
Özel teklif: 
Şimdi ücretsiz  
dokümantasyon ve  
SMS alarmı ile

Tüm ölçüm verileri
herhangi bir cihazla
her zaman kullanılabilir
Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Analysis & Reports

Graphical presentation

Tabular presentation

Alarms

Data logger 1 (°C)

17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014

Coldstore east

17.02.2015 to 19.02.2015
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Sıcaklık ve nem izleme  
yeniden icat edildi
Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 ortam koşulları üzerinde size her zaman tam 
kontrol sağlar - nerede olursanız olun

testo Saveris 2

Kablosuz veri kaydedici

Kablosuz veri kaydedici

Kablosuz veri kaydedici

Kablosuz veri kaydedici

Lokal
WLAN yönlendirici 

(router)

Testo Bulut

PC 

Akıllı telefon

Tablet

Depolama ve çalışma alanlarınıza ait ilgili tüm sıcaklık ve

nem ölçüm değerleri, özel geliştirilmiş kablosuz veri

kaydediciler tarafından hassas olarak kaydedilir ve kablosuz

WLAN ile Testo Bulut’a aktarılır. Testo Bulut, bir bütün 

olarak sistemin merkezi kumanda elemanıdır. Akıllı 

telefon, tablet ya da bilgisayar ile ölçüm verileri istenildiği 

zaman çağrılabilir, veri kaydediciler konfigüre edilebilir ve 

limit değer alarmı ayarlanabilir. Limit değer aşımlarında 

sistem, e-posta ya da SMS (opsiyonel) yoluyla sizi anında 

bilgilendirir.
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Bir bakışta en önemli özellikler

Üç adımda kullanıma hazır

Yüksek veri güvenliği
Tüm ölçüm değerlerinin hem WiFi veri
kaydedicide hem de Testo Bulut’ta depolanması
sayesinde yüksek veri güvenliği sağlanır.

Otomatik dokümantasyon
Ölçüm verileri, kablosuz LAN vasıtasıyla otoma-
tik olarak Testo Bulut’a aktarılır. WiFi veri
kaydediciler için manuel okuma artık gerekli
değildir.

Tak & Çalıştır
testo Saveris 2’yi kullanabilmek için hiçbir
yazılım yüklemenize gerek yoktur. Tüm 
ihtiyacınız olan internet bağlantısı, kablosuz 
LAN ve normal bir web tarayıcı.

Güvenilir alarmlar
Limit değer aşımlarında, SMS (opsiyonel) ya da
e-mail yoluyla hemen bildirilir. Bu, arıza 
durumlarında hızlı müdahale edilebilmesini 
sağlar.

Esnek veri erişimi
Tüm ölçüm değerlerini, dünyanın herhangi bir
yerinde internete bağlanabilen bir akıllı telefon,
tablet ya da PC ile görüntüleyebilir, çağırabilir
ve değerlendirebilirsiniz.

Geniş prob seçimi
Birçok farklı uygulama için geniş prob seçimi
mümkündür. Ayrıca özel üretim problar da 
kullanılabilir.

www.saveris.net adresine gidin Giriş yapın veya kayıt olun Bitti!
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Bulut paketleri

testo Saveris 2

Testo Bulut’u ihtiyaçlarınıza özel kullanabilmeniz için ücretsiz “Basic“ ve daha kapsamlı 

“Advanced“ paketleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Basic* Advanced*

Ölçüm sıklığı 15 dk. (sabit) 1 dk ... 24 sa (esnek)

İletişim sıklığı 15 dk. (sabit) 1 dk ... 24 sa (esnek)

Veri saklama
3 aya kadar  

(döngüsel hafıza)

12 aya kadar  

(döngüsel hafıza)

Raporlar manuel (.pdf/.csv) • manuel (.pdf/.csv)
• otomatik (.pdf/.csv)

Veri analizi her bir ölçüm kanalı için aynı anda 10 ölçüm kanalı için

Her bir hesap için kullanıcı 

sayısı
maks. 1 maks. 5

Her bir hesap için kablosuz 

veri kaydedici sayısı
limitsiz limitsiz

E-mail alarmı evet evet

SMS alarmı hayır her logger için 25 SMS logger/yıl içerir

Sistem bildirimleri düşük batarya bildirimi

• düşük batarya bildirimi

• WiFi bağlantısı kesintisi

• güç kaynağı kesintisi

* Ücretsiz Bulut erişimi performans aralığı ve özelliklerin kapsamı, teknik nedenlerle gelecekte adaptasyonlara maruz kalabilir - ancak aktivasyon 
sonrasından 4 yıl önce değil. 

31 Aralık 2016’ya kadar satın alın 

– “Advanced” fonksiyonlarını 1 yıl 

ücretsiz kullanın!
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Uygulama alanları:  
testo Saveris 2 nerelerde kullanılır

Tesis yönetimi
Ofis, depo, üretim ve yaşam alanlarında ortam koşullarını izleme

Müzeler
Uygun olmayan ortam koşullarından kaynaklanan hasarlardan 
eserleri koruma

Sunucu odaları
Kullanılabilirliği artırma ve arıza sürelerini kısaltma

Gıda marketleri
Gıda kalitesinden emin olma

Eczaneler
İlaçlar için yasal saklama koşullarına bağlı kalma

Küçük gıda üreticileri
Tüm soğutulmuş alanları çaba harcamadan izleme

testo Saveris 2 ile ilgili birkaç örnek uygulama:
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testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3

Sipariş no. 0572 2001 Sipariş no. 0572 2004

Sipariş no. 0572 2002 Sipariş no. 0572 2005

Sipariş no. 0572 2003

testo Saveris 2-T1; ekran ve entegre NTC
sıcaklık problu kablosuz veri kaydedici
(WLAN), USB kablo, duvar tutucusu,
bataryalar ve kalibrasyon protokolü dahil 

testo Saveris 2-H1; sıcaklığı ve bağıl nemi
ölçmek için ekranlı kablosuz veri kaydedici
(WLAN), dahili kapasitif nem probu, USB
kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve
kalibrasyon protokolü dahil

testo Saveris 2-T2; sıcaklığı ölçmek için 
ekranlı kablosuz veri kaydedici (WLAN), 
harici NTC sıcaklık probları veya kapı 
temasları için iki bağlantı, USB kablo, 
duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon 
protokolü dahil

testo Saveris 2-H2; sıcaklığı ve nispi nemi
ölçmek için ekranlı kablosuz veri kaydedici
(WLAN), bir harici nem probu için bağlantı, 
USB kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve 
kalibrasyon protokolü dahil

testo Saveris 2-T3; sıcaklığı ölçmek için
ekranlı kablosuz veri kaydedici (WLAN), 
harici TC sıcaklık probları (K, T, J Tipi) için 
iki bağlantı, USB kablo, duvar tutucusu, 
bataryalar ve kalibrasyon protokolü dahil

Lütfen testo Saveris 2 kablosuz veri izleme sisteminin kullanımı için bir kablosuz veri kaydedicinin, bir bulut lisansının ve WLAN bağlantısı olan bir ağın
mutlaka gerektiğini dikkate alın.

Kablosuz veri kaydediciler için 
sipariş verileri

testo Saveris 2
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Teknik veriler

Kablosuz veri 
kaydedici

Prob tipi NTCDahili NTC TC K Tipi

-195 ... 
+1350 °C

±(0.5 + ölç. değerinin %0.5)°C

TC J Tipi

-100 ... 
+750 °C

TC T Tipi

-200 ... 
+400 °C

-30 ... +50 °C

±0.5 °C

Dahili NTC 

Sensöre göre
ölçüm aralığı ve

doğruluk

-30 ... +50 °C

±0.5 °C ±0.3 °C

0 ... 100% RH

±2 %RH

0.1% RH

0.1 °C

-30 ... +50 °C

-40 ... +70 °C

Basic: 15 dk (sabit) / Advanced: 1 dk ... 24 sa (esnek)

Basic: 15 dk (sabit) / Advanced: 1 dk ... 24 sa (esnek)

240 gr

95 x 75 x 30.5 mm

10000 ölçüm değeri/kanal

Hayır Opsiyonel Hayır

EN 12830 EN 12830 –

24 ay
+25 °C ve 15 dk’lık ölçüm ve veri iletim sıklığında

Energizer bataryaları 0515 0572 ile -30 °C ve 15 dk’lık ölçüm ve veri iletim sıklığında

4 x AA AlMn mignon batarya; adaptör opsiyonel olarak temin edilebilir;
-10 °C’nin altındaki sıcaklıklar için lütfen Energizer batarya 0515 0572 kullanın

IP65 IP65 IP54 IP30 IP54

–

–

–

-50 ... +150 °C

±0.3 °C

Ölçüm aralığı

Ölçüm aralığı

Doğruluk ±1 basamak

Doğruluk

Çözünürlük

Çözünürlük

Çalışma sıcaklığı

Depolama sıcaklığı
(bataryalar dahil)

Koruma sınıfı

Ölçüm sıklığı

Veri iletim sıklığı

Bellek

Standartlar/uyumluluklar

Batarya ömrü

Gerilim beslemesi

Boyut

Ağırlık
(bataryalar dahil)

Kapı teması

Harici sensör
bağlantısı

– Harici sıcaklık
sensörü

Harici sıcaklık
sensörü

– Harici nem/
sıcaklık sensörü

Sıcaklık ölçümü

Nem ölçümü

Harici sensörler üzerinden sıcaklık/nem ölçümü

testo  
Saveris 2-T1

testo  
Saveris 2-T2

testo  
Saveris 2-H1

testo  
Saveris 2-H2

testo  
Saveris 2-T3

NTC

-30 ... +70 °C
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testo Saveris 2 sıcaklık ve nem probları

Herhangi bir ölçüm görevini çözmek için özel olarak geliştirilmiştir

Beş adet testo Saveris 2 kablosuz veri kaydedicinin ikisi 

entegre problara sahiptir. Sıcaklık ve nem ölçebilmek için 

diğer üçünün geniş prob seçeneklerinden bir ya da iki 

harici proba ihtiyacı vardır. Bu her zorluğa meydan 

okumanızı sağlar – ölçüm alanının erişimi zor ya da ekstrem 

iklim koşulları mevcut olduğunda bile.

Hava sıcaklık probları

Hava sıcaklığı en sık ölçülen parametreler

arasında yer alır. Dolayısıyla geniş bir

seçim aralığı mevcuttur.  

Termokupıl problar

Özel termokupıl probları sayesinde testo

Saveris 2 ile 1350 °C’ye kadar sıcaklık

ölçümü yapılabilir.

Manyetik problar

Çok kullanışlı: Bu problar, ek bağlantıya

gerek kalmadan manyetik yüzeylerin yüzey

sıcaklığını ölçer.

Yüzey sıcaklık probları

Yüzey sıcaklık probları, tüm ihtiyaçları

karşılayabilmek için geniş bir ölçüm

aralığını kapsayan farklı dizaynları 

mevcuttur.

Çok uzun problar  

Ulaşımı zor alanlarda problemsiz ölçüm

yapabilmek için Testo, 30 m’ye kadar 

uzunluğa sahip problar sunar.

Kıskaç boru probları  

5 ile 75 mm arasındaki çaplarda su ve

ısıtma boruları sıcaklığının ölçümü, gidiş

ve dönüş sıcaklıklarının kontrolü ya da 

legionella riskini önlemek için kullanılır.

Nem probları

Birçok endüstriyel proseste, istikrarlı bir

kalite sağlamak için son derece doğru

ve güvenilir nem ölçümü gereklidir. testo

Saveris 2 nem probları ile ±2 %RH gibi bir

doğrulukla bağıl nemi ölçersiniz.

Şerit kablolu problar

Bu probların kabloları çok düzdür. Örneğin

iç sıcaklığını ölçmek için bir buzdolabı

kapısından içeri sokmak için idealdir.

Daldırma/batırma probları

Bu problar, sıvıların ya da yarı katı 

ortamların sıcaklığını hızlı bir şekilde 

ölçmek için kullanılır.

Özel üretim problar

Eğer ölçüm ihtiyaçlarınıza uygun bir testo

Saveris 2 probu bulamadıysanız, size

isteklerinize uygun özel üretim problar

sunmaktan memnuniyet duyarız.

testo Saveris 2
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testo Saveris 2-T2 için 
sıcaklık probları

Prob tipi

Küt uçlu, ortam sıcaklık probu,
IP 54

Alüminyum kovanlı takmalı prob,
IP 65, gergin sabit kablo 2.5 m

Hassas dalma/batırma probu, hat
uzunluğu 6 m, IP 67, gergin sabit
kablo

Yüzey sıcaklık ölçümü probu,
gergin sabit kablo, 2 m

Yassı bant hatlı geçmeli NTC 
batırma probu, kablo uzunluğu 2 m, 
IP 54, gergin sabit kablo

Ölçüler
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Doğruluk

±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (kalan ölçüm aralığı)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (kalan ölçüm aralığı)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.5 % ölçüm değerinden (+100 
... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (kalan ölçüm aralığı)

t99

15 sn

190 sn

5 sn

150 sn

8 sn

Sipariş no.

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Maks. 75 mm’lik boru çapı için cırt
bantlı boru yaslama probu,
Tmaks +75°C, NTC, gergin sabit
kablo

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

60 sn 0613 4611
300 mm
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testo Saveris 2-T3 için 
sıcaklık probları  

testo Saveris 2

testo Saveris 2-H2 için 
nem/sıcaklık probları

Bağlantı: Sabit kablo 1.9 m

Paslanmaz çelik kovanlı takmalı
prob, TC K Tipi

-50 ... 
+205 °C

Sınıf 2* 20 sn 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmYassı bant hatlı TC batırma probu, 
K Tipi, kablo uzunluğu 2 m, IP 54

-50 ... 
+205 °C

Sınıf 1 7 sn 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Bağlantı: Sabit kablo 1.6 m

Manyetik prob, yakl. 10 N’lik 
yapışma gücü, yapışma mıknatıslı, 
yüksek sıcaklıklar için, metal yüzey-
lerdeki ölçümler için, TC K Tipi

-50 ... 
+400 °C

Sınıf 2* 0602 4892

Bağlantı: Sabit kablo 1.2 m

5 ... 65 mm’lik boru çapları için 
boru kıskaç probu,
değiştirilebilir ölçüm başlıklı, ölçüm
aralığı kısa sür. +280 °C’ye kadar,
TC K Tipi

-60 ... 
+130 °C

Sınıf 2* 5 sn 0602 4592

20 mm

395 mm

Bağlantı: Sabit kablo 1.5 m

Cırt bantlı boru kıskaç probu,
maks. 120 mm’lik çapa sahip
borularda sıcaklık ölçümü için,
Tmaks. +120 °C, TC K Tipi

-50 ... 
+120 °C

Sınıf 1* 90 sn 0628 0020

Prob tipi Ölçüler
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

Doğruluk t99 Sipariş no.

Esnek, kütle açısından hafif
dalmalı ölçüm ucu, Petri kutuları
gibi küçük hacimlerdeki ölümler
veya yüzey ölçümleri (örn. bir
yapıştırma bandı ile sabitleme) için
ideal, TC K Tipi, 2 m 

FEP yalıtımlı termo hat, 200 °C’ye kadar 
sıcaklığa dayanıklı, şu ölçülere
sahip oval hat: 2.2 mm x 1 .4 mm

-200 ... 
+1000 °C

Sınıf 1* 1 sn 0602 0493
500 mmØ 0.25 mm

* EN 60584-2 normu uyarınca 1. sınıfın hassasiyeti -40...+1.000 °C (K Tipi), 2. sınıfın hassasiyeti -40...+1.200 °C (K Tipi), 3. sınıfın
hassasiyeti -200...+40 °C’ye (K Tipi) göredir.

Prob tipi

Nem / sıcaklık probu 12 mm

Nem / sıcaklık probu 4 mm

Ölçüler
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-20 ... +70 °C
0 ... 100% RH

0 ... +40 °C
0 ... 100% RH

Doğruluk

± 0.3 °C
+25 °C’de ±2 %RH (2 ... %98 RH)
± 0.03%RH/K
± 1 basamak

± 0.3 °C
+25 °C’de ±2 %RH (2 ... %98 RH)
± 0.08%RH/K
± 1 basamak

Sipariş no.

0572 6172

0572 6174

Harici nem / sıcaklık probu 12 mm,
kablosuz takılabilir

-30 ... +50 °C
0 ... 100% RH

± 0.3 °C
±2 %RH

0572 2151

Ø 6 mm

40 mm

16 mm

Ø 12 mm
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Sipariş no.

0572 2020

0515 0414

0515 0572

290521 1111

290521 2111

290521 2102

290520 0013

testo Saveris 2 kablosuz veri kaydedici için adaptör

Kablosuz problar için batarya (4 adet alkali mangan mignon batarya AA)

testo Saveris 2 kablosuz veri kaydedicilerin -10°C altında işletimi için uygun bataryalar (4 adet Energizer L91 foto lityum)

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu - Kalibrasyon Aralığı:-30…+70°C arasında 3 nokta

TÜRKAK Nem Kalibrasyonu
Kalibrasyon Aralığı: %10…%90 RH arasında 3 nokta

TÜRKAK Datalogger Nem Kalibrasyonu - Sabit kalibrasyon noktaları: : %30 ve 40°C, %50 ve 25°C, %70 ve 15°C

ISO kalibrasyon sertifikası, nem
Sabit kalibrasyon noktaları: 11.3, 33, 75.3 %RH

Aksesuarlar için sipariş verileri

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık
Sabit kalibrasyon noktaları: -10;- 0, +60°C

290520 0002
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TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET
1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı  İş Merkezi 

Yenişehir/İZMİR/TURKEY
Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90

info@testteknik.net

www.testteknik.net


