
Înregistrare automată și neîntreruptă a valorilor măsurate. 
Dispune de un sistem inteligent de alarmare la depășirea valorilor limită.

testo Saveris 
Sistem pentru monitorizarea climatului 
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Producție Transport Depozitare

Saveris

testo Saveris

Monitorizare simplă, sigură și eficientă a 
datelor de măsurare.

Sistemul de monitorizare a datelor testo Saveris măsoară 

valorile de temperatură și umiditate relativă din mediul 

ambiant în timpul producției, depozitării și transportului 

bunurilor. Sistemul de măsură uşor de utilizat oferă 

siguranţă și economie de timp și costuri datorită modului 

automat de înregistrare a datelor. În operarea staționară, 

transferul datelor măsurate se face prin conectarea 

wireless şi/sau Ethernet la bază. Aceasta documentează 

și monitorizează toate valorile măsurate. Sunt disponibile 

diferite opțiuni de alarmare la depășirea valorilor limită 

impuse, cum ar fi alarmarea prin SMS, e-mail sau releu. 

Alarma poate fi declanșată chiar şi atunci când sistemul nu 

este conectat la un calculator pornit (în funcţiune).

Dacă parametrii de măsurare sunt înregistraţi în timpul 

transportului, conducătorul auto primeşte în cabină toate

informaţiile necesare și alarmele de la unitatea Cockpit. 

Măsurarea valorilor climatice se face cu ajutorul sondelor

radio, economisind astfel timpul necesar instalării senzorilor 

cu cablu în mașinile de transport. De asemenea, există 

posibilitatea de tipărire a valorilor măsurate la predarea 

produselor, folosind o imprimantă în infraroşu. Toate datele 

înregistrate, fie staţionar sau mobil, sunt centralizate 

prin intermediul unui software. Acesta permite analiza 

cuprinzătoare şi evaluarea tuturor valorilor măsurate.

Cu testo Saveris, toate datele măsurate sunt sub control, fie 

ele înregistrate staţionar sau mobil.
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Saveris

Convertor V 2.0 testo Saveris
Extender testo Saveris

Router testo Saveris

Sonde radio testo Saveris

Integrator analogic testo Saveris (wireless)

Ethernet

Integrator analogic testo Saveris (ethernet)

Transmițător de umiditate

Sistemul testo Saveris 

Monitorizarea datelor pentru verificări neîntrerupte

Transmițătoarele de umiditate și presiune diferențială 

testo 6651/6681/6351/6381/6383

Datorită integrării transmițătoarelor de umiditate relativă 

şi presiune diferenţială este posibilă monitorizarea datelor 

măsurate în paralel cu controlul acestora. Acest fapt 

reprezintă soluţia pentru aplicaţii cu cerinţe înalte de acurateţe 

dar şi pentru aplicaţii speciale (umiditate mare, urme de 

umiditate etc.). Aflați mai multe pe www.testo.ro

Integrator analogic testo Saveris 

Cele două versiuni de integratoare analogice (radio/ 

ethernet) permit includerea în sistemele de monitorizare 

testo Saveris a altor parametri de măsurare, prin integrarea 

oricăror transmițătoare cu interfețe standardizate de curent/

tensiune, de ex. 4 ... 20 mA sau 0 ... 10 V.

Sonde wireless testo Saveris

Versiunile de sonde cu senzori de 

temperatură și umiditate interni și 

externi permit adaptarea la orice tip de

aplicație. Sondele radio sunt 

disponibile cu sau fără display. Pe 

acesta sunt afișate valoarea curentă 

măsurată, starea bateriei și calitatea 

semnalului radio.

Convertor/Extender testo Saveris

Prin conectarea unui convertor la o

priză ethernet, semnalul generat de o

sondă radio poate fi convertit în 

semnal ethernet. Această opțiune 

permite integrarea sondelor radio 

într-o rețea ethernet existentă chiar și 

pe distanțe de transmisie foarte mari.

Router testo Saveris

Prin utilizarea unui router, legătura 

radio poate fi îmbunătățită sau extinsă 

în condiții structurale neprielnice. În 

sistemul testo Saveris pot fi integrate 

mai multe routere. În acelaşi timp, 

instalarea în serie a până la 3 routere 

oferă cea mai mare flexibilitate în 

varianta radio.
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USB sau ethernet

Bază testo Saveris 

Ethernet

Sonde ethernet testo Saveris

Software testo Saveris

Unitate Cockpit testo SaverisEthernet

Extender testo Saveris

Extender testo Saveris

Prin conectarea unui extender Saveris,

semnalul wireless al unei sonde mobile

este convertit în semnal ethernet.

Transferul datelor de la sonda radio la

extender se face automat atunci când

există suficient semnal radio.

Unitatea Cockpit testo Saveris

Transmite continuu toate valorile 

măsurate conducătorului auto în 

timpul transportului. În cazul în care 

valorile limită impuse sunt depășite, 

conducătorul auto este avertizat 

imediat. Valorile înregistrate pot fi 

tipărite la locul predării bunurilor cu 

imprimanta Testo.

Sondă ethernet testo Saveris

Pe lângă sondele radio, se pot integra 

şi sonde care sunt legate direct la 

reţeaua ethernet. Se poate folosi o 

infrastructură LAN deja existentă. 

Aceasta asigură transmiterea datelor 

de la sonde către bază, pe distanţe 

foarte mari. 

Baza testo Saveris

Baza este inima sistemului testo Saveris. Ea poate memora 

până la 40.000 de citiri pe fiecare canal de măsură, 

independent de PC. Aceasta corespunde la o capacitate de

memorare de aproximativ un an, la un interval de citire de 15 

minute. Informațiile despre sistem și alarmele sunt vizibile 

pe ecranul bazei Saveris.

Software testo Saveris

Software-ul testo Saveris oferă o operare simplă și o 

interfață intuitivă pentru utilizator. Software-ul Saveris este 

disponibil în trei versiuni diferite: versiunea de bază SBE 

(Small Business Edition), versiunea PROF (Professional) cu 

diverse opțiuni suplimentare și versiunea CFR. Software-ul 

CFR îndeplinește cerințele 21 CFR Partea 11, fiind astfel 

validabil.
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Saveris

Domenii de aplicabilitate ale sistemului testo Saveris

Monitorizarea proceselor în industria farmaceutică

În industria farmaceutică, cerințe mari se pun pe 

înregistrarea şi monitorizarea parametrilor de calitate. 

Documentarea constantă în timpul producţiei, depozitării şi 

transportului produselor sensibile la temperatură, cum ar fi 

medicamentele, sângele sau culturile de celule, este de mult 

timp considerată ca fiind obligatorie.

testo Saveris centralizează automat datele măsurate 

şi monitorizează temperatura în camere frigorifice, 

congelatoare, incubatoare sau cabinete climatice. În 

acelaşi timp, sistemul permite înregistrarea neîntreruptă 

a datelor măsurate, chiar şi în timpul transportului 

produselor sensibile la temperatură şi umiditate, cum ar 

fi medicamentele şi vaccinurile. Acest lucru înseamnă că 

testo Saveris oferă un control optim al climatului în timpul 

producţiei, depozitării și transportului produselor până la 

livrare.

Sistemul cuprinzător de gestionare a alarmelor permite 

o atenţionare rapidă dacă valorile limită sunt depăşite. 

Datorită unei combinaţii de sonde radio şi/sau ethernet, 

sistemul este potrivit pentru numeroase aplicaţii din 

industria farmaceutică. Este de la sine înţeles că sistemul de 

monitorizare a datelor testo Saveris îndeplineşte cerinţele 21 

CFR Partea 11. 

Monitorizarea climatului din clădiri

Când se monitorizează climatul din clădiri, este importantă 

păstrarea constantă a condițiilor ambientale, mai ales în 

muzee și arhive, în scopul de a proteja obiectele sensibile și 

de mare valoare. În timpul transportului, bunurile de valoare 

trebuie monitorizate constant. Sistemul testo Saveris 

automatizează înregistrarea centralizată a tuturor datelor 

climatice, atât staţionar cât și în timpul transportului.

Prin generarea alarmelor la depășirea valorilor limită 

stabilite, testo Saveris protejează inventarul valoros de 

influențele nedorite ale variației temperaturii sau umidității. 

Sonda radio este poziţionată foarte uşor în diverse locaţii, 

fără a fi necesară instalarea de cabluri.
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Monitorizarea proceselor în cercetare şi dezvoltare, 

laboratoare şi spitale

Atât în domeniile de cercetare şi dezvoltare cât şi în 

laboratoare şi spitale trebuie înregistrate datele ambientale 

și de proces în scopul de a monitoriza produsele sensibile 

sau mașinăriile. Cu toate acestea, monitorizarea temperaturii 

şi a umidităţii ambientale în timpul transportului bunurilor 

sensibile este de asemenea esenţială pentru un standard 

ridicat al calității. Sistemul testo Saveris documentează 

centralizat toate seriile de valori măsurate, atât în aplicaţii 

staţionare cât şi în cele de transport.

testo Saveris garantează așadar o monitorizare simplă 

și sigură a valorilor climatice și de proces din camere cu 

aer condiționat, frigidere, camere de uscare, bancuri de 

probă sau bănci de sânge. Dacă valorile critice trebuie 

monitorizate în timpul transportului, testo Saveris oferă 

soluţia optimă.
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Saveris

Domenii de aplicabilitate ale sistemului testo Saveris

Monitorizarea în timpul producţiei, transportului şi 

depozitării în sectorul industrial

În industrie, este necesară înregistrarea și monitorizarea 

unor parametri de calitate ai produselor în timpul producției, 

depozitării și transportului acestora. testo Saveris 

automatizează documentarea acestor date și generează 

alarme atunci când valorile limită sunt depășite. Produsele 

și procesele au astfel garantat un nivel înalt al calității. 

testo Saveris este ideal pentru monitorizarea şi 

documentarea valorilor de temperatură şi umiditate în 

sectoarele de producție, pentru depozitee, frigidere precum 

și cabinete climatice. În acelaşi timp, testo Saveris permite 

înregistrarea neîntreruptă a parametrilor de măsurare în 

timpul transportului produselor sensibile. 

Cele mai variate aplicații, atât staționare cât și mobile, sunt 

acoperite fără nicio problemă de către sondele radio și/sau 

ethernet.

Monitorizarea lanţului de frig în industria alimentară

Conformitatea cu anumite valori de temperatură predefinite 

este un factor decisiv asupra calității producției alimentelor, 

fiind importantă pentru respectarea standardelor legale de 

igienă. Cu toate acestea, factorul decisiv este monitorizarea 

neîntreruptă a lanţului de frig în timpul producţiei, depozitării 

şi, mai ales, a transportului. Doar această monitorizare 

neîntreruptă oferă garanţia finală că prospeţimea şi calitatea 

produselor este certificată. Testo Saveris automatizează 

nu doar monitorizarea temperaturilor ambientale în 

timpul producţiei şi depozitării, ci şi valorile limită de 

temperatură din timpul transportului. Instalarea sondelor 

radio în vehiculele de livrare face ca instalarea complicată a 

cablurilor în cabina conducătorului auto să nu fie necesară. 

Alarmele sunt generate oricând sunt depășite valorile limită. 

Valorile măsurate în timpul aplicaţiilor staţionare sau mobile 

sunt salvate centralizat într-o bază de date, fiind accesibile 

în orice moment. Toate valorile măsurate sunt sub control.  

Sistemul testo Saveris este conform standardului EN 12830.



9



10

2

1

3

Saveris

• Datele măsurate pot fi afişate oricând sub formă grafică sau tabelară.

• Mai multe sonde pot fi grupate pe locații. Astfel se pot crea structuri 
logice, în funcție de scopul măsurării. 

• Valorile măsurate se pot vizualiza pe zile, săptămâni sau luni, după 
dorința utilizatorului, calendarul integrat fiind de mare ajutor în acest 
caz.

• Forma și perioada raportării sunt predefinite.

• Crearea și salvarea rapoartelor în format PDF se face automat, în con-
formitate cu condițiile setate. Aceste documente pot fi așadar tipărite 
oricând.

• Conectați baza Saveris la rețea. Sondele se pot conecta acum la bază: 
se pornesc succesiv, fiind identificate automat de către bază.

• Baza Saveris este conectată la PC prin interfața USB sau ethernet. 
Software-ul se instalează pe PC cu ajutorul asistentului de instalare.

• Sistemul este pregătit pentru configurare: nume sondă, valori limită, 
cicluri de citire și alarme; toate pot fi adaptate sarcinilor individuale de 
măsurare.

Instalare ușoară

Clar și întotdeauna actualizat

Documentare automată

Software testo Saveris

Cold storage house zone: Hourly mean values on 03.08.2007
°C freezer 1 %RH cold room 1 °C refrigeratorTime

Total maximum value
Total mean value
Total minimum value

°C beverages °C freezer 2 °C freezer 3 °C freezer 4

Daily report
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Versiunea de soft PROF (Professional) oferă funcții suplimentare 
interesante, în plus față de funcțiile standard ale versiunii de bază SBE, 
cum ar fi:

• Conceptul client-server: datele măsurate pot fi vizualizate pe mai multe 
calculatoare integrate în rețea.

• Pot fi salvate ca imagini fotografii ale utilajelor sau încăperilor. Valorile 
măsurate corespondente sunt afișate exact pe poziția în care este 
amplasată sonda în încăpere sau pe utilaj. În acest fel, se poate 
vizualiza foarte ușor legătura dintre locație și valoarea măsurată (fig. 4).

• Sistemul complex de gestionare a alarmelor oferă posibilitatea de a 
emite alarme către mai multe persoane simultan sau succesiv. În funcție 
de ziua săptămânii sau oră se poate alege dacă alarma să fie transmisă 
prin email şi/sau SMS. 

• Planificarea rutelor cu ajutorul calendarului permite o prezentare clară a 
transporturilor planificate şi încheiate.

Mai multă flexibilitate cu software-ul Professional

Software-ul CFR îndeplinește cerințele 21 CFR Partea 11, fiind astfel valida-
bil.

Software CFR validabil

Prezentarea caracteristicilor software-ului

Ariile de aplicabilitate pentru software Saveris Cod produs: 0572 0180
Software SBE, include cablu USB pentru conectarea bazei la PC

Cod produs: 0572 0181
Software PROF, include cablu USB pentru conectarea bazei la PC

Cod produs: 0572 0182
Software CFR, include cablu ethernet pentru conectarea bazei la PC

 • • •
  • •
  • •

Diagrame/tabele/situația alarmelor/rapoarte PDF

Gestionare calendar

Prezentarea grupurilor de sonde

Transmiterea alarmelor (e-mail, SMS, releu)

Gestionarea curpinzătoare a alarmelor în operarea staţionară

Actualizare automată a datelor măsurate

(“Mod online”) în operarea staționară

Afișarea datelor pe imaginea de fundal a locațiilor de măsurare

Integrarea în rețea (client - server)

Planificarea rutelor cu ajutorul calendarului integrat

Alocarea drepturilor de acces pentru grupurile 

de sonde staționare și mobile

Funcţia de căutare pentru rute

Configurarea textului de imprimat

Diagrame / tabele cu identificarea pornirii şi opririi rutei

Conform 21 CFR Partea 11 (validabil)

Procedură de audit

Semnătură electronică

Alocarea drepturilor de acces pe 3 niveluri de utilizator

Operare staţionară

Operare mobilă

Operare staţionară şi mobilă

SBE PROF CFR

SBE PROF CFR

Small Business Edition (SBE), Professional (PROF) și 
versiunea CFR

21 °C
48 %RH

41 °C
22 %RH

26 °C
38 %RH

Versiuni software

Software testo Saveris
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Saveris

Baza este inima sistemului testo Saveris și poate memora 40.000 

de înregistrări pe fiecare canal de măsură, independent de PC. 

Datele sistemului și alarmele sunt afișate pe ecranul bazei Saveris. 

Alarmare prin SMS (opțional)

Se pot conecta până la 150 de sonde

Opțiune de conectare prin USB sau ethernet

Baterie de urgență integrată

Alarmare prin LED/releu

Ecran pentru afișarea alarmelor și datelor sistemului

Memorie de date cu capacitate mare

868 MHz: țări UE și alte țări (ex.: CH, CN, NOR)
Lista ţărilor pe www.testo.ro

Notă referitoare la frecvențele radio

Dimensiuni

Memorie

Alarmare*

Material carcasă 

Greutate
Clasa de protecție

Alimentare rețea
(absolut necesară)

Frecvență radio 

Releu alarmă

Modul GSM

Temp. de operare
Temp. de depozitare
Afișaj
Interfețe
Sondă radio 
conectabilă

Instalare

Date tehnice Informații pentru comandă

86
8 

M
H

z

Bază Saveris, frecvență radio 
868 MHz

Cod produs
0572 0220

86
8 

M
H

z

Bază Saveris, frecvență radio 
868 MHz, modul GSM integrat 
(pentru alarmare prin SMS)

Cod produs
0572 0221

Aceste coduri de comandă nu includ alimentatoare de rețea sau antene 
cu bază magnetică.

Baza testo Saveris

+5 la +45 °C

225 x 150 x 49 mm

40.000 de valori pe canal 
(total max. 18.000.000 de valori)

Baterie Li-ion (pentru asigurarea datelor și pentru 
SMS de urgență la întreruperea sursei de alimentare)

Zinc/plastic turnat

Aproximativ 1.510 g

-25 la +60 °C

Unitate de alimentare 6,3 V DC; alternativ prin term. 
24 V AC/DC tip plug-in/filet, consum curent 4 W

IP42

Afișaj grafic, 4 taste de control
USB, radio, ethernet

Max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V DC/AC, 
contact NC sau NO

850/900/1800/1900 MHz
nu este valabil pentru Japonia și Corea de Sud

Max. 15 sonde pot fi conectate direct prin interfața 
radio, max. 150 sonde în total prin radio / Router / 
Convertor / Ethernet / Extender, max. 450 canale

868 MHz

Suport de masă și suport de perete incluse

2.XVersiune firmware

*Consumabil
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Date tehnice

Unitatea Cockpit Saveris afişează continuu toate valorile măsurate 

conducătorului auto în timpul transportului. Dacă valorile limită 

sunt depăşite, conducătorul auto este avertizat imediat. În plus, to-

talitatea valorilor înregistrate pot fi listate la locul predării bunurilor 

cu ajutorul imprimantei în infraroşu, de pe unitatea Cockpit.

Tipărirea valorilor măsurate cu imprimanta în infraroşu

Pot fi conectate până la 8 sonde simultan

Interfeţe radio, USB şi infraroşie

Baterie de urgență integrată

Alarmare prin LED

Ecran pentru afișarea alarmelor și datelor sistemului

Memorie de date cu capacitate mare

Informații pentru comandă

86
8 

M
H

z

Unitate Cockpit Saveris, 
include cablu mini USB și 
adaptor 12/24 V DC

Cod produs
0572 0222

Unitatea Cockpit testo Saveris

-30 la +65 °C

Dimensiuni
Memorie

Aprox. 150 x 90 x 40 mm
Max. 20.000 de valori

Temp. de operare

PlasticMaterial carcasă

Greutate

Temp. de depozitare

Aprox. 210 g

-40 la +85 °C

Mini cablu USB, include adaptor 12/24 V DC

Clasa de protecție IP30

Alimentare rețea
(absolut necesară)

Frecvență radio

Afișaj Afișaj grafic, 4 taste de control
Interfețe Radio, USB, infraroşie
Sondă radio 
conectabilă

Până la 2 zone a câte 4 sonde radio, max. 32 
canale

868 MHz

Baterie reîncărcabilă NiMH (pentru asigurarea 
datelor la întreruperea sursei de alimentare)

Acumulator*

Instalare Suport tip ventuză, telescopic

*Consumabil
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Saveris

Router Saveris V 1.0 Convertor Saveris V 1.0

-20 la +50 °C

• pentru baza Saveris, 
versiunea Firmware V 
1.X

• pentru baza Saveris, 
versiunea Firmware V 
2.X

• pentru baza Saveris, 
versiunea Firmware V 
1.X

• doar pentru sonde 
radio cu versiunea 
Firmware 1.X

Aprox. 85 x 100 x 38 mm

Radio Radio Radio Radio Radio

EthernetEthernetEthernet

Plastic

Aprox. 180 g Aprox. 190 g

-40 la +60 °C

IP54
Radio
max. 5 max. 15

Alimentare 6,3 V DC; alternativ prin 
terminale 24 V AC/DC tip plug-in/filet,  
consum de curent < 0,5 W

Alimentare 6,3 V DC; alternativ prin 
terminale 24 V AC/DC tip plug-in/filet, 
PoE, consum de curent < 2 W

Router Saveris V 1.0, 868 
MHz, transmisie radio

Router Saveris V 2.0, 868 
MHz, transmisie radio

Convertor Saveris V 2.0, 
868 MHz, convertește 
mediul de transmisie radio 
la Ethernet

Aceste coduri de comandă nu includ alimentatoare.

86
8 

M
H

z

Sursa de alimentare

Sonde radio conectabile

Utilizare

Dimensiuni

Temp. de operare

Material carcasă

Greutate

Temp. de depozitare

Clasa de protecție
Interfețe

Convertor Saveris V 1.0, 
868 MHz, convertește 
mediul de transmisie radio 
la Ethernet

Extender Saveris 868 MHz, 
convertește mediul de 
transmisie radio la Ethernet

Router Saveris V 2.0 Extender SaverisConvertor Saveris V 2.0

• pentru baza Saveris cu 
versiunea Firmware V 
2.X

• doar pentru sondele 
radio cu versiunea 

 Firware V 2.X

• pentru toate versiunile 
Firmware ale bazei Sav-
eris

• doar pentru sondele 
radio cu versiunea 

 Firware V 2.X

Radio, ethernet
max. 15 staționare
max. 100 mobile

-
inclusSuport perete

--

Cod produs
0572 0218

Cod produs
0572 0118

Cod produs
0572 0219

Cod produs
0572 0119

Cod produs
0572 0217

Legătura radio poate fi îmbunătățită sau extinsă în condiții structurale nefavorabile prin utilizarea unui router. Desigur că mai 

multe routere pot fi folosite simultan în sistemul Saveris. În acelaşi timp, conectarea în serie a până la 3 routere oferă cea mai 

mare flexibilitate pentru opțiunea radio.

Prin conectarea unui convertor la o priză ethernet, semnalul unei sonde radio poate fi convertit în semnal ethernet. Această 

opțiune combină conectarea flexibilă a sondei radio cu utilizarea unei rețele ethernet deja existente, chiar și pe distanțe 

foarte mari.

Prin conectarea unui extender, semnalul radio al unei sonde mobile este convertit în semnal ethernet. Transferul datelor de la 

sondă la extender se face automat atunci când există suficient semnal radio.

Componente testo Saveris:
router, convertor și extender

Versiuni

Conectare routere în cascadă nu da
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Carcasă de protecție Saveris pentru protecția împotriva șocurilor     
mecanice și a curățării la presiuni mari, IP 69 K, adecvat pentru son-
dele 

Modul alarmă (vizual+acustic), poate 
fi conectat la releul de alarmă al bazei

Antenă cu suport magnetic

0554 0525Antenă cu suport magnetic pentru bază cu modul GSM

0440 6723
Adaptor de programare (de la mini-DIN la USB) pentru bază, sondă eth-
ernet, convertor sau extender, pentru configurarea adreselor IP, dar și 
pentru calibrarea sondelor Saveris prin software-ul Saveris de calibrare

Certificat de etalonare ISO pentru temperatură.
Puncte de etalonare -8 °C, 0 °C, +40 °C, per canal/instrument 
(potrivit pentru Saveris T1/T2)

0520 0171

Baterii de rezervă pentru sondele radio (4 baterii AA alkali mangan) 0515 0414

Alimentator internațional 100-240 V AC / 6.3 V DC;
pentru operarea continuă sau încărcarea bateriilor în instrument 0554 1096

Acumulator Li-ion pentru baza Saveris, sonda ethernet și integratorul    
analogic Saveris U1E 

0515 0021

Alimentator (pentru montarea pe șină) 90 la 264 VAC/24VDC (2.5 A) 0554 1749

Alimentator (pentru montarea tip desktop) 110 la 240 VAC/ 24VDC (350 
mA) 0554 1748

Antenă cu suport magnetic, cablu de 3 m, pentru baza cu modul 
GSM (nu este adecvat pentru SUA, Canada, Chile, Argentina, Mexic)

Imprimantă rapidă Testo cu interfață wireless în infraroșu, 1 rolă
de hârtie termică și 4 baterii AAA, pentru tipărirea rezultatelor din 
unitatea Saveris Cockpit, temperatura de operare 0 la +50 °C

0554 0524

0572 0200

0554 0549

Baterii de rezervă pentru sondele radio pentru operarea sub -10° C 
(4 x Energizer L91 Foto litiu) 0515 0572

Modul alarmă (optică + acustică), conectabil la releul de alarmă al 
bazei, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, lumină permanentă: 
roșu; ton permanent: buzzer aprox. 2.4 kHz 
(alimentatorul 0554 1749 este necesar)

Software SBE, include cablu USB de conectare a bazei la PC 0572 0180

0572 0181Software PROF, include cablu USB de conectare a bazei la PC

0572 9999
ID-Nr. 0699 6111/1

Software Saveris de calibrare, include cablu de conectare la sondele 
wireless și ethernet

Software CFR, include cablu ethernet de conectare a bazei la PC

0572 0183

0572 0182

Certificat de etalonare ISO pentru temperatură.
Puncte de etalonare -18 °C, 0 °C, +60 °C, per canal/instrument 
(nu este potrivit pentru Saveris T1/T2)

0520 0151

Certificate de etalonare

Software

Sursa de alimentare Cod produs

Alte opțiuni Cod produs

Certificat de etalonare DAkkS pentru temperatură.
Puncte de etalonare -20 °C, 0 °C, +60 °C, per canal/instrument 
(nu este potrivit pentru Saveris T1/T2)

0520 0261

Certificat de etalonare ISO pentru umiditate.
Puncte de etalonare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C/+77 °F, per canal/
instrument

0520 0076

Certificat de etalonare DAkkS pentru umiditate.
Puncte de etalonare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C, per canal/instru-
ment

0520 0246

Accesorii testo Saveris 

4

3

2

1

Carcasă de protecție Saveris

Imprimantă rapidă Testo

Cod produs

Cod produs
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extern

Saveris

Bateriile alkali mangan tip AA (0515 0414) sunt incluse în acest cod de comandă (cu excepția integratorului analogic). Sondele Saveris sunt livrate cu un protocol de calibrare din fabrică. 
Certificatele de etalonare se comandă separat. 

Pt
100

extern

TC

extern

NTC

intern

NTC

intern

NTC

Versiunile de sondă cu senzori de temperatură interni și externi și senzori de umiditate permit adaptarea sistemului la orice 

aplicație. Sondele radio sunt disponibile cu sau fără afișaj. Datele măsurătorilor curente, starea bateriei și calitatea legăturii 

radio sunt afișate pe ecran.

Cod produs  
0572 1210 *

86
8 

M
H

z

Versiune 
fără afișaj

Versiune cu 
afișaj

Versiuni
Saveris T1

Cod produs
0572 1220 *

Saveris T1 D

Cod produs
0572 1211 *

Saveris T2

Cod produs
0572 1221 *

Saveris T2 D

Cod produs 
0572 9212 *

Saveris T3

Cod produs 
0572 9222 *

Saveris T3 D

Cod produs
0572 7211 *

Saveris Pt

Cod produs
0572 7221 *

Saveris Pt D

Sondă radio cu senzor 
NTC intern

Sondă radio cu senzor NTC intern, 
și posibilitate de conectare a unei 
sonde externe, cu contact pt. ușă

Sondă radio cu 2 canale și 2 
conexiuni pentru sonde TC 
(caracteristicile sondei TC pot fi alese)

0,1 °C

Domeniu de măsură
Exactitate

-35 la +50 °C
±0,4 °C (-25 la +50 °C)
±0,8 °C (restul domeniului)

Rezoluție

Domeniu de măsură 
(instrument)

Exactitate 
(instrument)

Rezoluție (instrument)

Dimensiuni (carcasă)

Temperatura de operare

Tip senzor

Tip sondă

NTC

Greutate

Temperatura de depozitare

Ciclu de citire

Clasa de protecție IP68

Conformitate cu standardele

Frecvența radio

NTC prin mufa mini DIN, 
cablu de conectare pentru 
contact pe ușă inclus la 
livrare (1,80 m)

Conexiune

Durata de viață a bateriei 
(4 baterii AA)

Afișaj (opțional)
Distanța de transmisie

Saveris T1

0,1 °C

-35 la +50 °C
±0,4 °C (-25 la +50 °C)
±0,8 °C (restul domeniului)

NTC

0,1 °C

-50 la +150 °C

±0,2 °C (-25 la +70 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

NTC

Saveris T2

2 TC prin mufe TC, diferență 
max. de potențial 2 V

-200 la +400 °C

TC tip T

0,1 °C/TC tip S 1 °C

-195 la +1.350 °C

±0,5 °C sau 0,5% din val. măs.

TC tip K

0 la +1.760 °C

TC tip S
-100 la +750 °C

TC tip J

IP54

Saveris T3

1 Pt100 prin mufa mini DIN
0,01 °C

-200 la +600 °C

la +25 °C 
±0,1 °C (0 la +60 °C)
±0,2 °C (-100 la +200 °C)
±0,5 °C (restul domeniului)

Pt100

IP68

Sondă radio cu 1 conexiune 
pentru sondă Pt100 

Saveris Pt

Material carcasă

-35 la +50 °C

Aprox. 240 g

Standard 15 minute, poate fi setat de la 1 minut la 24 de ore
6.000 de valori măsurate pe canal

-40 la +55 °C (include baterii)

EN 12830

Durata de viață a bateriei la +25 °C, 3 ani; pentru aplicații în congelator, 3 ani cu baterii Energizer L91 Photo lithium

-20 la +50 °C

LCD cu 2 linii; 7 segmente cu simboluri
Aprox. 300 m câmp deschis la o frecvență de 868 MHz

Plastic

868 MHz

Suport de perete Inclus

°C/°F

Radio

S
en

zo
r 

in
te

rn
S

on
dă

 e
xt

er
nă

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

81
 m

m

Componente testo Saveris: 
sonde radio

–

– –

––

– –

– –
–

–

–

–

–

80 x 85 x 38 mm

Memorie

*Convertorul Saveris V 2.0 (cod produs 0572 0218) este necesar pentru integrarea sondelor radio în sistemele cu versiunea firmware a bazei V 1.X. Pentru mai multe informații vă rugăm să ne 
contactați prin www.testo.ro. 
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-25 la +60 °C
+5 la +45 °C

intern

VmA

extern

NTC%UR

intern

%UR NTC

extern

NTC%UR

Versiune fără 
afișaj

Versiune cu 
afișaj

Versiuni

Cod produs
0572 6222 *

Saveris H2 D

Cod produs
0572 6210 *

Saveris H3

Cod produs
0572 6220 *

Saveris H3 D
Cod produs
0572 6224 *

Saveris H4 D

Cod produs
0572 3210 *

Saveris U1

Radio

0 la 100 %UR1)

±3 %UR la +25 °C
±0,03 %UR/K
±1 cifră

Senzor de
umiditate

0,1 °C

Domeniu de măsură

Exactitate

-20 la +50 °C

±0,5 °C

Rezoluție

Domeniu de măsură 
(instrument)

Exactitate 
(instrument)

Rezoluție (instrument)

Dimensiuni (carcasă)

Temperatura de operare

Tip senzor

Tip sondă

Greutate

Temperatura de depozitare

Interval de măsurare

Clasa de protecție IP54
Frecvența radio

Conexiune

Durata de viață a bateriei 
(4 baterii AA)

Afișaj (opțional)
Distanța de transmisie

Saveris H2 D

0,1 °C%/0,1 °C td0,1 °C

-20 la +50 
°C

±0,5 °C

NTC

Saveris H3

1 sondă externă de umiditate 
Mufă mini DIN

-20 la +70 °C
NTC

0 la +100 %UR 1)

Senzor de umiditate

IP42

Saveris H4 D

2 sau 4 fire intrare curent/
tensiune

Saveris U1

Material carcasă

85 x 100 x 38 mm
Aprox. 256 g

LCD cu 2 linii; 7 segmente cu simboluri
Aprox. 300 m câmp deschis la o frecvență de 868 MHz

Suport de perete Inclus

 °C/°F și %UR

S
en

zo
r 

in
te

rn
S

on
dă

 e
xt

er
nă

mA și V

1 canal: intrare curent/
tensiune

±0,2 °C a se vedea 
datele sondelor

NTC Senzor de umiditate
0 la +100 %UR 1)

0,1%/0,1 °C td

2 fire: 4 la 20 mA, 4 fire: 0/4 la 
20 mA, 0 la 1/5/10 V, încărcare: 
max. 160 W la 24 V DC

Curent ±0,03 mA/0,75 µA
Tensiune 0 la 1 V  ±1,5 mV/39 µV
Tensiune 0 la 5 V  ±7,5 mV/0,17 mV
Tensiune 0 la 10 V  ±15 mV/0,34 mV
±0,02% din val. măs./K este deviația 
de la temperatura în condiții normale 
de +22 °C

sondă fixă

Interfață de service mini DIN 
pentru calibrare

aprox. 85 x 100 x 38 mm
Aprox. 240 g

80 x 85 x 38 mm
Aprox. 245 g

Durata de viață a bateriei la +25 °C, 3 ani; pentru aplicații în congelator, 3 ani cu baterii 
Energizer L91 Photo lithium

Plastic

-40 la +55 °C (include baterii)
-20 la +50 °C

Standard 15 minute, poate fi setat de la 1 minut la 24 de ore
868 MHz

IP54

Memorie 6.000 de valori măsurate pe canal

(fără afișaj)

0,1 °C 0,1%/0,1 °C td

Sondă radio de umiditate Sondă radio cu 1 conexiune 
externă pentru sonde de 
umiditate relativă

Sondă radio cu intrare de 
curent/tensiune

Sursa: alimentator 6v3 V DC,
20 la 30 V DC max. 25 V AC

Sondă radio de umiditate

86
8 

M
H

z

la 90 %UR: ±2 %UR la +25 °C
> 90 %UR: ±3 %UR la +25 °C
±0,03 %UR/K
±1 cifră

1) Nu se folosește în atmosferă condensantă. Pentru aplicații continue cu umiditate mare (>80 %UR la ≤30 °C pentru >12 ore, >60 %UR la >30 °C pentru >12 ore) vă rugăm să ne contactați 
prin www.testo.ro.

*Convertorul Saveris V 2.0 (cod produs 0572 0218) este necesar pentru integrarea sondelor radio în sistemele cu versiunea firmware a bazei V 1.X. Pentru mai multe informații vă rugăm să ne 
contactați prin www.testo.ro. 

Bateriile alkali mangan tip AA (0515 0414) sunt incluse în acest cod de comandă (cu excepția integratorului analogic). Sondele Saveris sunt însoțite la livrare de un protocol de calibrare din 
fabrică. Certificatele de etalonare se comandă separat. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
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Saveris

extern

Pt
100

extern

TC

extern

NTC

Domeniu de măsură 
(instrument)

Exactitate 
(instrument)

Rezoluție (instrument)

Dimensiuni (carcasă)

Baterie de urgență

Temperatura de operare

Tip senzor

Greutate

Temperatura de depozitare

Interval de măsurare
Clasa de protecție IP54

Conexiune

Afișaj (opțional)

Saveris T1 E

0,1 °C

-50  la +150 °C

±0,2 °C (-25 la +70 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

NTC

Saveris T4 E

4 TC prin mufe TC, diferența max. de 
potențial 50 V

-200 la +400 °C

TC tip T

0,1 °C/TC tip S 1 °C

-195 la +1.350 °C

±0,5 °C sau 0,5% din val. măs.

TC tip K

0 la +1.760 °C

TC tip S
-100 la +750 °C

TC tip J

Saveris Pt E

1 Pt100 prin mufa mini-DIN
0,01 °C

-200 la +600 °C

la +25 °C 
±0,1 °C (0 la +60 °C)
±0,2 °C (-100 la +200 °C)
±0,5 °C (restul domeniului)

Pt100

Material carcasă

+5 la +45 °C

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

2 sec. la 24 ore

-25 la +60 °C

LCD cu 2 linii; 7 segmente cu simboluri

Plastic

Suport de perete Inclus

S
on

dă
 e

xt
er

nă

Interfața de service mini-DIN pentru calibrare este accesibilă extern

Consumul de curent PoE Clasa 0 (uzual ≤ 3 W)

Sursă alimentare Alimentator 6,3 V DC; alternativ prin terminale 24 V AC/DC tip plug-in/filet, PoE

Sondele Saveris sunt însoțite la livrare de un protocol de calibrare din fabrică. Certificatele de etalonare se comandă separat. Alimentatorul nu este inclus în livrare.

Ethernet

1 NTC prin mufa mini-DIN

Infrastructura LAN existentă poate fi folosită pentru utilizarea sondelor ethernet. Aceasta permite transferul datelor de la 

sonde la bază, chiar și pe distanțe mari. Sondele ethernet au afișaj.

Sondă ethernet cu 1 conexiune 
externă pentru sonde NTC

Sondă ethernet cu 4 canale și 4 conexiuni 
externe pentru sondele TC

Sondă ethernet cu conexiune externă 
pentru sonde Pt100

Cod produs
0572 7191

Cod produs
0572 9194

Cod produs
0572 1191

Saveris PtE cu afișajSaveris T4 E cu afișajSaveris T1E cu afișaj

Componente testo Saveris: 
sonde ethernet

°C

Li-ion (consumabilă)

Memorie 6.000 de valori măsurate pe canal

Versiuni
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mA V

intern

%UR NTC

externexternextern

%UR%UR NTCNTC

–

–

–

–

0,1 °C

Domeniu de măsură

Exactitate

-20 la +70 °C

±0,2 °C (0 la +30 °C)
±0,5 °C (restul do-
meniului)

Dom. de măsură (instr.)

Exactitate 
(instrument)

Rezoluție (instrument)

Dimensiuni (carcasă)

Temperatura de operare

Tip senzor

Tip senzor

Greutate

Temperatura de depozitare

Interval de măsurare
Clasa de protecție

Conexiune

Afișaj (opțional)

Saveris H1 E Saveris H2 E

1 sondă externă de umiditate 
Mufă mini DIN

Saveris H4 E Saveris U1 E

Material carcasă

Aprox. 230 g

LCD cu 2 linii; 7 segmente cu simboluri
Suport de perete Inclus

°C/°F și %UR

S
en

oz
r 

in
te

rn
S

on
dă

 e
xt

er
nă

mA și V

NTC Senzor de umiditate

0 la 100 %UR1)

0,1%/0,1 °C td

la 90 %UR: ±1 
%UR +0,7 % din 
val. măs. la +25 °C
> 90  %UR: ±1,4 
%UR +0,7 % val. măs. 

±0,03 %UR/K
± 1 cifră

2 fire: 4 la 20 mA, 4 fire: 0/4 la 20 mA, 
0 la 1/5/10V, încărcare maximă 160 W 
la 24 V DC
Curent ±0,03 mA/0,75 µA
Voltaj 0 la 1  V  ±15 mV/39 µV
Voltaj 0 la 5 V  ±7,5 mV/017 mV
Voltaj 0 la 10  V  ±15 mV/0,34 mV
±0,02% din val. măs./K deviația de la 
temperatura nominală de 22 °C

1 x 2 sau 4 fire intrare de
curent/tensiune

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

Aprox. 254 g

Plastic

Capace de protecție pentru sondele ethernet Saveris H1 E, H2 E și H2 D Cod produs

0554 0755

0554 0757

0554 0756

0554 0660

Sondele Saveris sunt însoțite la livrare de un protocol de calibrare din fabrică. Certificatele de etalonare se comandă separat. Alimentatorul nu este inclus în livrare.
1) Nu se folosește în atmosferă condensantă. Pentru aplicații continue cu umiditate mare (>80 %UR la ≤30 °C pentru >12 ore, >60 %UR la >30 °C pentru >12 ore) vă rugăm să ne contactați 
prin www.testo.ro.

0554 0641

0,1 °C

-20 la +70 °C

±0,5 °C

NTC Senzor de umiditate

0 la 100 %UR1)

0,1%/0,1 °C td

la 90 %UR: ±2 
%UR la +25 °C
> 90  %UR: ±3 
%UR la +25 °C
±0,03 %UR/K
± 1 cifră

Interfața de service mini-DIN este accesibilă extern

Consumul de curent PoE Clasa 0 (uzual ≤ 3 W)

IP54

Sursă alimentare Alimentator 6,3 V DC; alternativ prin terminale 24 V AC/DC tip plug-in/filet, PoE

Baterie de urgență Li-ion (consumabilă)

Ethernet

Sondă ethernet de 
umiditate 1%

Sondă ethernet de 
umiditate 2%

Sondă ethernet cu conexiune 
externă pentru o sondă de umidi-

Sondă cu intrare de
curent/tensiune

-20 la +70 °C
NTC

±0,2 °C

0,1 °C

0 la 100 %UR1)

Senzor de umiditate

a se vedea
sondele externe

0,1%/0,1 °C td

2 sec. la 24 ore

+5 la +45 °C

-25 la +60 °C

Memorie 6.000 de valori măsurate pe canal

fără afișaj

Filtru sinterizat PTFE, Ø 12 mm, pentru medii agresive, aplicații cu umiditate mare (măsurări pe termen lung), la viteze 
mari

Soluții saline Testo pentru verificarea și calibrarea sondelor de umiditate, 11,3% UR și 75,3% UR, includ adaptor   
pentru sonda de umiditate

Capac metalic de protecție cu Ø 12 mm pentru sondele de umiditate, pentru măsurarea în viteze <10 m/s

Capac cu filtru din material cu fire, Ø 12 mm

Filtru sinterizat din inox, dimensiunea porilor 100 μm, protecție senzor pentru atmosfere încărcate cu praf sau viteze 
mari ale fluxului de aer, pentru măsurarea la viteze mari sau în aer contaminat

Cod produs 
0572 6192

Cod produs 
0572 6194

Cod produs 
0572 3190

Cod produs 
0572 6191

Saveris H1 E cu afișaj Saveris H2 E cu afișaj Saveris H4 E cu afișaj Saveris U1 E fără afișajVersiuni

1 canal: intrare de curent/voltaj

–
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Ø 3,6 mm

30 mm

Saveris

Ilustrație Domeniu de 
măsură

Exactitate t99
Cod 

produs

Ilustrație Domeniu de 
măsură

Exactitate t99
Cod 

produs

40 mm

Ø 6 mm

Sondă staționară cu teacă din inox, 
TC tip K

-50 la +205 °C 20 sec.

Conexiune: cablu fix 1,9 m

395 mm

20
 m

m

Sondă cu bandă Velcro pentru 
măsurarea temperaturii pe țevi cu 
diametrul de până la 120 mm; Tmax. 
+120 °C; TC tip K

-50 la +120 °C 90 sec.

Conexiune: cablu fix 1,5 m

Sondă înfășurabilă în jurul țevilor cu 
diam. 5-65 mm, cu cap de măsurare 
interschimbabil, dom. de măsură pe 
termen scurt până la +280 °C, TC tip K

-60 la +130 °C 5 sec.

Conexiune: cablu fix 1,2 m

800 mm

Ø 1,5 mm

Termocuplu cu conector TC, flexi-
bil, din fibră de sticlă, lungime 800 
mm, TC tip K

-50 la +400 °C 5 sec.

1.500 mm

Ø 1,5 mm

Termocuplu cu conector TC, 
flexibil, din fibră de sticlă, lungime 
1.500 mm, TC tip K

-50 la +400 °C 5 sec.

1.500 mm

Ø 1,5 mm

Termocuplu cu conector TC, flexibil, 
lungime 1.500 mm, PTFE, TC tip K

-50 la +250 °C 5 sec.

500 mm

Ø 1,5 mm

Vârf de imersie, flexibil, TC tip K -200 la +1.000 °C 5 sec.

75 mm

Ø 21 mm

Sondă magnetică, forță de aderență 
aprox. 10 N, cu magneți, pentru tem-
peraturi înalte, pentru măsurări pe 
suprafețe metalice, TC tip K

-50 la +400 °C

Conexiune: cablu fix 1,6 m

35 mm

Ø 20 mm

Sondă magnetică, forță de aderență 
aprox. 20 N, cu magneți, pentru 
măsurări pe suprafețe metalice,  TC 
tip K

-50 la +170 °C 150 sec.

Conexiune: cablu fix

1.000 mm

Ø 3 mm

Vârf de imersie, flexibil, pentru 
măsurări în aer/gaze exhaustate (nu 
este potrivit pentru măsurări în topi-
turi), TC tip K

-200 la 
+1.300 °C

4 sec.

Exactitatea specificată a sondei radio și 
ethernet Saveris este obținută utilizând 
aceste sonde externe.

*Conform standardului EN 60584-2, exactitatea Clasei 1 se referă la -40 la +1.000 °C (tip 
K), Clasei 2 la -40 la +1.200 °C (tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (tip K).

Sondă alimentară cu senzor Pt100, 
din inox (IP65)

Sondă de penetrare cu senzor 
Pt100 și cablu tip panglică, lungime 
cablu 2 m, IP 54

-50 la +400 °C

-85 la +150 °C

10 sec.

35 sec.

Ø 4 mm

Ø 5 mm

125 mm

60 mm

Conexiune: cablu fix
Ø 3 mm

Ø 3.6 mm

15 mm

30 mm

60 mm

Ø 5 mm

Sondă de penetrare cu TC și cablu tip 
panglică, tip K, lungime cablu 2 m,
IP 54

-40 la + 220 °C

Clasa 2*

Clasa 2*

Clasa 1*

Clasa 2*

Clasa 2*

Clasa 2*

Clasa 2*

Clasa 1*

Clasa 2*

Clasa 1*

Clasa A (-50 la 
+300 °C), Clasa 
B (restul dome-
niului)

Clasa A

Clasa 1 7 sec.

Accesorii testo Saveris: 
sonde externe de temperatură și umiditate

Pt
100

TC

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 0213Cablu de conectare pentru sonde staționare cu senzor Pt100 (4 fire).
Lungime cablu: 3 m, lungime maximă posibilă a cablului: 20 m.
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NTC

35 mm

Ø 3 mm

Sondă cu tijă scurtă, IP54 -20 la +70 °C ±0,2 °C (-20 la +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 la +70 °C)

15 sec.

40 mm

Ø 6 mm

Sondă staționară cu manșon din 
aluminiu, IP 65

-30 la +90 °C ±0,2 °C (0 la +70 °C)
±0,5 °C (restul domeniului)

190 sec.

Conexiune: cablu fix 2,4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sondă de imersie/penetrare, 
lungime cablu 6 m, IP67

-35 la +80 °C ±0,2 °C (-25 la +74,9 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

5 sec.

Conexiune: cablu fix 6 m

40 mm

60 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3,6 mm

30 mm

Sondă de imersie/penetrare, 
lungime cablu 1,5 m, IP67

Sondă de penetrare cu senzor 
NTC și cablu tip panglică, lungime 
2 m, IP 54

-35 la +80 °C

-40 la +125 °C

±0,2 °C (-25 la +74,9 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

±0,5 % din val. măs. (+100 
la +125 °C)
±0,2 °C (-25 la +80 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

5 sec.

8 sec.

Conexiune: cablu fix 1,5 m

Sondă de temperatură de contact, 
pentru fixarea pe perete, de ex. 
pentru a dovedi daunele structurale 
ale clădirilor

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

Conexiune: cablu fix 3 m

300 mm

30
 m

mSondă cu bandă Velcro pentru 
măsurarea temperaturii pe țevi cu 
diametrul de max. 75 mm, Tmax. 
+75°C, NTC

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

Conexiune: cablu fix 1,5 m

125 mm 15 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Sondă NTC alimentară, din inox 
(IP65) cu cablu PUR

-50 la +150 °C2) ±0,5% din val. măs. (+100 
la +150 °C)
±0,2 °C (-25 la +74,9 °C)
±0,4 °C (restul domeniului)

8 sec.

Conexiune: cablu fix 1,6 m

Domeniu de 
măsură

ExactitateIlustrație t99
Cod 

produs

%UR

Sondă de temperatură/umiditate 
12 mm

-20 la +70 °C
0 la 100 %UR

Ø 4 mm

Sondă de temperatură/umiditate  
4 mm

0 la +40 °C
0 la 100 %UR

±0,3 °C
±2 %UR la +25 °C (2 la 98 %UR)
±0,03 %UR/K
± 1 cifră

±0,3 °C
±2 %UR la +25 °C (2 la 98 %UR)
±0,08 %UR/K
± 1 cifră

Clasa de exactitate specificată a sondei radio și Ethernet Saveris este 
obținută utilizând aceste sonde externe.

* Sondă testată conform EN 12830 pentru utilizarea în aplicații din timpul 
transportului și depozitării. 
2) Domeniu de măsură pe termen lung până la +125 °C, pe termen scurt 
până la +150 °C sau +140 °C (2 minute).

ExactitateIlustrație Cod 
produs

0628 7510

0628 7503*

0610 1725*

0628 0006*

0572 1001

0628 7507

0613 4611

0613 2211*

0572 6172

0572 6174

Domeniu de 
măsură

Sondele standard de temperatură din gama de sonde Testo pot fi adaptate aplicației dumneavoastră. Pentru mai multe informații vă 
rugăm să ne conectați. 
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Saveris

Toate sondele Saveris sunt calibrate în fabrică, aspect 

confirmat de protocolul de calibrare. Puteți efectua 

alte etalonări sau calibrări chiar dumneavoastră la locul 

măsurării, printr-un furnizor de servicii sau un laborator de 

etalonări. În acest scop, software-ul Saveris pentru calibrare 

este disponibil separat. După calibrare, valorile actuale sunt 

stocate în sondă. De asemenea, software-ul de calibrare 

și software-ul Saveris înregistrează aceste valori pentru ca 

istoricul calibrărilor să fie disponibil.  

Sondele radio și Ethernet sunt conectate la un cablu prin 

interfața de service pentru calibrare.

Software de calibrare Saveris

Software-ul include cablu de conectare la sondele radio și ethernet.

Cod produs 
0572 0183

Calibrare
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Testo este un producător de instrumente și sisteme 

de măsură cu o prezență globală, având 31 de filiale 

internaționale și parteneri în numeroase țări. 

În cazul sistemului testo Saveris, Testo vă pune la dispoziție 

o gamă completă de servicii și suport tehnic, de la instalare 

la integrarea altor componente de sistem. Trebuie doar să 

ne contactați pe www.testo.ro.

Prezență la nivel mondial
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www.testo.ro

Testo România
Calea Turzii 247

 400495, Cluj-Napoca

Tel.: +40 264 202 170

Fax: +40 264 202 171

E-mail: info@testo.ro


