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Vocht en temperatuur bewaken met testo Saveris 2.
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testo Saveris 2

Met het WiFi dataloggersysteem  

testo Saveris 2 kunt u:

•  Temperatuur en vocht automatisch monitoren

•  Bij problemen onmiddellijk gealarmeerd worden

•  Meetgegevens altijd en overal bekijken

•  De kwaliteit van uw producten en processen nog 

beter onder controle hebben

Klimaatmonitoring wordt in allerlei branches steeds 

belangrijker. Maar ofschoon we al lang wonen in een 

wereld van grenzeloze digitale mogelijkheden bewaken we 

temperatuur- en vochtwaarden meestal nog met verouderde 

en zeer moeizame methoden. Bijvoorbeeld met spot-

metingen per thermometer waarbij de gemeten waarden 

vervolgens met de hand in lijsten worden genoteerd. Een 

zeer onbetrouwbare methode die gevoelig is voor fouten. 

Of met dataloggers die weliswaar betrouwbaar registreren, 

maar die bij overschrijden van grenswaarden niet actief 

alarmeren. Daardoor bestaat het risico niet op tijd te 

kunnen reageren. Samengevat verspillen we gewoon veel 

te veel tijd aan het genereren, documenteren en analyseren 

van meetgegevens. Maar het kan ook anders: met 

testo Saveris 2, het smarte klimaat-monitoring-systeem dat 

gebruik maakt van de voordelen van de digitale wereld – en 

ons daarmee meer tijd geeft voor wezenlijke zaken.

Het op WiFi gebaseerde testo Saveris 2 helpt u om 

klimaatwaarden op alle relevante controlepunten 

automatisch te bewaken en zonder gaten te documenteren.

g In de voedingssector is dat een centrale factor 

voor het waarborgen van de gewenste kwaliteit en de 

verhandelbaarheid van levensmiddelen en ter bescherming 

van de consument tegen gezondheidsrisico´s. De verkoop 

van levensmiddelen die niet in een perfecte staat verkeren 

kan enorme schade berokkenen aan het imago van de 

betreffende onderneming.

g In apotheken en ziekenhuizen ondersteunt het de 

naleving van de door de fabrikant voorgeschreven 

temperatuurlimieten bij de opslag van geneesmiddelen. 

Als door te hoge opslagtemperaturen de werkzaamheid 

afneemt of er zelfs schadelijke ontbindingsproducten 

ontstaan dan kunnen de effecten zowel voor de gezondheid 

van de patiënten als voor de goede naam van de inrichting 

catastrofaal zijn.

Ook als het gaat om de veelzijdigheid bij de toepassing en 

om kostenbesparing is testo Saveris 2 ongeëvenaard. In 

het Facility Management, in een museum of in de industrie: 

de dataloggers van het systeem zijn extreem flexibel en 

kunnen bijna overal worden ingezet waar temperatuur en 

vocht langdurig bewaakt moeten worden. Het portfolio 

aan externe voelers biedt met steek-, oppervlakte- en 

luchttemperatuurvoelers voor haast alle gevallen een 

oplossing. En door de integratie in uw lokale WiFi-netwerk 

bespaart u enorm op de kosten. Omdat de installatie van 

software of databank-updates met testo Saveris 2 tot 

het verleden behoren, heeft u ook geen problemen met 

doorlopende IT-werkzaamheden.

Met testo Saveris 2 houdt u zich gegarandeerd aan de 

normen en regels, verbetert processen en verhoogt uw 

efficiency. Zo ziet moderne klimaatmonitoring eruit.

Klimaatmonitoring voor een  
smarte wereld.

Bewaak en documenteer nu eenvoudig en veilig.
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testo Saveris 2

Zo werkt testo Saveris 2.

Het systeem in één oogopslag.

testo Saveris 2 is een WiFi-datalogger-systeem dat u heel 

flexibel naar eigen wensen samenstelt en heel eenvoudig 

in uw bestaande netwerk integreert. Daartoe kunt u kiezen 

uit een hele reeks temperatuur- en vochtloggers en een nog 

groter portfolio aan voelers – al naargelang waar en wat u 

wilt meten. Alle dataloggers versturen de meetwaarden naar 

de Testo Cloud waar ze automatisch worden opgeslagen 

en gedocumenteerd. Via de cloud-toegang heeft u de 

meetwaarden op smartphone, tablet of PC altijd onder 

controle en wordt u gealarmeerd als kritieke waarden 

worden bereikt. Altijd en op elke locatie.
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Minder stress. Meer veiligheid.

Deze voordelen maken het leven voor u een stuk eenvoudiger.

Zeker weten dat uw gegevens veilig 

zijn.

Uw meetwaarden worden opgeslagen in 

de Testo Cloud. Hiervoor gelden hoge 

veiligheidsstandaards. Daarnaast heeft de 

datalogger een ringbuffer van maximaal 

10.000 meetwaarden zodat er ook bij een 

stroom- of WiFi-uitval geen gegevens 

verloren kunnen gaan.

Tijd en moeite besparen.

De meetwaarden worden via WiFi 

automatisch naar de Testo Cloud verstuurd.  

U bespaart veel heen en weer lopen en het 

handmatig uitlezen van loggers.

Zonder moeite documenteren.

Het is afgelopen met lastig papiergedoe, 

ontbrekende waarden en lange lijsten: met 

testo Saveris 2 kunt u uw meetwaarden 

automatisch weergeven, analyseren 

en documenteren. Meetgegevens en 

berichten kunnen geëxporteerd worden en 

automatisch per mail toegestuurd.

Eenvoudig starten.

Om testo Saveris 2 te gebruiken hoeft er 

geen software te worden geïnstalleerd. U 

heeft alleen een internetaansluiting, WiFi en 

een normale webbrowser nodig.

Op tijd reageren.

Bij overschrijden van grenswaarden 

alarmeert testo Saveris 2 u direct via e-mail, 

SMS of pushbericht. Zo kunt u bij storingen 

snel ingrijpen. 

Alle gegevens onder controle.

U kunt alle meetwaarden van overal ter 

wereld met een smartphone, tablet of PC 

met internetverbinding bekijken, oproepen 

en evalueren.

Flexibel uitbreiden.

Het systeem past zich aan aan uw behoeften 

en kan door extra dataloggers naar believen 

worden uitgebreid. Daarnaast vallen de 

loggers te combineren met voelers voor de 

meest uiteenlopende toepassingen. Ook op 

maat gemaakte producten zijn mogelijk.

Moeiteloos verbinden.

testo Saveris 2 maakt gebruik van 

verschillende WiFi-standaards: (standaard-) 

IEEE 802.11 b/g/n netwerken en  

IEEE 802.1x netwerken met WPA2 Enterprise 

codering. Door gebruik te maken van uw 

bestaande WiFi-infrastructuur komen de 

kosten voor een apart wireless basisstation 

te vervallen.
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testo Saveris 2

Omdat alleen veilige levensmiddelen  
echt goed smaken.

Ononderbroken temperatuurbewaking en eenvoudige documentatie.

Bij de omgang met verse, snel bederfelijke levensmiddelen 

is het absoluut noodzakelijk om steeds voor de optimale 

klimaatomstandigheden van de omgeving te zorgen om te 

voorkomen dat er minderwaardige producten in omloop 

komen. Met testo Saveris 2 is gegarandeerd dat de 

temperatuur op alle relevante koelplekken altijd precies 

voldoet aan de eisen. Dat waarborgt de kwaliteit van uw 

goederen en zorgt voor tevreden klanten. 

In supermarkten en food markets

Verse levensmiddelen vormen voor degenen die in de 

voedingshandel verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 

een dagelijkse uitdaging. Fruit, groente, vlees, vis of 

zuivelproducten moeten er niet alleen smakelijk uitzien, 

maar moeten ook hygiënisch in perfecte staat verkeren 

en dus veilig zijn. In beide gevallen is de temperatuur 

doorslaggevend. Om deze kwaliteitsparameters nog 

efficiënter onder controle te hebben werd testo Saveris 2 

ontwikkeld. Het automatische WiFi-datalogger-

systeem maakt het mogelijk, alle relevante koelplekken 

zonder handmatige inspanningen te controleren en te 

documenteren. Dat waarborgt de voedselkwaliteit, de 

goede reputatie en de omzet. Eenvoudig, altijd en overal.

In slagerijen, bakkerijen en voedselverwerkende 

bedrijven

Slagerijen, bakkerijen en kleinere voedselverwerkende 

bedrijven zoals delicatessenzaken of snackbars kennen 

vaak de bijzondere uitdaging om productie, opslag en 

verkoop van levensmiddelen onder één dak te moeten 

regelen. Ook in grote keukens zoals bij kantines en 

cateringbedrijven is een hoge mate aan zorgvuldigheid, 

voorzichtigheid en vakkennis gevraagd. testo Saveris 2 

neemt u wat dat betreft een hoop werk uit handen 

door ervoor te zorgen dat alle temperaturen op kritieke 

plekken automatisch worden bewaakt. En de betrouwbare 

alarmering als een grenswaarde wordt overschreden, 

zorgt voor een plus aan extra zekerheid. Met dit in uw 

achterhoofd kunt u zich in alle rust concentreren op het 

wezenlijke – uw klanten laten genieten van kwaliteit.
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“De kwaliteit van onze vlees- en worstproducten staat 
bij ons dag in dag uit voorop. Het datalogger-systeem 
testo Saveris 2 voldoet aan onze hoge eisen, biedt een top 
prijs-prestatie-verhouding en biedt me de veiligheid die ik 
graag wil hebben. Wat ons betreft een echte aanrader.”

Ralf Spindler, Duitsland
Meesterslager en directeur van slagerij Spindler

Bestelsuggestie voedselveiligheid

Om gevoelige producten in 
koelkasten te beschermen adviseren 
wij de testo Saveris 2-T1 met 
interne temperatuurvoeler resp. 
de testo Saveris 2-T2 met externe 
NTC-voeler. Aan deze loggers kan 
men ook een deurcontact aansluiten 
opdat u bijv. bij een te lang 
geopende koelkastdeur gealarmeerd 
wordt.

Exclusief in de Advanced licentie: tijdgestuurde alarmen 
Speciaal voor de temperatuurbewaking van levensmiddelen hebben 
we de functie van de tijdgestuurde alarmen ontwikkeld. Deze 
maakt het mogelijk om testo Saveris 2 nog flexibeler aan te passen 
aan de verschillende taken in uw dagelijks werk. Het is met deze 
functie bijvoorbeeld mogelijk om koelmeubels zonder alarmering 
te ontdooien: vastgelegde temperatuurgrenzen kunnen tijdens het 
ontdooien eenvoudig gedeactiveerd worden.

Papierloos & transparant. 
In het digitale tijdperk het 
overzicht houden over het 
kwaliteitsmanagement in 
supermarkten, restaurants of 
producerende bedrijven. Leer 
onze testo Saveris Solutions 
kennen.
Op www.testo.com
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Zo blijven ook geneesmiddelen gezond.

Temperaturen in apotheken en ziekenhuizen veilig bewaken en eenvoudig 
documenteren.

Apotheken

Geneesmiddelen kunnen alleen gezond maken als ze 

van perfecte kwaliteit zijn. Daarom wordt in de officina-

farmacie maximale waarde gehecht aan het naleven van de 

koelketen en de deskundige opslag van geneesmiddelen. 

In de EU schrijven de EU-GDP-richtlijnen naleving van 

de temperatuurlimieten inclusief een ononderbroken 

documentatie voor. Maar ook daarnaast worden 

klimaatwaarden in de officina, in het magazijn en in 

koelkasten voor medicamenten standaard bewaakt, want 

de uitval van een geneesmiddelenkoelkast kan ernstige 

gevolgen voor een onderneming hebben. Naast de 

financiële klap door beschadigde artikelen staat ook de 

goede reputatie van de apotheek op het spel. Er zijn dus 

behoorlijk wat goede redenen voor klimaatmonitoring in 

de apotheek – en met testo Saveris 2 nu eindelijk ook een 

manier om dit zonder handmatig uitlezen van loggers en 

lastig gedoe met papier te organiseren.

Ziekenhuizen

Om ervoor te zorgen dat patiënten snel weer gezond 

worden moet ook de omgeving in het ziekenhuis 

kloppen. Daartoe behoren bijv. de beschikbaarheid van 

de technische installaties, het juiste binnenmilieu in de 

patiëntenkamers, behandelingsruimtes en magazijnen 

alsmede de wettelijk voorgeschreven temperaturen in 

koelkasten voor medicijnen en bloedvoorraden. Dat 

betekent echter ook veel verschillende meetpunten die 

gemonitord moeten worden. Deels zijn deze meetpunten 

moeilijk toegankelijk of liggen ver uit elkaar wat een 

continue bewaking van alle risicovolle bereiken lastig 

maakt. testo Saveris 2 helpt u erbij om de vele meetpunten 

heel simpel onder controle te houden. De alarmfunctie 

maakt 24 uur per dag een snelle reactie op ongewenste 

klimaatveranderingen mogelijk. Zo kunnen bijv. een 

levensgevaarlijke uitval van het noodstroomsysteem door 

oververhitting of het bederven van mensenlevens reddende 

bloedvoorraden worden voorkomen.

Ontwikkeld speciaal voor apotheken en  
ziekenhuizen: 

de testo Saveris 2  
koelkast-set
De testo Saveris 2 koelkast-set 
(bestelnr. 0572 2103) berekent met 
behulp van een referentievloeistof 
de daadwerkelijke temperatuur van 
de opgeslagen geneesmiddelen 
en slaat alleen alarm bij kritieke 
temperatuurdalingen. Onze 
professionele tip voor apotheken 
en ziekenhuizen: de Advanced-
licentie voor de Testo Cloud
•  Moeiteloos documenteren 

door automatisch opgestelde 
berichten.

•  Volledige controle van alle 
temperatuurwaarden – ook in 
verschillende filialen.

•  Rustig slapen dankzij SMS-alarm.

testo Saveris 2
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“testo Saveris 2 is optimaal afgestemd op onze dagelijkse 

behoeften bij de opslag van geneesmiddelen die gevoelig 

zijn voor temperatuurveranderingen. Je krijgt meteen bericht 

zodra de temperaturen in de koelkasten de kritieke drempel 

tussen 2 °C en 8 °C overschrijden. Dat is essentieel voor 

het naleven van de koelketen en voor bepaalde medicijnen 

absoluut noodzakelijk. Op die manier kun je snel reageren 

om schade aan opgeslagen producten te vermijden.”

François-Xavier Crozet
Frankrijk 
Directeur, RUBEX Pharma
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testo Saveris 2

Voor hoge beschikbaarheid.  
En maximale productkwaliteit.

Klimaatbewaking in de industrie.

“Dankzij de testo Saveris 2 WiFi dataloggers hebben wij een uitgebreide 
en effectieve controle over de temperaturen in de koelruimtes; en met de 
alarmfunctie van het systeem zijn we erin geslaagd, onderbrekingen van de 
koelketen in alle productieprocessen volledig uit te sluiten.”

Julio Gámez, Spanje, 
verantwoordelijk voor het onderhoud bij DSV Spain (Rubí)
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Overal waar servers draaien moet het juiste binnenmilieu 

heersen. Als het in de serverruimte te warm of te vochtig 

wordt, neemt het risico van uitval drastisch toe. En ondanks 

een werkende airconditioning kan de temperatuur bij 

onverwachte vermogenspieken verrassend stijgen. Met 

het WiFi-datalogger-systeem testo Saveris 2 kunt u de 

temperatuur en vochtigheid in serverruimtes automatisch 

en met minimale moeite bewaken en op die manier de 

beschikbaarheid van uw systemen verhogen. Per mail, 

SMS of pushbericht waarschuwt testo Saveris 2 u op 

tijd, voordat er een nooduitschakeling van de servers 

optreedt. De gewenste grenswaarde kunt u zelf vastleggen. 

Ook het bewaken van meerdere serverruimtes is dankzij 

Advanced-functionaliteit geen probleem, want u kunt de 

verschillende meetpunten overzichtelijk vergelijken en zelfs 

meerdere user-accounts aanleggen. Met de automatische 

documentatie- en berichtfunctie bent u tevens uitstekend 

voorbereid op ISO-audits. 

Voordat de server in rook opgaat.

Uitvaltijden voorkomen en zorgen voor een constante IT-beschikbaarheid.

“Met testo Saveris 2 hebben we meer veiligheid.  
Het systeem is een uitstekende investering; een 
eenvoudige oplossing die ons ertoe in staat stelt 
om meteen op veranderingen in ons datacentrum te 
reageren – van overal en op elk moment. Ik raad het 
aan.”

Leonardo Machado, Portugal
IT Director CICCOPN

Onze bestelsuggestie voor de bewaking  
van serverruimtes

Voor klimaatmonitoring in serverruimtes adviseren we u de twee 
WiFi-dataloggers testo Saveris 2-H1 en testo Saveris 2-T1 ter 
bewaking van temperatuur en vocht en de Advanced-licentie voor de 
Testo Cloud voor volledige flexibiliteit:

•  Overzichtelijke grafische vergelijking van verschillende meetpunten
• Meerdere user-accounts 
• Comfortabele automatische berichtfunctie
• API interface 
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Het op basis van testo Saveris 2 verder ontwikkelde 

monitoringsysteem testo 160 werd speciaal ontworpen 

voor de toepassing in tentoonstellingsruimtes en vitrines. 

Het meet, bewaakt en documenteert alle relevante 

parameters zoals temperatuur, vochtigheid, lichtsterkte, 

UV-straling, CO2-concentratie en atmosferische druk – 

ononderbroken, nauwkeurig en geautomatiseerd. Daarbij 

ogen de dataloggers netjes en onopvallend. Dankzij een 

deco-cover die beschilderd, belijmd en gelakt kan worden, 

smelten ze bovendien samen met elke omgeving. De 

loggers beschikken over interne en/of externe sensoren. 

Deze laatstgenoemden zijn qua constructie en formaat 

ideaal voor het bewaken van kleine vitrines, waarin normaal 

gesproken geen datalogger geplaatst kan worden.

testo 160 minimalistisch design,  
maximale controle.

testo Saveris 2

Opdat oude meesters  
eeuwig jong blijven.

Klimaatmonitoring in musea en archieven.

“testo Saveris 2 maakt voor ons een ononderbroken 
bewaking van de klimatologische omstandigheden 
in de drie musea van Saint-Nazaire en hun depots 
mogelijk. Naast de alarmen en de gegevenshistorie 
biedt het systeem ons de mogelijkheid, samen met 
andere dienstverleners de voor onze kunstwerken 
noodzakelijke klimaatstabiliteit te bereiken.” 

Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine,  
beheerder van de musea Escal’Atlantic, Sous-Marin 
Espadon en Ecomusée.

De bewaking van klimaatwaarden is in een museum extra 

complex omdat het binnenmilieu niet alleen afhangt van 

de aard van het gebouw en de buitentemperatuur, maar 

ook van de lastig in te schatten bezoekersaantallen. Als de 

temperatuur of luchtvochtigheid opeens stijgen moet het 

museum snel maatregelen treffen om schade aan gevoelige 

stukken te voorkomen. Bovendien verwachten uitleners 

en verzekeringen vaak een bewijs dat de afgesproken 

klimaatomstandigheden werden nageleefd. 

Met testo Saveris 2 hebben musea een systeem dat 

klimaatomstandigheden in verschillende ruimtes veilig en 

zonder veel inspanningen bewaakt en documenteert – en 

bovendien bij veranderingen in het tentoonstellingsconcept 

flexibel ingezet kan worden.

testo 160. 
Het monitoringsysteem 
testo 160 bewaakt 
omgevingsomstandigheden in 
vitrines, tentoonstellingsruimtes en 
depots. 

Op www.testo.com
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testo Saveris 2

Met het WiFi dataloggersysteem testo Saveris 2 zorgt u er 

automatisch en met minimale inspanningen voor dat in de 

ruimtes waarvoor u verantwoordelijk bent altijd optimale 

klimatologische omstandigheden heersen.

Een prettig klimaat voor mens, materiaal 
en machine.

Tijd en moeite besparen in het Facility Management.

“Wij gebruiken testo Saveris 2 omdat het systeem 
ons elke dag weer tijd bespaart. Door automatische 
berichten vanuit de cloud te downloaden verlies ik 
geen tijd meer met het handmatig uitlezen van alle 
dataloggers bij ons in de fabriek.”

Tuğrul Ğöktug, Turkije
Quality Manager Flammaerotec

De vocht-dataloggers testo Saveris 2-H1 en 

testo Saveris 2-H2 zijn ideale tools voor bouwexperts. 

Want de automatische bewaking op afstand via de cloud 

maakt het mogelijk om problemen met vocht en schimmel 

in gebouwen nader te onderzoeken. Gecombineerd met een 

Kosten besparen en schimmel verhinderen 
bij het drogen van bouwwerken.

Bestelsuggestie Facility Managment

Om temperatuur en vocht in 
industriële omgevingen te bewaken 
adviseren we u de twee WiFi 
dataloggers testo Saveris 2-H1 en 
testo Saveris 2-T1, gecombineerd 
met de Advanced-licentie voor de 
cloud.

Voor het opsporen en de preventie 
van vochtgerelateerde bouwschade 
adviseren we u de WiFi dataloggers 
testo Saveris 2-H2 met de digitale, 
externe vochtvoeler 0572 2154.

Als u verantwoordelijk bent voor een groot bedrijfsgebouw 

of meerdere locaties dan neemt testo Saveris 2 u met de 

Advanced-licentie voor de cloud extreem veel werk uit 

handen. Want het maakt groeperen van de dataloggers 

op 3 niveaus mogelijk. Op die manier kunt u meerdere 

meetpunten overzichtelijk vergelijken en bijv. de capaciteit 

van de airconditioning in verschillende delen van het 

gebouw controleren. Per SMS en pushbericht wordt u 

onmiddellijk gealarmeerd zodra klimaatwaarden niet 

kloppen. Zo behoudt u altijd het complete overzicht en 

bespaart veel heen en weer geloop en moeizaam handmatig 

uitlezen van loggers.

wandoppervlaktevoeler heeft u de klimaatwaarden in uw 

gebouwen altijd onder controle – en u wordt onmiddellijk 

gealarmeerd zodra temperaturen onder het dauwpunt 

komen.

Bestelsuggestie drogen van bouwwerken
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Alles onder controle. Altijd en overal.

Met de cloud-gebaseerde testo Saveris 2 software gaan documenteren en analyseren 
van uw meetwaarden eenvoudig en snel.

testo Saveris 2

Dataloggers inbedrijfstelling

Alarmoverzicht

Uw testo Saveris 2 software is voor u altijd en overal 

beschikbaar: gewoon via de browser www.saveris.net 

oproepen en beginnen maar. Een software-installatie is 

niet nodig. De kinderlijk eenvoudige inbedrijfstelling van 

de dataloggers kunt u ofwel via de browser of via de 

testo Saveris 2 App uitvoeren. Zodra de dataloggers met uw 

WiFi zijn verbonden, sturen ze de meetgegeven automatisch 

naar de cloud databank, waar ze heel eenvoudig 

geanalyseerd kunnen worden. Door de configureerbare 

grenswaarden en alarmen zorgt u ervoor dat het u nooit 

ontgaat wanneer de klimatologische omstandigheden 

zich in een kritiek bereik bewegen. De automatische 

berichtfunctie houdt u daarbij altijd op de hoogte. En mocht 

u de met testo Saveris 2 geregistreerde gegevens ook in 

een ander systeem willen gebruiken, dan bieden we u een 

(met kosten verbonden) API-interface die de integratie van 

gegevens eenvoudiger maakt.

Analyse van de gegevens

Automatische berichten
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testo Saveris 2 App

als gratis download

De cloud-pakketten

Speciaal ontwikkeld om voor elke meettaak een oplossing te vinden.

Met de app voor iOS en Android bedient u 

het WiFi-datalogger-systeem testo Saveris 2 

nu nog eenvoudiger en flexibeler.

Efficiëntere inbedrijfstelling*:

•  Eenvoudige herkenning en selectie van het WiFi-netwerk

• Snelle inbedrijfstelling van meerdere loggers parallel

Eenvoudige netwerkanalyse*:

•  Sterkte en reikwijdte van uw WiFi netwerk controleren

• Statusprotocollen opstellen en verzenden

Betrouwbare alarmfuncties:

• Pushberichten bij overschrijding van grenswaarden

• Combineerbaar met e-mail of SMS alarmen

* Deze functies zijn alleen beschikbaar in de Android versie van de 
testo Saveris 2 App.

De testo Saveris 2 App.

Cloud licentie
Basic

Cloud licentie
Advanced

Meetfrequentie 15 min. … 24 h 1 min. … 24 h

Gegevensopslag max. 3 maanden max. 2 jaar

Rapporten handmatig automatisch

Aantal 
gebruikers per 
account

1 10

Alarmering e-mail e-mail, SMS

Prijs gratis
vanaf 12,- euro per 

logger/jaar*

*afhankelijk van de looptijd

Analyse & Rapporten

Datalogger 1 Datalogger 2 Datalogger 3

Grafische evaluatie

Weergave in tabelvorm

Alarmen

Koelruimte Oost
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De testo Saveris 2 WiFi dataloggers.

Bij u ter plaatse – om precies te meten, veilig op te slaan en draadloos over te dragen.

Om met testo Saveris 2 te kunnen werken heeft u een 

of meerdere WiFi dataloggers nodig. Deze bezitten 

ofwel geïntegreerde sensoren voor de temperatuur- en 

vochtmeting of er kunnen verschillende externe voelers aan 

worden aangesloten. 

Hier vindt u meer informatie over de WiFi dataloggers en temperatuur- en vochtvoelers: www.testo.com

testo Saveris 2-T3 voor aansluitbare 

temperatuurvoelers

•  Voor twee aansluitbare TE-voelers 

(optioneel verkrijgbaar)

•  Meetbereik: -195 … +1350 °C (met 

optionele voeler type K)

•  Intern datageheugen voor 2 x 

10.000 meetwaarden

• 12 maanden levensduur van de batterij

•  Tegen stof en spattend water beschermd 

volgens IP 54

testo Saveris 2-T1 met geïntegreerde 

temperatuurvoeler

• Meetbereik: -30 … +50 °C

•  Intern datageheugen voor 10.000 

meetwaarden

•  Stofdicht en tegen straalwater beschermd 

volgens IP 65

• EN 12830-conform

testo Saveris 2-H1 met geïntegreerde 

temperatuur- en vochtigheidsvoeler

• Meetbereik: -30 … +50 °C / 0 … 100 %RV 

•  Intern datageheugen voor 2 x 10.000 

meetwaarden

• 12 maanden levensduur van de batterij

• Beschermklasse IP 30

testo Saveris 2-T2 voor aansluitbare 

temperatuur- en deurcontactvoelers

•  Voor twee aansluitbare NTC-voelers 

(optioneel verkrijgbaar)

• Meetbereik: -50 … +150 °C

•  Intern datageheugen voor 2 x 

10.000 meetwaarden

• 12 maanden levensduur van de batterij

•  Stofdicht en tegen straalwater beschermd 

volgens IP 65

• EN 12830-conform

testo Saveris 2-H2 voor aansluitbare 

temperatuur- en vochtvoelers

• Meetbereik al naargelang de voeler

•  Intern datageheugen voor 2 x 10.000 

meetwaarden

•  Tegen stof en spattend water beschermd 

volgens IP 54

testo Saveris 2
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Twee van de vijf testo Saveris 2 WiFi dataloggers bezitten 

geïntegreerde voelers. Voor de andere drie zijn een of twee 

externe voelers uit het uitgebreide assortiment aan voelers 

nodig om temperatuur resp. vocht te kunnen meten. 

Hiermee kunt u elke uitdaging aan – ook als het meetpunt 

maar moeilijk te bereiken is of daar extreme klimatologische 

voorwaarden heersen.

Voelers voor luchttemperatuur

De luchttemperatuur behoort tot de meest 

gemeten parameters. Even uitgebreid 

is ook ons assortiment aan hiervoor 

geschikte voelers. 

Thermokoppelvoelers

Ook temperaturen tot 1350 °C kunt u 

dankzij de speciale thermokoppelvoelers 

met testo Saveris 2 meten.

Voelers met magneethechting

Bijzonder handig: deze voelers meten de 

oppervlaktetemperatuur van magnetische 

oppervlakken zonder dat ze extra 

bevestigd hoeven te worden.

Voelers voor oppervlaktetemperatuur

De voelers voor oppervlaktetemperatuur 

zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, 

die nagenoeg aan alle eisen voldoen en 

een breed meetbereik dekken. 

Zeer lange voelers 

Om ook op moeilijk toegankelijke plaatsen 

probleemloos te kunnen meten biedt 

Testo u voelers aan met een lengte tot wel 

30 m.

Buisvoelers 

Meten de temperatuur van waterleidingen 

en verwarmingsbuizen met diameters 

van 5 … 75 mm om aanvoer- en 

retourtemperaturen te controleren of het 

risico van legionella te voorkomen.

Vochtvoelers

In tal van industriële processen is 

uiterst precies en betrouwbaar meten 

van de vochtigheid vereist om een 

gelijkblijvende kwaliteit te garanderen. 

Met de testo Saveris 2 vochtvoelers 

meet u relatieve vochtigheid met een 

nauwkeurigheid tot ± 2 RV.

Lintkabelvoelers

De leidingen van deze voelers zijn zeer 

smal en daardoor ideaal geschikt om ze 

door deuren van koelkasten te leiden om 

daar de temperatuur te bewaken.

Dompel-/steekvoelers

Daarmee kunnen temperatuurmetingen 

in vloeibare of halfvaste mediums snel 

worden uitgevoerd.

Individuele voelers

Indien tegen de verwachtingen in geen 

van de bestaande testo Saveris 2 voelers 

geheel aan uw eisen voldoet, dan maken 

wij voor u graag individuele voelers op 

maat.

Hier vindt u uw passende voelers: www.testo.com 

De testo Saveris 2  
temperatuur- en vochtvoelers.

Speciaal ontwikkeld om voor elke meettaak een oplossing te vinden.
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Alternatieve systemen 

Klimaatmonitoring-oplossingen  
zonder WiFi en cloud.

Overige Testo meetsystemen en dataloggers voor elke behoefte.

Heeft u geen toegang tot een bestaande radiografische 

verbinding en kunt u geen WiFi-netwerk inrichten? Of wilt 

u gewoon liever offline meten? Geen probleem: bij Testo 

vindt u voor elke behoefte de passende meettechniek. 

Ons onafhankelijke monitoringsysteem testo Saveris 

werkt bijvoorbeeld net als testo Saveris 2, maar maakt 

gebruik van een geïntegreerde radiotechnologie en slaat 

de gegevens lokaal op in plaats van in de cloud. En met 

onze veelzijdige dataloggers kunt u uw gegevens eveneens 

automatisch registreren en vervolgens comfortabel naar uw 

computer kopiëren. Tegelijkertijd maakt de testo Saveris 

software een uitvoerige analyse en evaluatie van alle 

geregistreerde meetgegevens mogelijk.

testo Saveris: het monitoringsysteem met 
geïntegreerde radiotechnologie.
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Traditioneel met (offline-) dataloggers zonder alarmfunctie meten?

testo 174T mini-datalogger temperatuur

• Meetbereik: -30 … +70 °C

•  Intern datageheugen voor 16.000 

meetwaarden

•  Stofdicht en tegen straalwater beschermd 

volgens IP 65

• EN 12830-conform

testo 184 H1 USB-datalogger voor vocht 

en temperatuur

• Meetbereik: -20 … +70 °C

•  Intern datageheugen voor 64.000 

meetwaarden

•  Beschermklasse IP 30

testo 175T datalogger temperatuur

•  Met interne NTC-sensor

•  Voeleraansluiting voor NTC-voeler 

(optioneel verkrijgbaar)

•  Meetbereik intern: -35 … +55 °C 

Meetbereik extern: -40 … +120 °C

•  Aansluiting opzij van mini-USB-kabel en 

SD-kaart 2 x 10.000 meetwaarden

• 24 maanden levensduur van de batterij

•  Stofdicht en tegen straalwater beschermd 

volgens IP 65

• EN 12830-conform

testo 176T1 datalogger temperatuur

Temperatuur- en vochtvoeler

•  Met interne PT100-sensor

•  2 voeleraansluitingen voor PT100-voeler 

(optioneel verkrijgbaar)

•  Meetbereik intern: -35 … +70 °C 

Meetbereik extern: -100 … +400 °C

•  Aansluiting opzij van mini-USB-kabel en 

SD-kaart



testo Saveris 2

www.testo.com

Service-overzicht

De pluspunten van Testo:  
Full-service met deskundig advies, scholing en praktische knowhow.

Productoplossing

Wij hebben voor uw wensen het passende 

product.

(Her-)kalibratie

(Her-)kalibratie van uw sensoren – ook op 

locatie.

Training

Instructie en scholing voor het systeem.

Projectontwerp

Definiëren van de omvang van uw systeem 

op locatie.

Kwalificatie

Kwalificatie/validatie van uw systeem.

Advies

Bekwame advisering door onze specialisten.

Mapping

Meetlocatiebepaling voor uw sensoren.

Inbedrijfstelling

Optionele inbedrijfstelling van uw systeem.

Support

Met vragen kunt u terecht bij onze experts.
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