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Вимірює швидше 
та розумніше.
Всі реєстратори Testo для мікроклімату з одного погляду.
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Як ви фіксуєте результати 
ваших вимірювань?

Ви знаєте що вам потрібно -  
ми маємо прекрасні логери для ваших потреб.

testo 
Saveris 2  

серія логерів

Система онлайн- 
моніторингу: 
контролюйте 
параметри
в режимі 

реального  часу 
та отримуйте 

доступ до даних 
з будь- якого  

місця.

Виміряти, зберігати 
та (пізніше) оцінювати 
температуру 
(реєстратори даних)

Запис  та 
зберігання  

даних 
протягом  більш 

тривалого 
часу з

нечастим 
зчитуванням

Мобільні  
реєстратори

даних

Короткий 
термін

зберігання 
даних та часте 

зчитування

testo 176 
серія логерів 
без дисплею

testo 176 
серія логерів 
з дисплеєм

testo 174 
серія логерів

Аналіз за 
допомогою ПЗ: 

зчитування 
даних на 

комп’ютері

testo 175 
серія логерів

testo 184 
серія логерів

Без аналізу: 
друкуйте 

дані та звіти 
безпосередньо 
з реєстратора

Стаціонарні 
логери

Професійні 
логери для 

використання 
в промислових 

умовах

Професійні 
логери для  

моніторингу на 
виробництві

Логери для 
моніторингу 
в складських 
приміщеннях 

та холодильних 
установках

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo
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Мобільні 
логери 
даних

Готові до моніторингу при зберіганні 
та транспортуванні: 

 
логери в порівнянні

Загальні дані

Короткий опис  
з настінним кронштейном,  

батарейки (2x CR 2032 літієва)  
та заводський протокол калібрування

 
з настінним кронштейном,  

батарейки (2x CR 2032 літієва)  
та заводський протокол калібрування

№ замовлення 0572 1560 0572 6560

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура та вологість

Дисплей

Кількість вимірювальних каналів 1 x вбудований 2 x вбудованих

Діапазон вимірювання

Похибка

Роздільна здатність

Цикл вимірювань

Вбудована пам’ять 16 000 значень 16 000 значень

Інтерфейс USB USB

Температура робоча / зберігання

Ресурс батарейки 500 днів 1 рік

Габарити / вага 60 x 38 x 18,5 мм / 35 г 60 x 38 x 18,5 мм / 35 г

Клас захисту

Європейський сертифікат –

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP
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Мобільні 
логери 
даних

Реєстрація до 500 днів у дорозі:
testo 184

testo 184  
логери в порівнянні

testo 184 T1 testo 184 T2

Загальні дані

Короткий опис USB реєстратор 
температури, час роботи 90 

днів

USB реєстратор 
температури, час роботи 

150 днів

№ замовлення 0572 1841 0572 1842

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура

Миттєве створення звіту PDF 
після підключення до ПК

Спеціально призначений для 
низьких температур до -80 °C

– –

Кількість вимірювальних каналів 1 вбудований 1 вбудований

Діапазон вимірювання -35 ... +70 °C -35 ... +70 °C

Похибка ±0,5 °C ±0,5 °C 

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

Цикл вимірювань 1 хв ... 24 г 1 хв ... 24 г

Вбудована пам’ять 16 000 значень 40 000 значень

Інтерфейс USB USB 

Температура робоча / зберігання -35 ... +70 °C / -55 ... +70 °C -35 ... +70 °C / -55 ... +70 °C

Ресурс батарейки – –

Габарити / вага 33 x 9 x 74 мм / 25 г 44 x 12 x 97 мм / 45 г

Клас захисту IP 67 IP 67

Європейський сертифікат EN 12830 EN 12830

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo
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Мобільні 
логери 
даних

testo 184  
логери в порівнянні

testo 184 T4 testo 184 H1 testo 184 G1

Загальні дані

Короткий опис USB реєстратор 
температури, необмежений 
час роботи завдяки змінній 

батареї

USB реєстратор 
температури та вологості, 
необмежений час роботи 
завдяки змінній батареї.

USB реєстратор 
температури, вологості та 
ударного навантаження, 
необмежений час роботи 
завдяки змінній батареї.

№ замовлення 0572 1844 0572 1845 0572 1846

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура та вологість Температура, вологість та 
ударне навантаження

Негайне створення звіту PDF 
після підключення до ПК

Спеціально призначений для 
низьких температур до -80 °C

– –

Кількість вимірювальних каналів 1 вбудований 2 вбудованих 3 вбудованих

Діапазон вимірювання -80 ... +70 °C -20 ... +70 °C/ 
0 ... 100 %ВВ

-20 ... +70 °C / 0 ... 100 %ВВ
0 ... 27 g

Похибка ±0,8 °C (-80 ... -35.1 °C)
±0,5 °C (-35 ... +70 °C)

±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)

±1,8 %ВВ + 3% від вимір.
знач. при +25 °C 

(5 ... 80 %ВВ)

±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)

±1,8 %ВВ + 3% від вим. зн. 
при +25 °C (5 ... 80 %ВВ)
±0,03 %ВВ / K (0 ... 60 °C)
±0,1 g + 5% від вим. зн. 

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %ВВ 0,1 °C / 0,1 %ВВ / 0,1 g

Цикл вимірювань 1 хв ... 24 год 1 хв ... 24 год 1 хв ... 24 год / 1 с

Вбудована пам’ять 40 000 значень 64 000 значень 64 000 значень 
(температура і вологість)

1 000 значень 
(ударне навантаження)

Інтерфейс USB інтерфейс USB інтерфейс USB інтерфейс

Температура робоча / зберігання -80 ... +70 °C / -80 ... +70 °C -20 ... +70 °C / -55 ... +70 °C -20 ... +70 °C / -55 ... +70 °C

Ресурс батарейки 100 днів 
(при +25 °C та циклі 
вимірювань 15 хв.)

500 днів  
(при +25 °C та циклі 
вимірювань 15 хв.)

120 днів  
(при +25 °C та циклі 
вимірювань 15 хв.)

Габарити / вага 44 x 12 x 97 мм / 45 г 44 x 12 x 97 мм / 45 г 44 x 12 x 97 мм / 45 г

Клас захисту IP 67 IP 30 IP 30

Європейський сертифікат EN 12830 – –

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP
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Стаціонарні 
логери 
даних

Спеціально розроблені для 
складських приміщень: testo 175

testo 175  
логери в порівнянні

testo 175 T1 testo 175 T2

Загальні дані

Короткий опис 1-канальний реєстратор температури з 
вбудованим датчиком (NTC), включаючи 
настінний кронштейн, замок, батареї та 

заводський протокол калібрування

2-канальний реєстратор температури з 
вбудованим датчиком (NTC)та підключенням 

зовнішнього зонду (NTC), включаючи 
настінний кронштейн, замок, батареї та 

заводський протокол калібрування

№ замовлення 0572 1751 0572 1752

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура

Дисплей

Мобільне зчитування /
роздруківка за місцем

Кількість вимірювальних каналів 1 вбудований 1 x вбудований, 1 зовнішній

Діапазон вимірювання -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C (вбудований)
-40 .. +120 °C (зовнішній) 

Похибка ±0,4 °C (-35 ... +55 °C) ±0,5 °C (-35 ... +55 °C)
±0,3 °C (-40 ... +120 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

Цикл вимірювань 10 с ... 24 год 10 с ... 24 год

Вбудована пам’ять 1 мільйон значень 1 мільйон значень

Інтерфейс Міні USB, слот для SD карток Міні USB, слот для SD карток

Температура робоча / зберігання -35 ... +55 °C -35 ... +55 °C

Ресурс батарейки 3 роки  
(цикл вимірювань 15 хв., при +25 °C)

3 роки  
(цикл вимірювань 15 хв., при +25 °C)

Габарити / вага 89 x 53 x 27 мм / 130 г 89 x 53 x 27 мм / 130 г

Клас захисту IP 65 IP 65

Європейський сертифікат EN 12830 EN 12830

Всі реєстратори  
сертифіковані 
HACCP

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo
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Стаціонарні 
логери 
даних

testo 175  
логери в порівнянні

testo 175 T3 testo 175 H1

Загальні дані

Короткий опис 2-канальний реєстратор температури з  
підключенням зовнішнього зонду (термопара 
Tип T та Tип K), в  т. ч. настінний кронштейн, 

замок, батареї та заводський протокол 
калібрування

2-канальний реєстратор температури і 
вологості з зовнішнім зондом (NTC/сенсор 

вологості), включаючи настінний кронштейн, 
замок, батареї та заводський протокол 

калібрування

№ замовлення 0572 1753 0572 1754

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура та вологість

Дисплей

Мобільне зчитування /
роздруківка за місцем

Кількість вимірювальних каналів 2 вбудованих 2 зовнішніх (фіксований зонд)

Діапазон вимірювання -50 ... +400 °C (Tип T)
-50 ...+1000 °C (Tип K)

-20 ... +55 °C
0 ... 100 %ВВ

Похибка ±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7% від вим. зн. (+70,1 ... +1000 °C) (Tип K)

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7% від вим. зн. (70,1 ... +400 °C) (Tип T)

±0,4 °C (-20 ... +55 °C)
±2 %ВВ (2 ... 98 %ВВ) при +25 °C

±0,03 %ВВ/K

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %ВВ

Цикл вимірювань 10 с ... 24 год 10 с ... 24 год

Вбудована пам’ять 1 000 000 значень 1 000 000 значень

Інтерфейс Міні USB, слот для SD карток Міні USB, слот для SD карток

Температура робоча / зберігання -20 ... +55 °C -20 ... +55 °C

Ресурс батарейки 3 роки  
(цикл вимірювань 15 хв., при +25 °C)

3 роки  
(цикл вимірювань 15 хв., при +25 °C)

Габарити / вага 89 x 53 x 27 мм / 130 г 149 x 53 x 27 мм / 130 г

Клас захисту IP 65 IP 54

Європейський сертифікат – –

Всі реєстратори  
сертифіковані 
HACCP
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testo 176 
логери в 
порівнянні

testo 176 T2 testo 176 T4 testo 176 H1 testo 176 P1

Загальні дані

Короткий опис 2-канальний реєстратор 
температури з роз’ємами 

для підключення 
високоточних зондів 
(Pt100),включаючи 

настінний кронштейн, 
замок, батарейки та 
заводський протокол 

калібрування

4-канальний реєстратор 
температури з 
роз’ємами для 

підключення  зовнішніх 
зондів (термопара 

Tип T, Tип K та Tип J), 
включаючи настінний 

кронштейн, замок, 
батарейки та заводський 
протокол калібрування

4-канальний реєстратор 
температури та 

вологості з роз’ємами 
для підключення двох 

зондів (NTC/сенсор 
вологості), включаючи 
настінний кронштейн, 
замок, батарейки та 
заводський протокол 

калібрування

5-канальний реєстратор 
тиску, температури та 

вологості  з вбудованим 
сенсором абсолютного 
тиску, та підключенням 

зонду вологості і 
температури  (NTC/
сенсор вологості), 

включаючи настінний 
кронштейн, замок, 

батарейки та заводський 
протокол калібрування

№ замовлення 0572 1762 0572 1764 0572 1765 0572 1767

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура Температура та вологість Температура, вологість 
та тиск

Дисплей

Надзвичайно широкий 
діапазон вимірювань

– –

Кількість вимірюваль-
них каналів

2 зовнішніх 4 зовнішніх 4 зовнішніх 1 вбудований, 
4 зовнішніх

Діапазон вимірювання -100 ...+400 °C -100 ...+750 °C (Tип J)
-195 ...+1000 °C (Тип K)
-200 ...+400 °C (Тип T)

-20 ...+70 °C
0 ...100 %ВВ

-20 ...+70 °C
0 ...100 %ВВ

600 ...1100 мбар

Похибка ±0,2 °C
(-100 ...+200 °C)

±0,3 °C
(+200,1 ...+400 °C)

±1% від вим. зн.
(-200 ...-100,1 °C)

±0,3 °C (-100 ...+70 °C)
 ±0,5% від вим. зн.
(+70,1 ...+1000 °C)

±0,2 °C (-20 ...+70 °C)
±0,4 °C

(в решті діапазону) / 
залежить від зонду

±0,2 °C (-20 ...+70 °C)
±0,4 °C

(в решті діапазону) / 
залежить від зонду
±3 мбар (0 ...+50 °C)

Роздільна здатність 0,01 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %ВВ 0,1 °C / 0,1 %ВВ / 1 мбар

Цикл вимірювань 1 с ...24 г 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

Вбудована пам’ять 2 000 000 значень 2 000 000 значень 2 000 000 значень 2 000 000 значень

Інтерфейс Міні USB, слот для SD 
карток

Міні USB, слот для SD 
карток

Міні USB, слот для SD 
карток

Міні USB, слот для SD 
карток

Температура робоча / 
зберігання

-35 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

-20 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

-20 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

-20 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

Ресурс батарейки 8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., 

при +25 °C)

8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., 

при +25 °C)

8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., 

при +25 °C)

8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., 

при +25 °C)

Габарити / вага 103 x 63 x 33 мм
Прибл. 220 г

103 x 63 x 33 мм
Прибл. 230 г

103 x 63 x 33 мм
Прибл. 220 г

103 x 63 x 33 мм
Прибл. 230 г

Клас захисту IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

Європейський серти-
фікат

EN 12830 EN 12830 – –

Надвисока точність для контролю 
виробництва: testo 176 T2/ T4/ H1/ P1

Стаціонарні 
логери 
даних

Всі реєстратори  
сертифіковані 
HACCP

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo
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Стаціонарні 
логери 
даних

Надзвичайно надійний для суворих 
умов: testo 176 T1/ T3/ H2

testo 176  
логери в 
порівнянні

testo 176 T1 testo 176 T3 testo 176 H2

Загальні дані

Короткий опис 1-канальний реєстратор 
температури з металевим 

корпусом та високоточним 
вбудованим сенсором 

(Pt100), включаючи 
настінний кронштейн, замок, 

батареї та заводський 
протокол калібрування

4-канальний реєстратор 
температури з металевим 
корпусом та підключенням 

4-х зондів (термопара Тип T, 
Тип K та Тип J), включаючи 

настінний кронштейн, замок, 
батареї та заводський 
протокол калібрування

2-канальний реєстратор 
температури та вологості 
з металевим корпусом та 

підключенням зовнішнього 
зонду (NTC/сенсор 

вологості), включаючи 
настінний кронштейн, замок, 

батареї та заводський 
протокол калібрування

№ замовлення 0572 1761 0572 1763 0572 1766

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура Температура та вологість

Дисплей – – –

Надзвичайно широкий діапазон 
вимірювань

– –

Кількість вимірювальних каналів 1 вбудований 4 зовнішніх 2 зовнішніх

Діапазон вимірювання -35 ...+70 °C -100 ...+750 °C (Тип J)
-195 ...+1000 °C (Тип K)
-200 ...+400 °C (Тип T)

-20 ...+70 °C
0 ...100 %ВВ

Похибка ±0,4 °C (-35 ...+70 °C) ±1% від вим. зн. 
(-200 ...-100,1 °C)

±0,3 °C (-100 ...+70 °C)
 ±0,5% від вим. зн. 
(+70,1 ...+1000 °C)

±0,2 °C (-20 ...+70 °C)
±0,4 °C 

(в іншому діапазоні) / 
залежить від зонду

Роздільна здатність 0,01 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %ВВ

Цикл вимірювань 1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

1 с ...24 год 
(для онлайн вимірювань

2 с ...24 г)

Вбудована пам’ять 2 мільйони значень 2 мільйони значень 2 мільйони значень

Інтерфейс Міні USB, слот для SD кар-
ток

Міні USB, слот для SD кар-
ток

Міні USB, слот для SD кар-
ток

Температура робоча / зберігання -35 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

-20 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

-20 ...+70 °C
-40 ...+85 °C

Ресурс батарейки 8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., при 

+25 °C)

8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., при 

+25 °C)

8 років  
(цикл вимірювань 15 хв., при 

+25 °C)

Габарити / вага 103 x 63 x 33 мм
Прибл. 410 г

103 x 63 x 33 мм
Прибл. 430 г

103 x 63 x 33 мм
Прибл. 430 г

Клас захисту IP 68 IP 65 IP 65

Європейський сертифікат EN 12830 – –

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP
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Система
онлайн 
моніторингу

Надійний моніторинг з аварійним 
сповіщеннями: testo Saveris 2

testo Saveris 2  
логери в порівнянні

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Загальні дані

Короткий опис WiFi реєстратор 
температури з дисплеєм, 

вбудованим датчиком 
температури NTC, 

включаючи кабель USB, 
настінний кронштейн, 
батареї та заводський 
протокол калібрування

WiFi реєстратор 
температури з дисплеєм, 

підключення двох зовнішніх 
зондів температури NTC або 
контакту двері, включаючи 

кабель USB, настінний 
кронштейн, батареї та 
заводський протокол 

калібрування

WiFi реєстратор 
температури з дисплеєм, 

підключення двох зовнішніх 
зондів температури з 

термопарою (Тип K,T,J) 
включаючи кабель USB, 

настінний кронштейн, 
батареї та заводський 
протокол калібрування

№ замовлення 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура Температура Температура

Висока точність та великий діапа-
зон вимірювань

– –

Кількість вимірювальних каналів 1 NTC вбудований 2 NTC зовнішніх 2 зовнішніх (термопара 
Тип K/J/T)

Діапазон вимірювання -30 ...+50 °C -50 ...+150 °C -195 ...+1350 °C (Тип K)
-100 ...+750 °C (Тип J)
-200 ...+400 °C (Тип T)

Похибка ±0,5 °C ±0,3 °C ±0,5 °C ± 0,5% від вим. зн.

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Цикл вимірювань Залежить від типу ліцензії
Базова: 15 хв ...24 г 

Розширена: 1 хв ...24 г

Залежить від типу ліцензії
Базова: 15 хв ...24 г 

Розширена: 1 хв ...24 г

Залежить від типу ліцензії
Базова: 15 хв ...24 г 

Розширена: 1 хв ...24 г

Радіо частота 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n)

Інтервал передачі даних 1 хв ...24 год 
(15 хв по замовчуванню)

1 хв ...24 год 
(15 хв по замовчуванню)

1 хв ...24 год 
(15 хв по замовчуванню)

Температура робоча / зберігання -30 ...+50 °C/-40 ...+50 °C -30 ...+50 °C/-40 ...+50 °C -30 ...+50 °C/-40 ...+50 °C

Ресурс батарейки 12 місяців 12 місяців  12 місяців  

Габарити / вага 95 x 75 x 30,5 мм / 240 г 95 x 75 x 30,5 мм / 240 г 95 x 75 x 30,5 мм / 240 г

Клас захисту IP 65 IP 65 IP 54

Європейський сертифікат EN 12830 EN 12830 –

Відповідає Технічним 
регламентам України

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo
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Система
онлайн 

моніторингу

testo Saveris 2  
логери в порівнянні

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

Загальні дані

Короткий опис WiFi реєстратор температури та вологості 
з дисплеєм, вбудованими датчиками 

температури та вологості, включаючи кабель 
USB, настінний кронштейн, батареї та 

заводський протокол калібрування

WiFi реєстратор температури та вологості 
з дисплеєм, роз’ємом для підключення 

зовнішнього зонду температури та 
вологості, включаючи кабель USB, настінний 
кронштейн, батареї та заводський протокол 

калібрування

№ замовлення 0572 2034 0572 2035

Технічні дані

Вимірюваний параметр Температура та вологість Температура та вологість

Висока точність та великий діапа-
зон вимірювань

– –

Кількість вимірювальних каналів 1 NTC/вологість вбудований 1 NTC /вологість зовнішній

Діапазон вимірювання -30 ...+50 °C
0 ...100 %ВВ

залежить від зонду

Похибка ±0,5 °C / ±2 %ВВ залежить від зонду

Роздільна здатність 0,1 °C / 0,1 %ВВ 0,1 °C / 0,1 %ВВ

Цикл вимірювань Залежить від типу ліцензії
Базова: 15 хв ...24 г 

Розширена: 1 хв ...24 г

Залежить від типу ліцензії
Базова: 15 хв ...24 г 

Розширена: 1 хв ...24 г

Радіо частота 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n)

Інтервал передачі даних 1 хв ...24 год 
(15 хв по замовчуванню)

1 хв ...24 год 
(15 хв по замовчуванню)

Температура робоча / зберігання -30 ...+50 °C/-40 ...+50 °C -30 ...+50 °C/-40 ...+50 °C

Ресурс батарейки 12 місяців  12 місяців  

Габарити / вага 115 x 82 x 31 мм / 240 г 95 x 75 x 30,5 мм / 240 г

Клас захисту IP 30 IP 54

Європейський сертифікат – –

Відповідає Технічним 
регламентам України

Всі реєстратори  
сертифіковані HACCP
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Огляд реєстраторів даних.

Реєстратори мікроклімату виробництва Testo

Опис приладу № замовлення

testo 174 T 
міні реєстратор температури

0572 1560

testo 174 H 
міні реєстратор температури та вологості

0572 6560

testo 175 T1 
реєстратор температури

0572 1751

testo 175 T2 
реєстратор температури

0572 1752

testo 175 T3 
реєстратор температури

0572 1753

testo 175 H1 
реєстратор температури та вологості

0572 1754

testo 176 T1 
реєстратор температури

0572 1761

testo 176 T2 
реєстратор температури

0572 1762

testo 176 T3 
реєстратор температури

0572 1763

testo 176 T4 
реєстратор температури

0572 1764

testo 176 H1 
реєстратор температури та вологості

0572 1765

testo 176 H2 
реєстратор температури та вологості

0572 1766

testo 176 P1 
реєстратор тиску, температури та вологості

0572 1767

testo 184 T1 
USB реєстратор температури

0572 1841

Опис приладу № замовлення

testo 184 T2 
USB реєстратор температури

0572 1842

testo 184 T3 
USB реєстратор температури

0572 1843

testo 184 T4 
USB реєстратор температури

0572 1844

testo 184 H1 
USB реєстратор температури та вологості

0572 1845

testo 184 G1 
USB реєстратор ударного навантаження, 
температури та вологості

0572 1846

testo Saveris 2-T1 
WiFi реєстратор температури з дисплеєм, 
вбудованим датчиком температури NTC

0572 2031

testo Saveris 2-T2 
WiFi реєстратор температури з дисплеєм, п 
роз’ємами для підключення двох зовнішніх 
зондів температури NTC або контакту двері

0572 2032

testo Saveris 2-T3 
WiFi реєстратор температури з дисплеєм, 
роз’ємами для підключення двох зовнішніх 
зондів температури з термопарою

0572 2033

testo Saveris 2-H1 
WiFi реєстратор температури та вологості з 
дисплеєм, вбудованими датчиками температури 
та вологості

0572 2034

testo Saveris 2-H2 
WiFi реєстратор температури та вологості 
з дисплеєм, роз’ємом для підключення 
зовнішнього зонду температури та вологості

0572 2035

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


