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Термометр testo Saveris із зондами, що підключаються- 

це зручний прилад для швидкого вимірювання 

температури та якості олії. Завдяки інноваційній 

концепції продукту, зонди можна швидко змінити, що 

збільшує ефективність роботи. Настінний кронштейн та 

чохол (опція) гарантують, що рукоятка та зонд завжди 

будуть під рукою або надійно зберігаються.

В залежності від сфери застосування, є різні модифікації 

зондів для термометра:

•  Проникний зонд температури: вимірювання 

температури всередині продукту, з дуже тонкою 

точкою проколювання для мінімізації отворів від 

проколювання у виробі.

•  Зонд температури повітря: вимірювання температури 

повітря за допомогою надтонкого кабелю, який можна 

прокласти між холодильником та його дверцятами.

•  Зонд температури поверхні: вимірювання температури 

безпосередньо на поверхні, наприклад на грилі.

•  Адаптер термопар: зчитування значень температури 

встановлених зондів, наприклад для перевірки роботи 

обладнання.

•  Зонд якості олії для смаження: визначає якість масла 

для смаження на основі значення TPM.

Завдяки вібрації, рукоятка сповіщує, що виміряні дані 

записані і готові для передачі.

Рукоятка із 
функцією вібрації

Технічні дані

Термометр testo Saveris 

Багатофункціональний            
термометр testo Saveris

зі змінними зондами для проведення 
гнучких портативних вимірювань

Вимірювання температури та якості олії для смаження 

завдяки зондам, що підключаються

Зонди змінюються за секунди

Ергономічний дизайн та міцний корпус

Передає виміряні значення безпосередньо на керуючий 

модуль testo Saveris по Bluetooth

Водонепроникний (IP65)

IP65



Технічні дані / Приладдя

Термометр testo Saveris 

Зонд якості олії 
для смаження 
(включаючи піддон)

Термометр з Bluetooth та вбудованою 
фунецією вібрації для проведення 
портативних вимірювань температури та 
якості олії для смаження (включає батарейки 
та настінний кроштейн)

Зонд якості олії для смаження, 
включаючи піддон для вимірювання 
якості олії, підключається до 
термометра testo Saveris.

Замовлення № 0560 1020

Технічні дані 
рукоятки термометра testo Saveris 
Температура 
зберігання

-20 … +70 °C

Робоча температура -20 … +50 °C

Габарити 170 x 50 x 37 мм

Вага 215 г

Дисплей LCD, 2-рядковий

Тип батарейок 4 батарейки AA 

Термін служби 
батарейок

150 днів (при використанні з дотриманням 
вказаних вимог)

Матеріал корпусу ABS / ABS-PC скловолокно 10 %

Клас захисту IP65

Приладдя Замовлення №

Кронштейн для рукоятки testoSaveris (сертифіковано згідно NSF) 0554 2620

Бокс для транспортування термометра testoSaveris із зондами 0516 2620

Бокс для транспортування рукоятки термометра testoSaveris 0516 2621

Адаптер зонда якості олії для смаження testo Saveris (сертифіковано згідно NSF) 0554 2623

Технічні дані зонду якості олії для смаження 
Температурний 
сенсор

PTC

СенсорTPM Ємнісний сенсор

Діапазон 
вимірювання

Температура: +40 … +200 °C 
TPM: 0 ... 40 %

Точність Температура: ±1,5 °C 
TPM: ±2 % (+40 … +190 °C)

Роздільна 
здатність

Температура: 0,1 °C 
TPM: 0,1 %

Робоча 
температура

0 … +50 °C

Робоча вологість 0 ... 90 % ВВ

Температура 
зберігання

-20 … +70 °C

Швидкодія t90 < 30 с

Габарити 305 x 60 x 32 мм

Вага 123 g

Клас захисту IP65

Замовлення № 0612 1012

Зонди

Сертифіковано

Сертифіковано

Термометр testo Saveris



Проникний зонд 
температури

Зонд температури 
повітря

Зонд температури 
поверхні

Зонд для вимірювання температури 
всередині продукту, підключається до 
термометра testo Saveris.
Сертифікований згідно EN 13485.

Зонд для вимірювання температури 
навколишнього середовища, підключається 
до термометра testo Saveris.
Сертифікований згідно EN 13485.

Зонд для вимірювання температури 
поверхні, підключається до термометра 
testo Saveris.

Технічні дані проникного зонду температури
Температурний сенсор Термопара тип T

Діапазон вимірювання -30 … +250 °C

Похибка ±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,5 °C (у решті діапазону вимірювання)

Роздільна здатність 0,1 °C

Робоча температура -20 … +50 °C

Робоча вологість 10 ... 90 %ВВ

Температура зберігання -30 … +70 °C

Швидкодія t90 2 с

Габарити 145 x 33 x 33 мм 
діаметр накінечника: 1,5 мм

Вага 15 г

Клас захисту IP65

Технічні дані зонду температури повітря
Температурний сенсор Термопара тип T

Діапазон вимірювання -20 … +200 °C

Похибка ±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Робоча температура -20 … +50 °C

Робоча вологість 10 ... 90 % ВВ

Температура зберігання -30 … +70 °C

Швидкодія t90 2 хв в повітрі, при швидкості повітря 1 м/с

Габарити 1050 x 32 x 32 мм; довжина кабелю: 1 м

Вага 30 г

Клас захисту IP65

Технічнічні дані зонду температури поверхні
Температурний сенсор Термопара тип K

Діапазон вимірювання -20 … +260 °C

Похибка ±1,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Робоча температура -20 … +50 °C

Робоча вологість 10 ... 90 %ВВ

Температура зберігання -30 … +70 °C

Швидкодія t90 2 с

Габарити 405 x 60 x 55 мм

Вага 272 г

Клас захисту IP65

Замовлення № 0612 1011

Замовлення № 0612 1014

Замовлення № 0612 1013 10

Сертифіковано

Сертифіковано

Технічні дані міцного проникного зонду температури
Температурний сенсор Термопара тип T

Діапазон вимірювання -30 … +250 °C

Похибка ±0,5 °C (-30...+125 °C)
±0,4 % від вим. зн. (+125...+250 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C

Робоча температура -30 … +70 °C

Робоча вологість 10 ... 90 %ВВ

Температура зберігання -30 … +70 °C

Швидкодія t90 3 с

Габарити 144 x 33 x 33 мм 
діаметр накінечника: 2,35 мм

Вага 15 г

Клас захисту IP65

Замовлення № 0612 1010

Сертифіковано

Термометр testo Saveris

Міцний проникний зонд 
температури
Міцний зонд для вимірювання температури 
всередині продукту, підключається до 
термометра testo Saveris.
Сертифікований згідно EN 13485.

Зонди



Термометр testo Saveris

Зонди

Адаптер термопар 
(тип K)
Адаптер термопар (тип K) для
перевірки роботи обладнання, 
підключається до термометра testo Saveris.

Адаптер термопар (тип K)
Діапазон вимірювання -20 … +300 °C 

разом з термопарою (тип K), що 
перевіряється (термопара клієнта)

Похибка ±1,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Робоча температура -20 … +50 °C

Робоча вологість 10 ... 90 %ВВ

Температура зберігання -30 … +70 °C

Габарити 1080 x 32 x 32 мм; довжина кабелю: 1 м

Вага 25 г

Клас захисту IP65

Замовлення № 0612 1015

Сертифіковано
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www.testo.kiev.ua

Авторизований дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA
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


