
Як керівник медичного закладу, ви відповідаєте за 

умови навколишнього середовища, в яких перебувають 

пацієнти. Сюди входить дотримання правильних 

кліматичних умов у палатах пацієнтів, операційних та на 

медичних складах. Неправильна робота або вихід з ладу 

системи кондиціонування становить особливу небезпеку в 

лікарнях: це спричиняє додатковий дискомфорт та стрес 

для пацієнтів і негативно впливає на критично важливі 

процедури в лікарні.

www.testo.kiev.ua

Моніторинг температури і вологості в лікарні, дозволить  

керівнику лікарні вчасно виявити критичну зміну 

кліматичних умов, а також несправності у вентиляційних 

системах. Система реєстрації даних testo Saveris 2 

забезпечує автоматичне вимірювання параметрів клімату, 

навіть у важкодоступних місцях, та об’єднує отримані дані 

в одну систему. Ви дізнаєтесь, як це працює на наступних 

сторінках. 

Контроль параметрів клімату в лікарнях 
з testo Saveris 2.

Testo Saveris 2
Приклад застосування



Завдання.

Щоб бути впевненим, що технічне обладнання, таке 

як холодильники для ліків, системи кондиціонування 

та опалення, працюють безперебійно, ви, як керівник 

медичного закладу, повинні контролювати значення 

параметрів клімату одночасно у багатьох місцях. Але 

до деяких місць вимірювань важко дістатись або вони 

знаходяться далеко одне від одного. У повсякденній 

роботі неможливо особисто одночасно контролювати всі 

критичні зони та точки. Це часто призводить до виявлення 

проблем та несправностей занадто пізно. На додаток до 

цього, ви, як керівник закладу, дотепер не могли бути 

впевнені, що завжди можете бути присутнім там, де вам 

дійсно потрібно бути.
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Рішення.

Система реєстраторів даних testo Saveris 2 дозволить 

зекономити ваш час та нерви. Вона допоможе вам 

одночасно тримати під контролем багато місць 

вимірювання без особливих зусиль. Функція сигналізації 

дозволять цілодобово оперативно реагувати на небажані 

зміни кліматичних умов. Наприклад, моніторинг 

температури дизельного генератора дозволить 

виявити, що він перегрівається до того, як аварійне 

електропостачання буде перервано і  життя пацієнтів 

опиниться під загрозою.

testo Saveris 2 завжди підтримає вас.

Важливою перевагою testo Saveris 2 є автоматична 

передача виміряних даних по бездротовій локальній 

мережі в хмарний сервіс (Testo Cloud). Збереженні 

значення ви зможете переглянути в будь-якому місці 

та в будь-який час за допомогою ПК, смартфона 

або планшета. Це дозволить вам без значних зусиль 

стежити за значеннями температури та вологості в 

приміщеннях, що знаходяться у різних будівлях або 

навіть у різних містах. Забудьте про набридливі довгі 

обходи для зчитування виміряних значень. Функція 

testo Saveris 2 WiFi із зовнішнім зондом вимірює температуру і вологість у вентиляційному каналі. 
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сигналізації забезпечить додаткову безпеку та надійність: 

наприклад,  при підвищенні температури в одному з шаф 

комутації, система автоматично відправить повідомлення 

електронною поштою або по SMS. Ви зможете вчасно 

відреагувати та уникнути пошкоджень та дорогого 

ремонту технічних систем або критичних затримок 

процедур клініки. Функцію сигналізації можна легко 

налаштувати на інформування співробітників, щоб вони 

могли швидко реагувати на місці. На додаток до цього, ви 

зможете використовувати виміряні дані для визначення 

ділянок, на яких система кондиціонування працює 

неправильно. Це дозволить підвищити ефективність 

роботи клініки, і в той же час уникнути пошкоджень 

будівлі, спричинених, наприклад, поширенням цвілі через 

недостатню вентиляцію. Завдяки інтуїтивно простому 

алгоритму  запуску, система реєстрації даних testo Saveris 

2 швидко встановлюється і може бути легко розширена 

додатковими реєстраторами даних у будь-який час. 

Завдяки простому та гнучкому керуванню, testo Saveris 2 

дозволяє керівникам медичних закладів постійно тримати 

під контролем моніторинг клімату у різних приміщеннях, 

навіть коли вони не знаходяться там особисто.

Значення температури та вологості вимірюються за допомогою 
реєстраторів даних та передаються в хмарний сервіс Testo по бездротовій 
локальній мережі. Дані можна зчитати з будь-якого кінцевого пристрою, 
що має доступ до мережі Інтернет.
.

Реєстратор даних testo Saveris 2 контролює температуру в холодильному обладнанні, де зберігаються пакети з донорською кров’ю, та повідомляє 

персонал, коли виникають критичні відхилення. 



www.testo.kiev.ua
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Більше інформації.

Отримайте більше інформації та корисних практичних 

порад, завітавши на наш сайт: www.testo.kiev.ua

testo Saveris 2 – переваги з першого погляду:

•  Контролюйте параметри клімату по всій лікарні 

автоматично та ефективно.

•  Попередьте поломки та пошкодження техніки за 

допомогою функції сигналізації

•  Збільшіть енергоефективність за допомогою 

аналізу даних по температурі.

•  Отримайте доступ до даних у хмарі Testo у будь-

який час та будь-де за допомогою смартфона.

•  Документуйте всі свої вимірювання автоматично, 

без необхідності створення паперових копій.

testo Saveris 2 виміряє та записує параметри клімату, точно та надійно, навіть у чутливих лабораторних умовах. 

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo SE & Co.KGaA, ТОВ ЛІФОТ 

вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, Київ, 04119,

(044) 501-40-10, (095) 111-80-10

info@testo.kiev.ua


