
Automatikus és megszakításmentes adatgyűjtés 
széleskörű riasztási lehetőségekkel.

Monitoring rendszer 
testo Saveris.
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Gyártás Szállítás Tárolás

Saveris

testo Saveris:
Egyszerű, biztonságos és hatékony 
mért érték felügyelet

A testo Saveris monitorozási rendszer az érzékeny áruk és 

termékek környezetének páratartalmát és hőmérsékletét 

méri az egyes munkafolyamatok és a szállítás alatt. 

Az egyszerűen kezelhető mérőrendszer biztonságot, valamint 

idő- és költségmegtakarítást nyújt az automatizált mérési 

adat feljegyzés által. Telepített mérőrendszer esetén a mért 

adatok rádiófrekvencián és-/vagy ethernet kapcsolaton 

keresztül továbbítódnak a Bázisra.

A Bázis dokumentálja és felügyeli a mért adatokat. Amennyiben 

határérték átlépés történik, számos riasztási lehetőség áll 

rendelkezésre, például SMS-en/e-mailen vagy relén keresztül. 

Amennyiben a rendszer bekapcsolt számítógéphez van 

csatlakoztatva, távoli riasztás is beállítható. 

Amennyiben a mérendő paramétereket a szállítás során doku-

mentálja, a sofőr minden szükséges információt és riasztást 

lát a Cockpit egységen. A dokumentáció és a felügyelet rá-

diófrekvenciás érzékelőkkel történik, így a teherautóban a fe-

lesleges vezetékek kiépítése nem szükséges. A mért értékek 

az árukiadás helyszínén infra nyomtató segítségével kinyom-

tathatóak. Minden feljegyzett adat központilag, a szoftverben 

kerül tárolásra, akár telepített- akár mobil műszerváltozatról 

legyen szó. Ezzel egy időben a Saveris szoftver lehetővé teszi 

a mért adatok részletes elemzését és kiértékelését. 
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+15 °C
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Saveris

testo Saveris Konverter V 2.0
testo Saveris Extender

testo Saveris Router

testo Saveris rádiófrekvenciás érzékelő

testo Saveris Analóg adapter 
(rádiófrekvenciás)

Ethernet

testo Saveris Analóg adapter (Ethernet)

Páratartalom távadó

testo Saveris mérőrendszer áttekintése

Megszakításmentes felügyelet

testo pára- és diff erenciál nyomás távadók 

testo 6651/6681/6351/6381/6383

A hőmérséklet- és páratartalom távadók integrálásával pár-

huzamos ellenőrzés lehetséges. Ennek segítségével még 

nagyobb pontosság, valamint szélesebb alkalmazási lehe-

tőség érhető el (magas páratartalom, harmatpont) a sűrített 

levegős-, és légkondicionáló rendszerekben. Tudjon meg 

többet a www.testo.hu/saveris weboldalon.  

testo Saveris Analóg adapter

Az analóg adapternek mindkét változatával (rádiófrekvencia

/Ethernet) lehetséges további mértékegységek integrálása a

testo Saveris monitorozási rendszerbe. Bármilyen sztenderd

áram- illetve feszültség kimenettel rendelkező (pl.: 4...20 mA

vagy 0...10 V) távadó beköthető a rendszerbe.

testo Saveris rádiófrekvenciás 

érzékelő

A páratartalom- és hőmérséklet érzé-

kelők széles kínálata lehetővé teszi, 

hogy felhasználás specifikusan  alkal-

mazza a rendszert - akár külső akár 

belső érzékelő csatlakoztatásról legyen 

szó. A vezeték nélküli érzékelők kijel-

zővel vagy kijelző nélkül is rendelhetők. 

Az érzékelő mutatja az aktuális mért 

értéket, akkumulátor töltöttségét és a 

vezeték nélküli kapcsolat erősségét.

testo Saveris Konverter/Extender

Amennyiben egy Konvertert vagy egy 

Extendert csatlakoztatunk az Ethernet 

csatlakozóaljzatához, a rádiófrek-

venciás érzékelő jele Ethernet jellé 

alakítható. A Konverter a rádiófrekven-

ciás érzékelők rugalmas elhelyezési 

lehetőségét kombinálja a már meglévő

Ethernet hálózat használatával akár 

hosszú adatátviteli szakaszokon is.

testo Saveris Router

A Router használatával javítható a szer-

kezeti elemek okozta vezeték nélküli 

kapcsolat gyenge jelerőssége. Számos 

Router csatlakoztatható a testo Saveris 

rendszerbe. Egyidejűleg akár három 

V 2.0 Router is egymás után köthető, 

így rugalmasan alakítható a  rádiófrek-

venciás hatótávolság.
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USB vagy Ethernet

testo Saveris Bázis

Ethernet

testo Saveris Ethernet érzékelő

testo Saveris Szoftver

testo Saveris Cockpit egységEthernet

testo Saveris Extender

testo Saveris Extender

A testo Saveris Extender csatlakoztatá-

sával a szállítmányozás során használt 

rádiófrekvenciás érzékelők jelei Ethernet 

jellé alakíthatók. Amennyiben a rádiófrek-

venciás kapcsolat erőssége megfelelő, 

az adatátvitel automatikusan megtörté-

nik az érzékelőről az Extenderre.

testo Saveris Cockpit egység

A Saveris Cockpit egység kijelzőjén 

a sofőr a szállítás alatt folyamatosan

ellenőrizheti a mért értékeket. Ameny-

nyiben határérték átlépés történik, a 

vezető riasztás formájában azonnal 

értesül róla. Az áruátadás helyszínén 

a teljes mérési sor kinyomtatható a 

Cockpit egységről, a testo infra nyomtató 

segítségével.

testo Saveris Ethernet érzékelő

A rádiófrekvenciás érzékelők mellett 

olyan érzékelők is alkalmazhatók, me-

lyek közvetlenül az Ethernet hálózatba 

köthetők. Ebben az esetben a már 

meglévő LAN hálózat használható. Ez 

lehetővé teszi az adatátvitelt az ér-

zékelőkről a Bázisra, akár hosszabb 

szakaszokon is.

testo Saveris Bázis 

A Bázis a testo Saveris rendszer lelke, mely számítógéptől 

függetlenül, mérőcsatornánként 40.000 mért értéket képes 

tárolni. Ez 15 percenkénti mintavételezéssel körülbelül 1 

évnyi mérésnek felel meg. A Saveris Bázis kijelzőjén láthatók 

a rendszeradatok és a riasztások.

testo Saveris Szoftver

A testo Saveris szoftver egyszerűen kezelhető, valamint intu-

itív grafikus felülettel rendelkezik. A szoftver három verzióban 

vásárolható meg: SBE alapkivitel (Small Business Edition), 

PROF (Professionals) vagy pedig a CFR változat. A CFR 

szoftver teljesíti az FDA 21 CFR 11. részének követelményeit, 

így validálható.
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Saveris

testo Saveris: 
Alkalmazási területek áttekintése

Folyamatok felügyelete a gyógyszeriparban

A gyógyszeriparban a minőségügyi paraméterek feljegyzése 

szigorú keretek között, szabályozottan működik. A hőmér-

sékletre érzékeny termékek - mint amilyenek a gyógyszerek, 

vérkészítmények vagy sejtkultúrák - gyártása, raktározása és 

szállítása során a folyamatos dokumentálás kötelező.

A testo Saveris automatizálja a mért adatok dokumentálását, 

és biztonságosan felügyeli a hűtő- vagy mélyhűtő helyisége-

ket, keltető szekrényeket és klímakamrákat. Ezzel egyidejűleg 

a rendszer lehetővé teszi a megszakításmentes mért adat 

feljegyzést a hőmérsékletre- vagy páratartalomra érzékeny 

termékek, például gyógyszerkészítmények vagy oltóanyagok 

szállítása során. A testo Saveris optimális felügyeletet biztosít 

a gyártástól a szállítmányozáson keresztül a kiszállításig.

A részletes riasztás menedzsment lehetővé teszi a gyors és 

széleskörű riasztást, amennyiben határérték átlépés történik. 

A rádiófrekvenciás és/vagy Ethernet érzékelők kombináció-

jával a rendszer optimális megoldást kínál a gyógyszeripar 

legkülönbözőbb alkalmazási feladataira. Természetesen a 

testo Saveris monitorozási rendszer megfelel a 21 CFR 11. 

rész követelményeinek.

Épületklíma felügyelet

Az érzékeny és értékes tárgyak megóvása érdekében a 

múzeumok és a levéltárak klíma felügyeletekor az állandó kör-

nyezeti feltételek megteremtése elengedhetetlen. Ugyanígy 

a műtárgyak szállításakor is folyamatosan ellenőrizni kell a 

megfelelő klímafeltételeket. A testo Saveris automatikusan 

méri és központilag tárolja a klímára vonatkozó adatokat.

Amennyiben határérték átlépés történik a testo Saveris rend-

szer riaszt, így megóvja az értékes műtárgyakat, iratokat a 

túlzott hő- és nedvesség okozta károktól. A rádiófrekvenciás 

érzékelők diszkréten, zavaró vezetékek nélkül helyezhetőek 

el a mérési helyszíneken. 
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Folyamat felügyelet a kutatás és fejlesztés során, 

laboratóriumokban és kórházakban

A kutatás és fejlesztés területén, illetve a kórházakban és la-

boratóriumokban az érzékeny termékek és műszerek védelme 

érdekében a környezeti paraméterek pontos felügyelete nagy 

felelőséget igényel. Ugyanez vonatkozik a hőmérséklet- és 

páratartalom érzékeny készítmények szállítására is, ahol szi-

gorú minőségbiztosítási követelményeknek kell megfelelni. 

A testo Saveris elvégzi Ön helyett a mérési eredmények 

központi dokumentálását, akár telepített- akár mobil műszer-

változatról legyen szó.

A testo Saveris garantálja az egyszerű és megbízható kíma- és 

folyamat felügyeletet a klímakamrákban, hűtőszekrényekben, 

keltetőszekrényekben, próbapadokon vagy vérbankokban. 

A testo Saveris a szállítás során is optimális megoldás a kri-

tikus értékek felügyeletéhez.
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Saveris

testo Saveris: 
Alkalmazási területek áttekintése

Gyártás, tárolás és szállítás felügyelete az iparban

Az ipar területén a termékek gyártása, tárolása és szállítása 

során számos, a minőség biztosításához elengedhetetlen 

adatot kell dokumentálni és felügyelni. A testo Saveris auto-

matizálja az adatok dokumentációját és riaszt a határértékek 

átlépése esetén, így biztosított a termékek és folyamatok ál-

landó minősége.

A testo Saveris optimális a klíma- és hőmérséklet paraméterek 

dokumentálására a gyártás területén, a raktárhelyiségekben, 

a hűtőszekrényekben és a klímakamrákban. Ezzel egy idő-

ben a testo Saveris lehetővé teszi a hőmérséklet érzékeny 

termékek szállításakor a mért adatok megszakításmentes 

dokumentációját. A testo Saveris rádiófrekvenciás és-/vagy 

Ethernet érzékelői egyaránt rugalmasan alkalmazhatóak a 

legkülönbözőbb feladatokra.

Hűtőlánc felügyelet az élelmiszeriparban

Az élelmiszergyártás során, az előre meghatározott hőmér-

sékleti értékek folyamatos ellenőrzése minőségbiztosítási 

szempontból döntő jelentőségű. Ezenkívül nélkülözhetetlen  

a törvényben meghatározott higiéniai szabványok betartása 

és a hűtőlánc megszakításmentes felügyelete a gyártás, 

tárolás és mindenekelőtt a szállítás során. Csak a megszakí-

tásmentes felügyelet garantálja a termékek kiválló minőségét 

és frissességét. A testo Saveris automatizálja a környezet- és 

a termékek hőmérsékletének ellenőrzését a gyártás és a tá-

rolás során, illetve felügyeli a határértékeket a szállítás alatt. 

A rádiófrekvenciás érzékelők teherautóban történő el-

helyezésével feleslegessé válik a raktér és a vezetőfülke 

bekábelezése. A rendszer nagy előnye, hogy határérték át-

lépésekor riaszt.

A telepített vagy mobil műszerváltozattal a mért értékek egy 

központi adatbázisban kerülnek mentésre, ahonnan bármikor 

előhívhatók, így minden adatot egy pillanat alatt áttekinthet! 

A testo Saveris természetesen megfelel az EN 12830 szab-

ványnak.
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Saveris

· A mért adatok bármikor megjeleníthetők grafikus vagy táblázatos for-
mátumban.

· A különböző érzékelők csoportosíthatóak, így a mérési feladatok szerint
logikus egységek alakíthatóak ki.

· A mérési adatok nézete napokra, hetekre vagy hónapokra szabadon be-
állítható. Ehhez a beépített naptár funkció nyújt segítséget.

· A jelentés készítés formátumát és időpontját előzetesen meghatároz-
hatja.

· A jelentések elkészítése és mentése automatikusan, PDF dokumentum-
ban történik az előzetes beállítások szerint. Ennek köszönhetően a jelen-
tések mindig nyomtatásra kész állapotban vannak.

· Csatlakoztassa a Saveris Bázist a hálózathoz. Ezután kapcsolja be az
érzékelőket egymás után és várjon amíg a Bázis automatikusan felismeri 
őket.

· Csatlakoztassa a Saveris Bázist USB-vel vagy Ethernet-tel a számító-
géphez. A szoftvert telepíteni kell a számítógépre. Ebben a telepítési
asszisztens segít Önnek.

· A rendszer készen áll a konfigurálásra: az érzékelők elnevezése, a határ-
értékek, a mérési gyakoriság és a riasztások hozzáigazíthatóak az egyedi 
mérési feladatokhoz.

Egyszerű telepítés

Áttekinthető, mindig aktuális információk

Automatikus dokumentálás

testo Saveris Szoftver

Hűtőház: Óránkénti átlag érték 2013.05.03.
°C  Mélyhűtő 1 %rH Hűtőház 1 °C HűtőszekrényIdő °C Italok °C Mélyhűtő 2 °C Mélyhűtő 3 °C Mélyhűtő 4

Napi jelentés

Maximum érték összesen 
Átlag érték összesen
Minimum érték összesen
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 • • •
 • • •

• • •
 • • •

• •
• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •

  • •
•
•
•
•

A PROF (Professional) szoftverváltozat az SBE változat alap funkcióin túl 
további hasznos funkciókkal is rendelkezik:

· Kliens szerver koncepció: a mért értékek felügyelhetők az egy hálózatba
kötött különböző számítógépekről.

· A gépek és helyiségek fotóit háttérképként el lehet menteni. Ezeken a
képeken az érzékelők mérési eredményei közvetlenül a helyiségen belüli, 
vagy gépeken elfoglalt pozíciójukban láthatóak, így a mérési helyek és
mért értékek összekapcsolása könnyen átlátható (4. kép).

· A részletes riasztás menedzsment lehetőséget nyújt arra, hogy akár
több személy egy időben, vagy egymás után értesíthető legyen.
A hét napjai vagy időpont szerint is meghatározható, hogy a riasztás
e-mailen vagy SMS-en keresztül történjen.

· Az útvonaltervező és a naptár funkció lehetővé teszi a tervezett és
megérkezett szállítmányok átlátható megjelenítését.

Profi  szoftverrel még rugalmasabbban

A CFR szoftver megfelel az FDA 21 CFR 11. rész követelményeinek, így vali-
dálható.

Validálható CFR szoftver

A szoftverek funkcióinak áttekintése

Saveris szoftver alkalmazási területei Rend. sz. 0572 0180
SBE szoftver, USB kábellel a Bázis és a számítógép összekötéséhez

Rend. sz. 0572 0181
PROF szoftver, USB kábellel a Bázis és a számítógép összekötéséhez

Rend. sz. 0572 0182
CFR szoftver, Ethernet kábellel a Bázis és a számítógép összekötéséhez

• • •
• •
• •

Diagram/táblázat/riasztások áttekintése/PDF jelentések

Naptárkezelés

Érzékelő csoportok megjelenítése

Riasztások küldése (e-mail, SMS, relé)

Részletes riasztás menedzsment telepített üzemben

A mért adatok automatikus frissítése 

telepített üzemben (“Online mód”)

Mért adatok megjelenítése a mérési hely fényképén

Hálózatba köthető (Kliens szerver)

Útvonaltervezés naptárfunkcióval

Hozzáférés megadása a telepített és 

mobil érzékelőcsoportok számára

Keresés az útvonalak között

Nyomtatási szöveg konfi gurációja

Diagram/táblázat az útvonal kezdetének és végének megjelölésével

Megfelel a 21 CFR 11. résznek (validálható)

Audit Trail (ellenőrzési útvonal)

Elektronikus aláírás 

Hozzáférés megadása 3 felhasználói szinten

Telepített alkalmazás

Mobil alkalmazás

Telepített- és mobil alkalmazás

SBE PROF CFR

SBE PROF CFR

Small Business Edition (SBE), Professional (PROF) és 
CFR szoftver

21 °C
48 %rH

41 °C
22 %rH

26 °C
38 %RH

Szoftver verziók
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Saveris

A Bázis a testo Saveris lelke, mely a számítógéptől függetle-

nül csatornánként 40.000 mért értéket képes tárolni. A Bázis 

kijelzőjén látható minden rendszerinformáció és riasztás.

SMS riasztás (opció)

150 érzékelő csatlakoztatható

Csatlakozás USB-n vagy Etherneten

Beépített szükség akkumulátor

Riasztás LED-en/relén keresztül, akusztikus

A riasztások és a rendszeradatok kijelzése

Nagy kapacitású adattároló

868 MHz: EU országok és néhány további ország (pl. CH, CN, 
NOR) Országlista megtalálható a www.testo.com/saveris oldalon.

Rádiófrekvenciára vonatkozó útmutató

Méretek

Adattároló

Akkumulátor*

Műszerház

Súly
Védelem

Áramellátás (feltétlenül 
szükséges)

Rádiófrekvencia

Riasztó relék

GSM modul

Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Kijelző
Csatlakozók
Csatlakoztatható 
rádiófrekvenciás 
érzékelő

Felszerelhetőség

Műszaki adatok Rendelési szám

86
8 

M
H

z

Saveris Bázis, rádiófrekvencia 
868 MHz

Rend. sz. 
0572 0220

86
8 

M
H

z

Saveris Bázis, rádiófrekvencia
868 MHz, beépített GSM Modul
(SMS riasztáshoz)

Rend. sz. 
0572 0221

Ezek a rendelési adatok nem tartalmazzák a hálózati adaptert vagy a mág-
neslábas antennát.

testo Saveris Bázis

-10 ... +50 °C

225 x 150 x 49 mm

40.000 érték csatornánként 
(összesen max. 18.000.000)

Li-ionos akku (az adatok biztosításához és SMS
riasztáshoz áramkimaradás esetére)

Fröccsöntött cink / műanyag

kb. 1510 g

-40 ... +60 °C

Hálózati adapter 6,3 V DC; alternatívaként dugaszos
/csavaros 24 V AC/DC, teljesítmény felvétel 4 W

IP42

Grafikus kijelző, 4 kezelőgomb
USB, rádiófrekvencia, Ethernet

Max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC, 
nyitó v. záró

850/900/1800/1900 MHz 
nem érvényes Japán és Észak-Korea esetén

Max. 15 érzékelő csatlakoztatható rádiófrekvenciás
érzékelő, összesen max. 150 rádiófrekvencia/Router/
Konverter/Ethernet/Extender max. 450 csatorna

868 MHz

Aszatali állvány és fali tartó (tartozék)

2.XFirmware verzió

*Természetesen elhasználódó alkatrész
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Műszaki adatok

A Saveris Cockpit egység a szállítás során megszakítás nélkül 

jelzi a sofőr számára a mért értékeket. Amennyiben határérték 

átlépés történik, a sofőr azonnal riasztást kap. Alternatívaként 

az összes mért érték kinyomtatható az árukiadás helyszínén 

az infra nyomtató segítségével.

A mért értékek kinyomtatása infra nyomtatón

8 érzékelő csatlakoztatható

Csatlakozás USB-n vagy infravörös csatlakozón keresztül

Beépített szükség akkumulátor

Riasztás LED-en keresztül

A riasztások és a rendszeradatok kijelzése

Nagy kapacitású adattároló

Rendelési adatok

86
8 

M
H

z

Saveris Cockpit egység 
mini USB kábellel és 
adapterrel 12/24 V DC

Rend. sz.
0572 0222

testo Saveris Cockpit egység

-30 ... +65 °C

Méretek
Adattároló

kb. 150 x 90 x 40 mm
max. 20.000 mért érték

Üzemi hőmérséklet

MűanyagMűszerház

Súly

Tárolási hőmérséklet

kb. 210 g

-40 ... +85 °C

Mini USB kábel adapterrel 12/24 V DC

Védelem IP30

Áramellátás
(feltétlenül szükséges)

Rádiófrekvencia

Kijelző Grafikus kijelző, 4 kezelőgomb
Csatlakozók Rádiófrekvencia, USB, infravörös
Csatlakoztatható rádió- 
frekvenciás érzékelők

Akár 2 zóna 4 rádiófrekvenciás érzékelő,
max. 32 csatorna

868 MHz

NiMH akkumulátor (adatok biztonságához
áramkimaradás esetére)

Akkumulátor*

Tartó Tapadókorong teleszkóp funkcióval

*Természetesen elhasználódó alkatrész
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Saveris

Saveris Router V 1.0 Saveris Konverter V 1.0

-20 .. +50 °C

• Saveris Bázis V 1.X 
fi rmware verzióhoz

• Saveris Bázis V 2.X 
fi rmware verzióhoz

• Saveris Bázis V 1.X 
fi rmware verzióhoz

• Csak 1.X fi rmware 
verziójú rádiófrekvenciás
érzékelőkhöz

Kb. 85 x 100 x 38 mm

Rádiófrekvencia Rádiófrekvencia Rádiófrek-
vencia

Rádiófrek-
vencia

Rádiófrek-
vencia

EthernetEthernetEthernet

Műanyag

kb. 180 g Kb. 190 g

-40 .. +60 °C

IP54
Rádiófrekvencia

max. 5 max. 15

Hálózati adapter 6,3 V DC; alternatívaként 
dugaszos- / csavaros 24 V AC/DC, teljesítmény 
felvétel < 0,5 W

Hálózati adapter 6,3 V DC; alternatívaként dugaszos- / csavaros 24 V AC/DC,
PoE, teljesítmény felvétel < 2 W

Saveris Router V 1.0, 
868 MHz, rádiófrekvencia

Saveris Router V 2.0, 
868 MHz, rádiófrekvencia

Saveris Konverter V 2.0,
868 MHz, a rádiófrekven-
ciás jel átalakítása Ethernet 
jellé

Ezek a rendelési adatok nem tartalmazzák a hálózati adaptert.

86
8 

M
H

z

Áramellátás

Csatlakoztatható RF érzékelők

Alkalmazás

Méretek

Üzemi hőmérséklet

Műszerház

Súly

Tárolási hőmérséklet

Védelem
Csatlakozók

Saveris Konverter V 1.0,
868 MHz, a rádiófrekven-
ciás jel átalakítása Ethernet 
jellé

Saveris Extender 
868 MHz, a rádiófrekven-
ciás jel átalakítása Ethernet 
jellé

Saveris Router V 2.0 Saveris ExtenderSaveris Konverter V 2.0

• Saveris Bázis V 2.X 
fi rmware verzióhoz

• Csak 2.X fi rmware
verziójú rádiófrekvenciás 
érzékelőkhöz

• Minden fi rmware verziójú 
Saveris Bázishoz

• Csak 2.X fi rmware
verziójú rádiófrekvenciás 
érzékelőkhöz

Rádiófrekvencia, Ethernet
max. 15 telepített
max. 100 mobil

-
TartozékFali tartó

--

Rend. sz.
0572 0218

Rend. sz.
0572 0118

Rend. sz.
0572 0219

Rend. sz.
0572 0119

Rend. sz.
0572 0217

A Router használatával a rádiófrekvenciás kapcsolat a rossz épületszerkezeti adottságok esetén is javítható, illetve a hatótá-

volság növelhető. Természetesen a testo Saveris rendszerbe több Router csatlakoztatható. Egyidejűleg három V2.0 Router 

köthető egymás után, mely nagy rádiófrekvenciás hatótávolságot és rugalmas elhelyezést garantál.

A Konverter Ethernet csatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor a rádiófrekvenciás érzékelő jele Ethernet jellé alakítható. Ez a 

rádiófrekvenciás érzékelők rugalmas elhelyezési lehetőségét kombinálja a már meglévő Ethernet hálózat használatával, akár 

hosszú adatátviteli szakaszokon is.

Az Extender csatlakoztatásával az autós érzékelő rádiófrekvenciás jele Ethernet jellé alakítható. Az adatátvitel az érzékelőről 

az Extenderre automatikusan történik, amint a megfelelő hatótávolságba ér a jármű.

testo Saveris alkotóelemei:
Router, Konverter és Extender

Változatok

Router sorba kapcsolhatóság Nem Igen
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4

3

1

2

Saveris védőtok, védelem a magasnyomású tisztítás és ütések ellen, 
IP 69 K a T1 / T1D / T2 / T2D rádiófrekvenciás érzékelőkhöz

Riasztási modul (optikai + akuszti-
kus), csatlakoztatható a Bázis riasztó 
reléire

Mágneslábas antenna (2 sávos)

0440 6723
Programozó adapter (Mini DIN-ről USB-re) Ethernet érzékelőhöz, 
Konverterhez és Extenderhez (DHCP szerver esetén szükséges)

Hőmérséklet kalibrálás 3 szabadon választható ponton (-40°C ... +180°C) 28 0520 0141

Elemek a rádiófrekvenciás érzékelőhöz (4 x alkáli mangán gombelem AA) 0515 0414

Szabványos hálózati adapter 100-240 V AC / 6,3 V DC; hálózatról történő 
üzemeltetéshez vagy az akkumulátorok műszerben történő töltéséhez 0554 1096

Li-ionos akkumulátor a Saveris Bázishoz, Ethernet érzékelőhöz és Sa-
veris analóg U1E érzékelőhöz

0515 0021

Hálózati adapter (DIN sínre szerelhető) 90 ... 264 V AC / 24 V DC (2,5 A) 0554 1749

Hálózati adapter (asztali) 110 ... 240 V AC / 24 V DC (350 mA) 0554 1748

Mágneslábas antenna (2 sávos) 3 m kábellel, GSM modullal rendel-
kező Bázishoz

Testo gyorsnyomtató vezeték nélküli infravörös csatlakozóval, 
1 tekercs hőpapírral és 4 mignon elemmel a mért értékek kinyomta-
tásához a Saveris Cockpit egységről, üzemi hőmérséklet 0 ... +50 °C

0554 0524

0572 0200

0554 0549

Elemek a rádiófrekvenciás érzékelőkhöz -10 °C alatti alkalmazáshoz 
(4 x Energizer L91 Photo lítium) 0515 0572

Riasztó modul (optikai + akusztikus), csatlakoztatható a 
Bázis riasztó reléire, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, 
tartós fény: vörös, tartós hang: berregő kb. 2,4 kHz 
(0554 1749 rend. sz. hálózati adapter szükséges)

SBE szoftver, USB kábel a Bázis és a számítógép összekötéséhez 0572 0180

0572 0181PROF szoftver, USB kábel a Bázis és a számítógép összekötéséhez

0572 9999
ID-Nr. 0699 6111/1

CFR szoftver, Ethernet kábellel a Bázis és a számítógép összekötéséhez 0572 0182

Kalibrálás Rend. sz.

Szoftver Rend. sz.

Áramellátás Rend. sz.

Egyéb tartozékok Rend. sz.

testo Saveris tartozékok:

4

3

2

1

Saveris védőtok

Testo gyorsnyomtató

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

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

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

Saveris

Ezek a rendelési adatok (az Analóg adaptert kivéve) tartalmazzák az alkáli mangán mignon elemeket AA (0515 0414). A Saveris érzékelőket gyári műbizonylattal szállítjuk.
A kalibrációs bizonylatokat külön kell megrendelni.

Pt
100

külső

TC

külső

NTC

belső

NTC

belső

NTC

A belső- és külső érzékelővel rendelkező hőmérséklet- és páratartalom érzékelők minden mérési feladathoz biztosítják a meg-

felelő megoldást. A rádiófrekvenciás érzékelők kijelző nélküli változatban is választhatóak. A kijelzőn az aktuális mért adatok, 

az elem állapota, és a rádiófrekvenciás kapcsolat minősége jelenik meg.

Rend. sz. 
0572 1210 *

86
8 

M
H

z

Kijelző 
nélküli
változat

Kijelzős
változat

Változatok
Saveris T1

Rend. sz.
0572 1220 *

Saveris T1 D

Rend. sz.
0572 1211 *

Saveris T2

Rend. sz.
0572 1221 *

Saveris T2 D

Rend. sz.
0572 9212 *

Saveris T3

Rend. sz. 
0572 9222 *

Saveris T3 D

Rend. sz. 
0572 7211 *

Saveris Pt

Rend. sz. 
0572 7221 *

Saveris Pt D

Rádiófrekvenciás érzékelő
belső NTC érzékelővel

Rádiófrek. érzékelő külső
érzékelő- és ajtónyitás beme-
nettel, belső NTC érzékelővel

2 csatornás rádiófrekvenciás
érzékelő, 2 külső hőelem 
bemenet

0,1 °C

Méréstart.
Pontosság

-35 ... +50 °C
±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (maradék tartomány)

Felbontás

Méréstart. (műszer)

Pontosság (műszer)

Felbontás (műszer)

Méretek (műszerház)

Üzemi hőmérséklet

Érzékelő típusa

Érzékelő típusa

NTC

Súly

Tárolási hőmérséklet

Mintavételezés

Védelem IP68

Szabványok

Rádiófrekvencia

NTC Mini-Din csatlakozó
aljzattal, ajtónyitás érzékelő
1,8 m kábellel a csomagban

Csatlakozás

Elem élettartama
(Tip.: 4 mignon elem AA)

Kijelző (opcionális)
RF hatótávolság

Saveris T1

0,1 °C

-35 ... +50 °C
±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (maradék tartomány)

NTC

0.1 °C

-50 ... +150 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (maradék tartomány)

NTC

Saveris T2

2x hőelem bemenet, max.
potenciálkülönbség 2V

-200 ... +400 °C

T tip. hőelem

0.1 °C/S tip. hőelem 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0,5 °C vagy 0,5% mért ért.

K tip. hőelem

0 ... +1760 °C

S tip. hőelem
-100 ... +750 °C

J tip. hőelem

IP54

Saveris T3

1x Pt100 Mini-DIN persely
0,01 °C

-200 ... +600 °C

+25 °C-on
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (maradék tartomány)

Pt100

IP68

Rádiófrekvenciás érzékelő
1 külső érzékelő Pt100 
bemenettel

Saveris Pt

Műszerház anyaga

-35 ... +50 °C

kb. 240 g

Sztenderd 15 perc, 1 perc ... 24 óra beállítható
6,000 mért érték

-40 ... +55 °C (elemmel)

DIN EN 12830

Üzemidő + 25 °C-on 3 év; fagyasztóhelyiségekben alkalmazva 3 év Energizer L91 Photo lítium elemekkel

-20 ... +50 °C

LCD 2 soros; 7 szegmenses szimbólumokkal
kb. 300 m szabad térben 868 MHz frekvencia, kb. 100 m szabad térben 2,4 GHz frekvencia

Műanyag

868 MHz

Fali tartó Tartozék

°C/°F

RF

B
el

ső
 é

rz
ék

el
ő

K
ül

ső
 é

rz
ék
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ő

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

testo Saveris alkotóelemei: 
Rádiófrekvenciás érzékelők

–

– –

––

– –

– –
–

–

–

–

–

80 x 85 x 38 mm

Adattároló

*A Saveris rádiófrekvenciás érzékelők V 1.X firmware verziójú Bázisba kötéséhez V 2.0 verziójú Saveris Konverter (Rend. sz. 0572 0218) szükséges.
További információkért forduljon hozzánk elérhetőségeinken.
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belső

VmA

külső

NTC%rH

belső

%rH NTC

külső

NTC%rH

Kijelző 
nélküli
változat

Kijelzős
változat

Változatok

Rend. sz.
0572 6222 *

Saveris H2 D

Rend. sz.
0572 6210 *

Saveris H3

Rend. sz.
0572 6220 *

Saveris H3 D
Rend. sz.
0572 6224 *

Saveris H4 D

Rend. sz.
0572 3210 *

Saveris U1

RF

0 ... 100 %rH1)

±3 %rH +25 °C-on
±0,03 %rH/K
±1 digit

Párat. érzékelő

0,1 °C

Méréstartomány

Pontosság

-20 ... +50 °C

±0,5 °C

Felbontás

Méréstart. (műszer)

Pontosság (műszer)

Felbontás (műszer)

Méretek (műszerház)

Üzemi hőmérséklet

Érzékelő típus

Érzékelő tip.

Súly

Tárolási hőmérséklet

Mintavételezés

Védelem IP54
Rádiófrekvencia

Csatlakozó

Elem élettartama
(Tip: 4 mignon elem AA)

Kijelző (opció)
RF hatótávolság

Saveris H2D

0,1 °C%/0,1 °C td0,1 °C

-20 ... +50 
°C

±0.5 °C

NTC

Saveris H3

1 x külső páratartalom 
érzékelő

-20 ... +70 °C
NTC

0 ... +100 %rH 1)

Párat. érzékelő

IP42

Saveris H4D

2 ill. 4 vezetős áram-/
feszültség bemenet

Saveris U1

Műszerház anyaga

85 x 100 x 38 mm
kb. 256 g

LCD, 2 soros; 7 szegmenses, szibmólumokkal
kb. 300 m szabad térben 868 MHz frekvencia, kb. 100 m szabad térben 2,4 GHz frekvencia

Fali tartó Tartozék

 °C/°F és %rH

B
el

ső
 é

rz
ék

el
ő

K
ül

ső
 é

rz
ék
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ő

mA és V

1 csatorna: áram-/feszültség 
bemenettel

±0,2 °C Lásd az
érzékelőt

NTC Párat. érzékelő
0 ... +100 %rH 1)

0,1%/0,1 °C td

2 vezeték: 4 ... 20 mA, 4 vezeték: 
0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/5/10 V, 
terhelhető: max. 160 Ω 24 V DC

Áram ±0,03 mA/0.75 μA
Feszültség 0 ... 1 V  ±1.5 mV/39 μV
Feszültség 0 ... 5 V  ±7.5 mV/0,17 mV
Feszültség 0 ... 10 V  ±15 mV/0,34 mV
±0,02% a mé.é./K eltérés a 22 °C-os 
névleges hőmérséklettől

Nem cserélhető
dugaszos érzékelő

Mini-DIN szerviz csatlakozó
a jusztírozáshoz

kb. 85 x 100 x 38 mm
kb. 240 g

80 x 85 x 38 mm
kb. 245 g

Üzemidő +25 °C-on 3 év; fagyasztóhelyiségekben alkalmazva 
3 év Energizer L91 Photo lítium elemekkel

Műanyag

-40 ... +55 °C (elemmel)
-20 ... +50 °C

Sztenderd 15 perc, 1 perc ... 24 óra beállítható
868 MHz

IP54

Adattároló 6.000 mért érték

Kijelző nélkül

0,1 °C 0,1%/0,1 °C td

Rádiófrekvenciás
páratartalom érzékelő

Rádiófrekvenciás páratartalom
érzékelő 1 külső páratartalom
érzékelő bemenettel

Rádiófrekvenciás érzékelő
áram-/feszültség kimenettel

Ellátás: hálózati ad. 6.3 V DC, 
20 ... 30 V DC max. 25 V AC

Rádiófrekvenciás
páratartalom érzékelő

86
8 

M
H

z

... 90 %rH: ±2 %rH +25 °C-on
> 90 %rH: ±3 %rH +25 °C-on
±0,03 %rH/K
±1 digit

1) Nem kondenzálódó levegőben. Folyamatos alkalmazás magas páratartalom esetén (>80 %rH ≤30 °C-on >12 óra, >60 %rH >30 °C-on >12 óra), további információk a www.testo.hu/saveris 
honlapon.

*A Saveris vezeték nélküli érzékelők V 1.X Firmware verziójú Bázisba kötéséhez a Saveris V 2.0 Konverter (rend.sz. 0572 0218) szükséges. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal.

Ezek a rendelési adatok (az Analóg adaptert kivéve) tartalmazzák az alkáli mangán mignon elemeket AA (0515 0414). A Saveris érzékelőket gyári műbizonylattal szállítjuk.
A kalibrálási bizonylatokat külön kell megrendelni.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

+5 ... +45 °C
-25 ... +60 °C
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Saveris

külső

Pt
100

külső

TC

külső

NTC

Méréstartomány
(műszer)

Pontosság (műszer)

Felbontás (műszer)

Méretek (műszerház)

Puff er akkumulátor

Üzemi hőmérséklet

Érzékelő típusa

Súly

Tárolási hőmérséklet

Mintavételezés
Védelem IP54

Csatlakozás

Kijelző (opció)

Saveris T1E

0,1 °C

-50  ... +150 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (maradék méréstart.)

NTC

Saveris T4 E

4 x hőelem hőelem persellyel
max. potenciálkülönbség 50 V

-200 ... +400 °C

T tip. hőelem

0,1 °C/S tip. hőelem 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0,5 °C vagy 0,5% a mé.é.

K tip. hőelem

0 ... +1760 °C

S tip. hőelem
-100 ... +750 °C

J tip. hőelem

Saveris Pt E

1 x Pt100 Mini-DIN persely
0,01 °C

-200 ... +600 °C

+25 °C-on
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (maradék méréstart.)

Pt100

Műszerház anyaga

+5 ... +45 °C

kb. 85 x 100 x 38 mm
kb. 220 g

2 mp ... 24 óra

-25 ... +60 °C

LCD 2 soros; 7 szegmenses, szimbólumokkal

Műanyag

Fali tartó Tartozék

K
ül

ső
 é

rz
ék

el
ő

A Mini-DIN szerviz csatlakozó a jusztírozáshoz kívülről elérhető

Teljesítmény felvétel PoE 0. osztály (tipikus ≤ 3 W)

Áramellátás Hálózati adapter 6,3 V DC; alternatívaként dugaszos- / csavaros 24 V AC/DC, PoE

A Saveris érzékelőket gyári műbizonylattal szállítjuk. A kalibrálási bizonylatokat külön kell megrendelni. A hálózati adapter nem szállított tartozék.

 Ethernet

1 x NTC Mini-DIN persely

Az Ethernet érzékelők a már meglévő LAN hálózatba köthetők. Ez lehetővé teszi az adatátvitelt az érzékelőről a 

Bázisra nagy távolságok esetén is. Az Ethernet érzékelők kijelzővel rendelkeznek.

Ethernet érzékelő 1 külső
NTC érzékelő bemenettel

4 csatornás Ethernet érzékelő 4 külső
hőelem érzékelő bemenettel

Ethernet érzékelő külső
Pt100 érzékelő bemenettel

Rend. sz.
0572 7191

Rend. sz.
0572 9194

Rend. sz.
0572 1191

Saveris Pt E kijelzővelSaveris T4 E kijelzővelSaveris T1E kijelzővel

testo Saveris alkotóelemei:
Ethernet érzékelő

°C

Li-ionos

Adattároló 6.000 mért érték csatornánként

Változatok
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0,1 °C

Méréstart.

Pontosság

-20 ... +70 °C

±0,2 °C (0 ... +30 °C)
±0,5 °C (maradék
tartomány)

Méréstart. (műszer)

Pontosság (műszer)

Felbontás (műszer)

Méretek (műszerház) 

Üzemi hőmérséklet

Érzékelő típusa

Érzékelő típusa

Súly

Tárolási hőmérséklet

Mérési gyakoriság
Védelem

Csatlakozás

Kijelző

Saveris H1 E Saveris H2 E

1 x külső páratartalom
érzékelő Mini-DIN persely

Saveris H4E Saveris U1E

Műszerház

kb. 230 g

2 soros, szimbólumokkal ellátott 7 szegmenses LCD kijelző
Falitartó Tartozék

°C/°F és %rH
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mA és V

NTC Páraérzékelő

0 ... 100 %rH1)

0,1%/0,1 °C td

... 90  %rH: ±1 %rH 
+0,7 % mért ért. 
+25 °C-on
> 90  %rH: ±1,4 
%rH +0,7 % mért 
ért. ±0,03 %rH/K
± 1 digit

2 vezeték: 4 ... 20 mA, 4 vezeték: 0/4 
... 20 mA, 0 ... 1/5/10V, terhelhetőség: 
max. 160 Ω 24 V DC-on

Áram ±0,03 mA/0.75 μA
Feszültség 0 ... 1  V  ±1,5 mV/39 μV
Feszültség 0 ... 5 V  ±7,5 mV/0,17 mV
Feszültség 0 ... 10  V  ±15 mV/0,34 mV
±0,02% a mé. é./K eltérés a 22 °C-os 
névleges hőmérséklettől

1 x 2 ill. 4 vezetékes
áram-/feszültség bemenet

kb. 240 g
kb. 85 x 100 x 38 mm

kb. 254 g

Műanyag

Szinterkupak Saveris érzékelőhöz H1 E, H2 E és H2 D Rend. sz.

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0660

A hálózati adaptert nem tartalmazza a szállítás. A Saveris érzékelőket gyári műbizonylattal szállítjuk. A kalibrációs bizonylatot külön kell megrendelni. 1) Nem kondenzálódó környezetben. 
Folyamatosan magas pára esetén (>80 %rH ≤30 °C-on >12 óra, >60 %rH >30 °C-on >12 óra) kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal www.testo.hu.

0554 0647

0,1 °C

-20 ... +70 °C

±0,5 °C

NTC Páraérzékelő

0 ... 100 %rH1)

0,1%/0,1 °C td

... 90  %rH: ±2 %rH 
+25 °C-on
> 90  %rH: ±3 %rH 
+25 °C-on
±0,03 %rH/K
± 1 digit

A Mini-DIN szerviz csatlakozó a jusztírozáshoz kívülről elérhető

Áramfogyasztás PoE osztály 0 (tipikus ≤ 3 W)

IP54

Áramellátás Hálózati adapter 6,3 V DC; alternatívaként dugaszos-/csavaros 24 V AC/DC, PoE

Puff er akkumulátor Li-ionos Természetes úton elhasználódó alkatrész

Ethernet

Ethernet páratartalom 
érzékelő 1%

Ethernet páratartalom 
érzékelő 2 %

Ethernet külső páratartalom 
érzékelő bemenettel

Ethernet érzékelő áram-/ 
feszültség bemenettel

-20 ... +70 °C
NTC

±0,2 °C

0,1 °C

0 ... 100 %rH1)

Páraérzékelő

Lásd külső
érzékelők

0,1%/0,1 °C td

2 mp ... 24 óra

+5 ... +45 °C

-25 ... +60 °C

Memória 6.000 mért érték csatornánként

Kijelző nélkül

PTFE szinter szűrőkupak, Ø 12 mm, agresszív közegekhez, magas páratartalom (tartós mérések),
nagy légsebesség esetén

Testo sóoldat szett a páratartalom érzékelő ellenőrzésére és jusztírozására, 11,3%rH és 75.3%rH,
adapterrel a páraérzékelő számára

Fém védőkosár, Ø 12 mm páraérzékelőhöz, 10 m/s alatti légsebesség mérésére 

Drótszövetes szűrő, Ø 12 mm

Nemesacél szűrőkupak 100 μm pórus nagyság, az érzékelő védelmére poros-/szennyezett környezetben
vagy magas légsebesség esetén

Rend. sz. 
0572 6192

Rend. sz. 
0572 6194

Rend. sz. 
0572 3190

Rend. sz. 
0572 6191

Saveris H1 E kijelzővel Saveris H2 E kijelzővel Saveris H4 E kijelzővel Saveris U1 E kijelző nélkülVáltozatok

1 csatorna: áram-/ feszültség bemenet

–
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Ø 3.6 mm

30 mm

Saveris

ÁbraCsatlakoztatható érzékelő Méréstart. Pontosság t99 Rend. sz.

ÁbraCsatlakoztatható érzékelő Méréstart. Pontosság t99 Rend. sz.

40 mm

Ø 6 mm

Beépíthető érzékelő nemesacél védő-
köpennyel, K típusú hőelem

-50 ... +205 °C 20 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel 1,9 m

395 mm

20
 m

m

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő, 
max. 120 mm csőátmérőig, Tmax +120 
°C, K tip hőelem

-50 ... +120 °C 90 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 1,5 m

Csőhőmérséklet érzékelő 5 ... 65 mm,
cserélhető mérőfejjel, méréstartomány
rövid ideig +280°C-ig, K típusú 
hőelemmel

-60 ... +130 °C 5 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel 1,2 m

800 mm

Ø 1,5 mm

Hőelempár, hőelem csatlakozóval,  
rugalmas, H= 800 mm, üvegszál, 
K típusú hőelem

-50 ... +400 °C 5 
mp

1500 mm

Ø 1,5 mm

Hőelempár, hőelem csatlakozóval, 
rugalmas, H= 1500 mm, üvegszál, 
K típusú hőelem

-50 ... +400 °C 5 
mp

2000 mm

Ø 1,5 mm

Hőelempár, hőelem csatlakozóval, 
rugalmas, H= 2000 mm, PTFE, T típusú 
hőelem, Tmax +250 °C

-50 ... +250 °C 5 
mp

500 mm

Ø 1,5 mm

Merülő mérőcsúcs, hajlítható, K típusú 
hőelem

-200 ... +1000 °C 5 
mp

75 mm

Ø 21 mm

Mágneses érzékelő, tapadóerő kb. 10 
N, mágnesekkel, magas hőmérsékle-
tekhez, fém felületeken történő méré-
sekhez, K típusú hőelem

-50 ... +400 °C

Csatlakozás: rögzített kábel 1,6 m

35 mm

Ø 20 mm

Mágneses érzékelő, tapadóerő kb. 20 
N, mágnesekkel, fém felületeken tör-
ténő mérésekhez, K típusú hőelemmel

-50 ... +170 °C 150 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel

1000 mm

Ø 3 mm

Merülő mérőcsúcs, hajlítható, levegő-
ben/gázokban történő mérésekre, (nem 
alkalmas olvasztékokban történő méré-
sekhez), K tip. hőelem

-200 ... +1300 °C 4 
mp

A Saveris rádófrekvenciás- és Ethernet 
érzékelők specifikált pontossági osztá-
lya ezekkel az érzékelőkkel érvényes.

*Az EN 60584-2 szabvány szerint a pontosság az 1. osztály -40...+1000 °C (K tip. hőelem), 
2. osztály -40...+1200 °C (K tip. hőelem), 3. osztály -200...+40 °C (K tip. hőelem).

Robusztus, Pt100 nemesacél élelmiszer 
érzékelő (IP65)

Beszúró érzékelő Pt100 lapos vezeték-
kel, H= 2 m, IP 54

-50 ... +400 °C

-85 ... +150 °C

10 
mp

10 
mp

Ø 4 mm

Ø 5 mm

125 mm

60 mm

Csatlakozás: rögzített kábel
Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

15 mm

30 mm

60 mm

Ø 5 mm

Beszúró érzékelő K típusú hőelemmel,
lapos vezetékkel, H= 2 m, IP 54

-40 ... + 220 °C

2 osztály*

2 osztály*

1 osztály*

2 osztály*

2 osztály*

2 osztály*

1 osztály*

1 osztály*

2 osztály*

1 osztály*

A osztály (-50 ... 
+300 °C), B osz-
tály (maradék
méréstart.)

A osztály 

 1 osztály 7 
mp

testo Saveris tartozékok:
Külső hőmérséklet- és páratartalom érzékelők

Pt
100

Hő-
elem

0628 7533

0628 0020

0602 4592

0602 0644

0602 0645

0603 0646

0602 5792

0602 4892

0602 4792

0602 5693

0609 2272

0572 7001

0572 9001

0554 0213Csatlakozókábel sorkapoccsal Pt100-as beépíthető érzékelőhöz (4 vezetékes technika), 
H=3 m lehetséges max. kábelhossz: 20 m



Ø 12 mm
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NTC

35 mm

Ø 3 mm

Érzékelő csonk, IP54 -20 ... +70 °C ±0,2 °C (-20 ... +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)

15 
mp

40 mm

Ø 6 mm

Beépíthető érzékelő alumínium 
borítással, IP65

-30 ... +90 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (maradék méréstart.)

190 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 2,4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Nagy pontosságú merülő-/beszúró
érzékelő, H=6 m, IP67

-35 ... +80 °C ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (maradék méréstart.)

5 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 6 m

40 mm

60 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

30 mm

Nagy pontosságú merülő-/beszúró 
érzékelő, H= 1,5 m, IP67

NTC beszúró érzékelő lapos veze-
tékkel, H= 2 m, IP 54

-35 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (maradék méréstart.)

±0,5 % a mé. é. (+100 ... 
+125 °C)
±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (maradék méréstart.)

5 
mp

8 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 1,5 m

Falfelület hőmérséklet érzékelő, 
pl. az építési hiányosságok 
bizonyítására

-50 ... +80 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C) 20 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 3 m

300 mm

30
 m

mTépőzáras csőhőmérséklet érzé-
kelő, max. 75 mm csőátmérőig, 
Tmax. +75°C, NTC

-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

Csatlakoztatható érzékelő: rögzített kábel, 1,5 m

125 mm 15 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Nemesacél NTC élelmiszer érzé-
kelő (IP65) PUR vezetékkel

-50 ... +150 °C2) ±0,5% a mé. é. (+100 ... 
+150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (maradék méréstart.)

8 
mp

Csatlakozás: rögzített kábel, 1,6 m

Méréstart. PontosságÁbraCsatlakoztatható érzékelő t99 Rend. sz.

%rH

Páratartalom- / hőmérséklet
érzékelő, 12 mm

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %rH

Ø 4 mm

Páratartalom- / hőmérséklet 
érzékelő, 4 mm

0 ... +40 °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 +25 °C-on (2 ... 98 %rH)
±0,08 %rH/K
± 1 digit

A Saveris Rádiófrekvenciás- és Ethernet érzékelők specifikált
pontossági osztálya ezekkel az érzékelőkkel érvényes.

* Az EN 12830 szabványnak megfelelő, a szállítmányozás és raktározás
területeire tesztelt érzékelő
2) Tartós méréstartomány +125 °C-ig, rövid ideig +150 °C, illetve +140 °C
(2 perc)

PontosságÁbraCsatlakoztatható érzékelő Rend. sz.

0628 7510

0628 7503*

0610 1725*

0628 0006*

0572 1001

0628 7507

0613 4611

0613 2211*

0572 6172

0572 6174

Méréstart.

A Testo hagyományos hőmérséklet érzékelői speciálisan az Ön mérési feladataira alakíthatóak. További információért vegye fel a 
kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.   
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Saveris

Természetesen az összes testo Saveris érzékelőt gyári mű-

bizonylattal szállítjuk. A további kalibrálási teendőiről a 

magyarországi NAT által akkreditált (akkreditálási szám: NAT-

2-0303/2013) laboratóriumunk gondoskodik. Amennyiben

igénybe szeretné venni kalibrálási szolgáltatásainkat, kérjük

érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Kalibrálás
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A Testo a kézi mérőműszerek és mérőrendszerek 

világszerte jelen lévő gyártójaként 31 leányvállalattal és 

számos további országban képviselettel rendelkezik, 

így természetesen helyszíni szervizszolgáltatást is kínál. 

A Testo SaverisTM mérőrendszerrel kapcsolatos bármely 

kérdésben, a telepítéstől a rendszer további elemekkel 

történő bővítéséig kompetens kollégáink segítik Önt. 

A Testo Kft. természetesen, bármely kérdésével, kérésével 

kapcsolatban az Ön rendelkezésére áll. Forduljon hozzánk 

bizalommal, és látogasson el honlapunkra: www.testo.hu

Globális szerepvállalás
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www.testo.hu

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 

53. Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu




