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Технічні дані

Дані вимірювань передаються по WiFi на хмарний сервіс 

Testo Cloud 

Доступ до результатів вимірювань із ПК, смартфона або 

планшета, підключених до Інтернету 

Аварійні оповіщення надсилаються по SMS або 

електронною поштою 

Компактні розміри та унікальний дизайн роблять 

систему практично непомітною 

Індивідуальна декоративна кришка дозволяє оптимально 

підлаштувати реєстратор до будь-якого оточення 

Система WiFi реєстраторів 
даних testo 160

для моніторингу температури, вологості, 
освітленості, УФ випромінювання, 
концентрації CO2 і атмосферного тиску.
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Система моніторингу testo 160 вимірює основні параметри 

навколишнього середовища у вітринах, виставкових 

залах, на складах та під час транспортування. Реєстратори 

передають виміряні дані по WiFi на хмарний сервіс Testo 

Cloud. Отримати доступ до даних можна у будь-який 

час за допомогою інтернет-браузера на ПК, смартфоні 

або планшеті. У разі перевищення граничних значень, 

Вам негайно буде відправлено аварійне повідомлення 

по SMS та/або на електронну пошту. Також, можливе 

встановлення аварійної межі для освітленості, система 

повідомить вас, якщо акумульована кількість світла за 

день, тиждень або місяць вища ніж задана.

Завдяки декоративній кришці з індивідуальним кольором 

та дизайном реєстратори непомітно інтегруються в будь-

який інтер’єр виставок та вітрин. Зонди температури та 

вологості з кріпленням в отворі стіни - ідеальне рішення 

для маленьких вітрин, в яких нема місця для розміщення 

реєстратора. 

Разом з testo 160 ви зможете контролювати всі важливі 

параметри навколишнього середовища, що дозволить 

убезпечити цінні експонати та дотриматись вимог по їх 

зберіганню. 
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Онлайн моніторинг кліматичних умов з testo 160

За допомогою системи моніторингу testo 160 ви маєте повний контроль над всіма важливими параметрами 

оточуючого середовища в будь який час в будь якому місці.
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testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

Вбудований датчик Зонд, що підключається

Хмарний сервіс 

testo Cloud



testo 160

Хмарний сервіс testo 160 Cloud

Пакети підключення

Хмарний сервіс testo 160 Cloud є центральним елементом 

системи моніторингу testo 160. З його допомогою можна 

сконфігурувати WiFi логери даних, встановити граничні 

значення та проаналізувати результати вимірювань. Для 

доступу в хмарний сервіс Вам попередньо необхідно 

зареєструватися на www.museum.saveris.net 

Базовий Розширений

від 15 хв. до 24 годин Цикл вимірювання від 1 хв. до 24 годин

від 15 хв. до 24 годин Цикл передачі даних від 1 хв. до 24 годин

До 3-х місяцівЗберігання даних До 2-х років

Вручну (.pdf/.csv)Звіти
Вручну (.pdf/.csv)

Автоматично (.pdf/.csv)

Для одного вимір. каналу (зовнішній 
зонд є окремим вимір. каналом) Аналіз даних

Максимум для  10 вимірювальних 
каналів одночасно 

1Кількість користувачів 
облікового запису

10

Необмежена

Верхня/нижня аварійні межі

Кількість WiFi логерів для 
одного облікового запису

Опції аварійних 
повідомлень

Необмежена

• Верхня/нижня аварійні межі
• Затримка авар. сигналу

• Керуванням часом авар. сигналу

ТакАвар. повідомл. ел. поштою Так

НіSMS авар. повідомлення

• Низький заряд батареї

• Переривання радіозв’язку

• Переривання електроживлення

Повідомлення про стан 

системи

• Низький заряд батареї

• Переривання радіозв’язку

• Переривання електроживлення

В залежності від необхідного функціоналу, для вирішення 

ваших задач можна обрати Базовий або Розширений 

пакет з додатковими можливостями. В обох пакетах 

ви отримуєте доступ до програмного інтерфейсу для 

налаштування приладів, обробки результатів вимірювань 

та створення звітів.

12-місяці 
ліцензія  

№ замовл. 
0526 0735

24-місяці 
ліцензія  

№ замовл. 
0526 0732

36-місяці 
ліцензія  

№ замовл. 
0526 0733

• Включаючи 25 SMS на логер в рік
• Більше SMS за додаткову ціну

Зареєструйтеся прямо зараз: www.museum.saveris.net
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testo 160 TH

testo 160 THL

testo 160 IAQ

testo 160 THE

testo 160 E

WiFi реєстратор 
даних testo 160 TH із 
вбудованими датчиками 
вологості та температури

WiFi реєстратор даних testo 
160 THL із вбудованими 
датчиками вологості, 
температури, освітленості 
та УФ випромінювання

WiFi реєстратор даних testo 
160 IAQ для визначення 
якості повітря з дисплеєм 
та вбудованими датчиками  
вологості, температури, 
CO2 і атмосферного тиску, з 
блоком живлення

WiFi реєстратор даних testo 
160 THE із вбудованими 
датчиками вологості, 
температури та можливістю 
підключення двох зондів 
на вибір: температури і 
вологості, освітленості та 
УФ випромінювання або 
тільки освітленості

WiFi реєстратор даних 
testo 160 E із можливістю 
підключення двох зондів 
на вибір: температури і 
вологості, освітленості та 
УФ випромінювання або 
тільки освітленості 

Замовлення № 0572 2021

Замовлення №  0572 2024

Замовлення № 0572 2014

Замовлення №  0572 2023

Замовлення № 0572 2022

Дані для замовлення WiFi реєстраторів даних
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Технічні дані WiFi реєстраторів даних

WiFi  
логер даних testo 

160 TH

WiFi  
логер даних testo 

160 THE

WiFi  
логер даних  testo 

160 THL

WiFi  
логер даних testo 

160 IAQ

WiFi  
логер даних  testo 

160 E

Вимірювання температури

Діапазон вимірювання                                                                -10 ... +50 °C                       I  0 ... +50 °C Див. дані зондів 

Похибка ± 0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Вимірювання вологості

Діапазон вимірювання 0 ... 100 % ВВ Див. дані зондів 

Похибка ±2 %ВВ (20 ... 80 %ВВ) 
±3 %ВВ (в решті діапазону)

±1 % ВВ гістерезис 
±1 % ВВ / рік дрейф

Роздільна здатність 0,1% ВВ

Вимірювання освітленості

Діапазон вимірювання Див. дані зондів  0 ... 20 000 Люкс Див. дані зондів 

Похибка ±3 люкс або 
±3 % від вим.зн. 

Роздільна здатність 0,1 Люкс

Вимірювання ультрафіолетового випромінювання

Діапазон вимірювання Див. дані зондів 0 ... 10 000 мВт/м2 Див. дані зондів 

Похибка ±5 мВт/м2 або
±5 % від вим.зн.

Роздільна здатність 0,1 мВт/м2

Вимірювання концентрації CO2 в повітрі

Діапазон вимірювання 0 ... 5 000 ппм

Похибка ±(50 ппм + 3 %  
від вим. зн.) 

без зовнішнього жи-
влення: 

±(100 ппм + 3% від 
вим. зн.)

Роздільна здатність 1 ппм

Вимірювання тиску

Діапазон вимірювання 600 ... 1100 мбар

Похибка ±3 мбар 

Роздільна здатність 1 мбар

Бездротовий зв’язок 

Стандарт 802.11 b/g/n

Безпека WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  
EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Per-

sonal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Загальні дані

Робоча температура -10 ... +50 °C (0 ... +50 °С для testo 160 IAQ)

Температ. зберігання -20 ... +50 °C (0 ... +50 °С для testo 160 IAQ)

Клас захисту IP20

Цикл вимірювань Залежить від пакету: Базовий: 15 хв. до 24 годин / 
Розширений: від 1 хв. до 24 годин для testo 160 IAQ  від 5 хв. до 24 годин 

Цикл передачі даних Залежить від пакету: Базовий: 15 хв. до 24 годин / Розширений: від 1 хв. до 24 годин

Пам’ять 32 000 значень (сумарно для всіх вимірювальних каналів)

Електроживлення 4 батарейки AAA (testo 160 IAQ: 4 батарейки AA), альтернативне живлення через роз’єм USB

Ресурс батарейок 18 місяців (12 місяців для testo 160 IAQ)

Габарити 64 x 76 x 22 мм 64 x 76 x 22 мм 64 x 92 x 24 мм 82 x 117 x 32 мм 64 x 76 x 22 мм

Вага 94 г 94 г 113 г 269 г 96 г
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Приладдя

Тип зонду Зонд вологості та температури Зонд освітленості та УФ випроміню-
вання

Зонд освітленості

Діапазон 
вимірювань

-10 ... +50 °C
0 ... 100 % ВВ

0 ... 20 000 люкс
0 ... 10 000 мВт/м2

0 ... 20 000 люкс

Похибка ± 0,5 °C
±2 % ВВ (20 ... 80 % ВВ) 
±3 % ВВ (в решті діапазону)
±1 % ВВ гістерезис 
±1 % ВВ / рік дрейф

±3 люкс або ±3 % від вим. зн.   
±5 мВт/м2 або ±5 % від вим. зн.  

±3 люкс або ±3 % від вим. зн. 

Замовлення № 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Зонди

Замовлення №

Декоративна кришка для testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Декоративна кришка для testo 160 THL 0554 2009

Декоративна кришка для testo 160 IAQ 0554 2012

Настінне кріплення для testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Настінне кріплення для testo 160 IAQ 0554 2015

Подовжувач кабелю для зондів, довжина 0,6 м (постачається з кожним зондом) 0554 2004

Подовжувач кабелю для зондів, довжина 2,5 м 0554 2005

Втулка для підключення зонду температури та вологості (постачається з кожним зондом) 0554 2016

Батарейки AAA до -10 °C, (комплект 4 шт.) 0515 0009

Батарейки AA до -10 °C, (комплект 4 шт.) 0515 0414

Зовнішній USB блок живлення 0572 2020

ISO сертифікат калібрування по температурі, точки калібрування:  -8 °C, 0 °C, +40 °C 0520 0171

ISO сертифікат калібрування по вологості при +25 °C, точки калібрування: 11,3 % ВВ та 75,3 % ВВ 0520 0076

ISO сертифікат калібрування по освітленості, точки калібрування: 0; 500; 1000; 2000; 4000 Люкс 0520 0010

ISO сертифікат калібрування по концентрації CO2, точки калібрування: 0; 1000; 5000 ппм CO2 0520 0033
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Обробка даних

Хмарний сервіс testo 160 Cloud

Безкоштовний доступ до хмарного сервісу testo 160 Cloud 
включений в поставку кожного приладу. В testo 160 можна 
продивитися та обробити виміряні дані, а також налаштувати 
функцію відправки аварійних повідомлень електронною поштою. 
Також можна виконати конфігурування вимірювальної системи.

Переваги testo 160 Cloud:
•  Єдиний інструмент для моніторингу, документування та 

адміністрування всіх місць проведення вимірів
•  Надійний захист ваших даних вимірювань від несанкційованого 

доступу третіх осіб
•  Автоматичне збереження даних вимірювань, та їх постійна 

доступність
• Функція аварійного сигналу для критичних значень
•  Два ліцензійних пакети (Базовий та Розширений) на вибір з 

різним набором функцій.

Максимальна гнучкість Розширеного пакету:
• Довільний вибір циклу вимірювань
•  Автоматичне складання звітів та їх відправка електронною 

поштою
•  Декілька профілів користувачів – зручно при використанні 

декількох місць для проведення вимірювань
• Аварійні повідомлення по SMS
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Декоративна кришка

При встановленні testo 160 у приміщеннях з кольоровими 

стінами або оздобленням, декоративну кришку можна 

індивідуально пофарбувати або покрити декором.

Завдяки цьому реєстратор виглядає як частина 

приміщення та не відволікає увагу від експонатів.

www.testo.kiev.ua
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Авторизований дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


