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Інтуїтивно проста: програмне забезпечення з покроковими 

підказками для процесу проведення вимірювань та 

документування даних, а також створення звіту одним 

кліком миші 

Безпечна: батарейка та прилад розміщені в двох окремих 

корпусах для збереження 100% герметичності, навіть 

після заміни батарейок

Швидка: одночасне програмування та зчитування до 8 

логерів з багатофункціональним кейсом

Гнучка: використовуючи один з двох типів батарейок, ви 

зможете змінити висоту логера, у відповідності до ваших 

вимірювальних задач

Система реєстрації даних 
у відповідності з HACCP

testo 191 – моніторинг температури і тиску 
в процесах стерилізації, пастеризації та 
сушіння при заморожуванні

Система реєстрації даних HACCP testo 191 призначена 

для  інтелектуального контролю температури та тиску 

в процесах пастеризації, стерилізації та сушіння при 

заморожуванні. 4 реєстратори температури, 1 реєстратор 

тиску та приладдя до них забезпечать надійне рішення  для 

кожного із застосувань: вимірювань в продуктах, банках 

чи пляшках. Реєстратори даних testo 191 залишаються 

на 100% герметичними, навіть після заміни батарейки. 

Розмір реєстраторів даних можна змінити, обравши 

один з двох типів батарейок. Багатофункціональний кейс 

забезпечує надійне зберігання реєстраторів та дозволяє 

їх зчитувати та налаштовувати за допомогою спеціального 

вбудованого пристрою. З професійним програмним 

забезпеченням testo 191 обробка виміряних даних 

відбувається дуже швидко і легко. 
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Огляд системи testo 191

Реєстратори даних HACCP представлені чотирма моделями для 

вимірювання температури та однією для вимірювання тиску. Поміж 

інших вони вирізняються міцністю, надійністю та довговічністю. 

Заміна батарейок відбувається в них цілком безпечно протягом 

декількох секунд, без використання будь-яких інструментів. Завдяки 

спеціальному дизайну, логери залишаються на 100% герметичними, 

навіть після заміни батарейок. 

Реєстратори даних програмують та зчитують з професійним 

програмним забезпеченням testo 191. У ньому відсутні 400-сторінкові 

інструкції та надскладні меню. Замість цього використовуються 

покрокові гід-меню, наочна візуалізація даних та інноваційне 

створення звіту в 1 клік. У звіті відображаються параметри останнього 

вимірювання, щоб ви могли швидко та ефективно підготувати 

необхідну документацію, без необхідності повторного скидання всіх 

параметрів звіту. 

Багатофункціональний кейс ідеально доповнює систему реєстрації 

testo 191. Він компактний, міцний та зручний, використовується  для 

зберігання та транспортування логерів, а також має вбудований 

пристрій для зчитування й програмування. Одночасно можна  

сконфігурувати та зчитати 8 реєстраторів даних. 



Дані для замовлення

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

testo 191-T1, реєстратор 
температури HACCP, з великою 
батарейкою, адаптером для блоку 
програмування та зчитування, 
заводським протоколом 
калібрування.

testo 191-T3, реєстратор 
температури HACCP, з довгим 
зондом, великою батарейкою, 
адаптером для блоку 
програмування та зчитування, 
заводським протоколом 
калібрування.

testo 191-P1, реєстратор тиску 
HACCP, з великою батарейкою 
та заводським протоколом 
калібрування. 

testo 191-T2, реєстратор 
температури HACCP, з великою 
батарейкою, адаптером для блоку 
програмування та зчитування, 
заводським протоколом 
калібрування.

testo 191-T4, реєстратор 
температури HACCP, з 2-ма 
довгими зондами, великою 
батарейкою, адаптером 
для блоку програмування 
та зчитування, заводським 
протоколом калібрування.

Замовлення № 0572 1911 Замовлення № 0572 1913

Замовлення № 0572 1916

Замовлення № 0572 1912

Замовлення № 0572 1914

Багатофункціональний кейс для testo 191 Замовл.№

Малий кейс для транспортування, зберігання, програмування та зчитування реєстраторів даних testo 191. 
Включаючи USB-кабель, 1 пристрій для програмування та зчитування до 8 логерів одночасно. 
Габарити: 340x265x60 мм.

0516 1901

Приладдя для testo 191 Замовл.№

Мала батарейка для реєстраторів даних testo 191. Робоча температура: -20...+140 °C. 0515 1900
Велика батарейка для реєстраторів даних testo 191. Робоча температура: -50...+140 °C. 0515 1901
Тримач для кріплення testo 191 на пляшках або банках. 0554 0458
Тримач для банок для testo 191 для корекції позиції зонду та його кращої стабілізації. 0554 1906
Тримач зонду (шайба) для testo 191-Т3 та testo 191-T4 для високоточного вимірювання температури нагрівальної поверхні в 
процесах сушіння при заморожуванні. 

0554 1907

Фіксатори (5 шт) для кріплення реєстраторів testo 191-T1/-T2/-T3/-T4 у місцях проведення вимірювань. 0554 0297
Адаптер для кріплення реєстратора testo 191-T4 у пристрої програмування та зчитування. 0554 0298

Адаптер для кріплення реєстраторів testo 191-T1/-T2/-T3 у пристрої програмування та зчитування. 0554 0299

ISO сертифікат калібрування по температурі (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), точки калібрування -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0141

DAkkS сертифікат калібрування по температурі (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), точки калібрування -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C 0520 0281

ISO сертифікат калібрування по тиску (testo 191-P1), точки калібрування 200; 1400; 2600; 3800; 5000 мбар 0520 0025

DAkkS сертифікат калібрування по тиску (testo 191-P1), точки калібрування 200; 800; 1400; 2000; 2600; 3200; 3800; 4400; 5000 мбар 0520 0215

Програмне забезпечення testo 191 Замовл.№

Професійне ПЗ testo 191 для програмування та зчитування реєстраторів даних testo 191.  
Системні вимоги: Windows 7 (32/64 біт), Windows 8, Windows 10.

0554 1911
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Реєстратори даних 
HACCP

testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Тип сенсору Температура (Pt1000) Тиск (п’єзорезистив- 
ний сенсор)

Діапазон вимірювань -50...+140 °C 1 мбар...4 бар

Похибка ±0,1° C ± 20 мбар

Роздільна здатність 0,01 °C 1 мбар

Вбудована пам’ять 60 000 значень  30 000 значень 
на канал

60 000 значень

Цикл вимірювань 1 с...24 год

Температура зберігання -20...+50°C

Габарити реєстратора

З маленькою батарейкою 20x40 мм (Ø x H) 20x45 мм (Ø x H) 20x53 мм (Ø x H) 22x64 мм (Ø x H)

З великою батарейкою 20x59 мм (Ø x H) 20x63 мм (Ø x H) 20x72 мм (Ø x H) 22x83 мм (Ø x H)

Зонд 3 x 25 мм 3 x 115 мм 1,5 x 775 мм –

Накінечник зонду – 3 x 25 мм –

Велика батарейка 
(стандартна)

Тип батарейки ½ AA літієва

Ресурс батарейки 2500 годин (цикл вимірювань 10 секунд при +121 °C)

Робоча температура -50...+140°C

Мала батарейка (опція)

Тип батарейки дискова літієва (2 шт.)

Ресурс батарейки 250 годин (цикл вимірювань 10 секунд при +121 °C)

Робоча температура -20...+140 °C

Ексклюзивний 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


