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Технічні дані

Безперервний контроль температури

Передача виміряних даних по WiFi

Всі дані вимірювання доступні в будь-який час

Наочне попередження при перевищенні граничних 

значень по електронній пошті та/або SMS 

Доступний в різних модифікаціях, спеціально 

розроблених під індивідуальні умови застосування

Сертифікований, відповідно до Технічних регламентів 

України

Логер температури  
testo Saveris

для контролю та документування 
умов зберігання продукції.

°C

Онлайн логери температури testo Saveris забезпечують 

автоматичний і високоефективний моніторинг умов 

зберігання продукції. Залежно від сфер застосування, 

прилад має різні модифікації. Для моніторингу температури 

в обмеженому просторі розроблено реєстратор даних 

з вбудованим температурним сенсором. Усі інші 

реєстратори даних мають принаймні один зовнішній 

датчик температури з надтонким кабелем, який можна 

легко пропускати через ущільнення. Онлайн реєстратор 

даних з симулятором температури продукту створено для 

моделювання внутрішньої температури продуктів. 

Трьохканальний онлайн-реєстратор даних додатково 

контролює цикли відкривання дверей. Всі онлайн-

реєстратори даних можна легко і швидко налаштувати 

без встановлення програмного забезпечення. Потім 

вони надійно фіксують значення температури на 

налаштованих інтервалах і передають виміряні значення 

на хмару testo по WiFi. Там дані надійно зберігаються 

і можуть бути проаналізовані в будь-який час і з будь-

якого місця. Повідомлення про перевищення граничних 

величин негайно надходить електронною поштою або 

по SMS. Також, можна визначити отримувачів аварійних 

сигналів за межами робочих годин.

Онлайн реєстратор 
температури testo Saveris

IP65



Сертифіковано Сертифіковано

Дані для замовлення

testo Saveris T1 testo Saveris T2

testo Saveris T3 testo Saveris T3 із 
коротким кабелем

Онлайн-реєстратор даних 
із вбудованим сенсором 
температури для 
контролю температури 
повітря. Миттєва передача 
даних вимірювань по WiFi.

Онлайн-реєстратор 
даних із зовнішнім 
сенсором температури 
для контролю 
температури повітря. 
Миттєва передача даних 
вимірювань по WiFi.

Онлайн-реєстратор даних 
для контролю температури 
повітря за допомогою 
зовнішнього сенсора та 
контролю температури 
продукту за допомогою 
симулятора температури 
продукту. Миттєва передача 
даних вимірювань по WiFi.

Онлайн-реєстратор даних для контролю 
температури повітря за допомогою 
зовнішнього сенсора та контролю 
температури продукту за допомогою 
симулятора температури продукту. 
Миттєва передача даних вимірювань 
по WiFi. Короткий кабель (15 см) 
для швидкого монтажу та спеціальні 
батарейки для роботи при низьких 
температурах.

Замовлення № 0572 2620 Замовлення № 0572 2621

Замовлення № 0572 2622 Замовлення № 0572 2622 02

Онлайн реєстратор температури testo Saveris

testo Saveris T4 testo Saveris T4 із 
довгим кабелем

Онлайн-реєстратор даних для 
контролю температури повітря 
за допомогою зовнішнього 
сенсора, контролю температури 
продукту за допомогою 
симулятора температури 
продукту та контролю часу 
відкриття і закриття дверей за 
допомогою контактних датчиків 
дверей. Миттєва передача 
даних вимірювань по WiFi.

Онлайн-реєстратор даних для 
контролю температури повітря 
за допомогою зовнішнього 
сенсора, контролю температури 
продукту за допомогою 
симулятора температури 
продукту та контролю часу 
відкриття і закриття дверей за 
допомогою контактних датчиків 
дверей. Миттєва передача даних 
вимірювань по WiFi. Довгі кабелі 
(15 м для сенсора температури 
повітря та симулятора продукту, 
7 м для дверного контакту) 
для вимірювань на великих 
відстанях від місця монтажу.

Замовлення № 0572 2623 Замовлення № 0572 2623 02



Технічні дані

testo Saveris T1 testo Saveris T2 testo Saveris T3
testo Saveris 

T3 із коротким     
кабелем

testo Saveris T4
testo Saveris T4 

із довгим 
кабелем

Загальні технічні дані 

Температура 
зберігання

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

-30 … +70 °C 
(без батарейок)

Робоча 
температура

-30 … +50 °C  
(< 10 °C тільки 
з батарейками 
Energizer L91)

-30 … +50 °C  
(< 10 °C тільки 
з батарейками 
Energizer L91)

-30 … +50 °C  
(< 10 °C тільки 
з батарейками 
Energizer L91)

-30 ...+50 °C

-30 … +50 °C  
(< 10 °C тільки 
з батарейками 
Energizer L91)

-30 … +50 °C  
(< 10 °C тільки 
з батарейками 
Energizer L91)

Габарити
79,6 мм x 53 мм 

x 23,5 мм

83,15 мм x 53 мм 
x 23,5 м  

2 м кабель 
сенсору

83,15 мм x 53 мм 
x 23,5 м  

2 м кабель 
сенсору

83,15 мм x 53 мм 
x 23,5 м  

15 см кабель 
сенсору 

83,15 мм x 53 мм 
x 23,5 м  

2 м кабель
 сенсору

1 м кабель 
дверного контакту

83,15 мм x 53 мм 
x 23,5 м  

15 м кабель
 сенсору

7 м кабель 
дверного контакту

Вага 95 г 111 г 167 г 128 г 179 г 382 г

Тип батарейок 3 батарейки AAA 3 батарейки AAA 3 батарейки AAA 3 батарейки AAA 3 батарейки AAA 3 батарейки AAA 

Термін служби 
батарейок

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

2 роки, при темпе-
ратурі +22 °C, циклі 

вимірювань 
15 хв та циклі пере-

дачі даних 3 год

Матеріал 
корпусу

ABS ABS ABS ABS ABS ABS

Клас захисту IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Цикл 
вимірювань

5 хв - 24 години 5 хв - 24 години 5 хв - 24 години 5 хв - 24 години 5 хв - 24 години 5 хв - 24 години

Цикл передачі 
даних

15 хв - 24 години 15 хв - 24 години 15 хв - 24 години 15 хв - 24 години 15 хв - 24 години 15 хв - 24 години

Вбудована 
пам‘ять

10 000 значень 10 000 значень 10 000 значень 10 000 значень 10 000 значень 10 000 значень

Вимірювання температури

Тип сенсору вбудований NTC зовнішній NTC

зовнішній NTC 
симулятор 

температури 
продукту

зовнішній NTC 
симулятор 

температури 
продукту

зовнішній NTC 
симулятор 

температури 
продукту             

дверний контакт

зовнішній NTC 
симулятор 

температури 
продукту             

дверний контакт

Діапазон 
вимірювань

-30 ... +50 °C -30 ... +80 °C -30 ... +80 °C -30 ... +80 °C -30 ... +80 °C -30 ... +80 °C

Діапазон 
вимірювань 
симулятора 
продукту

- - -30 ... +50 °C -30 ... +50 °C -30 ... +50 °C -30 ... +50 °C

Похибка ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.5 °C

Роздільна 
здатність

0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Швидкодія
t90 (20K): 
< 60 хв 

t90 (20K): 
< 4 хв

t90 (20K): 
< 4 хв 

симулятор 
продукту:

 t90: < 45 хв  
(нерухоме повітря)

t90 (20K): 
< 4 хв 

симулятор 
продукту:

 t90: < 45 хв  
(нерухоме повітря)

tt90 (20K): 
< 4 хв 

симулятор 
продукту:

 t90: < 45 хв  
(нерухоме повітря)

tt90 (20K): 
< 4 хв 

симулятор 
продукту:

 t90: < 45 хв  
(нерухоме повітря)

Онлайн реєстратор температури testo Saveris

Приладдя
Магніт для геркона (запчастина до дверного контакту Saveris T4) 0204 0038



Онлайн реєстратор температури testo Saveris

П
ід

ля
га

є 
зм

ін
ам

 б
ез

 п
оп

ер
ед

ж
ен

ня
, в

кл
ю

ча
ю

чи
 т

ех
ні

чн
і м

од
иф

ік
ац

ії.

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


