
Mérési megoldások 
az élelmiszeripar számára

Válassza a mérési feladatra legmegfelelőbb műszert!



Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Dupla jubileum 2017-ben

Mi az a HACCP? A HACCP egy nemzetközileg elismert élelmiszerbiztonsági rendszer.  A betűszó a Hazard Analysis Critical Control Points
szavakból áll össze, mely mögött az élelmiszerbiztonság javítását szolgáló irányelveket rejlenek.

Áruátvétel 
HACCP-konform EN 13485 szabvány által tanúsított 
infra- és maghőmérséklet mérő műszerekkel.

Élelmiszerfelügyelet
HACCP-konform, EN 13485 és EN 12830 szabványok 
által tanúsított mérőműszerekkel.

Tálalás és étel előkészítés
HACCP-konform és EN 13485 szabvány által tanúsított műszerekkel.
Az ételek hőmérsékletének mérése maghőmérséklet mérőkkel,
optimális sütőolaj felhasználás és a vonatkozó törvényi előírások 
betartása, testo 270 sütőolaj minőség ellenőrző műszerrel. 

Szállítás és raktározás
HACCP-konform és EN 12830 szabvány által tanúsított adatgyűjtők hasz-
nálata javasolt.

HACCP-konform mérőműszerek

Az élelmiszeripari felügyeletben már évek óta érvényben lévő nem-
zetközi HACCP irányelvek  betartása a Testo több évtizedes élelmi-
szeripari méréstechnológiában szerzett szakértői tapasztalatával
gyerekjáték lesz!

Élelmiszerbiztonság a termőföldtől az asztalig

Mikor szükséges a HACCP betartása? Amikor bármilyen élelmiszerrel kapcsolatos üzletet, üzemet nyit, vagy bármilyen élelmiszerrel 
kapcsolatos tevékenységet végez, meg kell felelnie az élelmiszerekre vonatkozó  jogszabályok összességének. Ezeket a jogszabályokat egy
HACCP szakértő alkalmazza, az általa készített HACCP kézikönyvben foglaltak szerint.

Tudta? A Testo az egyetlen műszergyártó, akinek műszerei a HACCP International szervezet 
minősítését megkapták. Ön tehát megnyugodhat: a Testo műszerek a HACCP Élelmiszerbiztonsági Programjában
foglaltak szerint élelmiszeripari területen biztonságosan használhatóak.

Milyen minősítéssel rendelkeznek a Testo élelmiszeripari mérőműszerek?

A Testo élelmiszeripari műszerekkel, a teljes gyártási lánc alatt biztonságban tudhatja élelmiszereit, hiszen a HACCP
előírásoknak mindig, míg bizonyos  típusok, az EN 13484 és az EN 12830 irányelveknek is megfelelnek. Az alábbiakban
egy rövid áttekintést adunk a egyes gyártási folyamatoknál alkalmazható műszerek minősítéseiről.

Tipp: Keresse a kicsi HACCP logót! HACCP-komform műszereinket a katalógusban kicsi HACCP logó jelzéssel
láttuk el, ezzel segítve Önt a biztos választásban.

60 éves a Testo SE & Co. KGaA és 25. születésnapját ünnepli a Testo Magyarország

Testo Magyarország 25 éves jubileum

Az idén 60 éves jubileumát ünneplő Testo SE & Co. KGaA, a németországi Fekete-erdőben található,
Lenzkirchből indult útjára, hogy mára 32 ország leányvállalatának 2500 alkalmazottja évente mintegy
650.000 elégedett ügyfelet szolgáljon ki. 

Testo 60 éves jubileum

A Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft. 1992 óta a Testo műszerek hivatalos
magyarországi forgalmazója. A szigorú német követelményrendszernek megfelelve
1998-ban képviseletből leányvállalattá lépett elő.

Cégünk hitvallása az elmúlt 25 évben töretlen: valljuk, hogy a minőséget nem csu-
pán a termék minősége határozza meg, hanem az értékesítési háttér, a szakmai
szolgáltatás színvonala is nagy mértékben hozzájárul ahhoz.

Segítünk a döntésben!

Dolgozzon a teljes gyártási lánc során a megfelelő minősítésű élelmi-
szerbiztonsági mérőműszerrel: Legyen szó szállításról, raktározásról,
áruátvételről, élelmiszer előkészítésről vagy catering feladatokról, a
Testo műszerek között mindig megtalálja a megfelelőt!

Élelmiszerbiztonság HACCP minősítéssel
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Márkafüggetlen kalibráló labor és 
Testo márkaszerviz

• Kalibrálás márkától függetlenül:
Testo termékek mellett más gyártók mérőműszereinek
kalibrálását is vállalja a laboratóriumunk.

• Testo szerviz támogatás:
Gyorsabb munka a közvetlen testo szerviz
támogatásnak köszönhetően.

• 14 év tapasztalat:
Precíz munka, kiforrott munkafolyamatok,
évtizedes rutin.

• Folyamatos fejlesztések:
Nagyobb csapat, megújuló kalibráló berendezések.

• Számos kalibrált paraméter:
Több paraméter kalibrálása, az akkreditált
kalibráló laborban.*

• Közel 20 év tapasztalat: Az 1998 óta működő Testo márkaszerviz már
önmagában garancia a Testo mérőműszerek gyors és szakszerű
szervizelésére.

• Naprakész tudás: Szerviz szakembereink rendszeres továbbképzésének
köszönhetően, naprakész tudásuk birtokában és a műszerekkel kapcsolatos
legújabb fejlesztések ismeretében, bármilyen meghibásodást gyorsan és
könnyen elhárítanak.

• Gyors szervizelési folyamat: A Testo műszerek forgalmazójaként a leggyako-
ribb javításhoz szükséges cserealkatrészek raktárról azonnal beépíthetők,
ezzel nagymértékben lerövidítve a szervizelési folyamatot ügyfeleink legna-
gyobb megelégedésére.

Szerviz szolgáltatás: Testo márkaszerviz

Magyarországi laboratóriumban kalibrált paraméterek:*
• Hőmérséklet (levegő, felületi, merülő/beszúró)
• Infra (hőkamera, infrahőmérő)
• Páratartalom
• Légsebesség
• Füstgáz összetevők
• U-érték

Kerülje el a várakozást! Kérjen időpontot!
Időpont egyeztetés: 06-1 237-1742; szerviz@testo.hu

Gyorsabb munka előjegyzéssel!
Időpont egyeztetés: 06-1 237-1745; kalibralas@testo.hu

TIS (Testo Industrial Services) által kalibrált paraméterek:
• Nyomás
• CO, CO2

• Fordulatszám
• És számos egyéb paraméter.

Kalibrálási szolgáltatás: NAT által akkreditált kalibráló laboratórium

A minőség Önnek is jár! A Testo Kft. a DEKRA által tanúsított, ISO 9001 és ISO 17025 szabványnak megfelelő minőségirá-
nyítási rendszert működtet, mely garancia a minőségi szolgáltatásra. Cégünk büszke arra, hogy a fizikai és kémiai paramé-
tereket mérő elektronikus műszerek forgalmazásában, műszerjavítási és kalibrálási szolgáltatás nyújtásában, olyan szigorú
követelmény rendszernek tesz eleget, melynek csak azok a vállalkozások felelnek meg, akik a biztonság, a fenntarthatóság
és a minőség értékeit képviselik munkafolyamataikban. Győződjön meg róla Ön is!



(+65 °C) 0646 1065
(+71 °C) 0646 1071
(+77 °C) 0646 1077
(+82 °C) 0646 1082
(+110 °C) 0646 1110
(+121 °C) 0646 1121
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Indikátorok és beszúró hőmérsékletmérő műszerek
Az élelmiszer gyártáson túl, az ételek készítése és tálalása során is fontos a kívánt hőmérséklet tartása. Erre is van Testo megoldás! Legnép-
szerűbb beszúró hőmérsékletmérőink mellett egy ötletes megoldást is kínálunk hőmérsékletmérő indikátor papírunk használatával.

testo 108

• Egyszerű, pontos, gyors mérés
• T tip. hőelemes érzékelővel (K-, és T-típusú

érzékelő csatlakoztatható)
• Vízálló műszer és érzékelők
• Méréstartomány: -50...+300°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

Digitális maghőmérő behajtható érzékelővel

testo 103

• Könnyen használható
• Praktikus, kis helyen is elfér (pl.: ingzsebben)
• Robusztus érzékelő keskeny mérőcsúccsal
• Méréstartomány: -30...+220°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

0563 1080 28.040,- +ÁFA

0560  0103 14.180,- +ÁFA

Digitális maghőmérő behajtható érzékelővel

testo 104

0563 0104 24.570,- +ÁFA

Hőmérséklet indikátorok, több féle (öntapadó)

• Hőmérséklet ellenőrzésre és felügyeletre
• Széles méréstartomány
mérő csík / mini indikátor: +37…+260°C
mérő pont: +65…+121°C

• 2-3 másodpercen belül bekövetkezik a
visszafordíthatatlan elszíneződés

Mérő csík (10 db) 0646 1724 7.250,- +ÁFA

testo 105

• Cserélhető mérőcsúccsal: az alap mérő-
csúcs a félig szilárd anyagokhoz, pl. húsfé-
lékhez, míg a 200 mm hosszú mérőcsúcs,
a fagyasztott élelmiszerekhez való
(opcionálisan rendelhető)

• Hang és fényriasztás határérték átlépés
esetén

• Méréstartomány: -50…+275°C
• Pontosság: ±0,5 °C

0563 1051 27.720,- +ÁFA

testo 106 szett

• Egyszerű, pontos, gyors mérés
• TopSafe védőtokkal
• Hang és fényriasztás határérték átlépés
esetén

• Méréstartomány: -50...+275°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

0563 1063 15.440,- +ÁFA

• Egyszerű és gyors levegő és
maghőmérséklet mérés

• Vízálló kivitel, mosogatógépben
mosható

• A védőtok és az övcsipesz a szállítási
kiszerelés része

• Méréstartomány: -20…+230°C
• Pontosság: ±1 °C

0560 1113 8.820,- +ÁFA

Mini vízálló hőmérsékletérzékelő 

Élelmiszer-biztonsági maghőmérséklet mérő Digitális élelmiszer hőmérsékletmérő

Élelmiszer-biztonsági hőmérsékletmérő

8.510,- +ÁFA

6.300,- +ÁFA

IP 55

IP 67

IP 55
IP 67

IP 67

IP 65

• Vízálló: folyó víz alatt is tisztítható
• Összecsukható, robusztus fémcsukló
• Automatikus végérték felismerés,

min.-/max. funkció
• Gumírozott csúszásmentes műszerház
• Méréstartomány: -50...+250°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

• Beállási idő t99: rövid /hosszú szonda:10 mp
fagyasztott termék szondája:15 mp

TopSafe
védőtok

(+60 °C ... +82 °C) 0646 0072
(+88 °C ... +110 °C)        0646 0073
(+116 °C ... +138 °C)      0646 0074
(+143...+166 °C ) 0646 0075
(+171...+193 °C) 0646 0076
(+199 °C ... +224 °C)      0646 0077

testoterm Mérőpont (50 db)

Mini-indikátor (10 db)
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Infra hőmérsékletmérő műszerek
Érintésmentes hőmérsékletmérésre van szüksége? Távoli vagy közeli ponton mérne? Fontos az emissziós tényező? A Testo műszerek között
megtalálja a megoldást! Válogasson infra hőmérsékletmérőink közül!

testo 805

• Kicsi, kézreálló és minden
zsebben elfér

• TopSafe vízhatlan (IP65), robusztus és
mosogatógépben is tisztítható védőtok

• Min./Max. értékek kijelzése
• Scan funkció a tartós mérésekhez
• Méréstartomány: -25…+250°C
• Pontosság: ±1,0 °C

0563 8051 15.440,- +ÁFA

Infra hőmérsékletmérő
testo 831

• Rendkívül gyors műszer: 2 mérés/mp
• 2 pontos lézer mérőfolt jelölés
• 30:1 optika
• Pontos hőmérsékletmérés még kisebb

termékek esetén és nagyobb távolságból is
• Méréstartomány: -30…+210°C
• Pontosság: ±1,5 °C

0560 8316 37.490,- +ÁFA

Infra élelmiszer-biztonsági hőmérsékletmérő

testo 104-IR

0560 1040 34.340,- +ÁFA

Infrahőmérő

testo 826-T2

• Határérték ellenőrzés a min.-/max. funk-
ciónak köszönhetően

• Optikai és akusztikus riasztás
• Lézersugaras mérőfolt jelölés
• Topsafe védőtokkal és öv-,fali tartóval
• Méréstartomány infra: -50…300°C
• Pontosság: ±1,5 °C

0563 8282 28.040,- +ÁFA

testo 826-T4

• 2 az 1-ben: Infra- és beszúró hőmérsékletmérő
műszer egyben

• 6:1-es optikájú infra hőmérsékletmérő,
1 pontos lézer jelölővel

• Min. / max. funkció, azonnali riasztás határér-
ték túllépés esetén

• Vízálló és robusztus, strapabíró kivitel
• TopSafe védőtokkal
• Beállási idő t99
• Méréstartomány

NTC: -50…230°C; infra: -50…300°C
• Pontosság NTC: ±0,5 °C; infra: ±1,5 °C

0563 8284 43.790,- +ÁFA

• Felületi és maghőmérséklet mérés
• Beépített érzékelővel és lézer jelölővel
• Masszív, összecsukható és vízálló burkolat
• Méréstartomány (infra): -30…+250°C
• Méréstartomány (beszúró): -50…+250°C
• Pontosság: ±2 °C (infra), ±0,5 °C (beszúró)
• Beállási idő: t99 10 mp (mozgó folyadékban)

Beszúró / infra hőmérsékletmérő 

Tudta? Az infra mérőműszereket az optikájuk szerint osztályozzuk.

A 8:1 szám például a mérőműszer és a mérés tárgya közötti ideális 
távolságot fejezi ki. Azaz pl. 8 cm-es távolság esetén 1 cm átmérőjű 
mérőfoltot mérünk. 

Minél magasabb ez az arányszám, annál távolabbról mérhetjük a kívánt
felületi hőmérsékletet.

Dióhéjban az érintésmentes hőmérsékletmérésről

Ø 16 mm
Ø 18 mm

Ø 24 mm
Ø 36 mm

Ø 68 mm

Ø 100 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

A testo 831 infra mérőműszer 30:1 arányú optikája

Kis Ø 1.8 cm átmérőjű mérendő tárgy → ideális távolság: 50 cm
Nagy Ø 6.8 cm átmérőjű mérendő tárgy → ideális távolság: 2 m

Tipp: figyeljen arra, hogy a mérőfolt ne legyen nagyobb, mint az áru vagy
csomagolás maga.

Infra hőmérsékletmérő védőtokban

IP 65

IP 65

TopSafe
védőtok

TopSafe
védőtok

IP 30

IP 20 = Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm)
IP 30 = Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett (>2,5 mm)
IP 54 = Por ellen és fröccsenő víz ellen védett minden irányból
IP 55 = Por ellen és kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból
IP 65 = Teljes mértékben védett por ellen és kisnyomású vízsugár ellen 

védett minden irányból, folyó víz alatt tisztítható
IP 67 = Teljes mértékben védett por ellen és Vízbe merülés ellen védett 

korlátozott ideig (0,15 – 1m között 30 percig), mosogatógépben   
mosható

IP védettségi szint - jelmagyarázat
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Külső érzékelős hőmérsékletmérő műszerek
A megfelelő hőmérséklet fenntartása kritikus pont az élelmiszerbiztonság szempontjából, hiszen a baktériumok elszaporodása komoly 
kockázatot jelent. Mivel a  hőmérséklet folyamatos felügyelete minőségbiztosítási szempontból is kötelező, ezért célszerű a megfelelő 
gondoskodás. A hőmérséklet mérése kontakt és érintésmentes érzékelőkkel valósítható meg. Ezen az oldalon olyan érzékelőket talál, 
melyekhez külső érzékelő csatlakoztatása szükséges. Válassza a legmegfelelőbb érzékelőt! Műszereink infra nyomtató kompatibilisek, jele:

testo 110

• Rendkívül pontos, még a nagyon
alacsony hőmérsékleti tartományokban
is, pl.: hűtőházak, mélyhűtőkamrák

• Hangos riasztás, a felhasználó által
meghatározott küszöbérték átlépése
esetén

• Méréstartomány NTC: - 50…+ 150°C
• Pontosság: ±0,2 °C

0560 1108 30.870,- +ÁFA

testo 720

• Csatlakozó RTD és NTC érzékelők
számára

• A felhasználó által meghatározható kü-
szöbértékek megadása + hangos, figy-
elmeztető riasztás küszöbérték átlépés
esetén

• Méréstartomány Pt100: -100…+ 800°C,
pontosság: mért érték ±0,2 %-a

• Méréstartomány NTC: - 50…+ 150°C,
pontosság: ±0,3°C

0560 7207 46.940,- +ÁFA

testo 112

• Mérési adatok helyszíni dokumentálása
az opcionális testo jegyzőkönyv nyom-
tató segítségével

• Minimum / Maximum értékek tárolása
• Méréstartomány Pt100: - 50…+ 300°C
• Méréstartomány NTC: - 50…+ 120°C
• Pontosság Pt100: ±0,2 °C
• Pontosság NTC: ±0,3 °C

0560 1128 53.240,- +ÁFA

Hitelesíthető hőmérsékletmérő 

testo 926

• Vezeték nélküli mérés rádiófrekvenciás
érzékelővel (opcionális)

• Felhasználó által meghatározható
küszöbértékek, határérték túllépés
esetén hangos figyelmeztető riasztás

• Méréstartomány: - 50…+ 400°C
• Pontosság: ±0,3 °C

0560 9261 27.090,- +ÁFA

Digitális hőmérsékletmérő

testo 735-1 és 735-2

• Több csatornás hőmérsékletmérők,
adatgyűjtési funkcióval

• Széles csatlakoztatható érzékelő kínálat:
mag-, felületi - és levegő hőm. érzékelők

• Egyszerre akár 6 érzékelő csatlakoztatható:
3 vezetékes és 3 vezeték nélküli

• Rendszerpontosság: 0,05 °C Pt100
érzékelővel

• Min., max. átlagértékek és
hőmérséklet-különbség kiszámítása

• Méréstartomány és pontosság: K, T, Pt100 érzékelőtől függően

0560 7351 89.780,- +ÁFA

Több csatornás hőmérsékletmérőDigitális hőmérsékletmérő

Digitális hőmérsékletmérő

0563 7352 120.000,- +ÁFA

Személyre szabható érzékelők egyedi igényekre

A z egyedi mérésekhez akár egyetlen példányban  legyártott érzékelőt is
rendelhet, melyeket igény szerint kalibrálva szállítunk. Kérjük vegye fi-
gyelembe, hogy a gyártási idő mindig az érzékelő specifikációjától függ
(pl.: pontosság, hossz stb.).

Válasszon mérési feladatának megfelelő külső érzékelőt! 

Legyen szó akár nehezen hozzáférhető helyekről, vagy szélsőséges hő-
mérsékleti viszonyokról, mindig talál igényeire szabható Testo mérési
megoldást!

További információkért keresse fel weboldalunkat vagy érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.

alapműszer + választott külső érzékelő = egyedi mérési igényekre készült mérési megoldások
Hogyan állítsa össze mérőműszerét?

Kompatibilis külső érzékelőket megtalálja a weboldalon. Kompatibilis külső érzékelőket megtalálja a weboldalon.

Kompatibilis külső érzékelőket megtalálja a weboldalon. Kompatibilis külső érzékelőket megtalálja a weboldalon.

Kompatibilis külső érzékelőket megtalálja a weboldalon.

Testo külső érzékelő választék

A  képek csak illusztrációk.

testo 735-1

testo 735-2

Minden mérési feladatra a megfelelő műszert



• testo 206-pH1 pH-, és hőmérséklet
mérő folyadékokhoz

• Elektrolit gél védőkupak
• 2x 250 ml űrtartalmú adagoló flakon,

pH4,01 és pH7 puffer oldattal
• TopSafe védőtok
• Övcsipesz és fali tartó
• Alumínium bőrönd
• Méréstartomány: NTC: 0 ... +60 °C (max. 5 percig +80°C)

pH: 0...60 pH, 0...+ 60°C
• Pontosság:  ±0,4°C, ±0,02pH

7

pH és %TPM mérő műszerek
Az élelmiszer gyártás során nem csak biztonsági, de érzékszervi szempontok miatt is fontos a pontos pH-mérés. Mivel a pH értéke közvetlenül
kihat a mikroorganizmusok szaporodására, és a csemegeáruk vagy tejtermékek esetén kiemelt szerepet játszik a jó minőség szempontjából,
ezért a pH mérése elengedhetetlen.  Ezen az oldalon a pH-, és hőmérsékletmérésre alkalmas műszerek mellett, a sütőolaj minőségét mutató,
gyors és biztonságos helyszíni mérésre alkalmas TPM mérőt is ajánlunk Önnek.

testo 270

• Gyors, pontos mérés (%TPM) közvetlen
a sütőolajban

• Törésbiztos fémkeretbe ágyazott érzékelő
• Automatikus végérték felismerés
• Optikai riasztás, zöld/sárga/piros jelzés
• Méréstartomány:

0,0...40,0 %TPM, + 40...+ 200°C
• Pontosság: ±2%TPM, ±1,5°C

Sütőolaj minőségellenőrző

0563 2750 119.700,- +ÁFA

pH- és hőmérséklet teszter
testo 206-pH1folyadékkokhoz, 
testo 206-pH2 félszilárd anyagokhoz 

• Beépített hőmérséklet érzékelő
• Elektrolit gél védőkupak
• Vízálló és mosogatógépben tisztítható védőtok
• Automatikus végérték felismerés
• 1, 2 vagy 3 pontos kalibrálás
• Méréstartomány: 0...14pH, 0...+ 60°C
• Pontosság: ± 0,02pH, ± 0,4°C

pH 4,01 / 7,00 

• Biztosítja a pH oldat tisztaságát és jól
adagolhatóságát, Kiszerelés: 250 ml

0563 2061 (pH1) 36.540,- +ÁFA
0563 2062 (pH2) 61.110,- +ÁFA

0554 2061 (pH 4,01) 4.410,- +ÁFA
0554 2063 (pH 7,00) 4.410,- +ÁFA

pH- és hőmérsékletmérő 

testo 205

• Automatikus végérték felismerés
• Kombinált beszúró csúcs hőmérséklet

érzékelővel - felhasználástól függően
• Karbantartás mentes elektrolit gél
• 2 soros megvilágított kijelző
• Méréstartomány: 0…14 pH; 0…60°C
• Pontosság: ±0,02 pH; ±0,4 °C

0563 2051 67.730,- +ÁFA

testo 205 és 206 pH mérőkhöz

• A  pH-, és a hőmérséklet érzékelő biztonsá-
gos tárolásáról gondoskodik a mérések kö-
zött. Növeli a műszer tartósságát és
csökkenti a karbantartás sűrűségét.

Tároló kupak KCL (elektrolit) géllel 

0554 2067 (206) 3.470,- +ÁFA
0554 2051 (205) 3.470,- +ÁFA

Miért fontos a sütőolaj minőségellenőrzése?

A sütőolaj tulajdonságait alapvetően a hevítés és az oxigén beha-
tása változtatja meg, melynek következménye az a kellemetlen
hatás, amit az elhasznált sütőolajban sütött termékek ízén érzünk. 

Mikor időszerű a sütőolaj cseréje?

Nem csak az ízhatás, de egészségügyi szempontból is fontos a sü-
tőolaj minőségének folyamatos mérése. Ez segíthet hozzá a haté-
kony alapanyag felhasználáshoz. Az idejekorán cserélt sütőolaj
azonban jelentős többletköltséggel jár. Tipp: A testo 270 sütőolaj
minőségellenőrző jelzi, hogy mikor csereérett a sütőolaj.

testo 205 szett

0563 2052 91.980,- +ÁFA

testo 206-pH2 szett

0563 2066 (pH2) 84.740,- +ÁFA

TopSafe
védőtok

IP 65

testo 206-pH1 szett

0563 2065 (pH1) 61.110,- +ÁFA

pH- és hőmérséklet kezdő készlet

pH- és hőmérséklet kezdő készlet

• testo 206-pH2 pH-, és hőmérséklet
mérő félszilárd anyagokhoz

• Elektrolit gél védőkupak
• 2x 250 ml űrtartalmú adagoló flakon,

pH4,01 és pH7 puffer oldattal
• TopSafe védőtok
• Övcsipesz és fali tartó
• Alumínium bőrönd
• Méréstartomány:

NTC: 0 ... +60 °C (max. 5 percig +80°C)
pH: 0...14 pH, 0...+ 60°C

• Pontosság:  ±0,4°C, ±0,02 pH

IP 65

TopSafe
védőtok

IP 65

TopSafe
védőtok

IP 65

TopSafe
védőtok

• testo 205 pH/°C műszer beszúró érzékelővel
• Tároló kupakkal
• Gél és kalibráló flakonnal:

250 ml pH4 és pH7
• Praktikus alumínium bőröndben
• Méréstartomány: 0…14 pH; 0…60°C
• Pontosság: ±0,02 pH; ±0,4 °C

pH- és hőmérsékletmérő kezdő készlet 

Pufferoldat testo 206 pH-teszterhez
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Helyhez kötött adatgyűjtők - hőmérséklet és páratartalom
Legnépszerűbb stacionárius adatgyűjtőinket gyűjtöttük össze az oldalon. A stacionárius mérőműszerek helyhez kötötten, telepítve és folyamatosan
mérik az adatokat. Az adatgyűjtők tulajdonképpen, egy adattárolóval és egy órával ellátott elektronikus mérőműszerek, melyek a felhasználó
által meghatározott időközönként mérik és tárolják a mérési értékeket. 

Mini hőmérséklet adatgyűjtő
testo 174 T

• Kedvező áru hőmérséklet adatgyűjtő
• Aktuális hőmérsékleti érték kijelzése
• Adatok egyszerű kiolvasása és

dokumentálása
• Adattároló 16.000 mért érték
• Méréstartomány: -30...+70°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Adatkiolvasáshoz interfész szükséges

testo 175 H1

0572 1560 15.440,- +ÁFA

0572 1754 78.440,- +ÁFA

0572 0566 (interfész) 43.790,- +ÁFA

• Hosszú távú stabil páratartalom érzékelő
• Adattároló 1 millió mért érték
• Professzionális hőmérséklet-, pára felügyelet
• Gyors beállású külső páratartalom érzékelő
• Méréstartomány: -20...+55°C, 0...100%rH
• Pontosság: ±0,4°C, ±2%rH
• Harmatpont számítás, abszolút nedvesség mérés
• Adatkiolvasáshoz mini USB kábel szükséges

testo 175 T2

• Professzionális hőmérséklet felügyelet
• Aktuális hőmérsékleti érték kijelzése
• Nagyméretű kijelző
• Adattároló 1 millió mért érték
• Méréstartomány: belső -35...+55°C

külső NTC -40...+120°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Adatkiolvasáshoz mini USB kábel szükséges

0572 1752 46.940,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő

testo 175 T3

• 2-csatornás adatgyűjtő, külső
csatlakozókkal T és K típusú
hőelemek csatlakoztatásához

• Két mérési pont párhuzamos
felügyelete és feljegyzése

• Méréstartomány: -50...+1000°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Adatkiolvasáshoz mini USB kábel szükséges

0572 1753 56.390,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő

testo 176 T2

• 2-csatornás adatgyűjtő, külső
csatlakozókkal nagypontosságú
Pt100-as érzékelők csatlakoztatásához

• Adattároló 2 millió mért érték
• Méréstartomány: -100…+400°C
• Pontosság: ±0,2 °C
• Adatkiolvasáshoz mini USB kábel szükséges

0572 1762 95.130,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő
testo 608 H1 / H2

• Folyamatos hőmérsékletet és a relatív
páratartalom kijelzés

• Harmatpont számítás
• Nagy, jól látható, megvilágított kijelző
• Tartós minőség: a kapacitív páratartalom

érzékelő sok éven át, hosszú távon is
stabilan mér

• 608-2 típus LED riasztással

0560 6081 21.740,- +ÁFA
0560 6082 31.500,- +ÁFA

Hőmérséklet-, és páratartalom mérő

testo 174 H

• Kedvező áru hőmérséklet és páratartalom
adatgyűjtő

• Aktuális hőmérséklet és páratartalom
értékek kijelzése

• Adattároló 16.000 mért érték
• Gyors adatkiértékelés és dokumentálás
• Méréstartomány: -20...+70°C, 0...100%rH
• Pontosság: ±0,5°C, ±3%rH
• Adatkiolvasáshoz interfész szükséges

0572 6560 24.890,- +ÁFA
0572 0566 (interfész) 43.790,- +ÁFA

testo 175 T1

• Professzionális hőmérséklet felügyelet
• Aktuális hőmérsékleti érték kijelzése
• Nagyméretű kijelző
• Lopás biztos
• Adattároló 1 millió mért érték
• Méréstartomány: -35...+55°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Adatkiolvasáshoz mini USB kábel szükséges

0572 1751 37.490,- +ÁFA
Mini USB kábel 5.670,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő

Mini hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

IP 65 IP 65

IP 65 IP 54

IP 65

IP 65

IP 20

0449 0047 Mini USB kábel 5.670,- +ÁFA0449 0047

Mini USB kábel 5.670,- +ÁFA0449 0047 Mini USB kábel 5.670,- +ÁFA0449 0047

Mini USB kábel 5.670,- +ÁFA0449 0047

Minden mérési feladatra a megfelelő műszert
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Adatgyűjtők áruszállításhoz - hőmérséklet és páratartalom
Megbízható felügyelet, a hűtési lánc megszakítás-mentességének ellenőrzésére

Hőmérséklet adatgyűjtő
testo 184 T1

• Működési idő 90 nap
• Adattároló 16.000 mért érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány NTC: -35...+70°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Kalibrálási tanúsítványt is kiállít

testo 184 T2

• Működési idő 150 nap
• Adattároló 40.000 mért érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány NTC: -35...+70°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Kalibrálási tanúsítványt is kiállít

0572 1842 15.440,- +ÁFA0572 1841 12.290 +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő

testo 184 T3

• Korlátlan működési idő
• Adattároló 40.000 mért érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány NTC: -35...+70°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Kalibrálási tanúsítványt is kiállít

0572 1843 31.190,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő
testo 184 T4

• Korlátlan működési idő
• Szárazjéggel szállítva -80°C-ig alkalmazható
• Adattároló 40.000 mért érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány NTC: -80...+70°C
• Pontosság: ±0,5°C
• Kalibrálási tanúsítványt is kiállít

0572 1844 53.240,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő 

testo 184 G1

• Korlátlan működési idő
• Adattároló kapacitás: 64.000 mért érték

+ 1000 mért rázkódás érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány:

NTC -20…+70°C, pára: 0…100 %rF,
rázkódás: 0…27g; 0…265m/s

• Pontosság: ±0,5 °C, ±1%rF, 0,1 g

0572 1846 78.750,- +ÁFA

Rázkódás, páratartalom- és hőmérséklet 

testo 184 H1

• Korlátlan működési idő
• Adattároló 64.000 mért érték
• Mérésgyakoriság szabadon választható

1 perc és 24 óra között
• Méréstartomány:

NTC -20...+70°C, 0...100%rH
• Pontosság: ±0,5°C, ±1,8%rH

0572 1845 42.530,- +ÁFA

Páratartalom- és hőmérséklet adatgyűjtő 

Miért jó testo 184 adatgyűjtőkkel dolgozni?

IP 67 IP 67

IP 67 IP 67

IP 30 IP 30

Egyszerű kezelhetőség: speciális betanítás nélkül használhatók, kezelésük intuitív: a Start / Stop az adatok 
rögzítésének indítására és leállítására.

Egyértelmű riasztás-jelzés: a riasztás könnyen felismerhető: az adatgyűjtő kijelzőjére vagy a LED-ekre vetett 
egyetlen pillantás elegendő ahhoz, hogy megtudja, hogy a szállítás során a határértékeket megsértették-e.

Beépített konfigurációs fájl: a testo 184 adatgyűjtőkben egy előre telepített konfigurációs fájl és kezelési útmutató
található, mely megkíméli Önt a letöltés, telepítés, kezelői interfész használatának problémáitól és egyéb járulékos
költségektől. 

Kompakt megoldás: a saját megjegyzésekkel szerkeszthető PDF jelentés mellett, a testo 184 T1 , T2, T3 és T4
típusú adatgyűjtők kalibrálási tanúsítványt is kiállítanak.

Több lehetőség adatkiolvasásra és nyomtatásra:
Jelentések kiolvasása számítógép segítségével: csatlakoztassa az adatgyűjtőt USB-n keresztül a számítógéphez,
és a PDF-formátumú jelentés automatikusan elkészül. Ez alkalmas, a PDF/A szabvány szerint, a hosszú idejű 
archiválásra is.

Mobil adatkiolvasás és helyszíni nyomtatás: automatikus nyomtatás NFC technológia használatával: csak helyezze
az adatgyűjtőt egy Testo NFC nyomtató közelébe és kezdheti is a PDF-fájl nyomtatását. (Az adatok továbbítása az
adatgyűjtőről a nyomtatóra NFC-n keresztül, vezeték nélkül történik.)

IT-védettség: A testo 184 adatgyűjtők szoftvertelepítés vagy letöltés nélkül is biztonságosan működnek, így a tűzfal
vagy a vírusvédelem által okozott problémáknak nincsenek kitéve.
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer
hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtésére és felügyeletére

Mit érdemes tudni a Saveris 2 felügyeleti rendszerről?

A testo Saveris 2 rendszer használatához WiFi csatlakozásra és Testo Felhő szol-
gáltatásra van szükség. A mérési értékek az adatgyűjtők mellett a felhőben is tá-
rolásra kerülnek, az adatok innen tekinthetők meg, valamint határérték átlépése
esetén a riasztások is innen fogadhatók. 

Kommunikációs intervallum

Mintavételezés

Profi FelhőAlap Felhő

Adattárolás

Jegyzőkönyv készítés

Adatelemzés

Felhasználók száma / fiók

WiFi adatgyűjtők száma / fiók

E-mail riasztás

SMS riasztás

Rendszerüzenet

• hely-, és időfüggetlen adatleolvasás okostelefon, táblagép, PC segítségével
• papírmentes, elektronikus dokumentáció
• biztonságos adatkezelés
• SMS és / vagy e-mail riasztás
• egyszerű beüzemelés
• felhasználóbarát használat
• időmegtakarítás
• költségcsökkentés

15 perc (fix)

15 perc (fix)

3 hónap (körtárolással)

Kézi (.pdf/.csv)

1 mérési csatorna elemzése

1

Korlátlan

Van

Nincs

• Elem-élettartam kijelzés
• WiFi kapcsolat megszakadt
• Áramszolgáltatás megszakadt

1 perc - 24 óra (választható)

1 perc - 24 óra (választható)

2 év

Kézi vagy automatikus (.pdf/.csv) 

Max. 10 mérési csatorna egyidejű elemzése

10

Korlátlan

Van

• 25 db SMS / adatgyűjtő / év
• További SMS csomagokkal bővíthető

opcionálisan

• Elem-élettartam kijelzés
• WiFi kapcsolat megszakadt
• Áramszolgáltatás megszakadt

12 hónapos

licenc

rendelési sz.

0526 0735

testo Saveris 2 API csatlakozóval 

A testo Saveris 2 felügyeleti rendszer API felülethez
is hozzáférést biztosít, ezáltal lehetőség nyílik a 
mérési adatok saját rendszerében történő tárolására.

Testo Felhő - online adattároló szolgáltatás

A Saveris 2 rendszerhez díjmentesen biztosítjuk Önnek a Testo Alap Felhő szol-
gáltatást, melynek segítségével a mért értékek biztonságos tárolása és dokumen-
tálása garantált. A lap alján látható táblázatban összehasonlítottuk, hogy mivel
nyújt még ennél is többet a Profi Felhő szolgáltatás.

A Saveris 2 rendszer működési elve

Időzíthető, 2- szintű riasztás, riasztás késleltetés
Kifejezetten hűtött és fagyasztott élelmiszerek tárolási körülményeinek nyomon követésére és dokumentálására fejlesztett újítás. Segítségével
akár a hűtő leolvasztása alatt vagy a hűtő használaton kívüli időszakaiban is megadható egy másod szintű riasztási limit, mely az alapbeállí-
tásoktól függetlenül változtatható.

Riasztás késleltetés funkcióval a riasztás csak akkor lép működésbe, ha a biztonsági határérték túllépése egy bizonyos időn belül, pl. legalább
30 percig fennáll.

Testo Alap Felhő szolgáltatás díjmentesen

Riasztási lehetőségek
Felső / alsó riasztási határértékek • Felső / alsó riasztási határértékek

• Riasztás késleltetés
• Időzített riasztás

24 hónapos

licenc

rendelési sz.

0526 0732

36 hónapos

licenc

rendelési sz.

0526 0733
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testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer
hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtésére és felügyeletére

Hőmérséklet adatgyűjtő 
testo Saveris 2 T1

testo Saveris 2-T1; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel 
hőmérséklet méréshez, beépített NTC 
hőmérséklet érzékelővel, USB kábellel, 
fali tartóval, elemmel és gyári műbizonylattal

0572 2031 37.800,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő 
testo Saveris 2 T3

testo Saveris 2-T3; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet
méréshez, 2 db csatlakozással külső TC 
hőmérséklet érzékelőhöz (K-, T-, J-típusú),
USB kábellel, fali tartóval, elemmel és gyári
műbizonylattal

0572 2033 63.000,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő 
testo Saveris 2 T2

testo Saveris 2-T2; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
méréshez, 2 db csatlakozással külső NTC
hőmérsékletérzékelő vagy ajtónyitás 
érzékelő számára, USB kábellel, 
fali tartóval, elemmel és 
gyári műbizonylattal

0572 2032 47.250,- +ÁFA

Páratartalom adatgyűjtő 
testo Saveris 2 H1

testo Saveris 2-H1; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
és relatív páratartalom méréshez, beépített
kapacitív páratartalom érzékelővel, USB 
kábellel, fali tartóval, elemmel és 
gyári műbizonylattal

0572 2034 78.750,- +ÁFA

Hűtő felügyelő szett
testo Saveris 2 T2

testo Saveris 2-T2; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel 
hőmérséklet méréshez, 
2 külső csatlakozással NTC hőmérséklet 
érzékelőhöz, vagy ajtónyitás érzékelőhöz, 
2 db szalagkábellel ellátott 
hőmérsékletérzékelő, 
2 db üres üveg fiola hűtőhőmérséklet 
imitálásra (glikollal való feltöltés 
szükséges, folyadék nélkül szállítjuk)
USB kábellel, fali tartóval, elemmel 
és gyári műbizonylattal

0572 2103 94.190,- +ÁFA

Páratartalom adatgyűjtő 
testo Saveris 2 H2

testo Saveris 2-H2; WiFi-s adatgyűjtő 
(vezetékmentes LAN) kijelzővel hőmérséklet 
és relatív páratartalom méréshez, 
csatlakozással 1 db külső páratartalom 
érzékelőhöz, USB kábellel, fali tartóval,
elemmel és gyári műbizonylattal

0572 2035 72.450,- +ÁFA

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer használatához a Testo Felhőbe történő regisztrálás
(www.saveris.net) és WiFi kapcsolat szükséges vagy testo Saveris 2 API csatlakozóval saját számítógépes rendszerébe is regisztrálhat.

IP 65

IP 65

IP 54

IP 65

IP 30

IP 54
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Hőmérséklet érzékelők testo Saveris 2-T2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

Érzékelő

Érzékelő csonk, IP 54

Beépíthető külső érzékelő alumí-
nium borítással, IP 65, rögzített
kábel, hossza: 2,4 m

Felületi érzékelő (telepíthető), fix
kábellel, hossza: 2 m

Hűtőhőmérséklet érzékelő (NTC)
lapos kábellel, kábelhossz: 2 m,
IP 54, fix kábel

Külső hőmérséklet érzékelő, 12
mm-es átmérőjű csatlakozóval,
kábel nélkül

Nagypontosságú merülő-/beszúró
érzékelő, kábelhossz: 6 m, IP 67,
fix kábel

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

Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

-30 ... +50 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +70 °C2)

Pontosság

±0,2 °C (-20 ... +40 °C)

±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)

±0,2 °C (0 ...+70 °C)

±0,5 °C (maradék méréstartomány)

±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 méréstartomány

±0,2 °C (-30 ... +50 °C)

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)

±0,4 °C (maradék méréstartomány)

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)

±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

t99

15 s

190 s

150 s

8 s

5 s

60 s

Rendelési
szám /Ár

0628 7510

0628 7503

0628 7516

0572 1001

0572 2153

0610 1725

0613 4611

35 mm

40 mm

40 mm

60 mm

105 mm

40 mm

300 mm

30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 3,6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 12 mm

További érzékelőinket tekintse meg a www.testo.hu oldalon.

9.770 ,- + ÁFA

11.340,- + ÁFA

20.480,- + ÁFA

18.900,- + ÁFA

24.950,- + ÁFA

23.630,- + ÁFA

22.050,- + ÁFA
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Hőmérséklet érzékelők testo Saveris 2-T3 WiFi-s adatgyűjtőhöz

Beépített érzékelő nemesacél
védőköpennyel, K-típusú hőelem

Speciális hűtőhőmérséklet érzékelő,
ami egy beszúró érzékelő K-típusú
hőelemmel, lapos vezetékkel, 
kábelhossz: 2 m, IP 54

Mágneses felületi érzékelő fém 
felületekhez, tapadóerő kb.10 N
mágnesekkel, magas 
hőmérsékletekhez, K-típusú hőelem

-50 ... +205 °C

-40 ... +220 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +120 °C

-50 ... +400 °C

-200 ... +1000 °C

2. osztály*

1. osztály

2. osztály*

1. osztály*

2. osztály*

1. osztály*

20 s

7 s

5 s

90 s

1 s

0628 7533

0572 9001

0602 4592

0628 0020

0602 4892

0602 0493

40 mm

60 mm

395 mm

75 mm

300 mm

Ø 6 mm

Ø 5 mm

20 mm

Ø 21 mm

Csatlakozás: rögzített kábel 1,9 m

30 mm

Ø 3,6 mm

Csatlakozás: rögzített kábel 1,6 m

Csatlakozás: rögzített kábel 1,2 m

Csatlakozás: rögzített kábel 1,2 m

Ø 0,25 mm

* Az EN 60584-2 szabvány szerint a pontosság: az 1. osztályban -40 ...+1000 °C (K-típusú), a 2. osztályban -40...+1200 °C (K-típusú) és a 3. osztályban -200 ...+40 °C (K-típusú).

Páratartalom-, és hőmérséklet érzékelők 

testo Saveris 2-H2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

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

Külső páratartalom / hőmérséklet
érzékelő 12 mm, csatlakozóval, 
vezeték nélkül

-30 ... +70 °C

0 ... 100 %RH

-30 ... +50 °C

0 ... 100 %RH

± 0,3 °C

±2 %rH +25 °C-on (2 ... 98 %rH)

± 0,03%rH/K

± 1 digit

± 0,3 °C

±2 %rH

0572 2155

0572 2154105 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Érzékelő típusa
Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány Pontosság t99
Rendelési
szám / Ár

Érzékelő típusa Méretek
Érzékelőszár /mérőcsúcs

Méréstartomány Pontosság Rendelési
szám

További érzékelőinket tekintse meg a www.testo.hu oldalon!

12.920,-+ ÁFA

15.940,- + ÁFA

49.140,- + ÁFA

36.860,- + ÁFA

12.290,- + ÁFA

36.860,- + ÁFA

63.000,- + ÁFA

47.250,- + ÁFA

Csőhőmérséklet érzékelő (rugós), 
átmérő: 5 ... 65 mm, cserélhető
mérőfejjel, méréstartomány rövid ideig
+280°C-ig, K-típusú hőelem

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő,
max. 120 mm csőátmérőig, K-típusú
hőelem

Hajlítható, kis tömegű merülő
mérőcsúcs, ideális kis volumenben
történő méréshez, pl.petricsészé-
ben, vagy felületi méréseknél 
(rögzítés pl. öntapadó Tesa 
szalaggal), K-típusú hőelem, kábel
hossz: 2 m, típusa: FEP hőszigetelt,
(max. 200 °C-ig hőálló, vezeték 
méretei: 2,2 mm x 1,4 mm)
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer
hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtésére és felügyeletére

Műszaki adatok

WiFi-s adatgyűjtő testo
Saveris 2-T1

testo
Saveris 2-T2

testo
Saveris 2-T3

testo
Saveris 2-H1

testo
Saveris 2-H2

Hőmérséklet mérés

Érzékelő típusa

Méréstartomány

Pontosság ± 1 digit

Felbontás

Páratartalom mérés

Felbontás

Hőmérséklet-, és páratartalom mérés külső érzékelővel

Pontosság

Méréstartomány

Külső érzékelő
csatlakozás

Üzemi hőmérséklet

Védelem

Tárolási hőmérséklet
(elemmel)

Mintavételezés

Kommunikációs intervallum

Memória

Norma / engedély

Elem élettartama

Tápfeszültség

Méret

Súly (elemekkel)

Kommunikáció

Ajtónyitás érzékelő

WiFi (vezeték nélküli LAN)
jelátvitel

Jelátvitel: vezeték nélküli, frekvenciasáv: 2,4 GHz; támogatott vezeték nélküli LAN szabványok: IEEE 802.11 b / g / n és IEEE 802.1X
Lehetséges titkosítási módszerek: a titkosítás nélküli, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise

Az adatgyűjtők MQTT standard protokollon keresztül és SNTP idő szinkronizáláson keresztül képesek kommunikálni.

NTC beépített

-30 ... +50 °C

± 0,5 °C

NTC

-50 ... +150 °C

± 0,3 °C

K-típusú

-195 ...+1350 °C

NTC beépített

-30 ... +50 °C

± 0,5 °C

NTC

Mérési tartomány
és pontosság az
érzékelő típusa

szerint

J-típusú

-100 ... +750 °C

±(0,5 + a mért érték 0,5 %-a)°C

0,1 °C

T-típusú

-200 ...+400 °C

0,1% RH

±2 %RH

0 ... 100 %RH Mérési tartomány
és pontosság az
érzékelő típusa

szerint

Külső hőmérséklet
érzékelő

IP 65

Külső hőmérséklet érzékelő

-30 ... +50 °C

IP54

-40 ... +70 °C

Külső páratartalom/
hőmérséklet érzékelő

IP30 IP54IP 65

Alap: 15 perc (fix) / Profi: 1 perc - 24 óra (választható)

Alap: 15 perc (fix) / Profi: 1 perc - 24 óra (választható)

10.000 mérési érték / csatorna

EN 12830 EN 12830

24 hónap
+25 °C-on,15 perc mérési-, és kommunikációs intervallum esetén

-30 °C-on,15 perc mérési-, és kommunikációs intervallum esetén a 0515 0572 elemet használja

4 x AA AlMn elem; hálózati adapter opció;
-10 °C alatti alkalmazáshoz, kérjük az Energizer 0515 0572 elemeket használja

95 x 75 x 30,5 mm

240 g

Nincs Opcionális Nincs
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testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtő rendszer 
és kiegészítői

Tartozékok Rendelési
szám

0572 2020Hálózati adapter a testo Saveris 2 WiFi-s adatgyűjtőhöz

0515 0414

0515 0572

Elemek a WiFi érzékelőhöz (4 x alkáli mangán AA elem)

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

0572 2152Ajtónyítás érzékelő kábel Mini-DIN kábellel

0554 2001

28 0520 0141

Mágneses rögzítő testo Saveris 2 fali konzolhoz, a mágneses felületekhez történő rögzítéshez

Hőmérséklet kalibrálás 3 szabadon választható ponton (-40 °C...+180 °C)

Rendelhető tartozékok

28 0529 0003Hőmérséklet kalibrálás szabadon választható plusz pont (-40 °C...+180 °C)

28 0520 0176Páratartalom kalibrálás 11,3% rH, 40% rH, 75,5% rH pontokon

28 0520 0066Páratartalom kalibrálás 3 szabadon választható ponton (10% rH...90% rH)

Újdonság: testo Saveris 2 Applikáció

Hatékonyabb üzemeltetés*:

• Gyors WiFi hálózat felismerés és kiválasztás

• Gyorsabb párhuzamos adatgyűjtő működtetés

Egyszerű elemzés*:

• WiFi hálózat erősség-, és tartománytesztelés

• Jegyzőkönyv készítés és küldés

Megbízható riasztás funkció:

• Azonnali értesítés határérték átlépéskor (push notification)

• Kiegészíthető e-mail vagy SMS riasztással

* A csillaggal jelölt funkciók kizárólag a testo Saveris 2 App
Android változatára érvényesek.

iOS / Android-kompatibilis alkalmazás, a vezeték
nélküli LAN-os testo Saveris 2 adatgyűjtő rendszer-
hez, a még könnyebb és rugalmasabb használatért.

testo Saveris 2 App
díjmentesen letölthető

7.880,- + ÁFA

2.810,- + ÁFA

9.700,- + ÁFA

3.120,- + ÁFA

4.725,- + ÁFA

16.900,- + ÁFA

3.000,- + ÁFA

13.900,- + ÁFA

16.900,- + ÁFA

Ár
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www.testo.hu

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu




