobě

potravin rozhodující pro kvalitu a je důležité pro splnění

zákonných hygienických standardů. Rozhodující je však

dokonalé sledování chladícího řetěze během výroby,

skladování a především během přepravy. Pouze toto úplné

sledování nakonec zaručí posouzení kvality a čerstvosti

výrobků. testo Saveris automatizuje jak kontrolu teploty okolí

a produktů během výroby a skladování, tak také sledování

definovaných hraničních hodnot teploty během přepravy.

Umístěním rádiových sond v nákladním vozidle odpadá

namáhavá instalace kabelů v kabině řidiče. Při všech

překročeních hraničních hodnot je samozřejmě ihned vysílán

alarm.

Naměřená data ze stacionárních a mobilních aplikací se

ukládají centrálně do databáze a je možné je kdykoliv

vyvolat. Máte tak přehled o všech naměřených hodnotách!

testo Saveris je samozřejmě ve shodě s normou EN12830.

Přehled oblastí použití testo Saveris™



We measure it.Saveris

9



10

2

1

3

Saveris

· Báze Saveris se připojí do sítě. Nyní se mohou sondy přihlásit k bázi:
připojují se postupně jedna za druhou a jsou bází automaticky rozpoznány.

· Báze Saveris se připojí přes USB nebo Ethernet k počítači. Software se
nainstaluje do počítače, při této operaci pomáhá průvodce instalací.

· Systém je připraven ke konfiguraci: název sondy, hraniční hodnoty, intervaly
měření a alarmy je možné individuálně přizpůsobit konkrétnímu zadání.

· Naměřená data je možné kdykoliv znázornit graficky nebo tabulkově.

· Různé sondy lze sdružovat do skupin. Vytvoří se tak - v závislosti na zadání
- účelné zóny. 

· Je možné libovolně definovat náhledy naměřených dat za dny, týdny nebo
měsíce. Pro tuto funkci nabízí praktickou pomoc integrovaný kalendář. 

· Forma a doba vytvoření zprávy se nadefinuje předem.

· Vytvoření zprávy a uložení zprávy jako soubor PDF nyní probíhá
automaticky podle nastavených podmínek. Soubory jsou tak kdykoliv
připravené k tisku.

Snadná instalace

Přehledné a vždy aktuální informace

Automatizovaná dokumentace

Software testo Saveris™ 

Zóna chladírna: hodinové průměry ze dne 03.08.2007
°C mrazírna 1 %rv chladírna 1 °C ledniceČas

Max. hodnota celkem
Průměr celkem
Min. hodnota celkem

°C nápoje °C mrazírna 2 °C mrazírna 3 °C mrazírna 4

Denní zpráva
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    •          •         •

    •          •         •

    •          •         •

    •          •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

               •         •

                          •

                          •

                          •

                          •

Obj.č. 0572 0180

Obj.č. 0572 0181

Obj.č. 0572 0182

Verze softwaru PROF (Professional) nabízí kromě aktraktivních základních
funkcí základní verze SBE zajímavé dodatečné funkce, např.: 

·  Koncepce klientského serveru: naměřená data je možné sledovat z různých
počítačů zapojených do sítě. 

·  Fotosnímky strojů nebo místností je možné použít jako podklad na monitoru.
Příslušné měřené hodnoty se v nich zobrazují přímo na pozici sondy v
místnosti nebo u stroje. Velmi jednoduše je vizualizována návaznost místa
měření a měřené hodnoty (obr. č. 4) 

·  Podrobný management alarmu nabízí možnost vyslat alarm více než dvěma
osobám současně nebo po sobě. Podle dne v týdnu a času je možné
libovolně zvolit, zda bude alarm vyslán e-mailem nebo pomocí SMS.

·  Plánování jízd se správou kalendáře umožňuje přehledné znázornění
plánovaných a provedených transportů.

Ještě pružněji se softwarem Professional

Software CFR splňuje požadavky FDA pro 21 CFR Part 11 a je tímto
způsobilý pro validaci.

Validační software CFR

Přehled funkcí softwaru

Přeholed použití softwaru Saveris 

Software SBE, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a počítačem

Software PROF, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a počítačem

Software CFR, vč. ethernetového propoj. kabelu mezi bází a počítačem
•          •         •

           •         •

           •         •

Grafy / tabulky / přehled alarmů / zprávy PDF

Kalendář

Zobrazení skupin sond

Zasílání alarmů (e-mail, SMS, relé)

Podrobný managenemt alarmů ve stacionárním provozu

Automatizovaná aktualizace měřených dat

("mód on-line") ve stacionárním provozu

Měřená data na podkladovém snímku míst měření

Napojení do sítě (klientský server)

Plánování jízd se správou kalendáře

Udělení přístupových práv pro stacionární

a mobilní skupiny sond

Funkce vyhledávání jízd

Konfigurace textu pro tisk

Grafy / tabulky s vyznačením startu a konce cesty

Ve shodě s 21 CFR Part 11 (validace) 

Elektronický podpis

Kontrola průběhu zpracování

Udělení přístupových práv pro 3 uživatelské úrovně

Stacionární provoz

Mobilní provoz

Stacionární a mobilní provoz

SBE PROF CFR

SBE PROF CFR

Small Business Edition (SBE), Professional (PROF) a verze CFR

21 °C
48 %rF

41 °C
22 %rF

26 °C
38 %rF

Verze softwaru

Saveris
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Báze je srdcem systému testo Saveris a může ukládat nezávisle

na počítači pro každý kanál 40 000 naměřených hodnot. Na dis-

pleji báze Saveris je možné vidět systémová data a také alarmy. 

Alarm pomocí SMS (volitelně)

Možnost přípojení až 150 sond

Možnost připojení přes USB nebo Ethernet

Integrované nouzové akumulátory

Vysílání alarmu pomocí LED-diod / relé

Displej pro zobrazení alarmů a systémových dat

Velká paměť

868 MHz: země EU a některé další země (např. CH, CN, NOR) 
Seznam zemí na www.testo.cz/saveris

Upozornění k rádiovým frekvencím-10 ... +50 °C

Rozměry

Paměť

Akumulátory*

225 x 150 x 49 mm

40 000 hodnot/kanál (celkem max. 18 000 000
hodnot)

Li-Ionové akumulátory (pro zajištění dat a pro nou-
zovou SMS při výpadku el. napájení)

Provozní teplota

zinkový tlakový odlitek / plastMateriál pouzdra

Hmotnost

Skladovací teplota

cca 1510 g

-40 ... +60 °C

síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šrou-
bovací svorky 24 V AC/DC, příkon 4 W

Krytí IP42

Napájení (nutné)
Rádiová frekvence

Displej grafický displej, 4 ovládací tlačítka
Rozhraní USB, rádiový signál, Ethernet

Alarmové relé max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC, 
rozpínač nebo spínač

Modul GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
neplatí pro Japonsko a Jižní Koreu

Připojitelné rádiové
sondy

max. 15 sond přímo připojitelných přes rádiové
rozhraní, max. 150 celkem přes rádiový signál / router
/ konvertor / Ethernet / extender max. 450 kanálů

868 MHz

Instalace                      včetně stojánku a nástěnného držáku

Technická data Objednací údaje

86
8 

M
H

z

Báze Saveris, rádiová frek-
vence 868 MHz

Obj.č.
0572 0220

86
8 

M
H

z

Báze Saveris, rádiová frekvence
868 MHz, integrovaný modul
GSM (pro alarm SMS)

Obj.č.
0572 0221

V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje ani antény s
magnetickou úchytkou.

Báze testo Saveris™

Verze firmwaru 2.X

*Spotřební materiál
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Technická data

Kokpitová jednotka Saveris zobrazuje řidiči během přepravy

kompletně všechny měřené hodnoty. Dojde-li k narušení

hraničních hodnot, je k řidiči vyslán ihned alarm. Alternativně je

možné na kokpitové jednotce celý datový záznam vytisknout v

místě předání zboží pomocí infračervené tiskárny.

Tisk naměřených hodnot pomocí infračervené tiskárny

Možnost připojení až 8 sond

Rádiové, USB a infračervené rozhraní

Integrovaný nouzový akumulátor

Vysílání alarmu pomocí LED-diod

Displej pro zobrazení alarmů a systémových dat

Velká paměť

-30 ... +65 °C

Rozměry
Paměť

cca 150 x 90 x 40 mm
max. 20 000 naměřených hodnot

Provozní teplota

plastMateriál pouzdra

Hmotnost

Skladovací teplota

cca 210 g

-40 ... +85 °C

mini-USB kabel vč. adaptéru 12/24 V DC

Krytí IP30

Napájení (nutné)
Rádiová frekvence

Displej grafický displej, 4 ovládací tlačítka
Rozhraní rádiové, USB, infračervené

Držák přísavná destička s teleskopickým držákem

Připojitelné rádiové
sondy

až 2 zóny po 4 rádiových sondách, max. 32 
kanálů

868 MHz

Objednací údaje

86
8 

M
H

z

Kokpitová jednotka Saveris vč.
mini-USB kabelu a adaptéru
12/24 V DC

Obj.č.
0572 0222

Kokpitová jednotka testo Saveris™ 

akumulátor NiMH (pro zajištění dat při výpadku
el. napájení)

Akumulátor*

*Spotřební materiál
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Router Saveris V 1.0 Konvertor Saveris V 1.0

-20 ... +50 °C

·  pro firmware báze Save-
ris verze V 1.X

·  pro firmware báze Save-
ris verze V 2.X

·  pro firmware báze Save-
ris verze V 1.X

·  pouze pro rádiové sondy
s verzí firmwaru 1.X

cca 85 x 100 x 38 mm

Rádiový
signál

Rádiový
signál

Rádiový
signál

Rádiový
signál

Rádiový
signál

EthernetEthernetEthernet

plast

cca 180 g cca 190 g

-40 ... +60 °C

IP54
rádiový signál

max. 5 max. 15

síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šrou-
bovací svorky 24 V AC/DC, příkon  0,5 W

síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv./šroubovací svorky 24 V AC/DC, PoE,
příkon  2 W

Router Saveris V 1.0, 868
MHz, přenosové médium rá-
diový signál

Router Saveris V 2.0, 868
MHz, přenosové médium rá-
diový signál

Konvertor Saveris V 2.0, 
868 MHz, měnič
přenosového média rádiový
signál na Ethernet

V těchto objednacích údajích nejsou obsaženy síťové zdroje.

86
8 

M
H

z

Napájení

Připojitelné rádiové sondy

Použití

Rozměry

Provozní teplota

Materiál pouzdra

Hmotnost

Skladovací teplota

Krytí
Rozhraní

Konvertor Saveris V 1.0, 
868 MHz, měnič
přenosového média rádiový
signál na Ethernet

Extender Saveris 868 MHz, 
měnič přenosového média
rádiový signál na Ethernet

Router Saveris V 2.0 Extender SaverisKonvertor Saveris V 2.0

·  pro firmware báze Save-
ris verze V 2.X

·  pro všechny verze firm-
waru báze Saveris

·  pouze pro rádiové sondy
s verzí firmwaru 2.X

rádiový signál, Ethernet
max. 15 stacionárních

ne -
včetně

Kaskáda routerů
Nástěnný držák

ano max. 100 mobilních-

Obj.č.
0572 0218

Obj.č.
0572 0118

Obj.č.
0572 0219

Obj.č.
0572 0119

Obj.č.
0572 0217

Použitím routeru je možné zlepšit nebo prodloužit rádiové spojení v případě obtížných stavebních podmínek. Samozřejmě je možné

použít v systému testo Saveris více routerů. Zapojení až 3 routerů V2.0 za sebou nabízí při rádiovém dosahu zároveň maximální flexi-

biltu. 

Připojením konvertoru k ethernetovému konektoru je možné převést signál rádiové sondy na ethernetový signál. Je to kombinace fle-

xibilního umístění rádiové sondy s využitím existujícího Ethernetu rovněž pro dlouhé přenosové vzdálenosti.

Připojením extenderu Saveris se převede rádiový signál transportní sondy na ethernetový signál. Přenos dat ze sondy do extenderu

probíhá automaticky, pokud je k dispozici dostatečné rádiové spojení. 

Komponenty testo Saveris™:
router, konvertor a extender

Varianty
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4

3

1

2

We measure it.

Ochranné pouzdro Saveris pro ochranu při vysokotlakém čištění a nára-
zech, IP 69 K vhodné pro rádiové sondy T1 / T1D / T2 / T2D / Pt / PtD /
H4D

Modul alarmu (optický + akustický),
možnost připojení ka alarmovému
relé báze

Anténa s magnetickou úchytkou
(duální)

Ochranné pouzdro Saveris

Rychlotiskárna Testo

0440 6723
Programovatelný adaptér (z mini-DIN na USB) pro bázi, ethernetové
sondy, konvertor a extender ke konfiguraci IP-adres

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (ve 4 bodech) 31 0102 0101

Baterie pro rádiovou sondu (4 x alkalické / manganové tužkové AA) 0515 0414

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC; pro síťový provoz nebo
nabíjení akumulátoru v přístroji 0554 1096

Li-Ionové akumulátory pro bázi Saveris, ethernetové sondy a
analogový vazební člen Saveris U1E

Síťový zdroj (lištová montáž) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A)

0515 0021

0554 1749

Síťový zdroj (stolní) 110 ... 240 VAC / 24 VDC (350 mA) 0554 1748

Anténa s magnetickou úchytkou (dvoupásmová) se 3 m kabelu, pro bázi
s modulem GSM (není vhodné pro USA, Kanadu, Chile, Argentinu, Me-
xiko)

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička
termopapíru a 4 mikrotužkové baterie pro tisk naměřených hodnot na ka-
binové jednotce, provozní teplota 0...+50°C

0554 0524

0572 0200

0554 0549

Baterie pro rádiovou sondu pro provoz pod -10
°C (4 x Energizer L91 Photo-Lithium) 0515 0572

Modul alarmu (optický + akustický), možnost připojení k alarmovému relé
báze, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, trvalé světlo: červené,
trvalý tón: bzučák cca 2,4 kHz (síťový zdroj 0554 1749 nutný)

Software SBE, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a počítačem 0572 0180

0572 0181Software PROF, vč. propojovacího kabelu USB mezi bází a počítačem

0572 9999
ID-Nr. 0699 6111/1

Justážní software Saveris vč. propojovacího kabelu pro rádiové a ethernetové
sondy

Software CFR, vč. ethernetového propojovacího kabelu mezi bází a
počítačem

0572 0183

0572 0182

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti (ve 4 bodech) 31 0102 0201

Kalibrační certifikáty Obj.č.

Software Obj.č.

Napájení Obj.č.

Ostatní příslušenství Obj.č.

Prvotní ISO kalibrace teploty (ve 4 bodech)
31 0103 0101

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti (ve 4 bodech) 31 0103 0201

Montáž systému vč. uvedení do provozu a zkuš. měření 31 0203 0013

testo Saveris™: příslušenství

4

3

2

1
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externí

Saveris

V těchto objednacích údajích (kromě analog. vazebního členu) jsou obsaženy baterie alkali-mangan mikrotužkové AA (0515 0414). Sondy Saveris jsou dodávány s výstupním protokolem z výroby. Kalibrační
certifikáty musí být objednány zvlášť.

Pt
100

externí

TE

externí

NTC

interní

NTC

interní

NTC

Varianty sond s interním a externím teplotním senzorem a také vlhkostním senzorem umožňují přizpůsobit se každé aplikaci. Rádiové sondy

je možné volit buď s displejem a nebo bez displeje. Displej zobrazuje aktuální měřená data, stav baterií a kvalitu rádiového spojení.

Obj.č.
0572 1210 *

86
8 

M
H

z

Varianty bez
displeje

Varianty s
displejem

Varianty
Saveris T1

Obj.č.
0572 1220 *

Saveris T1 D

Obj.č.
0572 1211 *

Saveris T2

Obj.č.
0572 1221 *

Saveris T2 D

Obj.č.
0572 9212 *

Saveris T3

Obj.č.
0572 9222 *

Saveris T3 D

Obj.č.
0572 7211 *

Saveris Pt

Obj.č.
0572 7221 *

Saveris Pt D

Rádiová sonda s interním senzo-
rem NTC

Rádiová sonda s konektorem pro
externí sondu a interním senzo-
rem NTC, dveřní kontakt

2-kanál.rádiová sonda se 2 ko-
nektory pro externí TE-sondy
(volitelná křivka TE)

Rádiová sondy s 1 konekto-
rem pro externí sondu Pt100

0.1 °C

Měřící rozsah
Přesnost

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (zbyt.měř.rozsahu)

Rozlišení

Měřící rozsah
(přístroj)

Přesnost (přístroj)

Rozlišení (přístroj)

Rozměry (pouzdro)

Provozní teplota

Typ sondy

Typ sondy

NTC

Hmotnost

Skladovací teplota

Interval měření

Krytí IP68

Shoda normy

Rádiová frekvence

NTC přes konektor Mini-Din, 
připoj. kabel pro dveřní kontak
je obsahem dodávky (1,80 m)

Připojení

Životnost baterií
(Typ: 4 tužkové AA)

Displej (volitelný)
Dosah

Saveris T1

0.1 °C

-35 ... +50 °C
±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (zbyt.měř.rozsahu)

NTC

0.1 °C

-50 ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C
(zbyt.měř.rozsahu)

NTC

Saveris T2

2 x TE přes konektor TE, max.
rozdíl potenciálů 2 V

-200 ... +400 °C

TE typ T

0.1 °C / TE typ S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C nebo 0.5% z nam.hodn.

TE typ K

0 ... +1760 °C

TE typ S
-100 ... +750 °C

TE typ J

IP54

Saveris T3

1 x Pt100 přes konektor
Mini-DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

při +25 °C 
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (zbyt.měř.rozsahu)

Pt100

IP68

Saveris Pt

Materiál pouzdra

-35 ... +50 °C

cca 240 g

standardně 15 min, nastavitelný 1 min ... 24 hod. 
Paměť 6 000 naměřených hodnot na kanál

-40 ... +55 °C (vč. baterií)

DIN EN 12830

životnost při +25 °C 3 roky; pro použití v mrazících boxech 3 roky s bateriemi Energizer L91 Photo-Lithium

-20 ... +50 °C

LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly
cca 300 m ve volném prostoru při frekvenci 868 MHz

plast

868 MHz

Nástěnný držák součást dodávky

°C / °F

Rádiový
signál

in
te

rn
í s

en
zo

r
ex

te
rn

í s
o

nd
a

8
1

 m
m

8
1

 m
m

8
1

 m
m

8
1

 m
m

* Pro zapojení rádiových sond Saveris do systému s firmwarem báze V 1.X je zapotřebí konvertor Saveris V 2.0 (obj.č. 0572 0218). Pro více informací kontaktujte, prosím, svého partnera Testo.

Komponenty testo Saveris™: rádiové sondy

–

– –

––

– –

– –

–

–

–

–

–

80 x 85 x 38 mm
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We measure it.

interní

VmA

externí

NTC%rv

interní

%rv NTC

externí

NTC%rv

Varianta bez
displeje

Varianta s
displejem

Varianty

Obj.č.
0572 6222 *

Saveris H2D

Obj.č.
0572 6210 *

Saveris H3

Obj.č.
0572 6220 *

Saveris H3 D
Obj.č.
0572 6224 *

Saveris H4D

Obj.č.
0572 3210 *

Saveris U1 

Rádiový
signál

0.1 °C% / 0.1 °Ctd

0 ... 100 %rv1)

±3 %rv při +25 °C
±0,03 %rv/K
±1 digit

Vlhkostní senzor

0.1 °C

Měřící rozsah

Přesnost

-20 ... +50 °C

±0.5 °C

Rozlišení

Měřící rozsah (přístroj)

Přesnost (přístroj)

Rozlišení (přístroj)

Rozměry (pouzdro)

Provozní teplota

Typ sondy

Typ sondy

Hmotnost

Skladovací teplota

Interval měření

Krytí IP54
Rádiová frekvence

Přípojení

Životnost baterií
(Typ: 4 mikrotužk. AA)

Displej (volitelný)
Dosah

Saveris H2D

0.1 °C

-20 ... +50
°C

±0.5 °C

NTC

Saveris H3

1 x externí vlhkostní sonda,
konektor Mini-DIN

-20 ... +70 °C
NTC

0 ... +100 %rv 1)

Vlhkostní senzor

IP42

Saveris H4D

2 nebo 4 vodiče proudový /
napěťový vstup

Saveris U1 

Materiál pouzdra

85 x 100 x 38 mm
cca 256 g

LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly
cca 300 m ve volném prostoru při frekvenci 868 MHz

Nástěnný držák součást dodávky

°C / °F a %rv

in
te

rn
í s

en
zo

r
ex

te
rn

í s
o

nd
a

mA a V

1 kanál: proudový / napěťový
vstup

±0.2 °C viz sonda

NTC Vlhkostní senzor

0 ... +100 %rv 1)

0.1% / 0.1 °Ctd

2 vodiče: 4 ... 20 mA, 4 vodiče:
0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/5/10 V, zatí-
žení: max. 160  při 24 V DC

proud ±0,03 mA / 0,75 µA
napětí 0 ... 1 V  ±1,5 mV/39 µV
napětí 0 ... 5 V  ±7,5 mV / 0,17 mV
napětí 0 ... 10 V  ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% z n.h./K odchylka od jmen. te-
ploty 22 °C

krátká sonda bez
možnosti výměny

servisní rozhraní Mini-DIN pro
kalibraci

cca 85 x 100 x 38 mm
cca 240 g

80 x 85 x 38 mm
cca 245 g

životnost při +25 °C 3 roky; pro použití v mrazících boxech 3 roky s bateriemi Energizer L91 Photo-Li-
thium

plast

-40 ... +55 °C (vč. baterií)
-20 ... +50 °C

standardně 15 min, nastavitelný 1 min ... 24 hod.
868 MHz

IP54

Paměť 6 000 naměřených hodnot na kanál

(bez displeje)

0.1 °C 0.1% / 0.1 °Ctd

Vlhkostní rádiová sonda Vlhkostní sonda s 1 konektorem
pro externí vlhkostní sondu

Rádiová sonda s
proudovým/napěťovým vstupem

napájení: síťový zdroj 6,3 V DC,
20 ... 30 V DC max. 25 V AC

Vlhkostní rádiová sonda

86
8 

M
H

z

do 90 %rv: ±2 %rv při +25 °C
> 90 %rv: ±3 %rv při +25 °C
±0,03 %rv/K
±1 digit

1) Není určen pro atmosféru s vysokou vlhkostí. Pro kontinuální používání ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C po >12 hod., >60 %rv při >30 °C po >12hod.) nás kontaktujte na www.testo.cz.

* Pro zapojení rádiových sond Saveris do systému s firmwarem báze V 1.X je zapotřebí konvertor Saveris V 2.0 (obj.č. 0572 0218). Pro více informací kontaktujte, prosím, svého partnera Testo.

V těchto objednacích údajích (kromě analog. vazebního členu) jsou obsaženy baterie alkali-mangan mikrotužkové AA (0515 0414). Sondy Saveris jsou dodávány s výstupním protokolem z výroby. Kalibrační
certifikáty musí být objednány zvlášť.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Saveris

externí

Pt
100

externí

TE

externí

NTC

Měřící rozsah
(přístroj)

Přesnost (přístroj)

Rozlišení (přístroj)

Rozměry (pouzdro)

Akumulátory

Provozní teplota

Typ sondy

Hmotnost

Skladovací teplota

Interval měření
Krytí IP54

Připojení

Displej (volitelný)

Saveris T1E

0.1 °C

-50  ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

NTC

Saveris T4 E

4 x TE přes konektor TE
max. rozdíl potenciálů 50 V

-200 ... +400 °C

TE typ T

0.1 °C / TE typ S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C nebo 0.5% z
nam.hodn.

TE typ K

0 ... +1760 °C

TE typ S
-100 ... +750 °C

TE typ J

Saveris Pt E

1 x Pt100 přes konektor Mini-DIN
0.01 °C

-200 ... +600 °C

při +25 °C 
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (zbyt.měř.rozsahu)

Pt100

Materiál pouzdra

-20 ... +60 °C

Li-Ionové (opotřebovávaný díl)

cca 85 x 100 x 38 mm
cca 220 g

2 s ... 24 hod.

-40 ... +60 °C

LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly

plast

Paměť 6 000 naměřených hodnot na kanál

Nástěnný držák součást dodávky

ex
te

rn
í s

o
nd

a

Servisní rozhraní Mini-DIN pro kalibraci je přístupné externě

Příkon PoE třída 0 (typicky ≤ 3 W)

Napájení síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv. / šroubovací svorky 24 V AC/DC, PoE

Sondy Saveris jsou dodávány s výstupním protokolem z výroby. Kalibrační certifikáty musí být objednány zvlášť. Síťové zdroje nejsou součástí
dodávky.

Ethernet

1 x NTC přes konektor Mini-DIN

Ethernetovými sondami je využívána existující infrastruktura LAN. Ta umožňuje přenos dat ze sondy do báze i na velké vzdálenosti.

Ethernetové sondy jsou vybaveny dispelejem.

Ethernetová sonda s 1 konekto-
rem pro externí sondu NTC

4-knálová ethernetová sonda se 4 konektory
pro externí TE-sondy 

Ethernetová sonda s konektorem pro
externí sondu Pt100

Obj.č. 
0572 7191

Obj.č. 
0572 9194

Obj.č.
0572 1191

Saveris Pt E s displejemSaveris T4 E s displejemSaveris T1E s displejemVarianty

Komponenty testo Saveris™:
ethernetové sondy

°C
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We measure it.

mA V

interní

%rv NTC

externíexterníexterní

%rv%rv NTCNTC

–

–

–

–

0.1 °C

Měřící rozsah

Přesnost

-20 ... +70 °C

±0.2 °C (0 ... +30 °C)
±0.5 °C
(zbyt.měř.rozsahu)

Měřící rozsah (přístroj)

Přesnost (přístroj)

Rozlišení (přístroj)

Rozměry (pouzdro)

Provozní teplota

Typ sondy

Typ sondy

Hmotnost

Skladovací teplota

Interval měření
Krytí

Připojení

Displej (volitelný)

Saveris H1 E Saveris H2 E

1 x externí vlhkostní sonda,
konektor Mini-DIN

-20 ... +70 °C
NTC

0 ... 100 %rv1)

Vlhkostní senzor

Saveris H4E Saveris U1E

Materiál pouzdra

cca 230 g

LCD 2-řádkový; 7-segmentový se symboly
Nástěnný držák součást dodávky

°C / °F a %rv

in
te

rn
í s

en
zo

r
ex

te
rn

í s
o

nd
a

mA a V

±0.2 °C viz externí
sonda

NTC Vlhkostní senzor

0 ... 100 %rv1)

0.1% / 0.1 °Ctd

do 90  %rv: ±1 %rv
+0,7 % z n.hodn.
při+25 °C
> 90  %rv: ±1,4 %rv
+0,7 % z n.h. 
±0,03 %rv/K
± 1 digit

2 vodiče: 4 ... 20 mA, 4 vodiče: 0/4 ... 20 mA, 0
... 1/5/10V, zatížení: max. 160 při 24 V DC

proud ±0,03 mA / 0,75 µA
napětí 0 ... 1  V  ±1,5 mV / 39 µV
napětí 0 ... 5 V  ±7,5 mV / 0,17 mV
napětí 0 ... 10  V  ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% z n.h./K odchylka od jmen.teploty 22
°C

1 x 2 nebo 4 vodičový proudový
/ napěťový vstup

cca 240 g
cca 85 x 100 x 38 mm

cca 254 g

plast

Sintrovaný filtr PTFE, Ø 12 mm, pro agresivní média, oblasti s vysokou vlhkostí (dlouhodobá měření), vysoké rychlosti proudění

Nádobky se solným roztokem testo pro kontrolu a kalibraci vlhkostních sond, 11,3 % rv a 75,3 % rv, vč. adaptéru pro vlhkostní
sondy, rychlá kontrola nebo kalibrace vlhkostní sondy

Sintrované krytky pro sondy Saveris H1 E, H2 E a H2 D Obj.č.

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0660

Sondy Saveris jsou dodávány s výstupním protokolem z výroby. Kalibrační certifikáty musí být objednány zvlášť. Síťové zdroje nejsou součástí dodávky. 
1) Není určen pro atmosféru s vysokou vlhkostí. Pro kontinuální používání ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C po >12 hod., >60 %rv při >30 °C po
>12hod.) nás kontaktujte na www.testo.cz.

0554 0641

0.1 °C

-20 ... +70 °C

±0.5 °C

NTC Vlhkostní senzor

0 ... 100 %rv1)

0.1% / 0.1 °Ctd

do 90  %rv: ±2 %rv
při +25 °C
> 90  %rv: ±3 %rv
při +25 °C
±0,03 %rv/K
± 1 digit

servisní rozhraní Mini-DIN pro kalibraci je přístupné externě

Příkon PoE třída 0 (typicky ≤ 3 W)

IP54

Napájení síťový zdroj 6,3 V DC; alternativně přes zásuv. / šroubovací svorky 24 V AC/DC, PoE

Akumulátory Li-Ionové (spotřební materiál)

Ethernet

Vlhkostní ethernetová sonda 1% Vlhkostní ethernetová sonda 2% Ethernetová sonda s konekto-
rem pro externí vlhkostní sondu

Ethernetová sonda s prou-
dovým / napěťovým vstupem

0.1 °C 0.1% / 0.1 °Ctd

2 s ... 24 hod.

-20 ... +60 °C

-40 ... +60 °C

Paměť 6 000 naměřených hodnot na kanál

bez displeje

Kovový ochranný košík, Ø 12 mm pro vlhkostní sondu, pro měření při rychlosti proudění menším než 10 m/s

Krytka s filtrem z drátěného pletiva, Ø 12 mm

Sintrovaný filtr z ušlechtilé oceli, velikost pórů 100 µm, ochrana senzoru při prašné atmosféře nebo vysokých rychlostech
proudění, pro měření při vysoké rychlosti proudění nebo znečištěném vzduchu

Obj.č.
0572 6191

Obj.č.
0572 6192

Obj.č.
0572 6194

Obj.č. 
0572 3190

Saveris H1 E s displejem Saveris H2 E s displejem Saveris H4E s displejem Saveris U1E bez displejeVarianty

1 kanál: proudový / napěťový vstup

–
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Ø 3.6 mm

30 mm

Saveris

Měřící rozsah

Měřící rozsah

Přesnost

Přesnost

Zobrazení

Zobrazení

Násuvné sondy

Násuvné sondy

t99

t99

Obj.č.

Obj.č.

S těmito externími sondami se dosahuje spe-
cifikované třídy přesnosti rádiových a etherne-
tových sond Saveris.

40 mm

Ø 6 mm

Vestavná sonda s ocelovým pouz-
drem

-50 ... +205 °C třída 2* 20 s

Konektor: pevný kabel rovný 1.9 m

395 mm

20
 m

m

Trubková sonda se suchým zipem pro
měření teploty na trubkách do max.
průměru 120 mm, Tmax. +120 °C

-50 ... +120 °C třída 1* 90 s

Konektor: pevný kabel rovný 1.5 m

Trubková sonda pro průměr trubky 5
... 65 mm, s výměnnou měřící hlavou,
měřící rozsah krátkodobě do +280 °C,
TE typu K

-60 ... +130 °C třída 2* 5 s

Konektor: pevný kabel rovný 1.2 m

800 mm

Ø 1.5 mm

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 800 mm skleněné vlá-
kno, TE tpu K

-50 ... +400 °C třída 2* 5 s

1500 mm

Ø 1.5 mm

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm skleněné
vlákno, TE tpu K

-50 ... +400 °C třída 2* 5 s

1500 mm

Ø 1.5 mm

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm PTFE, TE
tpu K

-50 ... +250 °C třída 2* 5 s

500 mm

Ø 1.5 mm

Ponorná měřící špička, ohebná -200 ... +1000 °C třída 1* 5 s

75 mm

Ø 21 mm

Magnetická sonda, adhezní síla cca
10 N, s magnety pro přidržení, pro vy-
soké teploty, k měření na kovových
površích, TE typu K

-50 ... +400 °C třída 2*

Konektor: pevný kabel rovný 1.6 m

35 mm

Ø 20 mm

Magnetická sonda, adhezní síla cca
20 N, s magnety pro přidržení, k
měření na kovových površích, TE typu
K

-50 ... +170 °C třída 2* 150
s

pevný kabel rovný

1000 mm

Ø 3 mm

Ponorná měřící špička, ohebná, pro
měření ve vzduchu /spalinách
(nevhodná pro měření v taveninách),
TE typ K

-200 ...
+1300 °C

třída 1* 4 s

*Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...+1000 °C (typ K), třídy 2 na -
40...+1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...+40 °C (typ K).

Robustní, potravinářská sonda
Pt100 z ušlechtilé oceli (IP65)

Vpichovací sonda Pt100 s pás-
kovým vedením, délka kabelu 2
m, IP54

-50 ... +400 °C

-50 ... +180 °C

třída A (-50 ...
+300 °C), třída
B (zbytek
rozsahu)

třída A

10 s

10 s

Ø 4 mm

Ø 5 mm

125 mm

60 mm

Konektor: pevný kabel rovný
Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

15 mm

30 mm

60 mm

Ø 5 mm

Vpichovací sonda TE s páskovým
vedením, délka kabelu 2 m, IP54,
TE typu K

-40 ... + 220 °C třída 1 7 s

Příslušenství testo Saveris™:
externí teplotní a vlhkostní sondy

Pt
100

TE

0628 7533

0628 0020

0602 4592

0602 0644

0602 0645

0602 0646

0602 5792

0602 4892

0602 4792

0602 5693

0609 2272

0572 7001

0572 9001

0554 0213
Připojovací kabel pro libovolné vestavné sondy Pt100 (4-vodičová technika), délka kabelu: 3 m
max. možná délka kabelu: 20 m
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We measure it.

NTC

35 mm

Ø 3 mm

Externí prostorová sonda, IP 54 -20 ... +70 °C ±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

15 s

40 mm

Ø 6 mm

Vestavná sonda s hliníkovým
pouzdrem, IP 65

-30 ... +90 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (zbytek rozsahu)

190
s

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 2.4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Přesná ponorná/vpichovací sonda,
délka kabelu 6 m, IP 67

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)

5 s

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 6 m

40 mm

60 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

30 mm

Přesná ponorná/vpichovací
sonda, délka kabelu 1,5 m, IP 67

Vpichovací sonda NTC s pás-
kovým vedením, délka kabelu 2
m, IP54

-35 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)

±0.5 % z nam.hodn. (+100 ...
+125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)

5 s

8 s

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 1.5 m

Sonda pro měření teploty povrchu
zdi, např. jako důkaz o závadách ve
stavební podstatě

-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 3 m

300 mm

30
 m

mTrubková sonda s upínacím páskem
pro průměr trubky do max. 75 mm,
Tmax. +75 °C, NTC

-50 ... +70 °C ±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 1.5 m

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Potravinářská sonda NTC z ušlech-
tilé oceli (IP65) s kabelem PUR

-50 ... +150 °C2) ±0.5% z nam.hodn. (+100 ...
+150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek rozsahu)

8 s

Konektor: pevný kabel rovný; Délka kabelu: 1.6 m

Měřící rozsah PřesnostZobrazeníNásuvné sondy t99 Obj.č.

% rv

Vlhkostní- teplotní sonda 12mm -20 ... +70 °C
0 ... 100 % rv

±0,3 °C
±2 % rv u +25 °C (2 ... 98 % rv)
±0,03 % rv/K
± 1 digit

Ø 4 mm

Vlhkostní- / teplotní sonda 4 mm 0 ... +40 °C
0 ... 100 % rv

±0,3 °C
±2 % rv u +25 °C (2 ... 98 % rv)
±0,08 % rv/K
± 1 digit

S těmito externími sondami se dosahuje specifikované třídy přesnosti rádiov-
ých a ethernetových sond Saveris.

*Sondy jsou testovány podle EN 12830 pro způsobilost v oblasti trans-
portu a skladování

2) Dlouhodobý měřící rozsah +125 °C, krátkodobě +150 °C nebo +140 °C (2
minuty)

PřesnostZobrazeníNásuvné sondy Obj.č.

0628 7510

0628 7503*

0610 1725*

0628 0006*

0572 1001

0628 7507

0613 4611

0613 2211*

0572 6172

0572 6174

Měřící rozsah

Standardní teplotní sondy z programu Testo lze zcela individuálně přizpůsobit Vaší aplikaci.
Pro více informací kontaktujte, prosím, svého obchodního partnera Testo.
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Saveris

Všechny sondy testo Saveris jsou samozřejmě ve výrobním

závodě zkalibrovány, což potvrzuje kalibrační protokol. Další

kalibrace nabo justáže si můžete nechat dodat jako službu

nebo provést na místě v kalibrační laboratoři. Pro tento případ

je k dipsozici samostatný software Justáž Saveris. Aktuální

data kalibrace se po provedené korekci uloží v sondě. Tato

data současně převezme software pro justáž a software

Saveris, takže je k dispozici historie kalibrací.

Rádiové a ethernetové sondy se pro justáž připojí kabelem

přes servisní rozhraní.

Pokud byste kalibraci neradi prováděli sami, je Vám firma Testo

s touto službou k dispozici.

Software Saveris Justage vč. propojovacího kabelu pro rádiové a
ethernetové sondy

Obj.č. 0572 0183

Justáž
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We measure it.

Testo je výrobce měřících přístrojů a měřících systémů s

celosvětovou působností, s 31 mezinárodními dceřinnými

společnostmi a zastoupeními v mnoha zemích. Testo Vám tedy

nabízí zamozřejmě na těchto místech také servis. V případě

otázek týkajících se systému testo Saveris - počínaje instalací a

dovybavením dalšími systémovými komponenty konče  - se

můžete obrátit na svou kompetentní kontaktní osobu ve své

zemi. 

Přehled nejblíže se nacházejících servisních středisek najdete

na internetových stránkách www.testo.cz. 

Servis v celém světě

Saveris
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We measure it.




