
testo Saveris: všechny 
informace na první pohled 
s pomocí jediného systému.

Automatizovaný a nepřerušovaný záznam naměřených dat 
s komplexní správou alarmů.
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testo Saveris:  
oblasti použití

Monitorování prostředí v celém dodavatelském řetězci

Výzkum a vývoj

Zejména teplota je kritickou veličinou, kterou je třeba řídit  

a monitorovat. Dle standardů je dále třeba do monitorování 

klimatických veličin zahrnout vlhkost a tlak. Naše řešení 

nabízí spolehlivé, automatické a kontinuální měření 

příslušných okolních podmínek prostředí pro téměř 

jakoukoliv laboratorní aplikaci, a proto podporuje 

dodržování různých mezinárodně platných standardů 

kvality, jako jsou Good Laboratory Practice (GLP)  

nebo ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189.

Monitorování okolních podmínek ve vnitřních prostorách:

• (Výzkumných) laboratoří

• Čistých prostor

• Zařízení pro zvířata

• Skleníků

• Komor pro zkoušku stability

• Biobank

• Krevních a tkáňových banky

Monitorování teploty a vlhkosti zařízení:

•   Chladniček, mrazniček, hlubokomrazicích mrazniček, 

aplikací kapalného dusíku

•  Dalšího laboratorního vybavení, jako jsou vodní lázně

Výroba

Pokud nejsou například farmaceutické výrobky, jako jsou 

léky, léčebné prostředky, API (aktivní farmaceutické látky), 

biofarmaceutika, vzorky tkání nebo zdravotnické potřeby, 

vyráběny a skladovány při správných klimatických 

podmínkách, může dojít ke zhoršení jejich stability  

a účinnosti. Mezinárodně platné minimální normy stanoví,  

že příslušné oblasti musí být kvalifikovány, okolní podmínky 

prostředí monitorovány a dokumentovány tak, aby s nimi 

nebylo možné manipulovat, a monitorovací zařízení musí být 

kalibrována, aby vyhovovala směrnicím. Testo Saveris  

automatizuje centralizovanou a úplnou dokumentaci 

naměřených dat a umožňuje prostřednictvím rychlé správy 

alarmů schopnost rychlé reakce v případě překročení 

mezních hodnot nebo jiných systémových kritických 

odchylek.

Testo Saveris nabízí komplexní řešení skládající se  

ze senzorové techniky, softwaru a komplexních služeb GxP 

pro následující aplikace:

• Čisté prostory

• Výroba

• Aseptické plnění

• Balení

•   Prozatímní a konečné skladování API, pomocných látek  

a hotových produktů

Validovatelný monitorovací systém je v souladu se zásadami 

ERES (elektronické záznamy, elektronické podpisy), a proto 

je v souladu s požadavkem 21 CFR part 11  

na automatizované systémy.
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Logistika

Mezinárodně platné minimální standardy rovněž vyžadují 

nepřetržité monitorování teploty a dokumentaci  

pro skladování zboží, ale také kalibraci použitých měřicích 

přístrojů v předem definovaném intervalu. Tímto se zajistí, 

aby nebyla ohrožena kvalita a bezpečnost produktů.  

Před instalací systému monitorování prostředí musí  

být provedena spolehlivá studie rozložení teploty  

(studie mapování teploty), aby byl systém nastaven  

v souladu s výsledky této studie.

Ve společnosti Testo Vám nejen dodáváme systém, ale také 

poskytujeme plnou podporu v podobě kalibrací, mapování, 

kvalifikací a validací v následujících aplikačních oblastech:

• Sklady a distribuční centra

• Příjem zboží

• Velkoprostorové sklady

• Chladírny

•   Chladničky, mrazničky, hlubokomrazicí mrazničky,  

aplikace kapalného dusíku

 

Zdravotnictví

Ve zdravotnictví se řešení pro měření prostředí používají  

v mnoha různých oblastech k zajištění bezpečnosti pacientů 

a ke snížení rizika ztráty produktu a porušení předpisů.  

Ať už je to nutné na operačních sálech a ošetřovnách 

nemocnice k monitorování léků, v krevních a tkáňových 

bankách k ochraně vzorků, nebo v nemocniční lékárně,  

de se vyrábějí a skladují citlivé léky - centralizovaný systém 

monitorování prostředí testo Saveris spojuje monitoring 

místností a zařízení z různých míst, aby byla zajištěna 

vyhovující dokumentace. Naše řešení se používá  

v následujících oblastech zdravotnictví pro ochranu 

pacientů a citlivých vzorků:

Monitorování okolních podmínek ve vnitřních prostorách:

•  Nemocnic 

• Laboratoří  

• Operačních sálů  

• Ošetřoven a oddělení s pacienty  

• Lékáren  

• (Chlazených) skladů  

• Čistých prostor

• Krevních a tkáňových bank

Monitorování teploty a vlhkosti zařízení:

•  Chladniček, mrazniček, hlubokomrazicích mrazniček, 

aplikací kapalného dusíku

• Inkubátorů
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testo Saveris:  
přehled systému

Síť zákazníka
Síť Testo

testo UltraRange 
Gateway

Převodník 1 Převodník 2

Analogový propojovací 
člen

testo UltraRange

testo 150 
TUC4

Digitální sondy Analogové sondy

Převodník
testo 6681 se sondou:  
Měření vlhkosti a teploty pro speciální aplikace  
(vysoká vlhkost / stopová vlhkost / prostředí náročná  
pro měření, např. H2O2)
testo 6383
Velmi přesná měření diferenčního tlaku u aplikací  
v čistých prostorách (převodník v plochém provedení, 
volitelná kombinace diferenčního tlaku, vlhkosti  
a teploty)

Analogový propojovací člen
Kromě teploty a vlhkosti lze do systému monitorování 
prostředí Saveris integrovat i další měřené veličiny,  
jako je například diferenční tlak, nebo integrovat  
všechny převodníky se standardizovanými proudovými  
a napěťovými vstupy.

Komunikační moduly
Použití různých komunikačních technologií s Moduly záznamníku dat testo 150.  
V závislosti na aplikaci můžete použít buď stávající infrastrukturu (WLAN nebo Ethernet),  
nebo rádiovou technologii s dlouhým dosahem testo UltraRange.
S tímto inovativním produktem máte možnost použít autonomní rádiovou síť pomocí šifrovaných 
proprietárních signálů, které mají vynikající dosah a stabilitu signálu pro použití v uzavřených 
prostorách.

Více informací na straně 9

Více informací na straně 13

Více informací na straně 14
Další informace získáte od svého  
kontaktního partnera.

Digitální sondy
Velmi přesná měření veličin relevantních pro prostředí 
regulované GxP. Pro kalibraci sond není nutné 
přerušovat měření - výměna probíhá za provozu.  
Není třeba odinstalovat záznamníky dat, takže  
nedochází během měření k žádnému přerušení.
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Báze testo 
Saveris V 3.0

Zákazníkův vlastní 
přístupový bod WLAN

WLAN LAN/PoE

Analogové sondy

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

Software 
testo Saveris

Kokpit

Analogové sondy
Pokryjí téměř všechny možné scénáře měření teploty:
Odporové NTC sondy
jsou výjimečně robustní a spolehlivé
Platinové odporové sondy
(PT 100) používají se pro měření širších teplotních 
rozsahů
Termočlánky
opravdu vyniknout díky flexibilnímu a širokému výběru 
vhodných senzorů pro širokou škálu aplikací.

Kokpit testo Saveris CFR 
Intuitivní webový kokpit softwaru testo Saveris CFR 
umožňuje kdykoliv detekovat a potvrzovat alarmy  
a zahájit nápravná opatření. Alarmy jsou v kokpitu jasně 
zobrazeny. Každé potvrzení alarmu musí být doplněno 
osobním digitálním podpisem a povinným komentářem  
k události.

Více informací na straně 16

Více informací na straně 18

testo Saveris CFR software
Všechna naměřená data jsou vizualizována a 
dokumentována. Je zajištěn soulad s požadavky 
americké FDA 21 CFR část 11  
- a také s přílohou 11 EU pokynů GMP - maximální 
integrita dat, auditní stopa, uživatelské úrovně  
s různými právy a elektronickými podpisy.

Báze testo Saveris V 3.0
Základní součást systému testo Saveris spravuje 
naměřená data až z 3 000 kanálů, vyhodnocuje  
je a generuje alarmy při překročení mezních hodnot.

Moduly záznamníku dat testo 150
Bezpečné, jednoduché a efektivní monitorování kritických 
veličin okolního prostředí v souladu s přísnými pokyny 
GxP.
testo 150 TUC4 
(čtyři konektory pro digitální senzory): Výměna sondy  
a kalibrace během provozu, nezávisle na modulu 
záznamníku dat.
testo 150 TC4 
(čtyři konektory pro TC sondy): Ideální pro průmyslové 
použití a měření v extrémních podmínkách.
testo 150 DIN2 
(dva konektory pro standardní sondy): Umožňuje použití 
portfolia sond Testo pokrývajících všechny aplikace.
testo 150 T1 
(pouze interní senzor): Interní teplotní NTC senzor  
pro monitorování teploty

Více informací na straně 7

Více informací na straně 19

Více informací na straně 11
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Získejte přehled o celém procesu.

   Minimalizujte rizika a snižte náklady, abyste zefektivnili  

své výrobní procesy.

   Získejte přístup ke všem svým datům  

na jakékoliv platformě, odkudkoliv a kdykoliv.

   Použijte zaznamenaná data pro analýzu  

a optimalizaci procesů.

Mějte vše pod kontrolou.

   Seznamte se s vysokými standardy kvality,  

které platí pro Vaši aplikaci.

   Posilte povědomí o kvalitě ve Vaší organizaci  

i mezi Vašimi partnery.

   Získejte plnou kontrolu nad kvalitou  

jednotlivých oblastí odpovědnosti.

A pro Váš další audit: mějte jistotu.

Identifikujte kritické body.

   Odhalte nesrovnalosti včas a proveďte nápravná opatření.

   Použijte inteligentní funkce alarmu pro rychlou akci 

podle Vašeho systému CAPA.

   Identifikujte potenciální problémy ještě předtím,  

než k nim dojde.

Dosáhněte vyšší efektivity. 

   Zaznamenejte údaje o kvalitě pro všechny klíčové  

veličiny okolního prostředí - digitálně a bez papíru.

   Zaznamenávejte a dokumentujte všechny  

relevantní údaje o kvalitě pro různé aplikace.

   Získejte přístup ke svým datům kdykoliv - a buďte  

vždy připraveni na další audit.
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°C

%RV

Automatizovaný, nepřerušovaný, bezztrátový záznam 

naměřených dat v prostředí regulovaném GxP

Lze kombinovat s komunikačními moduly Testo pro přenos 

naměřených dat přes WLAN, Ethernet nebo technologii  

testo UltraRange

Systém alarmů a dokumentace kompatibilní s GxP

Efektivní monitorování díky připojení až čtyř senzorů

Certifikováno podle ČSN EN 12830

Dvojitý alarm na záznamníku pro případ jakéhokoliv 

překročení mezních hodnot

Moduly záznamníku dat pro monitorování  
veličin okolního prostředí
testo 150

Čtyři moduly záznamníku dat testo 150 jsou součástí 

systému monitorování prostředí testo Saveris a umožňují 

bezpečné, jednoduché a efektivní monitorování kritických 

veličin okolního prostředí v souladu s přísnými pokyny GxP.

•  testo 150 TUC4 (čtyři konektory pro digitální sondy): 

Výměna sondy a kalibrace během provozu, nezávisle  

na modulu záznamníku dat.

•  testo 150 TC4 (čtyři konektory pro TC sondy):  

Ideální pro průmyslové použití a měření v extrémních 

podmínkách.

•  testo 150 DIN2 (dva konektory pro standardní sondy): 

Umožňuje použití portfolia sond Testo pokrývajících  

všechny aplikace.

•  testo 150 T1 (pouze interní senzor):  

Interní teplotní NTC senzor pro monitorování teploty 

Všechny moduly záznamníků dat Vás pomocí softwaru  

pro správu naměřených dat, softwaru testo Saveris CFR  

+ kokpitu upozorní na překročení limitů.

Díky koncepci modulů záznamníku testo 150 lze systém 

integrovat do jakékoliv stávající komunikační infrastruktury 

(WLAN, LAN). Volitelná rádiová technologie testo UltraRange 

s dlouhým dosahem umožňuje také autonomní a bezpečný 

přenos naměřených hodnot na velké vzdálenosti.

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Moduly záznamníku dat

Poznámka: Technická data najdete na straně 22
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EN 12830:2018

EN 12830:2018 EN 12830:2018

EN 12830:2018

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Moduly záznamníku dat

Údaje pro objednání

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4 testo 150 T1

Modul záznamníku dat s displejem  
a 4 konektory pro všechny senzory Testo 
s TUC (Testo Universal Connector).  
Vč. nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku dat s displejem  
a 2 konektory pro teplotní senzory  
s miniDIN konektorem.  
Vč. nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku dat s displejem  
a 4 konektory pro TC sondy.
Vč. nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku dat s displejem  
a 1 interním teplotním NTC 
senzorem. Vč. nástěnného držáku, 
baterií a výstupního protokolu  
z výroby.

Obj. číslo 0572 3320 Obj. číslo 0572 3340

Obj. číslo 0572 3330 Obj. číslo 0572 3350

Příslušenství

Příslušenství Obj. číslo

Baterie L91 Energizer 0515 0572

Síťový zdroj a USB kabel pro testo 150 0572 5004

4 x AlMn baterie LR6 (alkalicko manganové tužkové AA baterie) 0515 0414

Magnetický nástavec pro nástěnný držák testo 150 0554 2001

Komunikační moduly Obj. číslo

Komunikační modul LAN / PoE 0554 9330

Komunikační modul WLAN 0554 9320

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Evropu) 0554 9311 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Ameriku)  0554 9312 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Čínu) 0554 9313 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Asijský Pacifik*) 0554 9314 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Jižní Koreu) 0554 9315 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Indii) 0554 9316 01

Komunikační modul testo UltraRange (verze pro Rusko) 0554 9317 01

*Japonsko, Malajsie, Singapur, Tchaj-wan, Macao
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Modulární komponenty pro komunikaci přes WLAN, 

Ethernet a testo UltraRange (rádio)

Technologie testo UltraRange: Velmi vysoký rádiový dosah 

a stabilita signálu ve srovnání s konvenčními rádiovými 

technologiemi

Mezinárodní rádiová oprávnění

Libovolně kombinovatelné se všemi moduly záznamníku  

dat testo 150 pro maximální rozsah použití

Snadná instalace, údržba a uvedení do provozu

Komunikační moduly pro testo 150,  
bázi testo Saveris V3.0 a testo 
UltraRange Gateway

Komunikační moduly umožňují použití široké škály 

komunikačních technologií s moduly záznamníku  

dat testo 150. V závislosti na použití můžete použít  

buď stávající infrastrukturu (WLAN nebo Ethernet), nebo 

rádiovou technologii testo UltraRange s dlouhým dosahem.

Poznámka: Technická data komunikačních modulů najdete na straně 21

S tímto inovativním produktem máte možnost použít 

autonomní rádiovou síť pomocí šifrovaných proprietárních 

signálů, které mají vynikající dosah a stabilitu signálu  

při použití v uzavřených prostorách. 

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Komunikační moduly
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Údaje pro objednání

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Komunikační moduly

Komunikační modul  
LAN/PoE

Komunikační modul  
WLAN

Komunikační modul  
testo UltraRange

Obj. číslo 0554 9330 Obj. číslo 0554 9320

Verze pro Obj. číslo

Evropa Záznamník dat 0554 9311 01
Báze a Gateway 0554 9311 02

Amerika Záznamník dat 0554 9312 01
Báze a Gateway 0554 9312 02

Čína Záznamník dat 0554 9313 01
Báze a Gateway 0554 9313 02

Asijský 
Pacifik

Záznamník dat 0554 9314 01
Báze a Gateway 0554 9314 02

*Japonsko, Malajsie, Singapur, Tchaj-wan, Macao

Příslušenství

Báze Obj. číslo

Báze testo Saveris V3.0 0572 9320

Gateway Obj. číslo

testo UltraRange Gateway 0572 9310

Záznamník dat Obj. číslo

Záznamník dat testo 150 TUC4 0572 3320

Záznamník dat testo 150 TC4 0572 3330

Záznamník dat testo 150 DIN2 0572 3340

Záznamník dat testo 150 T1 0572 3350

Komunikační modul LAN s PoE  
pro záznamníky dat testo 150

Komunikační modul testo UltraRange pro záznamník dat testo 150  
a testo UltraRange Gateway

Komunikační modul WLAN  
pro záznamníky dat testo 150

Verze pro Obj. číslo

Jižní Korea Záznamník dat 0554 9315 01
Báze a Gateway 0554 9315 02

Indie Záznamník dat 0554 9316 01
Báze a Gateway 0554 9316 02

Rusko Záznamník dat 0554 9317 01
Báze a Gateway 0554 9317 02
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Automatické, nepřerušované ukládání naměřených  

dat měření bez ztrát

Báze testo Saveris V3.0 může spravovat až 3 000 měřicích 

kanálů

Komplexní správa alarmů

Alarmy při překročení mezních hodnot podle specifikací GxP

Báze a Gateway pro systém monitorování 
měřených dat testo Saveris

Báze testo Saveris V3.0 je základní součástí systému 

monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii.  

Spravuje naměřená data až ze 3 000 kanálů, vyhodnocuje  

je a při překročení mezních hodnot generuje alarmy.

Integrovaná záložní baterie zaručuje maximální zabezpečení 

dat, a to i v případě výpadku proudu. Pomocí relé alarmu  

lze připojit různá alarmová zařízení - takže můžete dostávat 

výstrahy prostřednictvím SMS i optických nebo akustických 

signálů.

 

Kromě Ethernetu a WLAN podporuje systém monitorování 

prostředí testo Saveris pro farmacii také rádiovou 

technologii testo UltraRange s dlouhým dosahem. To nabízí 

kromě použití stávající infrastruktury také možnost použití 

autonomní rádiové sítě prostřednictvím šifrovaných 

proprietárních signálů, které mají vynikající dosah a stabilitu 

signálu při použití v uzavřených prostorách.

Báze testo Saveris V3.0 
testo UltraRange Gateway

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Bázová stanice a Gateway

Poznámka: Technická data Báze a Gateway najdete na straně 22
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Bázová stanice a Gateway

Údaje pro objednání

Báze testo Saveris V3.0 testo UltraRange Gateway

Báze testo Saveris vč. akumulátoru  
a konfiguračního kabelu.
Upozornění: Komunikační moduly a síťové zdroje 
nejsou součástí dodávky.

Gateway pro rádiové připojení testo 
UltraRange vč. konfiguračního kabelu.
Upozornění: Komunikační moduly a síťové 
zdroje nejsou součástí dodávky.

Obj. číslo 0572 9320 Obj. číslo 0572 9310

Příslušenství

Příslušenství pro bázi testo Saveris V3.0 a testo UltraRange Gateway Obj. číslo

Stojánek 0554 7200

Síťový zdroj s USB kabelem 0572 5004

Komunikační modul testo UltraRange (EU) 0554 9311 02

Příslušenství pro bázi testo Saveris V3.0 Obj. číslo

Náhradní akumulátor 0515 5107

LTE modem (Evropa, Střední východ, Afrika) 0554 7210

Externí anténa pro LTE modem 0554 7230

Modul alarmu (optický a zvukový) 0572 9999 
pro provoz: je vyžadován  

24V síťový zdroj 0554 1749

* Poznámky: Komunikační moduly pro Ultra Range Gateway US, CN, APAC, KR, IN a RU na vyžádání.
                    LTE modem pro Ameriku, Azii a Austrálii na vyžádání.
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Integrace mnoha dalších měřených veličin prostřednictvím 

připojení 4 - 20 mA nebo 0 až 10V

Standardizovaná rozhraní pro snadnou integraci

Snadné připojení k záznamníku dat testo 150 TUC4  

přes TUC konektor (Testo Universal Connector)

Digitálně analogový propojovací člen  
s proudovým / napěťovým vstupem  
pro modul záznamníku dat testo 150 TUC4

Kromě teploty a vlhkosti lze do systému monitorování 

okolního prostředí Testo integrovat i další měřené veličiny, 

jako je diferenční tlak. Lze například integrovat všechny 

převodníky se standardizovanými proudovými a napěťovými 

vstupy.  

Digitálně analogový propojovací člen je pomocí záznamníku 

dat testo 150 TUC4 do systému Saveris snadno integrován 

přes Ethernet, WLAN nebo rádiovou technologii  

testo UltraRange. 

testo Saveris

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Digitálně analogový propojovací člen

Údaje pro objednání

Digitálně analogový propojovací 
člen pro testo 150

Obj. číslo 0572 2166

Poznámka: Technická data digitálně analogového propojovacího členu najdete na straně 23
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°C

%RV

Velmi přesné digitální sondy pro prostředí regulované GxP

Výměna sondy během několika sekund, bez mezer  

v dokumentaci

Široký rozsah měření teploty

Snadná manipulace a instalace

Efektivní systém monitorování s digitálními dveřními kontakty

Digitální teplotní a vlhkostní sondy  
pro modul záznamníku testo 150 TUC4

Digitální sondy umožňují provádět velmi přesná měření 

veličin relevantních pro GxP v regulovaném prostředí.  

Pro kalibraci sond není nutné přerušovat měření - jsou 

vyměňovány za provozu. Není třeba odebírat záznamníky 

dat a v naměřených hodnotách nevznikají žádné mezery. 

Digitální sondy lze použít s modulem záznamníku  

dat testo 150 TUC4 a mohou těžit z všestrannosti systému 

monitorování prostředí testo Saveris: Používejte buď různé 

komunikační infrastruktury, jako je WLAN nebo Ethernet, 

nebo nejmodernější - rádiovou technologii testo UltraRange 

pro bezkonkurenční, bezpečnou a efektivní komunikaci  

na velké vzdálenosti v proprietární síti.

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Digitální teplotní a vlhkostní sondy

Poznámka: Technická data digitálních teplotních a vlhkostních sond najdete na straně 24
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Digitální teplotní a vlhkostní sondy

Údaje pro objednání

Matice sond/záznamníků

Obj. číslo Popis testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Digitální sondy

0572 2162 Digitální krátká teplotní NTC sonda X – –

0572 2163 Digitální kabelová teplotní sonda PT100 X – –

0572 2164 Digitální krátká vlhkostní/teplotní sonda X – –

0572 2165 Digitální kabelová vlhkostní/teplotní sonda X – –

0572 2161 Digitální dveřní kontakt X – –

0618 0071 Ohebná digitální teplotní sonda Pt100 X – –

0618 7072 Digitální laboratorní sonda PT100 opláštěná sklem X – –

Příslušenství

Teplotní rozsah Obj. číslo

Prodlužovací kabel 2 m* -30 až +50 °C 0449 3302

Prodlužovací kabel 6 m* -30 až +50 °C 0449 3306

Prodlužovací kabel 10 m* -30 až +50 °C 0449 3310

* Poznámka: Nelze použít pro sondy 0618 0071 a 0618 7072.
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°C
Velmi přesná měření v prostředí regulovaném GxP

Široký rozsah měření teploty

Rozsáhlé portfolio sond - možné volitelné přizpůsobení

Krátká doba odezvy

K dispozici jsou různé varianty kabelů a jejich délky

Analogové teplotní sondy pro moduly  
záznamníku testo 150 TC4

Analogové teplotní sondy Testo pokrývají téměř všechny 

možné scénáře měření teploty ve farmaceutickém sektoru.

Odporové NTC sondy jsou výjimečně robustní a spolehlivé. 

Vyznačují se také vysokým stupněm přesnosti a širokou 

škálou aplikací při měření teploty.

 

Platinové odporové sondy (PT100) se používají, když  

je třeba měřit širší teplotní rozsah, než jaký mohou pokrýt 

například odporové NTC sondy.

Termočlánky skutečně vynikají díky flexibilnímu a širokému 

výběru vhodných senzorů pro širokou škálu aplikací.

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Analogové teplotní sondy

Poznámka: Technická data analogových teplotních sond najdete na stranách 25 a 26
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Analogové teplotní sondy

Matice sond/záznamníků

T
yp

Sonda vhodná pro záznamník dat

Sondy Obj. číslo
testo 150

TUC4
testo 150

TC4
testo 150

DIN2

N
T

C

Vpichovací NTC sonda s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 1001 – – X

Externí teplotní sonda 12 mm, násuvná, bez kabelu 0572 2153 – – X

Krátká sonda, IP 54 0628 7510 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 6 m, IP 67 0610 1725 – – X

Stacionární sonda s hliníkovým pouzdrem, IP 65 0628 7503 – – X

Teplotní sonda se suchým zipem pro průměr potrubí až do max. 75 mm 0613 4611 – – X

Sonda pro měření povrchu 0628 7516 – – X

Teplotní sonda k měření povrchu stěn 0628 7507 – – X

Potravinářská NTC sonda z ušlechtilé oceli (IP65) s PU kabelem 0613 2211 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC sonda 0613 1212 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 1,5 m, IP 67 0628 0006 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda 0615 1212 X – –

Robustní sonda okolního vzduchu 0615 1712 X – –

Teplotní sonda se suchým zipem 0615 4611 X – –

P
t1

0
0 Vpichovací sonda Pt100 s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP54 0572 7001 – – X

Robustní, vodotěsná ponorná/vpichovací sonda Pt100 0609 1273 – – X

Robustní potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli(IP65) 0609 2272 – – X

T
C

Vpichovací sonda, TC Typ K s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 9001 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 800 mm, skleněné vlákno 0602 0644 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, skleněné vlákno 0602 0645 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, PTFE 0602 0646 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 20 N, s magnety 0602 4792 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 10 N, s magnety 0602 4892 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro měření ve vzduchu/v plynech 0602 5693 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná 0602 5792 – X –

Ohebná, lehká ponorná měřicí špička 0602 0493 – X –

Potrubní klešťová sonda pro potrubí o průměru 5 až 65 mm 0602 4592 – X –

Potrubní ovinovací sonda se suchým zipem 0628 0020 – X –

Stacionární sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli 0628 7533 – X –

Vodotěsná, superrychlá jehlová sonda 0628 0027 – X –

Sonda pro zmrazené zboží k zašroubování bez předvrtání 0603 3292 – X –

Robustní potravinářská vpichovací sonda se speciální rukojetí 0603 2492 – X –

Vodotěsná standardní ponorná/vpichovací sonda 0603 1293 – X –
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Klientský a prohlížecí software včetně databáze pro instalaci  

na PC nebo na server

Rychlá lokalizace a analýza alarmů s grafickou vizualizací

Přístup k datům nezávislý na platformě

Přizpůsobitelná správa alarmů a hlášení

Snížené požadavky na školení a nízký potenciál chyb  

díky intuitivnímu ovládání

Možnost potvrzení alarmu pomocí chytrého zařízení

Software pro správu naměřených dat  
pro průmysl a prostředí regulované GxP

V softwaru testo Saveris jsou všechna naměřená data 

kompletně porovnávána, vizualizována a dokumentována.

Validovatelná verze softwaru CFR zajišťuje přísné 

dodržování US 21 CFR část 11 a přílohy 11 pokynů EU 

GMP prostřednictvím maximální integrity dat, auditní stopy, 

uživatelských úrovní s různými uživatelskými právy  

a elektronických podpisů.

Webový intuitivní kokpit softwaru testo Saveris CFR navíc 

umožňuje identifikovat a potvrzovat alarmy kdykoliv  

a z jakéhokoliv koncového zařízení.

Alarmy jsou jasně zobrazeny v kokpitu a již je nelze 

přehlédnout. Každé potvrzení alarmu musí být doplněno 

osobním digitálním podpisem a povinným komentářem  

k události.

testo Saveris CFR
testo Saveris PRO
Kokpit

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
testo Saveris Software
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
testo Saveris Software

testo Saveris Software
-  Správa alarmů vč. řízení eskalace
-  Správa kalibrace
-  Rozšířené analytické funkce bez exportu dat jako soubor CSV  

(volitelně však také možné)
-  Individuální podávání zpráv na základě předpisů a přání uživatele
- Analýza a grafické / tabulkové zobrazení naměřených dat
-  Koncept klient-server: naměřená data mohou být monitorována 

různými počítači připojenými k síti
-  Všechna zaznamenaná naměřená data z monitorování vlhkosti  

a teploty jsou centrálně archivována a uložena proti neoprávněné 
manipulaci pomocí softwaru testo Saveris.

Kokpit
-  Snadný a na místě nezávislý přístup k měřeným datům i potvrzení 

alarmu prostřednictvím Vašeho chytrého zařízení
-  Snadné a intuitivně ovládané uživatelské rozhraní nezávislé  

na platformě
-  Snadné zaškolení a vytváření obsahu školení a standardních 

pracovních postupů
-  Geograficky hierarchická struktura umožňuje přiblížení komplexních 

systémů s velkým počtem míst měření
-  Výkonná správa uživatelů založená na obsahu Windows Active 

Directory zákazníka
-  Správa přístupových práv a práv na potvrzení alarmu
-  Individualizace systému nahráním vlastních plánů podlaží a míst 

měření a loga

Údaje pro objednání

-  Auditní stopu a zásady ERES (Electronic Records / Electronic 
Signatures), na základě regulačních požadavků podle 21CFR část 11 
a přílohy 11 EU předpisů GMP

-  Výkonnou správu uživatelů založenou na různých uživatelských 
skupinách systému Windows a příslušných platných položkách 
služeb Windows Active Directory

Software testo Saveris CFR
zahrnuje také

testo Saveris PRO

testo Saveris CFR

Obj. číslo 0572 0181

Obj. číslo 0572 0190

Obj. číslo 0572 0182

Obj. číslo 0572 0193

Obj. číslo 0572 0195

Software testo Saveris PRO (1-10 uživatelů) + kokpit

Licence testo Saveris PRO (+1 uživatel)

Softwarová licence testo Saveris CFR (1–10 uživatelů) + kokpit

Softwarová licence testo Saveris CFR (+1 uživatel)

Softwarová licence testo Saveris CFR (neomezená)
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2 testo 150 T1

Displej

Typ displeje Segmentový displej

Funkce displeje Zobrazení 2 měřicích kanálů, překročení mezních hodnot, stavu připojení, síly signálu, stavu baterie,  
displej lze deaktivovat

Fyzické specifikace

Materiál pouzdra PC/PET (vpředu) / ABS+PC+10% GF/PET (vzadu)

Velikost (Š x V x D) 69,3 x 88,0 x 29,0 mm 69,3 x 89,3 x 29,0 mm 69,3 x 87,9 x 29,0 mm 69,3 x 88,3 x 29,0 mm

Rozsah měření
Analogové (NTC): 
-40 až +150 °C 

Digitální: Viz sondy

1. TC typu K: -200 až +1350 °C 
2. TC typu J: -100 až +750 °C 
3 TC typu T: -200 až +400 °C

NTC: -40 až +150 °C 
Pt100 (s externí sondou):  

-200 až +600 °C

-40 až +50 °C 
(interní sonda)

Přesnost (± 1 číslice) Analogová (NTC): ±0,3 °C 
Digitální: Viz sondy

±(0,5 °C + 0,5% měřené 
hodnoty) 

NTC: ±0,3 °C 
Pt100: ±0,1 °C (0 až +60 °C) 

±0,2 °C (-100 až +200 °C) 
±0,5 °C ( jiné měřicí rozsahy)

±0,4 °C

Rozlišení
Analogová (NTC): 0,1 °C / 

0,1 °F  
Digitální: Viz sondy

0,1 °C NTC: 0,1 °C / 0,1 °F 
Pt100: 0,01 °C / 0,01 °F 0,1 °C / 0,1 °F

Hmotnost Cca 255 g

Třída krytí IP IP 67 a IP 65 (s namontovaným testo UltraRange a WLAN komunikačním modulem), IP 30 (Ethernet) (vždy bez sondy)

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -40 až +50 °C

Napájení

Napájení volitelně přes síťový zdroj a micro USB (0572 5004)

Typ baterie 4 x AA alkalické manganové baterie
Při teplotách pod +10 °C se doporučuje používat baterie Energizer Li (0515 0572)

Životnost baterie

testo UltraRange:  
Až do 7,2 let

WLAN: 3,5 let
(1 h komunikační cyklus, 
15 minut měření, +25 °C, 
připojena 1 digitální NTC 

sonda)

testo UltraRange:  
Až do 6,4 let

WLAN: 3,3 let
(1 h komunikační cyklus, 
15 minut měření, +25 °C, 
připojena 1 sonda typu K)

testo UltraRange:  
Až do 6,7 let

WLAN: 3,7 let
(1 h komunikační cyklus, 
15 minut měření, +25 °C, 

připojena 1 analogová NTC 
sonda) 

testo UltraRange:
Až do 7,2 let

WLAN: 3,5 let
(1 h komunikační cyklus,  
15 minut měření, +25 °C)

Rozhraní

Připojení

4x TUC  
micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

4x termočlánek (Typu K, J, T)
micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

2x miniDIN
micro USB 

TCI (testo Communication 
Interface)

micro USB
TCI (testo Communication 

Interface)

Ukládání naměřených dat

Interval měření 5 sekund až 24 hodin (ethernetová komunikace) / 1 minuta až 24 hodin (rádio testo UltraRange nebo WLAN)

Kanály 16 4 2 1

Vnitřní paměť
(na kanál) min. 16 000 záznamů min. 64 000 záznamů min. 128 000 záznamů 256 000 záznamů

Komunikační cyklus 1 minuta až 24 hodin

Ostatní

Nástěnný držák Zahrnuto

Technická data pro moduly záznamníku dat
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data

Technická data pro komunikační moduly

LAN/PoE  
komunikační modul

WLAN  
komunikační modul

testo UltraRange  
komunikační modul

Fyzické specifikace

Materiál pouzdra Plast

Velikost (Š x V x D) 67,8 x 29,5 x 28,9 mm 67,8 x 12,2 x 28,9 mm 67,8 x 112,8 x 28,9 mm

Hmotnost Cca 45 g Cca 17 g Cca 30 g

Třída krytí IP  
(při připojení k modulu 
záznamníku dat testo 150)

IP 30 IP 67 IP 67

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -35 až +50 °C  -35 až +50 °C  -40 až +50 °C

Napájení

Napájení via PoE (Třída 0) via TCI via TCI

Rozhraní

Připojení LAN (přenosová rychlost: 10/100 Mbit) TCI TCI

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2, testo 150 T1

Ukládání naměřených dat

Komunikační cyklus 1 min až 24 h

Ostatní

Rádiová frekvence – 2,4 GHz

868 MHz (Evropa) 
868 MHz (Čína) 

920 MHz (Asijský Pacifik*) 
915 MHz (Amerika) 

922 MHz (Jižní Korea) 
865 MHz (Indie) 

868 MHz (Rusko)

Dosah přenosu 20 m uvnitř budov
100 m uvnitř budov (v závislosti na 

prostorových podmínkách)
17 km bez překážek

*Japonsko, Malajsie, Singapur, Tchaj-wan, Macao
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data

Technická data pro Bázi testo Saveris V 3.0 
a testo UltraRange Gateway

 
Báze testo Saveris V3.0 testo UltraRange Gateway

Fyzické specifikace

Materiál pouzdra ABS/PC plast

Rozměry (D x Š x V) 193 x 112 x 46 mm

Hmotnost Cca 370 g Cca 314 g

Třída krytí IP IP20

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -20 až +60 °C -20 až +80 °C

Provozní teplota +5 až +35 °C 0 až +45 °C

Napájení

Napájení PoE třída 0; volitelně přes síťový zdroj a kabel micro USB (obj. č. 0572 5004)

Typ akumulátoru

Akumulátor Li-Ion, 3,7 V / 2,6 Ah,
Obj. číslo 0515 0107
(pro zálohování dat  

a nouzový alarm v případě výpadku napájení)

–

Rozhraní

Připojení

2x USB 
LAN/PoE: 

Přenosová rychlost 10/100 Mbit 
PoE třída 0 
micro USB 

připojení relé alarmu

1x USB 
LAN/PoE: 

Přenosová rychlost 10/100 Mbit 
PoE třída 0 
micro USB

Kanálů na bázi 3 000 –

Záznamníků na Gateway – 40

Ukládání naměřených dat

Paměť Smyčka –

Max. počet naměřených 
hodnot 120 000 000 –

Vnitřní paměť
(na kanál) 40 000 –

Ostatní

Relé alarmu K dispozici je připojení pro externí relé alarmu –

GSM modul přes LTE modem –
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data

Fyzické specifikace

Materiál pouzdra Plast

Velikost (Š x V x D) 85 x 100 x 38 mm

Hmotnost 240 g

Třída krytí IP IP54

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota -25 až +60 °C

Provozní teplota +5 až +45 °C

Napájení

Napájení Napájení přes záznamník testo 150 TUC4

Rozhraní

Připojení 2- nebo 4-vodičový proudový / napěťový vstup

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4

Ukládání naměřených dat

Rozsah měření 4 až 20 mA; 0 až 10 V

Interval měření 1 min až 24 h

Vnitřní paměť
(na kanál) 6 000 záznamů

Komunikační cyklus záleží na způsobu komunikace testo 150

Přesnost

Proudový vstup
Maximální chyba: ± 0,03 mA

Rozlišení (minimální chyba): 0,75 µA (16 Bit) typická chyba: 5 µA

Napěťový vstup
Maximální chyba 0 až 1 V: rozlišení ± 1,5 mV (minimální chyba): 39 µV (16 Bit)

Typická chyba: 250 µV
0 až 5 V maximální chyba: rozlišení ± 7,5 mV (minimální chyba): 0,17 mV typická chyba: 1,25 mV

0 až 10 V maximální chyba: ± 15 mV
Rozlišení (minimální chyba): 0,34 mV

Typická chyba: 2,50 mV

Technická data pro digitálně analogový propojovací člen
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Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
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Technická data pro 
digitální teplotní a vlhkostní sondy

Sondy Digitální krátká teplotní 
NTC sonda

Digitální krátká vlhkostní / 
teplotní sonda

Digitální kabelová vlhkostní 
/ teplotní sonda

Digitální dveřní kontakt

Obj. číslo 0572 2162 0572 2164** 0572 2165** 0572 2161

Měřené veličiny °C/°F °C/°F, %RV (+ °Ctd, g/m³) °C/°F, %RV (+ °Ctd, g/m³) –
Typ sondy NTC NTC NTC –
Provozní teplota -30 až +50 °C
Skladovací teplota -30 až +60 °C
Rozsah měření -30 až +50 °C -30 až +50 °C/ 0 až 100 %RV (bez kondenzace) I/O
Přesnost systému ±0,4 °C ±0,4 °C při +25 °C

±2,0 %RV při 0 až 90 %RV při +25 °C
± 0,03 %RV/K (k=1)

–

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %RV –
Rozměry Délka 140 mm

Ø 15 mm
Délka 140 mm 

Ø 15 mm
Délka 30 mm / šířka 40 mm / 

výška 7 mm
Průměr kabelu – – 5 mm 2 mm
Délka kabelu – – 1,3 m 1,3 m
Třída ochrany IP42 v systému záznamníku dat / sondy
Hmotnost 17,2 g 17,4 g 40,8 g 22,8 g
t90 °C 240 s °C 240 s / %RV 20 s °C 240 s / %RV 20 s –
Konektory TUC
** Nepoužívejte hlavici sondy v kondenzační atmosféře. Pro kontinuální aplikaci v oblastech s vysokou vlhkostí: > 80% RV při ≤ 30 °C po dobu > 12 h  
a > 60% RV při > 30 °C po dobu > 12 h, kontaktujte prosím servisní oddělení Testo nebo nás kontaktujte prostřednictvím webových stránek Testo.

Sondy Digitální kabelová teplotní  
sonda PT100

Ohebná digitální teplotní  
sonda Pt100

Digitální laboratorní sonda PT100  
opláštěná sklem

Obj. číslo 0572 2163* 0618 0071 0618 7072

Měřené veličiny °C/°F °C/°F °C/°F
Typ sondy Pt100 Pt100 Pt100
Provozní teplota -30 až +50 °C
Skladovací teplota -30 až +60 °C
Rozsah měření -85 až +150 °C (pouze sondy a kabel) -100 až +260 °C -50 až +400 °C
Přesnost systému ±(0,25 °C + 0,3% hodnoty)  

při -49,9 až +99,9 °C 
±0,55 °C zbývající měřící rozsah

±(0,3 °C + 0,3% měřené hodnoty) ±(0,3 °C + 0,3% měřené hodnoty)  
(-50 až +300 °C)

±(0,4 °C + 0,6% měřené hodnoty)  
(+300,01 až +400 °C)

Rozlišení 0,01 °C 0,01 °C 0,01 °C
Rozměry Délka 90 mm 

Ø 3 mm
Délka 1000 mm 

Ø 4 mm
Délka 200 mm 

Ø 6 mm
Průměr kabelu 5 mm 4 mm 3 mm
Délka kabelu 1,3 m 1 m 1,6 m
Třída ochrany IP42 v systému záznamníku dat / sondy
Hmotnost 23,8 g 29 g 39 g
t90 °C 20 s °C 45 s °C 45 s
Konektory TUC
*Pt100 třída přesnosti A
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Rozměry 
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90 Obj. číslo

TC sondy

Vpichovací sonda, TC Typ K s 
plochým kabelem, délka kabelu 2 
m, IP 54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +220 °C Třída 1* 7 s 0572 9001

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 800 mm, skleněné 
vlákno,  
TC typu K

Ø 1,5 mm

800 mm -50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0644

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, skleněné 
vlákno,  
TC typu K

Ø 1,5 mm

1500 mm
-50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0645

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, PTFE, TC 
typu K Ø 1,5 mm

1500 mm
-50 až +250 °C Třída 2* 5 s 0602 0646

Magnetická sonda, adhezivní síla 
přibl. 20 N, s magnety, pro měření 
na kovových površích, TC typu K, 
připojení: pevný kabel

Ø 20 mm
35 mm -50 až +170 °C Třída 2* 150 s 0602 4792

Magnetická sonda, adhezivní síla 
přibl. 10 N, s magnety, pro vyšší 
teploty, pro měření na kovových 
površích, TC typu K, připojení: pevný 
kabel 1,6 m

Ø 21 mm

75 mm -50 až +400 °C Třída 2* 60 s 0602 4892

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro 
měření ve vzduchu/ve spalinách 
(není vhodná pro měření v hutích), 
TC typu K Ø 3 mm

1000 mm
-200 až  
+1300 °C

Třída 1* 4 s 0602 5693

Ponorná měřicí špička, ohebná,  
TC typu K

Ø 1,5 mm

500 mm -200 až  
+1000 °C

Třída 1* 5 s 0602 5792

Ohebná, lehká ponorná měřicí 
špička, ideální pro měření malých 
objemů, jako jsou Petriho misky, 
nebo pro měření povrchu (např. fix-
ovaná lepicí páskou)

500 mmØ 0,25 mm
-200 až 
+1000 °C

Třída 1* 1 s 0602 0493

TC typu K, 2 m, tepelně izolovaný vodič FEP, odolný teplotám do 
200 °C, oválný kabel o rozměrech: 2,2 mm x 1,4 mm

Potrubní klešťová sonda pro potrubí 
o průměru 5 až 65 mm, s vyměnitel-
nou měřicí hlavicí, krátkodobý měřicí 
rozsah do +280 °C, TC typu K, 
připojení: pevný kabel 1,2 m

-60 až +130 °C Třída 2* 5 s 0602 4592

Potrubní ovinovací sonda se suchým 
zipem, pro měření teploty na trub-
kách o průměru do max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TC typu K, připojení: 
pevný kabel 1,5 m

20 mm

395 mm -50 až +120 °C Třída 1* 90 s 0628 0020

Stacionární sonda s pouzdrem z 
ušlechtilé oceli, TC typu K, připojení: 
pevný kabel 1,9 m Ø 6 mm

40 mm -50 až +205 °C Třída 2* 20 s 0628 7533

Vodotěsná, superrychlá jehlová 
sonda pro měření bez viditelného 
vpichu, TC typu T, pevný kabel

150 mm

Ø 1,4 mm

-50 až +250 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbytek měřicího 
rozsahu)

2 s 0628 0027

Sonda pro zmrazené zboží k 
zašroubování bez předvrtání; TC 
typu T, zásuvný kabel

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbytek měřicího 
rozsahu)

8 s 0603 3292

Robustní potravinářská vpichovací 
sonda se speciální rukojetí, vyz-
tužený kabel (PVC), TC typu T, pevný 
kabel

115 mm 30 mm
Ø 5 mm

Ø 3,5 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbytek měřicího 
rozsahu)

6 s 0603 2492

Vodotěsná standardní ponorná/
vpichovací sonda, TC typu T, pevný 
kabel

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbytek měřicího 
rozsahu)

7 s 0603 1293

*Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 až +1000 °C (typ K), třídy 2 se vztahuje na -40 až +1200 °C (typ K), třídy 3 se vztahuje na -200 do +40 °C (typ K).

Technická data pro TC sondy

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data
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Technická data pro NTC / Pt100 sondy

Rozměry 
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90
Obj. číslo

NTC sondy

Vpichovací NTC sonda s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54

Ø 5 mm

90 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +125 °C ±0,5% měřené hodnoty  
(+100 až +125 °C)
±0,2 °C (-25 až +80 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

8 s 0572 1001

Externí teplotní sonda 12 mm, 
násuvná, bez kabelu

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

-30 až +50 °C ±0,2 °C (-30 až +50 °C) 240 s 0572 2153

Krátká sonda, IP 54

Ø 3 mm

35 mm -20 až +70 °C ±0,2 °C (-20 až +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 až +70 °C)

15 s 0628 7510

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 6 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; délka kabelu: 6 m Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0,2 °C (-25 až +74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

5 s 0610 1725

Stacionární sonda s hliníkovým 
pouzdrem, IP 65, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 2,4 m Ø 6 mm

40 mm -30 až +90 °C ±0,2 °C (0 až +70 °C)
±0,5 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

190 s 0628 7503

Teplotní sonda se suchým zipem pro 
průměr potrubí až do max. 75 mm, 
Tmax +75 °C, NTC, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 1,5 m

30 mm

300 mm -50 až +70 °C ±0,2 °C (-25 až +70 °C)
±0,4 °C (-50 až -25,1 °C)

60 s 0613 4611

Sonda pro měření povrchu, pevný 
kabel, 2 m

40 mm
8 x 8 mm

-50 až +80 °C ±0,2 °C (0 až +70 °C) 150 s 0628 7516

Teplotní sonda k měření povrchu 
stěn, např. jako důkaz strukturálního 
poškození budov, připojení: pevný 
kabel; 
Délka kabelu: 3 m

-50 až +80 °C ±0,2 °C (-25 až +80 °C)
±0,5 °C (-40 až -25,1 °C)

20 s 0628 7507

Potravinářská NTC sonda z 
ušlechtilé oceli (IP65) s PUR 
kabelem, připojení: pevný kabel; 
Délka kabelu: 1,6 m

Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +150 °C ±0,5% měřené hodnoty 
(+100 až +150 °C)
±0,2 °C (-25 až +74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

8 s 0613 2211

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0,5% měřené hodnoty 
(+100 až +150 °C)
±0,2 °C (-25 až +74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

10 s 0613 1212

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 1,5 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; 
Délka kabelu: 1,5 m

Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0,2 °C (-25 až +74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

5 s 0628 0006

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0,5% měřené hodnoty 
(+100 až +150 °C)
±0,2 °C (-25 až +74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

10 s 0615 1212

Robustní NTC sonda okolního 
vzduchu, pevný kabel 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +125 °C ±0,2 °C (-25 až +80 °C)
±0,4 °C (zbytek měřicího 
rozsahu)

60 s 0615 1712

Teplotní sonda se suchým zipem 
(NTC), pevný kabel 1,4 m

300 mm

30 mm
-50 až +70 °C ±0,2 °C (-25 až +70 °C)

±0,4 °C (-50 až -25,1 °C)
60 s 0615 4611

Standardní teplotní sondy z řady Testo lze individuálně přizpůsobit Vaší aplikaci.
Pro více informací kontaktujte svého partnera Testo.

Pt100 sondy

Vpichovací sonda Pt100 s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP54

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -85 až +150 °C Třída A* 35 s 0572 7001

Robustní, vodotěsná ponorná/
vpichovací sonda Pt100, pevný 
kabel

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbytek měřicího 
rozsahu)

12 s 0609 1273

Robustní potravinářská sonda Pt100 
z ušlechtilé oceli(IP65), připojení: 
pevný kabel Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbytek měřicího 
rozsahu)

10 s 0609 2272

* Podle normy EN 60751 se třídy přesnosti A a B vztahují na -200 až +600 °C (Pt100).

Systém monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
Technická data



Provádíme kalibrace teploty, vlhkosti a proudění vzduchu a další veličiny mimo rozsah akreditace.
Informujte se telefonicky 222 266 710 nebo e-mailem servis@testo.cz

Kalibrace u společnosti Testo
– přehled Vašich výhod:

• Zvyšování kvality produkce

• Zabránění zmetkovitosti a dodatečných prací

• Splnění norem, směrnic a standardů

•  Ochrana před případnými nároky na náhradu

Doporučení:
minimálně tři kalibrační body - standardně jsou však čtyři kalibrační 
body rozložené v celém rozsahu používání.
Jestliže teplotní sonda sleduje teplotní proces v rozsahu od 50 °C do 
250 °C, mohly by být zvoleny následující tři kalibrační body.

Kalibrační body

Testo nabízí svým zákazníkům profesionální podporu také v těchto oblastech:
• Validace • Správa měřidel

• Kvalifikace • Kalibrace u zákazníka

• Mapování

Další služby

Požadovaná 
hodnota ve °C

Nejspodnější
procesní bod

Procesní bod ve středu
rozsahu kalibrace

Nejvyšší procesní bod

Kalibrování Vašich měřicích přístrojů 

v akreditovaných laboratořích

• Správné výsledky měření díky kalibraci

– návaznost na národní a mezinárodní standardy

• Podle individuální potřeby obdržíte kalibraci v rozsahu akreditace,

nebo kalibraci ISO

• Využijte našich letitých zkušeností v měřicí technice

Testo – Váš partner 
pro kalibrace

• Kalibrace přístrojů také jiných značek / výrobců

Druhy kalibrací
Co je kalibrace
Jde o porovnání hodnoty etalonu a kalibrovaného měřidla.
Zákazníci mají různé požadavky na kalibrace a kontroly jejich přístrojů. 
Pokud je zákazník kontrolován (auditován) externími organizacemi 
(úřady), měl by zvážit kalibraci v rozsahu akreditace.
Kalibraci v rozsahu akreditace by měli zvolit ti uživatelé, kteří chtějí 
provést kalibraci měřidla jako vlastní etalon, tedy měřidlo který 
používají ke kalibracím dalších přístrojů (interní kalibrace). 
Rozhodnutí o vhodnosti kalibrace mimo rozsah akreditace nebo 
v rozsahu akreditace obvykle závisí na interním procesu uživatele, 
který by měl zvážit všechny souvislosti a rizika.

Kalibrace v rozsahu akreditace
např.: ČMI nebo DAkkS (Německo).

Firmy, které musí nebo se rozhodnou pro akreditovanou kalibraci, 
obdrží službu na nejvyšší úrovni techniky měření. Kalibrační postupy 
a dokumenty jsou měřítkem pro všechna průmyslová zadání kalibrací.

Testo - Váš partner pro kalibrace a servis.

Servisní služby
Autorizovaný servis Testo, s.r.o.
Zajišťujeme profesionální servis všech přístrojů značky testo. Opravy 
a servis jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních. Naši pracovníci 
jsou pravidelně školeni výrobcem přístrojů Testo SE & Co. KGaA. 
Mezi standardní služby servisu Testo, s.r.o. patří:
• instalace u zákazníka, 
• zaruční a pozáruční opravy

Testo Česká republika nabízí k prodeji přístrojů také profesionální servis a služby kalibrační laboratoře.

Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344

akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.
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Autorizované zastoupení Testo v Brně

Slovanské náměstí 8a, 612 00 Brno

+420 732 814 563 Radek Kadlec 
+420 604 742 598 Jaromír Kadlec 

+420 777 181 574 Petr Kadlec
e-mail: info@testoinfo.cz

www.twww.testoinfo.cz
e-shop: www.merici-pristroje-kadlec.cz




