
  

 

 

 
 
 

testo Saveris™: Aksesuarlar 

 
 
 
 
 
 

Güç kaynağı Part no.  1 
 

 Radyo probları için yedek pil (4 AA alkali manganese mignon batteries) 0515 0414 
 

Radyo probları için yedek pil, -10 °C’den düşük derecede 
uygulamalar için  (4 x Energizer L91 Foto lityum) 0515 0572 

Li-ion rechargeable battery for Saveris Base, Ethernet probe and 
Saveris analog coupler U1E 
Uluslararası besleme ünitesi 100-240 V AC / 6,3V DC for temel 
kullanım veya cihazdaki pilin şarjı sırasında

 
0515 0021 

 0554 1096 
 

Besleme ünitesi (ray montajı) 90 to 264 VAC/24VDC (2.5A) 
 
0554 1749 

 
 
Manyetik ayaklı anteni ( dual band ) 

Power supply (desktop) 110 to 240 VAC/ 24VDC (350 mA) 0554 1748 
 

Genel Part no. 
 

1 M3m kablo ile mayetik ayaklı anten (dual band), GSM modülü Baz 
Ünite için (ABD,Kanada,Şilii Arjantin ve Maksika için uygun değidir.) 

2  
Manyetik ayaklı anten (quad band) GSM mödülü Baz 
Ünite için

 
0554 0524 

2 
 
0554 0525 

 
2    Alarm modülü (optik + sesli), Alarm rölesi bağlanabilir, Ø 70  x 164 mm, 

24 V AC/DC / 320 mA, daimi ışık: kırmızı daimi ton: buzzer yaklaşık 2.4 
(besleme ünitesi 0554 1749 gereklidir) 

 
0572 9999 
ID-Nr. 0699 6111/1 

 
 

3    Yüksek basınçlı temizlik ve darbelere karşı koruma için Saveris 
koruyucu muhafaza,T1 / T1D / T2 / T2D / Pt / PtD / H4D Kablosuz 
proplar için uygun IP 69 K 
 

 
 
0572 0200 

 
4    Kablosuz infrared arayüz ile Testo hızlı yazıcı,1 rulo termal kağıt, 

Saveris Kokpit Ünitesinin verilerini yazdırmak için 
3 mignon pil 
4  

 
0554 0549 

 
Alarm modülü (görsel + akustik), baz alarm 
rölesine bağlanabilir.

 
Baz ünite (MINI DIN, UsB adaptör) , Ethernet problar, Çevirici ve Genişleticiler 
için programlama adaptörü

 
0440 6723 

 
3 

Yazılım Part no. 
 

SBE yazılım, PC - Ana ünite bağlantısı için USB bağlantı kablosu ile birlikte 0572 0180 
 

PROF yazılım, PC - Ana ünite bağlantısı için USB bağlantı kablosu ile birlikte 0572 0181 

 
CFR yazılım, PC - Ana ünite bağlantısı için Eternet  kablosu ile birlikte 

 
Saveris ayar yazılımı 

0572 0182 
 
0572 0183 

Kalibrasyon Sertifikaları Part no. 
ISO ısı kalibrasyon setifikası; ısı probu; kalibrasyon noktası 
 -8 °C, 0 °C, +40 °C; kanal/cihaz başına (Saveris T1/T2 için uygundur)                      

 0520 0171 

 
 
Saveris koruma kılıfı 

 
ISO ısı kalibrasyon sertifikası; ısı probu; kalibrasyon noktası 
18 °C, 0 °C, +60 °C; kanal/cihaz başına (Saveris T1/T2 için uygundru.             0520 0151 

 
DAkkS calibration certificate/Temperature; Temperature probes; calibra- 
tion points -20 °C; 0 °C; +60 °C; per channel/instrument (not suitable for 
Saveris T1/T2) 0520 0261 

 
ISO calibration certificate humidity ; Humidity probe, calibration points 
11.3 %RH and 75.3 %RH at +25 °C/+77 °F; per channel/instrument  0520 0076 

 
DAkkS calibration certificate humidity; Humidity probe, calibration points 
11.3 %RH and 75.3 %RH at +25 °C; per channel/instrument  0520 0246 

 
 

Testo hızlı yazıcı
    … +600 °C 


