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1 Про інструкцію 
Перш ніж почати користуватись обладнанням, уважно прочитайте цю інструкцію з 
експлуатації та ознайомтесь із самим виробом. 

1.1 Застосування 
• Інструкція з експлуатації є невід'ємною складовою частиною обладнання. 
• Звертайте особливу увагу на правила техніки безпеки та попередження для того, 

щоб уникнути травм і пошкодження виробу. 
• Зберігайте цей документ у легкодоступному місці для швидкого отримання 

необхідних відомостей. 
• Завжди користуйтесь повним варіантом інструкції з експлуатації. 
• Передавайте цю документацію кожному наступному користувачу цього виробу. 

Загальні умови та положення викладено в полі реєстрації відповідного рішення testo 
Saveris за адресою: www.testo.com/login. 

1.2 Умовні позначення 
Вигляд Пояснення 
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Примітка: базова або додаткова інформація 

1 
2 
… 

Дія: декілька кроків, послідовність має бути дотримана 

► Результат дії 
 Вимоги 
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2 Техніка безпеки та утилізація відходів 

2.1 Правила техніки безпеки 
Загальні правила техніки безпеки 
• Використовуйте обладнання належним чином, лише за призначенням і з 

дотриманням параметрів, указаних у технічних характеристиках. Ні в якому разі 
не застосовуйте надмірну силу. 

• Не користуйтесь приладом у разі наявності ознак пошкодження корпусу. 
• Небезпека може загрожувати як із боку вимірювальної системи, так і з боку 

вимірювального середовища. Виконуючи вимірювання, завжди дотримуйтесь 
вимог техніки безпеки підприємства. 

• Робочі значення температури, які вказані для зондів/датчиків, стосуються лише 
діапазону вимірювання цих датчиків. Не допускайте знаходження портативних 
приладів і кабелів в умовах, де температура перевищує 70 °C, якщо вони не 
призначені спеціально для роботи саме при високих температурах. 

• Не дозволяється здійснювати будь-які контактні вимірювання на неізольованих 
деталях, що знаходяться під напругою. 

• Уникайте зберігання виробу разом із розчинниками. Не користуйтесь хімічними 
осушувачами. 

• Виконуйте лише ті роботи з ремонту та технічного обслуговування цього приладу, 
які описані в інструкції. Виконуючи зазначені кроки, точно дотримуйтесь 
відповідних вказівок. Користуйтесь лише оригінальними запасними частинами від 
testo. 

 
Батарейки 
• Неналежне використання батарей може призвести до їх руйнування, тілесних 

ушкоджень через перепади струму, загоряння або витоку хімікатів. 
• Користуйтесь лише тими батарейками, які надаються в комплекті, дотримуючись 

інструкцій, що містяться в інструкції з експлуатації. 
• Не допускайте короткого замикання батарейок. 
• Не розбирайте батарейки та не намагайтесь змінити їхню конструкцію. 
• Не допускайте сильних ударів батарейок, випадків дії на них води, вогню або 

температур понад 50 °C. 
• Уникайте зберігання батарейок поблизу будь-яких металевих предметів. 
• У разі контакту тіла з кислотою з акумуляторних батарей: ретельно промийте 

ушкоджені ділянки водою; за потреби зверніться до лікаря за консультацією. 
• Не користуйтесь пошкодженими батарейками або такими, які протікають. 
• Користуйтесь лише схваленими testo батарейками.  
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2.2 Попереджувальні написи 
Завжди звертайте увагу на будь-яку інформацію, позначену наступними 
попереджувальними написами та знаками. Вживайте зазначених запобіжних заходів! 

⚠ небезпека 
Обережно! Небезпека для життя! 

 
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Вказує на можливість серйозної травми. 

 
УВАГА 

Вказує на можливе пошкодження обладнання. 

2.3 Утилізація відходів 
• Утилізуйте браковані/використані батарейки відповідно до актуальних нормативно-

правових вимог. 
• У кінці терміну експлуатації виробу відправляйте його до окремого пункту збору 

електричних і електронних пристроїв (у разі можливості).
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3 Опис приладу 
Рукоятка термометра – тестера якості олії для смаження testo Saveris (далі рукоятка) 
оснащена дисплеєм і передає дані вимірювань, отримані за допомогою змінних 
вимірювальних зондів, на керуючий модуль testo Saveris по Bluetooth®. Рукотяка testo 
Saveris відповідає вимогам усіх стандартів, що стосуються продуктів харчування. 
Вбудований дисплей відображає результати вимірювань навіть керуючого модуля 
testo Saveris. Інтуїтивно зручне управління здійснюється за допомогою двох кнопок. 

 

3.1 Комплект поставки 
1 Рукоятка термометра – 

тестера якості олії для 
смаження testo Saveris 
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2 Настінний кронштейн 
для приладу з 
підключеним зондом 

 

3 4 батарейки AA 

4 Викрутка 

3.2 Рукоятка testo Saveris  
3.2.1  Стислий огляд 

 

 

 

Елемент 
 

Елемент 

1 Роз'єм для підключення 
вимірювальних зондів 2 Дисплей 

3 Кнопка відправлення 4 Кнопка 
вмикання/вимикання/утримання

5 Відсік елементів живлення (із 
тильної сторони) 
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3.2.2  Індикація на дисплеї 
Вигляд Функція/властивість 

Заряд батарейки 100 % 

Заряд батарейки 66 % 

Заряд батарейки 33 % 

Заряд батарейки менший 10 % 

Дані вимірювань надсилаються через з'єднання 
Bluetooth® 

Auto (блимає) Активовано режим автоматичного утримання 
даних на дисплеї приладу 

Hold  Дані на дисплею утримуються вручну 
Auto-Hold  Дані на дисплею утримуються автоматично 
°C/°F Температура в °C або °F 
- - - Не підключений жоден вимірювальний зонд 
Зонд контролю якості олії для смаження 

> 200 °C (блимає) Температура вийшла за верхню межу діапазону 
вимірювання 

< 40 °C (блимає) Температура вийшла за нижню межу діапазону 
вимірювання 

000 Прилад готовий до вимірювання, датчик не 
занурений в олію 

- - - 
Дані вимірювань поза межами діапазону 
вимірювань 

3.3 Змінні вимірювальні зонди (не включені в 
комплект поставки) 
Рукоятка testo Saveris і приєднані до неї вимірювальні зонди разом формують зручний 
вимірювальний прилад для швидкого вимірювання температури та контролю якості 
олії для смаження. 
Користуючись змінними вимірювальними зондами, звертайте увагу на відповідні 
попереджувальні написи. 
 

Змінні вимірювальні зонди testo Saveris дозволяється використовувати лише в 
поєднанні з рукояткою testo Saveris. 
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1 Проникний зонд 
температури testo 
Saveris 

2 Зонд якості олії для 
смаження testo Saveris  

3 Зонд температури 
поверхні testo Saveris 

4 Зонд температури 
повітря testo Saveris 

5 Адаптер для термопар 
(тип K) testo Saveris 
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3.3.1  Проникний зонд температури testo Saveris 
3.3.1.1 Огляд зонду 

 Елемент  Елемент 

1 З'єднувальний штекер 2 Гайка - фіксатор 

3 Проникний зонд із термопарою (TC) 
для вимірювання температури 

  

3.3.1.2 Застосування 
Проникний зонд для вимірювання температури дозволяє вимірювати температуру 
всередині харчових продуктів. Цей зонд характеризується дуже високою швидкодією. 

3.3.1.3 Перевірка роботи 

Для простої перевірки функціонування зонду (без калібрування) 
рекомендується виконати вимірювання температури в крижаній воді (0 °C). 

3.3.2  Зонд якості олії для смаження testo Saveris 
3.3.2.1 Огляд зонду 

  

 Елемент  Елемент 

1 З'єднувальний штекер 2 Гайка - фіксатор 
3 Датчик   
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3.3.2.2 Застосування 
За допомогою зонда контролю якості олії testo Saveris виміряють концентрацію TPM 
(сумарних полярних матеріалів) у відсотках. Значення TPM дозволяє зробити висновок 
про зміну якості олії для смаження в процесі її використання. 
За допомогою зонда для контролю якості олії можна виконувати такі вимірювальні 
завдання: 
• Вимірювання температури олії для смаження: індикатор для правильного 

налаштування фритюрниці, відображення показань температури на вбудованому 
дисплеї. 

• Відображення значень TPM: індикатор погіршення якості олії для смаження. 
 

Вимірювана температура олії для смаження, повинна бути не нижчою за 40 °C. 
Максимальна робоча температура становить 190 °C, короткочасно до 200 °C. 

 

Дотримуйтесь законодавчо встановлених граничних значень TPM. 

3.3.2.3 Перевірка роботи 
Для простої перевірки функціонування без налаштування (точність +/–3 % TPM), при 
введенні в експлуатацію нового приладу рекомендується виконати вимірювання у 
свіжій олії при температурі 150–180 °C 
 
Рекомендується виконувати перевірку функціонування щоразу, коли фритюрницю 
заповнюють свіжою олією. 
 

1 Виконуйте вимірювання у свіжій олії для смаження при температурі 
150–180 °C. 

2 Запишіть результат вимірювання. 
3 Повторіть кроки 1 і 2. 
► Середнє значення отриманих результатів буде довідковим 

значенням, на яке можна орієнтуватися під час подальших перевірок 
приладу. 

 
Ваше довідкове значення: _________________________  
 

У разі зміни типу олії для смаження або виробника олії слід заново визначити 
довідкове значення. 

 

У разі отримання неправдоподібних результатів вимірювання рекомендується 
здійснити калібрування або настройку в еталонній олії Testo (номер замовлення 
0554 2650). Для цього дотримуйтесь інструкцій, що містяться у Додатку testo 
Saveris. 
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3.3.3  Зонд температури поверхні testo Saveris 
3.3.3.1 Огляд зонду 

 Елемент  Елемент 

1 З'єднувальний штекер 2 Гайка - фіксатор 

3 Гнучкий стрижень 4 Сенсор для вимірювання 
температури поверхні 

3.3.3.2 Застосування 
Зонд призначений для швидкого вимірювання температури поверхні шляхом 
контактного вимірювання. Довгий та частково гнучкий стрижень дозволяє легко 
адаптуватись до умов, наявних у місці вимірювання, і забезпечує швидке та безпечне 
вимірювання без ризику отримання опіків. 

3.3.4  Зонд температури повітря testo Saveris 
3.3.4.1 Огляд зонду 

 Елемент  Елемент 

1 З'єднувальний штекер 2 Гайка - фіксатор 

3 Сенсор для вимірювання 
температури повітря 
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3.3.4.2 Застосування 
Зонд для вимірювання температури повітря дає можливість вимірювати температуру в 
холодильниках і морозильних камерах. Завдяки гнучкому міцному кабелю результати 
вимірювань можна отримувати навіть при закритих дверцятах. 

3.3.4.3 Робоча перевірка 

Для простої перевірки функціонування зонду (без калібрування) рекомендується 
виконати вимірювання температури в крижаній воді (0 °C). 

3.3.5  Адаптер для термопар (тип K) testo Saveris 
3.3.5.1 Огляд зонду 

 Елемент  Елемент 

1 З'єднувальний штекер 2 Гайка - фіксатор 

3 Роз'єм для підключення термопари 
(тип К) 

  

3.3.5.2 Застосування 
Адаптер для термопар дозволяє перевіряти покази приладів, що мають стандартні 
роз’єми для термопар. Для цього, ви порівнюєте виміряне значення приладу, що 
перевіряється, з показами на температури на дисплеї рукоятки testo saveris.
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4 Підготовка до роботи 

4.1 Встановлення/заміна батарейок 
1 Викруткою, що надається в комплекті, 

викрутіть гвинти відсіку елементів 
живлення. 

2 Відкрийте відсік елементів живлення. 

3 Дотримуючись полярності вставте батарейки (4 шт. типу AA).  
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4 Закрийте відсік елементів живлення. 

5 Обережно затягніть гвинти. 

 
УВАГА 

Пошкодження обладнання! 
Неправильно встановлені акумуляторні батареї! 
– Вставляючи батареї, перевіряйте полярність. 

4.2 Монтаж настінного кронштейна 
Завдяки настінному кронштейну змінні вимірювальні зонди надійно зберігаються в 
потрібному місці як із рукояткою testo Saveris, так і без неї. 
Підберіть необхідні монтажні матеріали, які відповідають бажаному місцю 
встановлення кріплення (у комплект постачання не входять). 
 

⚠ НЕБЕЗПЕКА 
Обережно! Небезпека для життя! 
Електричні кабелі можуть бути пошкодженими. 
– Прикріплюючи гвинтами настінний кронштейн, слідкуйте за тим, щоб не 

монтувати його безпосередньо на електричні системи. 

 
Піддон для збору крапель олії із зонда контролю якості олії легко можна вставити в 
спеціальні пази, що містяться в настінному кронштейні. Він надається в комплекті із 
зондом для контролю якості олії testo Saveris. 

4.3 Робота з рукояткою testo Saveris 
4.3.1  Вмикання рукоятки testo Saveris 
✓ 

Батарейки вставлені в рукоятку testo Saveris, повністю заряджені та 
мають достатню ємність. 

1 Приладнайте вимірювальний зонд (див. розділ 5.1). 
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2 
Натисніть кнопку , щоб увімкнути рукоятку testo Saveris. 

► Рукоятку testo Saveris увімкнено. 

4.3.2  Вимикання рукоятки testo Saveris 
 

Рукоятку testo Saveris увімкнено, і вимірювання проведено. 

1 Натисніть кнопку  і утримуйте її довше 3 секунд. 

► Рукоятку testo Saveris вимкнено. 

4.3.3  Підключення рукоятки testo Saveris до 
керуючого модуля testo Saveris 
Для того, щоб рукоятку testo Saveris можна було підключити до керуючого модуля testo 
Saveris (номер замовлення 0573 2601) по Bluetooth®, спочатку необхідно 
зареєструватись у додатку testo Saveris на керуючому модулі testo Saveris. 
 

 

Під час першого використання керуючого модуля testo Saveris майстер 
установлення активується автоматично. Після базових налаштувань 
також можна безпосередньо виконати підключення рукоятки testo 
Saveris. 

 

 
Ви зареєстровані у керуючому модулі testo Saveris. 
 

1 
У налаштуваннях = Додатку testo Saveris виберіть «Pair multi-functional 
handle» («Підключити рукоятку») у режимі «Pair devices» («Підключення 
приладів»). 

2 Увімкніть рукоятку testo Saveris, натиснувши на кнопку . 

► Bluetooth® автоматично активується (  блимає). 

3 Доторкніться до елемента «Start search» («Почати пошук») у Додатку testo 
Saveris. 

► На дисплеї будуть показані знайдені прилади. 
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4 Виберіть потрібний пристрій і доторкніться до елемента «Pair device» 
(«Підключити»). 

► На дисплеї будуть показані підключені пристрої, позначені галочкою. 

5 Доторкніться до елемента «Finish» («Закінчити»), щоб завершити 
операцію. 

► 
Рукоятку testo Saveris з'єднано з керуючим модулем testo Saveris (  
світиться постійно). 

Тепер можна налаштувати автоматичне вимикання (Auto-Off ) та/або автоматичне 
утримання значення (Auto-Hold) для рукоятки testo Saveris. 

4.3.4  Функція автоматичного вимикання (Auto-Off) 
Тепер можна налаштувати автоматичне вимикання (Auto-Off ) та/або автоматичне 
утримання значення (Auto-Hold) для («Підключення рукоятки»). 
 

 
Якщо функцію автоматичного вимикання (Auto-Off) активовано, рукоятка 
testo Saveris автоматично вимикається, якщо вона не використовується 
протягом 10 хвилин, з метою економії енергії. 

 

 
Якщо функцію автоматичного вимикання (Auto-Off) заблоковано, рукоятка 
автоматично вимикається, якщо вона не використовується протягом 2 
годин. 

4.3.5  Функція автоматичного утримання (Auto-Hold) 
Можна активувати або відмінити функцію автоматичного утримання (Auto-Hold) у 
налаштуваннях для пульта управління пунктах меню «Pair devices» («Підключення 
приладів»), «Pair multi-functional handle» («Підключення рукоятки»). Це можна зробити 
окремо для кожного зонда. 
 

 

Якщо функцію автоматичного утримання (Auto-Hold) активовано, напис 
Auto і поточне значення вимірювання будуть блимати на дисплеї 
рукоятки testo Saveris. Виміряні значення будуть автоматично 
утримуватись приладом після завершення періоду стабілізації показів. 
На дисплеї рукоятки будуть показані результат вимірювання та напис 
Auto-Hold . 

4.3.6  Функція утримання (Hold) 
За допомогою цієї функції виміряні значення можна утримувати вручну.
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5 Робота 
Для виконання вимірювань під'єднайте необхідний вимірювальний зонд до рукоятки 
testo Saveris, який буде автоматично розпізнаний приладом. Це забезпечує правильні 
результати вимірювань для кожного випадку (контролю якості). Коли вимірювання 
завершено, результат надсилається на керуючий модуль testo Saveris по Bluetooth® 

після натискання кнопки . 
 

5.1 Підключення вимірювальних зондів до рукоятки 
testo Saveris 

 
З'єднувальний штекер для вимірювальних зондів має дві різні 
направляючі. 

 

 
Для застосування при мінусових температурах роз’єм штекера 
вимірювального зонда слід очистити перед підключенням зонда. 

 
1 Пересвідчіться, що з'єднувальний 

штекер вимірювального зонда 
вставлено у відповідну напрямну 
рукоятки testo Saveris. (Вставляйте 
штекер етикеткою зверху.) 

 

2 За допомогою гайки- фіксатора надійно приєднайте вимірювальний зонд 
до рукоятки testo Saveris. 

► Тепер можна здійснювати вимірювання. 

5.2 Вимірювання 

 

Для здійснення передачі результатів вимірювання рукоятка testo Saveris 
має бути увімкнена і підключена до керуючого модулю testo Saveris по 

Bluetooth®. Символ  на дисплеї повинен світитися постійно. 
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5.2.1  Вимірювання при активованій функції 
автоматичного утримання (Auto-Hold) 

 Потрібний вимірювальний зонд підключено і рукоятку увімкнено. 

1 Розташуйте вимірювальний зонд всередині або на поверхні середовища, 
температуру якого необхідно виміряти. 

► Прикріплений вимірювальний зонд автоматично видає результат 
вимірювання. На дисплеї мигає поточний результат і напис Auto. 

2 Зачекайте, поки на дисплеї рукоятки з'явиться напис Auto-Hold 
(Автоматичне утримання). 

► Прилад автоматично утримує результати вимірювання. 

3 
Якщо необхідно перемкнути прилад назад у режим вимірювання, 

натисніть кнопку  на короткий час (менший 1 с). 

4 Користуйтесь кнопкою , щоб надсилати результати вимірювань на 
керуючий модуль testo Saveris. 

5.2.2  Вимірювання при деактивованій функції 
автоматичного утримання (Auto-Hold) 

 
Потрібний вимірювальний зонд приладнано, і рукоятку testo Saveris 
увімкнено. 

1 Розташуйте вимірювальний зонд всередині або на поверхні 
середовища, температуру якого необхідно виміряти. 

2 Зачекайте, доки результат вимірювання на дисплеї рукоятки testo 
Saveris не стабілізується. 

► Результат перестає змінюватись. 

3 
Натисніть кнопку  на короткий час (менший 1 с), щоб утримувати 
результат. 

► На дисплеї з'явиться напис Hold, і результат вимірювання утримується. 
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4 Користуйтесь кнопкою , щоб надсилати результати вимірювань на 
керуючий модуль testo Saveris. 

5 
Якщо необхідно перемкнути прилад назад у режим вимірювання, 

натисніть кнопку   на короткий час (менший 1 с). 

► Функцію Hold (Утримання) заблоковано, і на дисплеї відтворюються 
поточні результати. 

6 Користуйтесь кнопкою , щоб надсилати результати вимірювань на 
керуючий модуль testo Saveris. 

5.2.3  Особливості вимірювань 

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Обережно! Ризик опіків! 
Обережно! Гарячі деталі приладу (стрижень зонда / кінцівка зонда)! 
– Не торкайтесь голими руками гарячих деталей приладу (стрижня зонда / 

кінцівки зонда). 
– Перед чищенням почекайте, доки зонд охолоне. 
– У разі отримання опіків негайно остудіть ушкоджену ділянку холодною 

водою та за потреби зверніться до лікаря. 

5.2.3.1 Проникний зонд температури testo Saveris 
Для вимірювання температури всередині рідких і напіврідких продуктів харчування 
обережно введіть проникний зонд для вимірювання температури та виконайте 
вимірювання. Мінімальна глибина занурення зонда повинна становити 10 мм. 
Для вимірювання температури всередині заморожених продуктів слід попередньо 
просвердлити в ній отвір. Для того, щоб уникнути розсіювання тепла, глибина отвору 
повинна становити щонайменше 2,5 см, а його діаметр повинен приблизно відповідати 
діаметру вимірювального зонда. Після цього можна обережно ввести зонд та виконати 
вимірювання. 
Проникний зонд для вимірювання температури також можна обережно ввести між 
окремими пакунками, щоб визначити їхню температуру. 
 

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Обережно! Гостра кінцівка зонду! 
Небезпека травмування! 
– Будьте обережними в поводженні з вимірювальним зондом до та після 
вимірювання. 
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УВАГА 
Чутливий вимірювальний  елемент! 
– Поводьтесь обережно, бережіть від ударів! 

5.2.3.2 Зонд якості олії для смаження testo Saveris  
Перед визначенням якості олії для смаження забезпечте виконання наступних пунктів: 
• Вийміть із олії продукт, який має готуватись у фритюрниці, і зачекайте, доки не 

припинять з'являтися бульбашки (приблизно 5 хвилин). 
• Діапазон вимірювання температури олії для смаження: від 40 °C до 200 °C. 
• Тримайте датчик подалі від металевих деталей (наприклад, кошика для глибокого 

смаження, стінок сковороди), оскільки вони можуть вплинути на результат 
вимірювання. Мінімальна відстань від металевих деталей становить 1 см із будь-
якої сторони. 

• Рекомендується чистити сенсор перед кожним вимірюванням або при заміні 
фритюрниці. 

• Вимикайте індукційну фритюрницю на час вимірювання або візьміть зразок олії для 
смаження, оскільки наявність електромагнітного поля може спотворити 
результати вимірювання. 

 
Пластикові компоненти приладу не повинні контактувати з олією для 
смаження. 

 

 
«Температурні згустки» в олії можуть призводити до похибок у 
вимірюванні. Рухайте кінчиком вимірювального зонда у фритюрниці. 

 

 
Вимірювальний зонд для контролю якості олії підключено до рукоятки 
testo Saveris. 

1 Занурте датчик у гарячу олію. Уважно слідкуйте за позначками 
мін./макс.! 

2 Рухайте кінцівку вимірювального зонда невеликими колами. 

► 
Функцію Auto-Hold активовано; на дисплеї мигають напис Auto і 
результат вимірювання, якщо температура знаходиться в межах 
діапазону вимірювання (40–200 °C). Остаточне значення утримується. 

або 

► Функцію Auto-Hold заблоковано; результат вимірювання температури на 
дисплеї більше не змінюється; стабільне остаточне значення досягнуто. 
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Присутність води може призвести до завищення виміряних значень. 
Якщо передбачається похибка через наявність води, повторіть 
вимірювання через 5 хвилин (не смажте у фритюрі протягом цього часу, 
утримуйте температуру олії на рівні, більшому 100 °C). Якщо нові 
виміряні значення будуть нижчими, за потреби повторюйте вимірювання 
знову через 5 хвилин, доки результати не стабілізуються. 

5.2.3.3 Зонд для вимірювання температури поверхні testo Saveris 

 

Перед застосуванням зонда для вимірювання температури поверхні ця 
поверхня повинна бути чистою та вільною від будь-яких нашарувань. 
Забруднена поверхня може призвести до отримання неправильних 
результатів вимірювань. 

 
 Зонд для вимірювання температури поверхні підключено до рукоятки 

testo Saveris. 
1 Розташуйте вимірювальну кінцівку зонду рівно на поверхні. 

2 Притисніть вимірювальну кінцівку зонду до поверхні, натискаючи на 
гнучкий стрижень (не притискайте кінцівку зонда рукою). 

 

 
Вигніть гнучкий стрижень належним чином, якщо працюєте угорі. 

 

 
Якщо поверхня нерівна, шорстка або має погану теплопровідність (не 
містить металу), отриманий на дисплеї результат може бути на кілька 
відсотків нижчим за дійсну температуру поверхні. 

. 

 
Для покращення теплопередачі на шорстких поверхнях рекомендується 
застосовувати олію або теплопровідну пасту (до 260 °C). 

 

 
Залежно від контактної поверхні результати можуть бути різними. 
Найвищий результат є найближчим до дійсного значення температури. 

5.2.3.4 Зонд температури повітря testo Saveris 
Для вимірювання температури повітря пересвідчіться, що кінцівка вимірювального 
зонда вільна і не торкається до жодних предметів. Необхідно забезпечити вільний рух 
потоку повітря на зонд. 
 

 
Можна просунути вимірювальний зонд крізь ущільнювач дверцят у 
холодильник / морозильну камеру для проведення вимірювань 
всередині, і обережно закрити двері. 
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УВАГА 
Чутливий вимірювальний  елемент! 
– Поводьтесь обережно, бережіть від ударів! 

5.2.3.5 Адаптер для термопар (тип K) testo Saveris 
Підключіть адаптер для термопар до приладу, який потребує перевірки, у спеціально 
відведеному місці. Завдяки захисту від зворотної полярності на адаптері термопари,  
штекер можна підключити лише в одному положенні. 

УВАГА 
Чутливий вимірювальний  елемент! 
– Поводьтесь обережно, бережіть від ударів! 
– Не згинайте кабель. 
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6 Сервіс та технічне обслуговування 

6.1 Заміна елементів живлення 
Детальні вказівки щодо заміни батарейок містяться в пункті 4.1. 

 
Застосовуйте лише батарейки Mignon (AA) (надаються в комплекті 
постачання). Застосування інших елементів живлення може призвести до 
погіршення експлуатаційних якостей рукоятки testo Saveris. 

6.2 Чищення рукоятки testo Saveris 

 

Для чищення ркоятки testo Saveris користуйтесь лише слабкими 
нейтральними/побутовими засобами для чищення (наприклад, рідиною 
для миття посуду). Заборонено використовувати агресивні засоби для 
чищення або розчинники!

 

1 Чищення рукоятки testo Saveris включно з контактами виконуйте обережно 
м'якою паперовою серветкою. 

2 В контакт роз’єму Не повинні потрапляти жодні предмети з гострими краями 
або тверді предмети. 

3 Рукоятку testo Saveris можна промивати проточною водою, як із 
прикріпленим вимірювальним зондом, так і без нього. 

УВАГА 
Неналежне поводження! 
Пошкодження рукоятки testo Saveris і контакту! 
– Заборонено застосовувати для чищення будь-які предмети, що мають гострі краї. 

6.3 Чищення вимірювальних зондів 

 
Застосовуйте лише м'які побутові засоби для чищення, стандартні 
побутові ополіскувачі, воду або мильну піну. 

 

 
Для висушування використовуйте лише м'які паперові серветки. 
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6.3.1 Проникний зонд температури testo Saveris. 

1 Виконуйте чищення датчика обережно м'якою паперовою серветкою 
або промивайте проточною водою. 

2 Обережно витріть датчик насухо м'якою паперовою серветкою. 

6.3.2 Зонд якості олії для смаження testo Saveris 
УВАГА 

Неналежне поводження! 
Обережно! Можливе пошкодження датчика! 
– Не знімайте залишки холодної олії з датчика. 
– Заборонено користуватись предметами, які мають гострі краї. 
– Заборонено користуватись будь-якими агресивними засобами для чищення 
або розчинниками. 
– Не застосовуйте силу. 

1 Виконуйте чищення датчика обережно м'якою паперовою серветкою 
або промивайте проточною водою. 

2 Обережно витріть датчик насухо м'якою паперовою серветкою. 
Якщо на датчику є залишки холодної олії: 

1 Занурте датчик у гарячу олію. 

2 Дайте датчику та стрижню зонда охолонути настільки, щоб усунути ризик 
опіків. 

3 Очистіть датчик перш, ніж залишки жиру захолонути. 

6.3.3  Зонд температури поверхні testo Saveris 

 

Очищуйте зонд для вимірювання температури поверхні після кожного 
вимірювання. Застосування неочищеного зонда для вимірювання 
температури поверхні може призвести до отримання неправильних 
результатів. 

 

1 
Очищуйте зонд для вимірювання температури поверхні вологою 
паперовою серветкою або промивайте його проточною водою і знімайте 
всі наявні нашарування з вимірювального зонда. 

2 Після чищення зонда для вимірювання температури поверхні висушіть 
його паперовою серветкою. 
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6.3.4  Зонд температури повітря testo Saveris 
УВАГА 

Неналежне поводження! 
Обережно! Можливе пошкодження датчика! 
– Заборонено користуватись предметами, які мають гострі краї. 
– Заборонено користуватись будь-якими агресивними засобами для чищення 
або розчинниками. 

1 
Виконуйте чищення зонда для вимірювання температури повітря 
обережно, лише м'якою паперовою серветкою, або промивайте його 
проточною водою. 

2 Обережно витріть зонд для вимірювання температури повітря насухо 
м'якою паперовою серветкою. 

6.3.5  Адаптер для термопар (тип K) testo Saveris 

1 Виконуйте чищення адаптера TC (типу K) обережно лише м'якою 
паперовою серветкою або промивайте проточною водою. 

2 Обережно витріть адаптер TC (типу K) насухо м'якою паперовою 
серветкою. 



 
 

7 Запитання і відповіді 
 

29 
 

7 Запитання і відповіді 
Запитання Можлива причина / рішення 

Прилад не вмикається Елементи живлення розряджені  
– Замініть батарейки. 

Загоряється символ батареї 
 

Низький рівень заряду батарейок  
– Замініть батарейки в разі потреби 

Символ батареї  мигає Елементи живлення розряджені  
– Замініть батарейки. 

Зонд якості олії для смаження: 

Загоряється символ Err 1 Відмова датчика TPM  
– Зверніться до центру сервісного 
обслуговування Testo. 

Загоряється символ Err 2 Відмова датчика температури  
– Зверніться до центру сервісного 
обслуговування Testo. 

Загоряється символ Err 3 Відмова датчика TPM і датчика температури  
– Зверніться до центру сервісного 
обслуговування Testo. 

Загоряється символ Err 4 Інша несправність 
– Зверніться до центру сервісного 
обслуговування Testo. 

Загоряється символ Err 5 Дана версія зонда не підтримується  
– Зверніться до центру сервісного 
обслуговування Testo. 

Загоряється символ Ser При введенні значення для калібрування 
виникає розбіжність у значеннях TPM, що 
перевищує 10 %. 
– Ми рекомендуємо звернутись до центру 
сервісного обслуговування Testo для 
виконання технічної перевірки. 

Якщо вам не вдалося вирішити проблему, зверніться до центру сервісного 
обслуговування ТОВ "Ліфот".  
 
Контактна інформація міститься на зворотному боці цього документа або на веб-сайті: 
https://www.testo.kiev.ua/ua/contacts-lifot/ 
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8 Технічні дані 
Характеристика Значення 

Роздільна здатність Температура: 0,1 °C  
Одиниця вимірювання °C/°F 
Діапазон вимірювання 
температури 

–30 … 260 °C  

Точність вимірювання 
температури 

± 0,3 °C (–30 … 70 °C); 
В іншому діапазоні: ± (0,3 °C + 0,5 % виміряного 
значення), у кожному випадку ± цифра 
(Примітка: Додається точність конкретних зондів 
для вимірювання температури) 

Джерело живлення 
(батарейки) 

4 батареї типу AA Mignon: Позначення згідно з 
IEC: LR03, хімічний склад: Zn-MnO2 (лужні) 

Термін служби батареї 150 годин (типова робота: приблизно 35 000 
вимірювань термопарою і приблизно 7000 
вимірювань якості олії),  
25 годин (безперервна робота) 

Робоча температура –20 … 50 °C  
Вологість навколишнього 
середовища 

0 .. 90 % відносної вологості 

Температура 
зберігання/транспортування 

–30 ... +70 °C  (без батарейок) 

Дисплей Рідкокристалічний, 2 строки 
Розміри 170 мм x 50 мм x 37 мм 
Вага 215 г 
Клас захисту IP65 (із вимірювальним зондом) 
Дозволи/рекомендації EN13485 (E); 0.5 (проникний зонд для 

вимірювання температури) або 1.0 (зонд для 
вимірювання температури повітря), 
VO 1935/2004 REACH/RohS 



 
 

9 Дані для замовлення 
 

31 
 

9 Дані для замовлення 
Рукоятка testo Saveris і вимірювальні зонди 
 

Опис № замовлення 

Рукоятка testo Saveris 0560 1010 
Проникний зонд температури testo Saveris 0612 1011 
Зонд для контролю якості олії testo Saveris 0612 1012 
Зонд температури поверхні testo Saveris 0612 1013 
Зонд температури повітря testo Saveris 0612 1014 
Адаптер для термопар (тип K) testo Saveris 0612 1015 

 
Приладдя 
 

Опис № замовлення 
Керуючий модуль testo Saveris 0573 2600 
Керуючий модуль testo Saveris (міжнародна версія) 0573 2601 
Настінний кронштейн для рукоятки testo Saveris 0554 2620 
Бокс для транспортування 0516 2620 
Олія testo для калібрування (1 шт) 0554 2650 
Адаптер зонда контролю якості олії для смаження testo 
Saveris 

0554 2623 

 

 
Для отримання докладнішої інформації про ISO сертифікати 
калібрування зверніться до свого контактного партнера Testo. 
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10 Дозволи 
Зверніть увагу на наступну інформацію щодо дозволів для використання виробу в 
конкретній країні. 
 

 

Використання бездротових модулів регламентується нормами та 
умовами країни, де вони використовуються. Модуль можна 
використовувати лише в тих країнах, для яких надається державний 
сертифікат. Користувач і кожен власник зобов'язані дотримуватись цих 
норм і умов щодо використання та визнавати свою відповідальність за 
перепродаж, експорт, імпорт тощо, зокрема в ті країни (або з них), де 
немає дозволів на бездротові прилади. 

 
Продукт Мат. № Дата 
0560 1010 0560 1010 13.07.2017 
 
Країна Коментарі 

Австралія E 1561 

Канада 1C: 6127B-05601010  

 1C Попередження  

30  



 
 

10 Дозволи 
 

33 
 

Країна Коментарі 
Європа + ЄАВТ  

 Декларацію відповідності вимогам ЄС можна 
знайти на домашній сторінці testo на сайті 
www.testo.com при завантаженні інформації 
про конкретні вироби. 

 Країни ЄС: 
Бельгія (BE), Болгарія (BG), Данія (DK), Німеччина 
(DE), Естонія (EE), Фінляндія (FI), Франція (FR), 
Греція (GR), Ірландія (IE), Італія (IT), Латвія (LV), 
Литва (LT), Люксембург (LU), Мальта (MT), 
Нідерланди (NL), Австрія (AT), Польща (PL), 
Португалія (PT), Румунія (RO), Швеція (SE), 
Словаччина (SK), Словенія (SI), Іспанія (ES), Чеська 
Республіка (CZ), Угорщина (HU), Великобританія 
(GB), Республіка Кіпр (CY). 

 Країни ЄАВТ: 
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія 

Індія Дозволено 
Японія 201-163334 

 Інформація щодо Японії 
Південна Африка Ід. № ICASA: TA-2017/919 
Південна Корея MSIP-CRM-te2-05601010 

 Попередження KCC 

Туреччина Дозволено 
США Містить ід. № FCC: N8NLSD4BTL FCC ід. №: WAF-

05601010 
Попередження FCC 
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Країна Коментарі 

Модуль Bluetooth® 

Характеристика Значення 
Діапазон дії 
Bluetooth® менший 20 м (вільне поле) 

Тип Bluetooth® 
Модуль BLE серії L (08 травня 
2013 р.) на базі мікросхеми 
TI CC254X 

Ідентифікатор B016552 

Клас радіо 
Bluetooth® Клас 3 

Bluetooth® 
компанія 

LSD Science & Technology Co., 
Ltd 

РЧ діапазон 2402–2480 МГц 
Вихідна потужність 0 дБм 

EN 13485 Згідно з EN 13485 –E, 0.5, –30...+30 °C 

1C Попередження 
Цей прилад відповідає Частині 15C Правил FCC і Правилам Міністерства 
промисловості Канади RSS-210 (редакція 8). Експлуатація дозволяється при виконанні 
таких двох умов: 
(1) Цей прилад не повинен створювати ніяких шкідливих завад і 
(2) цей прилад має бути здатним протидіяти завадам, навіть якщо це здійснює 
несприятливий вплив на його роботу. 
 
Попередження FCC 
Cet appareil satisfait a la partie 15C des directives FCC et au standard Industrie Canada 
RSS-210 (revision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes: 
(1) cet appareil ne doit causer aucune interference dangereuse et 
(2) cet appareil doit supporter toute interference, y compris des interferences qui 
provoquerait des operations indesirables. 
 
Попередження FCC 
Інформація від FCC (Федеральної комісії зв'язку) 
Для вашої власної безпеки 
Для складних підключень слід застосовувати екрановані кабелі. Це робиться з метою 
тривалого захисту від радіочастотних завад. 
 
Попередження від FCC 
Це обладнання пройшло випробування, і було підтверджено його відповідність 
граничним значенням для цифрового пристрою Класу С згідно з Частиною 15 Правил 
FCC. Ці граничні значення призначені для прийнятного захисту від шкідливих завад у 
житлових приміщеннях.   
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Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати радіочастотну енергію, і 
воно може створювати шкідливі завади для радіозв'язку в разі, якщо його 
встановлення та експлуатація здійснюються з порушенням цих інструкцій. Проте 
немає гарантії, що завади не будуть виникати за конкретних умов встановлення. Якщо 
це обладнання дійсно створюватиме шкідливу заваду для приймання радіо- або 
телевізійних сигналів (наявність якої можна визначити шляхом вимикання й вмикання 
цього обладнання), користувачеві рекомендується спробувати усунути заваду шляхом 
вжиття одного або кількох таких заходів: 
• Переорієнтувати або перемістити приймальну антену. 
• Збільшити відстань між цим обладнанням і приймачем. 
• Підключити це обладнання до розетки мережі живлення, іншої за ту, до якої 
підключено приймач. 
• Звернутися за консультацією до торговельного представника або до досвідченого 
фахівця з радіо/телевізійної техніки. 
Увага 
Внесення змін або модифікацій, на які немає недвозначного дозволу з боку сторони, 
відповідальної за дотримання вимог, може призвести до припинення дії дозволу цьому 
користувачеві на експлуатацію цього обладнання. З'єднувальні кабелі мають бути 
екранованими з метою дотримання граничних значень випромінювання. 
Попередження 
Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC. 
Експлуатація дозволяється при виконанні таких двох умов: 
(1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих завад, і 
(2) цей прилад має бути здатним працювати в умовах приймання будь-яких завад, 
включно з тими, які можуть чинити несприятливий вплив на роботу приладу. 
 
Інформація щодо Японії 
 
Попередження KCC 
 
 

 

 

 
Завод виробник 
Testo SE & Co. KGaA  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Телефон: +49 7653 681-0  
Факс: +49 7653 681-100  
info@testo.de 
www.testo.com 
 
 
 
Уповноважений представник в Україні 
ТОВ «ЛІФОТ», вул. Іллєнка 83Д, будівля В, оф.403, Київ, 04119 
тел.: (044) 501-40-10, 501-40-44  
Vodafone: (095) 111-80-10,  
lifeCell: (063) 888-46-95,  
Київстар: (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua    
www.testo.kiev.ua  
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Онлайн-реєстратор даних testoSaveris 
0572 2620 
0572 2621 
0572 2622 
0572 2623 
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1 Про цей документ 
Перш ніж почати користуватись обладнанням, уважно прочитайте цю інструкцію 
з експлуатації та ознайомтесь із самим виробом. 

1.1 Застосування 
• Інструкція з експлуатації є невід'ємною складовою частиною виробу. 
• Зверніть особливу увагу на правила техніки безпеки та попередження, щоб 

уникнути травм і пошкодження виробу. 
• Зберігайте цей документ у легкодоступному місці для швидкого отримання 
необхідних відомостей. 
• Завжди користуйтесь повним варіантом довідника з експлуатації. 
• Передавайте цю документацію кожному наступному користувачу виробу. 

Загальні умови та положення викладено в полі реєстрації відповідного 
рішення testoSaveris за адресою: www.testo.com/login. 

1.2 Умовні позначення 
Вигляд. Пояснення. 

 

Інформація: базова або додаткова інформація 

1 
 
2 

Дія: декілька кроків, послідовність має бути дотримана. 

► Результат дії 
 Вимоги 
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2 Техніка безпеки та утилізація відходів 
2.1 Правила техніки безпеки 
Загальні правила техніки безпеки 
• Завжди використовуйте виріб належним чином, лише за призначенням, з 

дотриманням параметрів, вказаних у технічних даних. Ні в якому разі не 
застосовуйте надмірну силу. 

• Не користуйтесь приладом у разі наявності ознак пошкодження корпусу. 
• Небезпека може загрожувати як з боку вимірювальних систем, так і з боку 

вимірювального середовища. Виконуючи вимірювання, завжди 
дотримуйтесь внутрішніх вимог техніки безпеки підприємства. 

• Робочі температури для зондів/датчиків, стосуються лише діапазону 
вимірювання цих датчиків. Не допускайте знаходження портативних 
приладів і з'єднувальних дротів в умовах, де температура перевищує 70 °C, 
якщо вони спеціально не призначені для роботи при високих температурах. 

• Уникайте зберігання виробу разом із розчинниками. Не користуйтесь 
хімічними осушувачами. 
• Для технічного обслуговування та ремонту цього приладу дозволяється 

виконувати лише ті роботи, які описані в цій документації. Виконуючи ці 
роботи, точно дотримуйтесь зазначених кроків. Користуйтесь лише 
оригінальними запасними частинами від Testo. 

 
Акумулятори 
• Неналежне використання акумуляторних батарей може призвести до 

руйнування батарей, тілесних ушкоджень через сплеск напруги, загоряння 
або витік хімікатів. 

• Користуйтесь лише тими акумуляторними батареями, які надаються в 
комплекті, дотримуючись інструкцій, що містяться в інструкції з експлуатації. 

• Не допускайте короткого замикання акумуляторних батарей. 
• Не розбирайте акумуляторні батареї та не намагайтесь змінити їхню 
конструкцію. 
• Не допускайте сильних ударів акумуляторних батарей, води, вогню або 

температур понад 50 °C. 
• Уникайте зберігання акумуляторних батарей поблизу будь-яких металевих 
предметів. 
• У разі контакту тіла з кислотою з акумуляторних батарей ретельно промийте 

ушкоджені ділянки водою; за потреби зверніться до лікаря за консультацією. 
• Не користуйтесь пошкодженими акумуляторними батареями або такими, які 
протікають. 
• Користуйтесь лише схваленими Testo батареями.  
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2.2 Попередження 
Завжди звертайте увагу на інформацію, позначену наступними 
попереджувальними написами та знаками. Вживайте зазначених запобіжних 
заходів! 

⚠ НЕБЕЗПЕКА 
Обережно! Небезпека для життя! 

 

УВАГА 
Вказує на можливе пошкодження обладнання 

2.3 Утилізація відходів 
• Утилізуйте браковані/використані акумуляторні батареї відповідно до 

актуальних нормативно-правових вимог. 
• У кінці терміну експлуатації виробу відправляйте його до окремого пункту 

збору електричних і електронних пристроїв (в разі можливості) або 
поверніть його до компанії Testo для утилізації.
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3 Опис приладу 
Онлайн-реєстратори даних testoSaveris є невід'ємною частиною системного 
рішення testoSaveris. В якості стаціонарного рішення для вимірювальної 
технології вони ідеальні для моніторингу температури та контактів дверей у 
холодильних приміщеннях і складах. Є різні варіанти конструкції онлайн-
реєстраторів даних, що обумовлює їх широкий діапазон застосувань. Залежно 
від конструкції, вони мають зонд для вимірювання температури повітря, 
додатковий симулятор продукту та сенсор дверного контакту.  

 

Онлайн-реєстратори даних (1) інтегруються в рішення testoSaveris для харчових 
продуктів. Дані записуються з інтервалами, які можна змінювати, і передаються 
на хмару testoCloud (2) з інтервалами, які можна змінювати. Для забезпечення 
передачі даних замовник повинен надати інфраструктуру Wi-Fi (не надається в 
комплекті постачання). Результати вимірювань, які зберігаються на хмарі, 
можна в будь-який момент подивитись та проаналізувати на відповідному 
ресторанному порталі testoSaveris (3). У разі перевищення граничних значень 
це буде відразу ж демонструватись на керуючому модулі (4) або передаватись 
електронною поштою чи у вигляді SMS.

цифровий довідник 
контролю якості 

Хмара  
Testo Cloud 

(2)

 мережевий аналіз (3)

онлайн 
реєстратор 
даних (1) 

керуючий 
модуль (4) 
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3.1 Комплект постачання 
Є чотири модифікації онлайн-реєстраторів даних testoSaveris. 

1 Онлайн-реєстратор даних 
testoSaveris — вбудований 

 

2 Онлайн-реєстратор даних 
testoSaveris — одноканальний 

 

3 Онлайн-реєстратор даних 
testoSaveris — 2-канальний 

 

4 Онлайн-реєстратор даних 
testoSaveris — 3-канальний 

 

Разом з онлайн-реєстратором даних, до кожного комплекту постачання входять: 
• Три батареї типу AAA 
• Настінний кронштейн  
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• Клейка стрічка (для настінного кронштейна та дверного контакту) 
• Кабельні кронштейни 

3.2 Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 
вбудований 

Онлайн-реєстратор даних із вбудованим зондом для вимірювання температури 
повітря застосовується для запису температури повітря в місцях, де може бути 
встановлено пряме з'єднання Wi-Fi, наприклад, у вітринах. Необхідність у 
прокладенні кабелів відсутня. 

3.3 Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 
одноканальний 

Цей онлайн-реєстратор даних має кабель із зовнішнім зондом для вимірювання 
температури повітря. Він застосовується для запису температури повітря в 
холодильному та морозильному обладнанні. Онлайн-реєстратор даних може 
розташовуватись на великій відстані від місця вимірювання, тому постійна 
передача даних через Wi-Fi можлива, наприклад, навіть у закритому обладнанні. 

3.4 Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 
2-канальний 

Онлайн-реєстратор даних із 2 каналами має зовнішній зонд для вимірювання 
температури повітря та зовнішній симулятор температури продукту. Це 
дозволяє здійснювати моніторинг реальної температури продукту. Конструкція 
симулятора продукту дозволяє відтворювати поведінку реальної температури 
всередині продукту. 
Для отримання докладнішої інформації про симулятори продукту зверніться до 
свого контактного партнера Testo. 

3.5 Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 
3-канальний 

Окрім зовнішнього зонда для вимірювання температури повітря та зовнішнього 
симулятора температури продукту, 3-канальний онлайн-реєстратор даних має 
датчик дверного контакту. Датчик дверного контакту забезпечує передачу 
інформації та сигналів попередження про відкриті двері перш, ніж температура у 
складському приміщенні досягне критичного значення. 
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4 Введення в експлуатацію 
Для введення в експлуатацію онлайн-реєстратора даних 
testoSaverisнеобхідно налаштувати параметри циклу вимірювання та 
затримки переходу в аварійний стан у межах конфігурації вимог 
інструкції щодо забезпечення якості в ресторанному порталі 
testoSaveris. 

  

Цикл комунікації та аварійні сигнали з регулюванням по часу можна 
окремо коригувати на місці, використовуючи відповідний ресторанний 
портал testoSaveris. 

УВАГА 
Пошкодження кабельного з'єднання зонда. 
– Кабель онлайн-реєстраторів даних із зовнішніми датчиками температури 

повітря не слід проводити крізь двері. Окреме кабельне введення 
дозволяє уникнути пошкодження кабелю. 

 

Для забезпечення роботи батарей протягом розрахункового терміну 
служби при температурі нижче 0 °C слід використовувати літієві батареї 
Energizer L91 типу AAA (не надаються в комплекті постачання, 
замовлення № 0515 0042). 

  

Перед введенням в експлуатацію / налаштуванням конфігурації онлайн-
реєстратора даних testoSaveris пересвідчіться в тому, що в онлайн-
реєстратор даних встановлено нові батареї. Це гарантується станом 
комплекту постачання та засвідчується захисною смужкою на батареях. 

  

При встановленні онлайн-реєстраторів даних testoSaveris у холодильні 
або морозильні приміщення особливості конструкції стін приміщення 
можуть призвести до ослаблення сигналу Wi-Fi. Це може впливати на 
термін служби батарей. Якщо вихідний сигнал Wi-Fi занадто слабкий, 
рекомендується використовувати онлайн-реєстратори даних із 
зовнішніми зондами для вимірювання температури. 

4.1 Кріплення до стіни 
Для надійного кріплення онлайн-реєстратора даних застосовується настінний 
кронштейн. Підберіть необхідні монтажні матеріали, які відповідають бажаному 
місцю встановлення кріплення. Настінний кронштейн можна прикріпити за 
допомогою клейкої стрічки, яка надається в комплекті. У якості альтернативи 
можна скористатись гвинтами або кабельними стяжками (не надаються в 
комплекті постачання).  
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⚠ НЕБЕЗПЕКА 
Увага! Небезпечно для життя! 
Електричні кабелі можуть бути пошкодженими. 

- Прикріплюючи гвинтами настінний кронштейн, слідкуйте за тим, щоб 
не монтувати його безпосередньо на електричні системи. 

 

Для кріплення клейкою стрічкою необхідно, щоб основа була чистою й 
не містила жиру. 

 

УВАГА 
Можливе пошкодження онлайн-реєстратора даних. 

- Встановлювати онлайн-реєстратори слід лише в таких місцях, де вони 
будуть захищеними від потрапляння бризок. 

4.2 Під'єднання зондів 
При під'єднанні зовнішніх зондів пересвідчіться у відсутності 
навантажень у місці встановлення, щоб кабель не розтягувався під дією 
зовнішніх зусиль. 

4.2.1 Зовнішній зонд для вимірювання температури 
повітря 
Завжди розташовуйте зонд для вимірювання температури повітря так, щоб він 
був вільним і не торкався будь-яких предметів. Завдання полягає в тому, щоб 
забезпечити фактичний потік повітря. 

4.2.2 Зовнішній симулятор температури продукту 
Пригвинтіть симулятор продукту на 
вимірювальний накінечник 
зовнішнього зонда та розташуйте 
його поблизу продуктів, за якими 
ведеться спостереження. 
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4.2.3 Датчик дверного контакту 
 Для кріплення датчика дверного 

контакту можна скористатись 
клейкими стрічками, що надаються 
в комплекті постачання. В якості 
альтернативи можна скористатись 
гвинтами (не надаються в 
комплекті постачання). Здійснюючи 
кріплення датчика дверного 
контакту, звертайте увагу на 
наступні пункти: 
• Магніт кріпиться до дверей без 

будь-якого кабельного з'єднання. 
• Датчик із кабелем кріпиться до 

дверної рами. 
• Відстань між датчиком і магнітом 

не повинна перевищувати 1 см. 

  

  

Встановлення датчика дверного контакту на металеві двері може 
призвести до ослаблення сигналу. 

4.3 Конфігурація 
На початку налаштування конфігурації пересвідчіться в тому, що онлайн-
реєстратор даних знаходиться в режимі конфігурування. Після цього можна 
виконати інтеграцію в систему за допомогою програми testoSaverisapp на 
керуючому модулі або через веб-інтерфейс онлайн-реєстратора даних на вашому 
ПК або переносному комп'ютері. Для забезпечення повної функціональності 
(наприклад, налаштування граничних значень і аварійних функцій) виконуйте 
вказівки, що містяться в інструкції із програмного забезпечення testoSaveris. Цю 
інструкцію можна знайти в пункті меню InstructionManuals (Інструкції з експлуатації) 
на вашому ресторанному порталі. 
Рекомендуємо здійснювати інтеграцію за допомогою керуючого модуля. 

Зверніть увагу на те, що для виконання вимог стандарту виробничої 
безпеки WPA2 (див. розділ 4.3.3) необхідно користуватись конфігурацією 
в мережевому варіанті. 

 

Можна вводити в експлуатацію одночасно кілька онлайн-реєстраторів 
даних. Рекомендуємо, щоб їхня кількість не перевищувала 3. 

 

Перед початком налаштування конфігурації онлайн-реєстраторів даних 
пересвідчіться в наявності стабільного з'єднання Wi-Fi. 
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4.3.1 Встановлення режиму конфігурації 
Початкове введення в експлуатацію обладнання: 

1 Вийміть/викрутіть гвинти акумуляторного відсіку. 
  

2 Зніміть захисні стрічки з батарей. 
  

3 Закрийте акумуляторний відсік і зафіксуйте гвинтами 
Встановлення режиму конфігурації: 

 Акумуляторні батареї онлайн-реєстратора даних нові або 
достатньо заряджені. 

  

1 Натисніть і утримуйте кнопку на лицьовій стороні реєстратора 
даних довше 5 с (менше 20 с). 

  

► Онлайн-реєстратор даних переведено в режим налаштування 
конфігурації на 5 хвилин. 

  

► Світлодіод мигає зеленим із інтервалами в 1 с. 

4.3.2 Конфігурація системи за допомогою програми 
testoSaverisApp на керуючому модулі 
testoSaveris 

Налаштування конфігурації онлайн-реєстраторів даних можна здійснювати за 
допомогою методів шифрування WPA/WPA2 Personal на керуючому модулі 
testoSaveris. Для цього дотримуйтесь інструкції з експлуатації керуючого модуля. 

Буде здійснюватись конфігурація всіх онлайн-реєстраторів даних, 
відображених на дисплеї керуючого модуля. 

  

 Онлайн-реєстратор даних переведено в режим конфігурації (світлодіод 
мигає зеленим з односекундними інтервалами). 

  

1 На пульті управління в розділі Settings (Налаштування) виберіть пункт 
Pair devices (Під'єднати пристрої). 

  

2 Виберіть пункт Pair online data loggers (Під'єднати онлайн-реєстратори 
даних). 

  

► На дисплеї керуючого модуля будуть показані онлайн-реєстратори 
даних, готові до конфігурації. 

  

3 Змініть їх найменування (рекомендація: назва місця знаходження / 
обладнання). 
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4 Підтвердьте зроблений вибір натисканням на поле Finish 
(Завершити). 

  

► Онлайн-реєстратори повністю сконфігуровані та підключені до 
хмари. Світлодіод мигає зеленим протягом 5 с (онлайн-реєстратор 
даних підключено до хмари TestoCloud). Потім він двічі коротко 
мигне зеленим (онлайн-реєстратор даних переведено в режим 
вимірювання). 

4.3.3 Конфігурація онлайн-реєстратора даних 
testoSaveris через веб-інтерфейс 

Конфігурацію онлайн-реєстраторів даних можна здійснювати за стандартом 
безпеки WPA2 Enterprise шляхом конфігурування на веб-основі. У цьому режимі 
онлайн-реєстратор даних працює як веб-сервер, на якому можна зареєструватись 
через Wi-Fi з IP-адресою 192.168.1.1 із ПК або планшета. 
 

 

Здійснюючи конфігурацію для WPA2 Enterprise, звертайте увагу на 
правильне написання та індекси в назвах сертифікатів. Залежно від 
методу шифрування повинні бути наявними такі три сертифікати: ca.pem, 
client.pem, private.key. 
Ці сертифікати повинні бути наявними в форматі PEM або BASE64. 
Окрім того, вони мають бути наявними окремо (не пакетом). 

  

 Онлайн-реєстратор даних знаходиться в режимі конфігурації. 
  

1 Виберіть мережеву назву онлайн-реєстратора даних, який необхідно 
сконфігурувати (наприклад, Saveris2 Sn: 12345678) у налаштуваннях 
мережі на ПК/планшеті. 

  

► ПК/планшет підключено до точки доступу Wi-Fi онлайн-реєстратора 
даних. 

  

2 Відкрийте веб-браузер на ПК/планшеті. 
  

3 Введіть IP-адресу 192.168.1.1 у веб-браузері. 
  

► Це відкриває сторінку конфігурації Wi-Fi. 
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4 
Введіть ідентифікатор облікового запису testoSaveris (поле Account ID) 
(демонструється у вашому обліковому записі testoSaverisAccount у пункті 
розкривного меню, Accountinformation (Інформація про обліковий запис)). 

  

5 Уведіть назву мережі (SSID) (поле NetworkName (SSID). 
  

6 Стандарт безпеки можна вибрати в полі Security (Безпека). Залежно від 
вибору з'являються подальші варіанти для введення. 

  

 Введіть пароль (поле Password) для мережі. 
  

8 Підтвердьте встановлену конфігурацію в полі Configure (Сконфігурувати). 
  

► 

Онлайн-реєстратор даних повністю сконфігурований і підключений до 
хмари. Світлодіод мигає зеленим протягом 5 с (онлайн-реєстратор даних 
підключено до хмари TestoCloud). Потім він двічі коротко мигне зеленим 
(онлайн-реєстратор даних переведено в режим вимірювання). 

  

Перейдіть у поле Status (Статус) і натисніть на елемент ErrorLog (Файл 
реєстрації помилок), щоб отримати список виявлених помилок. Точний 
опис кодів помилок і заходів для виправлення помилок знаходиться в 
розділі 7.2. 

4.3.4 Конфігурація сигналів тривоги 
Налаштування затримки переходу в аварійний стан можна виконати в межах 
конфігурації довідника контролю якості в ресторанному порталі testoSaveris. 

Сигнали тривоги з контрольованою затримкою можна індивідуально 
коригувати на місці через ресторанний портал testoSaveris. 
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Затримки переходу в аварійний стан підходять, наприклад, для онлайн-
реєстраторів даних, встановлених у холодильні камери. Коли двері відчиняються,  
відбувається короткочасне порушення граничних значень і відсилається сигнал 
тривоги. Затримка переходу в аварійний стан дозволяє відсилати сигнал тривоги 
лише в тому випадку, коли перевищення граничного значення триває протягом 
заданого періоду часу, який обирається довільно. 
Сигнали тривоги з контрольованою затримкою підходять, наприклад, для онлайн-
реєстраторів даних, які реєструють цикли розморожування та можуть відсилати 
фальшиві сигнали. Сигнал тривоги можна деактивувати протягом заданого періоду 
часу, який обирається довільно. 

 
 
5 Робота 
 

16 
 

5 Робота системи 
5.1 Демонстрація результатів вимірювань 
Онлайн-реєстратори даних не мають дисплеїв для відображення температури. 
Замість цього вони мають унікальний QR-код. Відсканувавши цей код за допомогою 
керуючого модуля, ви побачите останнє значення температури, яке було передано 
на хмару. 

 Пульт управління підключено до Wi-Fi. 
  

1 Перейдіть до Settings (Налаштування) на керуючому модулі та оберіть 
пункт Access logger info (Доступ до інформації реєстратора). 

  

► Відкривається сканер QR-коду. 
  

2 Відскануйте QR-код. 

 

   

► На дисплеї відображається значення 
температури. 

 

На ресторанному порталі testoSaveris можна отримати доступ до зібраних 
результатів вимірювань у режимі онлайн. 

5.2 Деактивація/активація онлайн-реєстратора 
даних 

В окремих випадках може знадобитись деактивація онлайн-реєстратора даних 
(наприклад, для відправлення його на калібрування). 

 Онлайн-реєстратор даних зареєстровано в хмарі TestoCloud. 
  

1 Оберіть пункт меню OnlineDataLogger (Онлайн-реєстратор 
даних) у вашому обліковому записі. 
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► В результаті ви побачите усі онлайн-реєстратори даних для вашого 
облікового запису. 

  

2 Натисніть правою кнопкою миші на пункт Details (Деталі), щоб деактивувати 
реєстратор. 

  

3 Приберіть галочку з поля Active (Активний). 
  

► Цей онлайн-реєстратор даних деактивовано, і він не буде записувати 
результати вимірювань. Його можна знову активувати, поставивши галочку у 
відповідному полі. Налаштування цього реєстратора даних зберігаються, і їх 
не потрібно виконувати заново. 

5.3 Сигнали тривоги 
У межах заданих робочих періодів керуючий модуль буде сповіщати працівників у 
випадку аварійного стану, на що вони можуть реагувати заходами, визначеними в 
довіднику контроля якості. Для кожного онлайн-реєстратора необхідно налаштувати 
передачу сигналів тривоги за допомогою SMS і/або електронних листів. Якщо 
інфраструктура Wi-Fi виходить із ладу, ви отримаєте повідомлення про системні 
неполадки (як наприклад, вихід із ладу реєстратора). 
У разі аварійного стану на дисплеї керуючого модуля відображається: 
• Дата й час настання аварійного стану 
• Онлайн-реєстратор даних, який подав сигнал тривоги 
• Пункт вимірювання або обладнання 
• Коригувальні заходи у вигляді попередньо визначеного покрокового процесу. 
Якщо аварійний стан виник за межами встановленого робочого часу, альтернативне 
аварійне повідомлення може надсилатись у вигляді електронного листа або SMS 
довільно обраним отримувачам (наприклад, сервісним службам). Це забезпечить 
вжиття заходів реагування на аварійний стан у будь-який момент.
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6 Сервіс та технічне обслуговування 
6.1 Заміна акумуляторних батарей 

 
Заміна батарей зупиняє будь-яке вимірювання, що відбувається в цей 
момент. Проте збережені дані не втрачаються. 

 

УВАГА 
Неправильно встановлені акумуляторні батареї можуть пошкодити 
прилад! 
– Встановлюючи акумуляторні батареї, дотримуйтесь полярності. 
 

 

Використовуйте лише нові оригінальні батареї. При встановленні 
частково розрядженої акумуляторної батареї, її ємність буде 
обчислюватись неточно. 

 

 

Після заміни батареї пересвідчіться, що зв'язок онлайн-реєстратора 
даних здійснено успішно після його повторного пуску. Світлодіод двічі 
коротко мигає зеленим світлом і/або новий результат вимірювання 
з'являється на хмарі. Якщо це не так, жодного вимірювання не 
відбувається. 

  

1 Викрутіть гвинти на кришці акумуляторного відсіку. 
  

2 Зніміть кришку акумуляторного відсіку. 
  

3 Замініть батареї. Звертайте увагу на полярність. 
  

4 Закрийте акумуляторний відсік кришкою. 
  

5 Зафіксуйте кришку акумуляторного відсіку гвинтами. 

6.2 Чищення онлайн-реєстратора даних 
testoSaveris і зовнішнього зонда 

Для чищення онлайн-реєстратора даних і зовнішнього зонда 
користуйтесь лише слабкими нейтральними/побутовими засобами для 
чищення (наприклад, рідина для миття посуду). Забороняється 
використовувати агресивні засоби для чищення або розчинники! 
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6.3 Калібрування 
Якщо онлайн-реєстратор даних відправляється на калібрування, 
пересвідчіться в тому, що його спочатку деактивували в обліковому 
записі (Account). Це дасть можливість уникнути зберігання на вашій 
хмарі неправильних результатів вимірювання. Це налаштування можна 
зробити в пункті меню Alarms (Сигнали тривоги). 

Онлайн-реєстратори даних стандартно постачаються із заводським протоколом 
калібрування. Рекомендуємо кожні 12 місяців повторно виконувати калібрування 
онлайн-реєстраторів даних. Це може виконувати сервісна служба ТОВ "Ліфот". 
Контактні дані для отримання докладнішої інформації вказані на: 
testo.kiev.ua/ua/contacts-lifot  
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7 Пошук і усунення проблем 
7.1 Cвітлодіодні індикатори стану 
У таблиці нижче представлені значення різних світлодіодних індикаторів стану на 
лицьовій стороні онлайн-реєстратора даних. 
Світлодіодний індикатор 
мигає... Опис 

... зеленим кольором протягом 
10 с із короткими інтервалами.

Відбувається конфігурування за допомогою додатку, і 
онлайн-реєстратор даних шукає точку доступу. 

... зеленим кольором (не 
довше 5 хвилин) із 
односекундними інтервалами. 

Онлайн-реєстратор даних знаходиться в режимі 
конфігурації, і його можна сконфігурувати протягом 5 
хвилин після активації. 

... зеленим кольором коротко 5 
разів. 

Повернення налаштувань онлайн-реєстратора даних до 
заводських значень. Для цього натисніть і утримуйте 
кнопку на лицьовій стороні довше 20 с. 

... червоним кольором 1 раз, 
тривалий імпульс (1 с) 
(протягом конфігурації). 

Онлайн-реєстратор даних не був сконфігурований 
протягом 5 хвилин. Натисніть і утримуйте кнопку на 
лицьовій стороні довше 3 с, щоб повернути онлайн-
реєстратор даних у режим конфігурації. 

... червоним кольором 3 рази, 
тривалий імпульс (1 с). 

Конфігурація онлайн-реєстратора даних неможлива. 
Неправильний SSID / Ідентифікатор облікового запису, 
або їх було неправильно введено. Налаштування 
онлайн-реєстратора даних повернуто до заводських 
значень. 
Натисніть і утримуйте кнопку на лицьовій стороні довше 
3 с, щоб повернути онлайн-реєстратор даних у режим 
конфігурації. 

... червоним кольором 1 раз, 
імпульс тривалістю 5 с. 

Конфігурація онлайн-реєстратора даних неможлива. 
Неправильний SSID / Ідентифікатор облікового запису, 
або їх було неправильно введено. Налаштування 
онлайн-реєстратора даних повернуто до заводських 
значень. 
Натисніть і утримуйте кнопку на лицьовій стороні довше 
3 с, щоб повернути онлайн-реєстратор даних у режим 
конфігурації та спробуйте ще раз. 

... зеленим кольором 1 раз, 
довгий імпульс тривалістю 5 с.

Конфігурацію онлайн-реєстратора даних успішно 
виконано. 

... зеленим кольором коротко 2 
рази. 

Онлайн-реєстратор даних підключено до точки доступу 
та хмари TestoCloud. Результат вимірювання успішно 
передано на хмару, і онлайн-реєстратор даних 
повернувся в режим вимірювання. 
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Світлодіодний індикатор 
мигає... Опис 

... зеленим кольором коротко 
1 раз. 

Онлайн-реєстратор даних виконав вимірювання.

... червоним кольором 
коротко 2 рази. 

У циклі зв'язку трапилась помилка. Онлайн-
реєстратор даних не підключено до точки 
доступу та хмари. Результати вимірювання не 
можуть бути передані на хмару. 

... червоним кольором 1 раз, 
тривалий імпульс (1 с) 
(онлайн-реєстратор даних 
вже сконфігуровано). 

Онлайн-реєстратор даних виявив сигнал 
тривоги. 

... червоним кольором 
коротко 4 рази. 

Коротко натисніть кнопку на лицьовій стороні 
(менше 1 с). Якщо індикатор онлайн-
реєстратора даних знову мигне червоним 4 рази, 
акумуляторні батареї розряджені та потребують 
заміни. 

... почергово червоним і 
зеленим кольором. 

Онлайн-реєстратор даних виконує оновлення 
апаратно-програмного забезпечення. 

 
Щоб повернути налаштування онлайн-реєстратора даних до 
заводських значень, натисніть і утримуйте кнопку на лицьовій стороні 
онлайн-реєстратора даних довше 20 секунд. Тоді індикатор онлайн-
реєстратора даних мигне 5 разів короткими зеленими імпульсами. 

7.2 Питання, що часто виникають, і коди помилок 
Помилка Опис 
Після конфігурації онлайн-
реєстратор не 
відображається в 
інтерактивному огляді. 

Для перевірки функціонування один раз коротко 
натисніть кнопку на лицьовій стороні онлайн-
реєстратора. Світлодіодний індикатор коротко 
мигне зеленим один раз (вимірювання 
виконується). Потім онлайн-реєстратор даних 
робить спробу з'єднатися з маршрутизатором. У 
разі успіху світлодіодний індикатор мигне зеленим 
двічі. Якщо світлодіодний індикатор коротко мигне 
червоним двічі, це означає, що трапилась 
помилка. Прочитайте файл реєстрації помилок 
(див. розділ 4.3.3) і виконайте наведені там 
вказівки. 
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Помилка Опис 
В онлайн-аналізі не 
відображаються жодні 
результатів вимірювання. 

Для перевірки функціонування один раз коротко натисніть 
кнопку на лицьовій стороні онлайн-реєстратора. 
Світлодіодний індикатор коротко мигне зеленим один раз 
(вимірювання виконується). Потім онлайн-реєстратор 
даних робить спробу з'єднатися з маршрутизатором. У 
разі успіху світлодіодний індикатор мигне зеленим двічі. 
Якщо світлодіодний індикатор коротко мигне червоним 
двічі, це означає, що трапилась помилка. Прочитайте 
файл реєстрації помилок (див. розділ 4.3.3) і виконайте 
наведені там вказівки. 

Помилка онлайн-
реєстратора E20, E22 або 
E24. 

Сертифікат не вдалось завантажити, або сертифікат має 
неправильну назву. 
Перевірте процес і за потреби повторіть. Перевірте назву 
сертифіката. Це має бути ca.pem у разі E20,client.pem у 
разі E22 та private.key в разі E24. 

Помилка онлайн-
реєстратора E21, E23 або 
E25. 

Неправильний формат сертифіката для встановлення 
стандарту безпеки. 
Пересвідчіться, що сертифікат має формат PEM/base64, і 
повторіть процес конфігурації. 

Помилка онлайн-
реєстратора E26. 

Онлайн-реєстратор даних не отримав IP-адресу. Є кілька 
можливих причин для цієї помилки: 
– Було неправильно введено мережевий пароль 
або SSID. Перевірте введення та спробуйте знову. 
– Цей онлайн-реєстратор даних знаходиться за 
межами дії Wi-Fi. Розташуйте онлайн-реєстратор даних у 
межах дії Wi-Fi та спробуйте ввести його в експлуатацію 
знову. 
– Стандарт безпеки неправильно вибрано або не 
підтримується. Зверніться до вашого відділу ІТ із запитом 
щодо місцевого стандарту безпеки. 
– Точка доступу (маршрутизатор Wi-Fi) має MAC-
фільтр або не дозволяє інтегрувати нові пристрої. 
Перевірте налаштування точки доступу. 

Помилка онлайн-
реєстратора E36. 

Немає наявної або доступної DNS (системи доменних 
імен). Причиною може бути те, що вона заблокована 
міжмережевим захисним екраном або порти 1883/8883 не 
активовано. Якщо використовується мобільна точка 
доступу, пересвідчіться, що SIM-карта активована для 
даних. Перевірте підключення до інтернету (наприклад, 
за допомогою іншого пристрою). Якщо підключитися до 
інтернету неможливо, зверніться до оператора мережі 
Wi-Fi. 
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Помилка Опис 
Помилка онлайн-
реєстратора E41. 

Онлайн-реєстратор не може отримати значення часу від 
сервера часу (pool.ntp.org). Існують 2 варіанти цієї 
помилки: 
– Точка доступу (Wi-Fi маршрутизатор) не 
підключена до інтернету. Перевірте підключення точки 
доступу до інтернету. 
– NTP порт (123/UDP) цієї точки доступу не 
відкрито. Повідомте про це ваш відділ ІТ та організуйте 
перевірку. 

Помилка онлайн-
реєстратора E51. 

Онлайн-реєстратор даних не вдалось з'єднати з хмарою 
TestoCloud. Якщо він вже був з'єднаний із хмарою 
TestoCloud, і раптом не може з нею з'єднатись, сервери 
хмари TestoCloud у цей момент недоступні. Моніторинг 
серверів здійснюється постійно, і проблему буде 
вирішено настільки швидко, наскільки це можливо. 

Помилка онлайн-
реєстратора E52. 

Онлайн-реєстратор даних не вдалось зареєструвати на 
хмарі, оскільки він уже був зареєстрований в іншому 
обліковому записі. 

Помилка онлайн-
реєстратора E63. 

Онлайн-реєстратор даних не може передавати 
результати на хмару TestoCloud. Існують дві можливі 
причини: 
– Під час передачі було перервано зв'язок з інтернетом. 
Пересвідчіться в наявності стабільного зв'язку онлайн-
реєстратора даних із точкою доступу (маршрутизатором 
Wi-Fi), а також зв'язку цієї точки доступу з мережею 
інтернет. 
Серверам хмари TestoCloud не вдалось обробити запит 
на зберігання даних. Моніторинг серверів здійснюється 
постійно, і проблему буде вирішено настільки швидко, 
наскільки це можливо. 
Важливо! Ніякі результати вимірювань не будуть 
втрачені, оскільки онлайн-реєстратор видаляє дані зі 
своєї пам'яті лише за командою хмари. Якщо пам'ять 
заповнено, нові дані будуть записуватись замість 
найстаріших результатів вимірювань (циклічна пам'ять). 
Натиснувши кнопку (менше 3 с) на лицьовій стороні 
онлайн-реєстратора даних, можна отримати можливість 
вручну ввімкнути нове з'єднання між онлайн-
реєстратором даних і хмарою TestoCloud і змусити 
виконати передачу даних. 
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Помилка Опис 
Помилка онлайн-
реєстратора E69. 

У конфігураційному файлі трапилась помилка. Імовірна 
причина — неправильний або недійсний обліковий запис 
(Account ID). Для виправлення цієї помилки виконайте 
конфігурацію заново. Натисніть і утримуйте довше 3 с 
кнопку на лицьовій стороні онлайн-реєстратора даних і 
поверніть його в режим конфігурації. Решту кроків 
знаходиться в розділі Configuration (Конфігурація). 

Помилка онлайн-
реєстратора E70. 

Онлайн-реєстратор даних не може отримати доступ у 
будь-який момент часу або може отримати доступ лише в 
неналежний момент. Для виправлення цієї помилки 
натисніть і утримуйте менше 3 с кнопку на лицьовій 
стороні онлайн-реєстратора даних, щоб змусити 
встановити зв'язок. Якщо це не допоможе виправити 
помилку, зверніться до свого контактного партнера Testo. 

Помилка онлайн-
реєстратора E75. 

Оновлення апаратно-програмного забезпечення цього 
онлайн-реєстратора даних завершилось невдало. Це 
могло статись через переривання зв'язку з інтернетом під 
час передачі даних або через те, що онлайн-реєстратор 
даних не зміг отримати непошкоджені дані з інших 
причин. Пересвідчіться в наявності стабільного зв'язку 
онлайн-реєстратора даних із точкою доступу 
(маршрутизатором Wi-Fi), а також зв'язку цієї точки 
доступу з мережею інтернет. Якщо зв'язок існує, ці дані 
буде передано протягом наступного циклу зв'язку. 
Альтернативно можна змусити вручну виконати передачу 
даних, натиснувши кнопку на лицьовій стороні онлайн-
реєстратора даних (менше 3 с). 

Помилка онлайн-
реєстратора E90. 

Вбудований датчик температури видав неправильний 
результат вимірювання. Якщо ця помилка 
повторюватиметься, зверніться до свого контактного 
партнера Testo. 

Помилка онлайн-
реєстратора E100. 

Онлайн-реєстратор не може отримати значення часу від 
сервера часу (pool.ntp.org). Існують 2 варіанти цієї 
помилки: 
– Точка доступу (Wi-Fi маршрутизатор) не 
підключена до інтернету. Перевірте підключення точки 
доступу до інтернету. 
– NTP порт (123/UDP) цієї точки доступу не 
відкрито. Повідомте про це ваш відділ ІТ та організуйте 
перевірку. 
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7.3 Зчитування коду помилки 
Для зчитування коду помилки виконуйте інструкції, представлені в розділі 4.3.3. до 
кроку 3, і в пункті меню Status (Статус) натисніть на кнопку ErrorLog (Файл реєстрації 
помилок). Там можна знайти список виявлених помилок. 
Якщо вам не вдалось вирішити проблему зверніться до відділу підтримки клієнтів 
ТОВ "Ліфот". Контактну інформацію представлено на веб-сторінці: 
testo.kiev.ua/ua/contacts-lifot
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8 Технічні дані 
Дані, що стосуються вимірювань 

Онлайн-
реєстратор 

даних 
0572 2620 0572 2621 0572 2622 0572 2623 

Тип сенсора NTC вбудований NTC зовнішній NTC зовнішній. 
NTC симулятор 
продуктів 

NTC зовнішній. 
NTC симулятор 
продуктів. 
Дверний контакт 

Діапазон 
вимірювання 

від –30 до 
+50 °C 

від –30 до 
+80 °C 

Повітря: від –30 до +80 °C. 
Симулятор продуктів: від –30 до 

+50 °C 
Точність ±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 

Цикл 
вимірювання 

від 5 хвилин до 
24 годин 

від 5 хвилин до 
24 годин 

від 5 хвилин до 
24 годин 

від 5 хвилин до 
24 годин 

Час реакції txx t90 (20K): 
менший 60 хв. 
(згідно з 
EN12830) 

t90 (20K): 
менший 4 хв. 
(згідно з 
EN12830) 

NTC зовнішній: 
t90 (20K): 
менший 4 хв. 
(згідно з 
EN12830). 
Симулятор 
продуктів: t90: 
менший 45 хв. 
(нерухоме 
повітря) 

NTC зовнішній: 
t90 (20K): 
менший 4 хв. 
(згідно з 
EN12830). 
Симулятор 
продуктів: t90: 
менший 45 хв. 
(нерухоме 
повітря) 

Цикл зв'язку від 15 хвилин до 
24 годин 

від 15 хвилин до 
24 годин 

від 15 хвилин до 
24 годин 

від 15 хвилин до 
24 годин 

Дані, що стосуються Wi-Fi 
Онлайн-

реєстратор 
даних 

0572 2620 0572 2621 0572 2622 0572 2623 

Радіочастота 2,4 ГГц (Стандарти IEEE 802.11 b/g/n) 

Загальні методи 
шифрування 

WPA Personal: WEP/WPA або WPA2, WPA2 Enterprise: EAP-TTLS-
MSCHAPv2, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-
TTLS-TLS, EAP-TLS, EAP-TLS-PSK, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-

PSK 
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Технічні дані для захищеного маршрутизатора Wi-Fi 

 

Порти 
Онлайн-реєстратори даних testoSaveris використовують протокол 
MQTT, який здійснює зв'язок через TCP-порти 1883 та 8883. 
Ці дозволи також вимагаються для портів UDP: 
• Порт 53 (Дозвіл імен DNS) 
• Порт 123 (NTP часова синхронізація) 
Усі порти мають бути здатні лише до зовнішнього з'єднання із хмарою. 
Жодних дозволів для двонаправлених портів не вимагається. 

Базові дані 

Онлайн-
реєстратор даних 0572 2620 0572 2621 0572 2622 0572 2623 

Робоча 
температура 
(менша –10 °C із 
літієвою батареєю 
Energizer L91) 

від –30 до +50 °C 

Температура 
зберігання (без 
батарей) 

від –30 до +70 °C 

Клас захисту IP65 
Пам'ять 10 000 результатів вимірювань 

Термін служби 
батареї 

2 роки 
(за умов роботи при 22 °C, із 15-хвилинним циклом 

вимірювання й 3-годинним циклом зв'язку) 

Джерело напруги Три батареї типу AAA 

Розміри 79,6 x 53 x 
23,5 мм 

83,15 x 53 x 
23,5 мм 

83,15 x 53 x 
23,5 мм 

83,15 x 53 x 
23,5 мм 

Вага (включно з 
батареями) 95 г 111 г 167 г 179 г 

Відповідність 
стандарту 
EN 12830 

EN 12830, -S, T, A, C, D, 1; VO 1935 / 2004 

Дверний контакт    x 
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Онлайн- 
реєстратор даних 0572 2620 0572 2621 0572 2622 0572 2623 

Настінний кронштейн x x x x 

Довжина кабелю  Повітря: 2,0 м 
Повітря: 2,0 м 
Симулятор 
продуктів: 2,0 м 

Повітря: 2,0 м 
Симулятор 
продуктів: 2,0 м 
Двері: 1,0 м 

Внутрішній датчик x    

Зовнішній датчик  x x x 

9 Номери замовлень 
Опис № замовлення 

Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — вбудований 0572 2620 
Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 1-канальний 0572 2621 
Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 2-канальний 0572 2622 
Онлайн-реєстратор даних testoSaveris — 3-канальний 0572 2623 

Приладдя 

Опис № замовлення 

Літієві батареї Energizer L91 типу AAA 0515 0042 
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10 Дозволи 
Зверніть увагу на наступну інформацію щодо дозволів для використання виробу в 
конкретній країні. 

Використання бездротових модулів регламентується нормами та 
умовами країни, де вони використовуються. Модуль можна 
використовувати лише в тих країнах, для яких надається державний 
сертифікат. Користувачі та власники зобов'язані дотримуватись цих 
норм і умов щодо використання та визнають свою відповідальність за 
перепродаж, експорт, імпорт тощо, зокрема в ті країни (або з них), де 
немає дозволів на бездротові прилади. 

  

Продукт Мат. № Дата 
Реєстратор даних WLAN 0572 2620 05.05.2017 
Реєстратор даних WLAN 0572 2621 05.05.2017 
Реєстратор даних WLAN 0572 2622 05.05.2017 
Реєстратор даних WLAN 0572 2623 05.05.2017 
 

Країна Коментарі 

Австралія E 1561 

Канада Містить ІС: 21461-LSD4WF0459 
IC: 6127B-0572262X 

 

Попередження стосовно ІС 
Китай 0572 2620: CMIIT ID: 2017DJ2648 
 0572 2621: CMIIT ID: 2017DJ2663 
 0572 2622: CMIIT ID: 2017DJ2653 
 0572 2623: CMIIT ID: 2017DJ2650 
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Країна Коментарі 

Європа + ЄАВТ 

 

 

 Декларацію відповідності вимогам ЄС можна 
знайти на домашній сторінці testo на сайті 
www.testo.com при завантаженні інформації 
про конкретні вироби. 

 Країни ЄС: 
 Бельгія (BE), Болгарія (BG), Данія (DK), Німеччина 

(DE), Естонія (EE), Фінляндія (FI), Франція (FR), 
Греція (GR), Ірландія (IE), Італія (IT), Латвія (LV), 
Литва (LT), Люксембург (LU), Мальта (MT), 
Нідерланди (NL), Австрія (AT), Польща (PL), 
Португалія (PT), Румунія (RO), Швеція (SE), 
Словаччина (SK), Словенія (SI), Іспанія (ES), Чеська 
Республіка (CZ), Угорщина (HU), Великобританія 
(GB), Республіка Кіпр (CY). 

 

Країни ЄАВТ: 
 Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія 
Індія Дозволено 
Японія 

 Інформація щодо Японії 
Південна Африка 0572 2620: TA-2017/767 
 0572 2621: TA-2017/770 
 0572 2622: TA-2017/769 
 0572 2623: TA-2017/768 
Південна Корея  

 0572 2620: MSIP-CRM-te2-05722620 
 0572 2621: MSIP-CRM-te2-05722621 
 0572 2622: MSIP-CRM-te2-05722622 
 0572 2623: MSIP-CRM-te2-05722623 

 
Попередження KCC 

Туреччина Дозволено 
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Країна Коментарі 
 Містить ід. № FCC: N8NLSD4WF0459 

США Ід. № FCC: WAF-0572262X 
 Попередження 

FCC 
 

 Характеристика Значення 
 Діапазон дії WLAN 100 м 
 Тип WLAN LSD4WF0459-01D0 

WLAN-Модуль Клас радіо WLAN Згідно зі стандартом IEEE 
802.11b/g/n 

 

Компанія LierdaTechnologyGroupco., LTD 

 РЧ діапазон 2412–2472 МГц 
 Потужність 

передавача 13,42 дБм 

EN 12830 Згідно з EN 12830 -S,T,A,C,D,1, 
 –30...+40 °C  

Попередження стосовно ІС 
Цей прилад відповідає Частині 15C Правил FCC і Правилам Міністерства 
промисловості Канади RSS-210 (редакція 8). Експлуатація дозволяється при 
виконанні таких двох умов: 
(1) Цей прилад не повинен створювати ніяких шкідливих завад і 
(2) цей прилад має бути здатним протидіяти завадам, навіть якщо це здійснює 
несприятливий вплив на його роботу. 
 

Попередження FCC 
Інформація від FCC (Федеральної комісії зв'язку) 
Для вашої власної безпеки 
Для складних підключень слід застосовувати екрановані кабелі. Це робиться з 
метою тривалого захисту від радіочастотних завад. 
 
Попередження від FCC 
Це обладнання пройшло випробування, і було підтверджено його відповідність 
граничним значенням для цифрового пристрою Класу С згідно з Частиною 15 
Правил FCC. Ці граничні значення призначені для прийнятного захисту від 
шкідливих завад у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує й 
може випромінювати радіочастотну енергію, і воно може створювати шкідливі 
завади для радіозв'язку в разі, якщо його встановлення та експлуатація 
здійснюються з порушенням цих інструкцій. Проте немає гарантії, що завади не 
будуть виникати за конкретних умов встановлення. Якщо це обладнання дійсно 
створюватиме шкідливу заваду для приймання радіо- або телевізійних сигналів 
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(наявність якої можна визначити шляхом вимикання й вмикання цього обладнання), 
користувачеві рекомендується спробувати усунути заваду шляхом вжиття одного 
або кількох таких заходів: 
• Переорієнтувати або перемістити приймальну антену. 
• Збільшити відстань між цим обладнанням і приймачем. 
• Підключити це обладнання до розетки мережі живлення, іншої за ту, до якої 
підключено приймач. 
• Звернутися за консультацією до торговельного представника або до 
досвідченого фахівця з радіо/телевізійної техніки. 
 
Увага 
Внесення змін або модифікацій, на які немає недвозначного дозволу з боку сторони, 
відповідальної за дотримання вимог, може призвести до припинення дії дозволу 
цьому користувачеві на експлуатацію цього обладнання. З'єднувальні кабелі мають 
бути екранованими з метою дотримання граничних значень випромінювання. 
 
Попередження 
Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC. 
Експлуатація дозволяється при виконанні таких двох умов: 
(1) цей прилад не повинен створювати шкідливих завад, і 
(2) цей прилад має бути здатним працювати в умовах приймання будь-яких завад, 
включно з тими, які можуть чинити несприятливий вплив на роботу приладу. 
 
Інформація щодо Японії 
 
Попередження KCC



 

 
 
 
 

 

 

 
Завод виробник 
Testo SE & Co. KGaA  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Телефон: +49 7653 681-0  
Факс: +49 7653 681-100  
info@testo.de 
www.testo.com 
 
 
 
Уповноважений представник в Україні 
ТОВ «ЛІФОТ», вул. Іллєнка 83Д, будівля В, оф.403, Київ, 04119 
тел.: (044) 501-40-10, 501-40-44  
Vodafone: (095) 111-80-10,  
lifeCell: (063) 888-46-95,  
Київстар: (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua    
www.testo.kiev.ua  
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2 Система 
 
2.1 Огляд системи 
 

Система WiFi-логерів даних testo Saveris 2 являє собою сучасне рішення для моніторингу 
значень температури і вологості в складських і робочих приміщеннях. 

 
Система складається з WiFi-логерів, а також хмарного сховища даних. WiFi-логер testo Saveris 2 через 
задані інтервали реєструють значення температури і вологості і передають їх безпосередньо в хмарне 
сховище Testo Cloud по каналу WLAN. Значення, збережені в Testo Cloud, доступні для аналізу в будь-
який момент часу і в будь-якому місці за допомогою смартфона, планшета або ПК, що має вихід в 
інтернет. Сповіщення про порушення встановлених меж відразу передаються по e- mail або 
опціонально через SMS-повідомлення. 

 
 
 

Також, використовуючи Testo Cloud, Ви можете запрограмувати WiFi-логер і задати вимірювальні 
інтервали і граничні значення.  

 
 

Реєстрація показань WiFi-логерами 
 
 
 
 

WLAN маршрутизатор  
користувача 

 
Збереження значень в сховище  
Testo Cloud 

 
 
 

Можливість віддаленого  
доступу до даних через: ПК,  
смартфон, планшет 

 
 

 
3 Перші кроки 
 

Для того щоб полегшити Ваше «знайомство» з testo Saveris 2, пропонується Короткий практичний 
посібник. 

 
Він допоможе Вам ввести дані ліцензії, зареєструвати WiFi-логер, а також надасть поради 
щодо подальшої роботи. 
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У командному рядку клікніть на значок  , щоб відкрити Короткий Практичний Посібник.  

 
 
 
4 Ліцензії 
 

Купуючи систему Saveris 2, ви отримаєте безкоштовну базову ліцензію. 
 
Деякі вимірювальні функції, які відображаються у вашій системі Saveris 2, неактивні. Розширюючи 
ліцензію, ви можете активувати та використовувати ці функції. 
У заголовку ви бачите, яку ліцензію ви зараз використовуєте. 
 
Ліцензія на придбання 
 
Натиснувши на дисплей ліцензії у заголовку, ви будете перенаправленні до магазину ліцензій. Тут ви 
можете вибрати та придбати розширення ліцензії. 
Або 
Клацніть на символі поруч із неактивною функцією вимірювання . Це також відкриває 
магазин ліцензій. 

 
4.1 Додаток testo Saveris 2 
 

Додаток testo для системи моніторингу testo Saveris 2. 
 
Безкоштовний тестовий додаток пропонує вам практичні функції для введення в експлуатацію, аналізу 
мережі та отримання push-повідомлень Saveris 2. 
 
Технічні характеристики програми testo Saveris 2 
Реєстратори вводяться в експлуатацію через майстра налаштування 
 

 Вказівки 
Для того, щоб мати можливість встановити з'єднання через WLAN, вам потрібен планшет або смартфон 
із уже встановленим на ньому додатком Testo. Ви можете отримати додаток для пристроїв Android у 
Play Store. 
 
Сумісність: 
Потрібен Android 4.3 або новішої версії   
 
Зверніть увагу, що через обмеження системи IOS мережа 
аналіз та введення в експлуатацію логерів можна проводити лише на Android пристрої 
 
Мережевий аналіз 
Використовуйте мережевий аналіз, щоб заздалегідь проаналізувати свою мережу WLAN, щоб 
перевірити вимоги до правильної роботи реєстраторів testo Saveris 2. 
Ви також можете створювати та надсилати звіти про стан. 
 
Сповіщення 
За допомогою програми testo ви можете отримувати всі натискання на Saveris 2 та бачити огляд. 
 
Придбайте програму testo Saveris 2 
Це посилання доставить вас у Google Play Store, де ви можете безкоштовно завантажити додаток testo 
на свій мобільний термінальний пристрій. 
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5 WiFi-логер 
 

5.1 Технічні дані          
 

 
5.1.1 Метрологічні характеристики 
 testo saveris 2    

 
   

 

                
 

WiFi-логгер  T1  (0560 2031)     T2 (0560 2032)  T3 (0560 2033)  H1 (0560 2034)      H2 (0560 2035)  
 

Тип сенсора  1 сенсор   2 сенсора 2 зовнішні термопари 1 сенсор    1 сенсор
 

  температури (NTC)   температури типу K / J / T температури (NTC)    температури (NTC)
 

  вбудований   (NTC), 2 дверних  / вологості,    / вологості,
 

     контакти  вбудований    зовнішній
 

          
 

діапазон 
вимірювань  - 30...+ 50 ° C 

  - 50 ... + 150 ° С К: -195...+ 1350 ° C - 30 ... + 50 ° C     Залежить від типу
 

        

J: -100...+ 750 ° C
     

підключаємого зонду
 

      0...100 % ВВ    
 

               
 

      T: -200 ... + 400 ° C     
 

                
 

Похибка   ± 0,5 ° C   ± 0,5 ° C ± (0,5 ° C + 0.5% від вим. ± 0,5 ° C    Залежить від типу
 

      значення) ± 2% ВВ    підключаємого зонду
 

                

          
 

Роздільна здатність  0,1 ° C   0,1 ° C 0,1 ° C (-200…999 ° C) 0,1 ° C    0,1 ° C 
 

      1 ° C в іншому діапазоні 0,1% ВВ    0,1% ВВ
 

          
  

 
 
 

5.1.2 Інші дані  
testo saveris 2       

 
 

          

WiFi-логгер  T1 (0560 2031)    T2 (0560 2032)  
 
T3    (0560 2033)  H1  (0560 2034)   H2 (0560 2035)  

Робоча       - 30 ... + 50 ° C  
температура        

          

Температура       - 40 ... + 70 ° C  
зберігання (з          
батарейками)          

          

клас захисту  IP 65   
IP 
65  IP 54 IP 30 IP 54 

          

цикл вимірювання     Від 5 с до 24 год (по замовчанню - 15 хвилин)  
       

Період передачі     Від 5 с до 24 год (по замовчанню - 15 хвилин)  
даних        

         

Вбудована пам'ять      10 000 значень на канал  
          

Ресурс батарейок       24 місяці*  
   *при +25 ° C і вимірювальному циклі та періоду передачі даних в 15 хв. 
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WiFi-логгер   T1 (0560 2031)     T2 (0560 2032)  T3 (0560 2033)  H1 (0560 2034)   H2 (0560 2035)   
            

Живлення       
4 x батареї типу AA 

AlMn  
       

Блок живлення
(опціонально)  

   
Для температур нижче -10 ° C необхідно використовувати батарейки 
Energizer  

       (0515 0572)  
            

Габарити       95 x 75 x 30,5 мм  
Вага (з батарейками)       240 г  

            

Відповідність   Так   Так 
Ні Ні

Ні 
стандарту EN 12830           

        
Дверний контакт   Ні   Опціонально Ні Ні Ні 

            

Настінний тримач       
Включений в 

комплект поставки  
        

5.1.3 Характеристики WiFi testo saveris 2    

  

 
            

WiFi-логер   T1 (0560 2031)     T2 (0560 2032)  T3 (0560 2033)  H1 (0560 2034)  H2 (0560 2035)   

Радіочастота      
2400…2483,5 МГц (IEEE 802.11 b / g / 

n)  
              

   Шифрування       
WPA (TKIP),  

WPA2 
(AES,CCMP)  

        

Макс. потужність 
передавача       1 мВт, 2 дБм  

         
 
 
 
 

Технічні дані для захищеної бездротової локальної мережі (LAN):  
Порти  
WiFi-логери даних testo Saveris 2 використовують протокол MQTT, який зв’язується через порт 
TCP 1883.  
Також потрібні підтвердження UDP портів:  
• Порт 53 (дозвіл імен DNS) 

 
• Порт 123 (синхронізація часу NTP)  
Всі порти повинні зв’язуватись ззовні тільки з хмарним сховищем Cloud. 
Двонаправлене підтвердження портів не потрібно.  
Ping-команда   
Шлюз за замовчуванням, який повинен передаватися зонду вручну або через DHCP, повинен 
відповідати на Ping-запит від WiFi-Логера.   
Примітка  
Під час первинної настройки можна вибрати чи буде використовуватися DHCP або 
статична IP-адреса (вибрати експертний режим для відповідної інформації).  

 
Програмний додаток testo Saveris 2  
Програмний додаток testo Saveris 2 доступний через стандартний оновлений браузер (www).  
Використовуються стандартні TCP порти http (80) і https (443). 

 
5.2 Безпека і навколишнє середовище 
 
5.2.1 Забезпечення безпеки 
 

• Працюйте з приладом обережно, використовуйте прилад виключно за призначенням і 
виключно в межах параметрів, наведених у таблиці технічних даних. При роботі з приладом 
не докладайте надмірних зусиль. 
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• Технічне обслуговування та ремонт даного приладу слід виконувати в суворій 

відповідності з інструкціями, наведеними в даній документації. Строго дотримуйтесь 
встановлених процедур. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини Testo. 

 
5.2.2 Захист навколишнього середовища 
 

• Утилізуйте акумулятори / відпрацювали батареї відповідно до офіційно встановлених вимог. 
• Після закінчення терміну служби прилад необхідно відправити в компанію по утилізації 

електричних та електронних пристроїв (відповідно до вимог країни експлуатації). 
5.3 Настінний тримач 
 

Настінний тримач забезпечує надійне кріплення WiFi-Логер на місці установки. 
 

Кріпильні матеріали не входять в комплект поставки. Вибирайте кріпильні матеріали виходячи з 
необхідного місця установки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        1 - настінний тримач з пазами для кріпильних матеріалів (гвинти або кабельні стяжки)  
                                                                        2 - запобіжник  
                                                                        3 - замок  
                                                                        4 - відсік для зберігання ущільнювальної заглушки USB порту  
                                                                        5 - відсік для зберігання ущільнювальної заглушки роз'єму для підключення зонда  
                                                                        6 - тримач для USB кабелю, щоб відігнути викруткою натисніть на місце, зазначене кружком і   
                                                                             підніміть утримувач для кабелю вниз. 
 
5.4 Дисплей і елементи управління 
 
5.4.1 Огляд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) дисплей  
2) аварійний СД-індикатор, в разі тривоги блимає червоним  
3) двомірний штрих-код (QR-код), для прямого доступу до даних приладу в хмарному сховищі Testo Cloud 
4) кнопка управління, дозволяє вручну запустити передачу даних 
5) відсік для батареек (позаду) 
6) роз'єм USB і роз'єми для підключення зондів (в нижній частині, залежить від моделі приладу) 
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5.4.2 Символи, що відображаються 
 

символ опис 

 Рівень заряду батарейки 75% - 100% 

  Рівень заряду батарейки 50% - 74%

 
 
Рівень заряду батарейки 25% - 49%

 
 
  Рівень заряду батарейки 5% - 24%, якщо символ блимає, то рівень заряду батарейки <5% 

 
 Зовнішнє джерело живлення (через USB порт)

  

 

 
Рівень сигналу WLAN 100%  

 

 

Рівень сигналу WLAN 75%  
Рівень сигналу WLAN 50%  
 

 Рівень сигналу WLAN 25% 

    
Підключено для передачі даних в хмарне сховище Testo Cloud, символ блимає: підключення до 

хмарного сховища Testo Cloud для передачі даних                                                                                                               

Аварійне повідомлення                                                                                                                                                                                           

 

Вимірювальний канал 1                                                                                                                           

 

Вимірювальний канал 2 

Аварійний стан: перевищення верхнього граничного значення      

 

Аварійний стан: вихід за межі нижнього граничного значення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

6 Інтерфейс користувача  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Інформація про систему та стан (див. Стор. 16)  

2) Командний рядок (див. Стор. 16)  

3) Управління користувачами (див. Стор. 15)  

4) Рядок меню з головними меню: 
 

• Інформаційна панель (див. Стор. 10) 
 
• Аналіз і звіти (див. Стор. 11) 
 
• Сигнали тривоги (див. Стор. 11) 
 
• Конфігурація (див. Стор. 13) 

 
5) Область відображення 

 
7 Інформаційна панель 

 
Інформаційна панель - це домашня сторінка. Вона надає огляд основних даних системи: 
точки вимірювання і список сигналів тривоги. 

 
7.1 Точки вимірювання 
 

Відображається зведений список всіх точок вимірювання.  
7.2 Список сигналів тривоги 
 

Відображається зведений список всіх згенерованих сигналів тривоги і системних попереджень.  
Непрочитані сигнали тривоги і системні попередження виділені жирним шрифтом.  

 

При відображенні детальної інформації повідомлення про сигнал тривоги / системне 
попередження позначається як «прочитане» і лічильник сигналів тривоги знижується. 
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8 Аналіз і звіти 
 
8.1 Аналіз даних 
 

Всі показання і сигнали тривоги доступні для відображення, аналізу та експорту. 
 

Відображені параметри можна відфільтрувати за такими характеристиками: 
 

• За Групам точок вимірювання (див. Стор. 20) / WiFi-логер даних (див. Стор. 20): клікніть на 
назву групи точок вимірювання / точку вимірювання. 

 
• За дату / час: Натисніть на дату початку / дату завершення і виберіть дату початку 

/ час початку і дату завершення / час завершення. 

 
Значення можуть бути відображені в табличному або графічному вигляді. 

 
• Натисніть на кнопку Таблиця або Графік, щоб вибрати необхідний вид відображення. 

 
Сигнали тривоги можуть бути представлені у вигляді таблиці. 

 
• Натисніть на кнопку Сигнали тривоги, щоб відобразити всі сигнали тривоги. 
• Для значень і сигналів тривоги доступна функція експорту.   
1. Натисніть на кнопку експорт і виберіть необхідний формат. 

 
2. Виберіть місце (директорію) для збереження файлу. 

 
9 Сигнали тривоги 
 
9.1 Список сигналів тривоги 
 

Відображається зведений список все згенерованих сигналів тривоги і системних попереджень.  
Непрочитані сигнали тривоги і системні попередження виділені жирним шрифтом.  
При відображенні детальної інформації повідомлення про сигнал тривоги / системне 
попередження позначається як «прочитане» і лічильник сигналів тривоги знижується. 

 
Таблицю можна відфільтрувати за такими характеристиками: 

 
• По групах точок вимірювання / точці вимірювання: позначте прапорцем групу 

точок вимірювання / точку вимірювання і клікніть на застосувати. 
 

• За дату / час: Натисніть на дату початку / дату завершення і виберіть дату початку 
/ час початку і дату завершення / час завершення. 

 
 
9.2 Налаштування сигналів тривоги 
 

Можна додавати і редагувати настройки сигналів тривоги. 
 

• Для створення нової настройки для сигналів тривоги клікніть на кнопку  
+ Нова установка сигналів тривоги. 

 
Існуючі настройки сигналів тривоги відображаються під кнопкою. 

 
• Натисніть на назву налаштування, яке необхідно змінити. Наступні настройки 
можуть бути задані і змінені: 

 
• Назва: позначення настройки сигналу тривоги (обов'язкове поле). 

 
• Вимірювальні точки: Група вимірювальних точок / точка вимірювання, яку слід 
контролювати. Відмітьте прапорець перед групою вимірювальної точки / точкою 
вимірювання. 
•  
• Граничні значення тривоги 1 і 2: різні діапазони граничних значень, які можна 
визначити для різних періодів. 
•  
• Верхня межа, нижня межа: це значення, які слід контролювати. 
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• Затримка тривоги: Мінімальна тривалість порушення граничного значення 
перед спрацюванням тривоги. 

 Інтервали часу між вимірюваннями (швидкість вимірювання повинна бути меншою, ніж 
затримка тривоги (наприклад, швидкість вимірювання = 5 хвилин, затримка тривоги = 15 
хвилин). 
 Контроль часу: Визначте індивідуальні періоди тривоги, для яких 
застосовуються граничні значення тривоги 1 і 2 або взагалі відсутні тривоги. Щоб 
визначити значення сигналу тривоги 1 і 2, двічі клацніть на часовій точці таблиці або 
відкрийте потрібний проміжок часу за допомогою миші. У періоди, коли таблиця 
залишається порожньою, ви не отримуєте тривоги. 

 Якщо ви не визначили періоди тривоги, обмеження тривоги будуть активними 24 години 
на добу. 

 Якщо були визначені періоди тривоги, тривоги граничного значення активні лише у 
позначений період. 

• одержувач: адресати, інформує в разі тривоги. Для вибору клікніть на ім'я, для 
множинного вибору утримуйте [Ctrl]. 

• Точки вимірювання: точки вимірювання, які підлягають моніторингу. Для вибору 
клікніть на назву точки вимірювання. 

 
• Граничні значення: значення, що підлягають моніторингу. 

 
• Сигнали тривоги каналу: перевірка вимірювального каналу на наявність дефектів сенсора. 

 
• Зберегти: клікніть на кнопку для збереження налаштувань. 

 
• Видалити: клікніть на кнопку для видалення налаштування. 

 
9.3 Системні попередження 
 

Можна додавати і редагувати системні попередження.  
• Для створення нового системного попередження клікніть на кнопку  

+ Нове системне попередження.  
Існуючі системні попередження відображаються під кнопкою.  
• Натисніть на назву системного попередження, яке необхідно змінити. 

 
Наступні настройки можуть бути задані і змінені:  
• Назва: позначення системного попередження (обов'язкове поле). 

 
• Батарейка майже розряджена: перевірка рівня заряду батареї WiFi- Логер даних. 

 
• Збій живлення: перевірка наявності збоїв в роботі зовнішнього джерела живлення 

WiFi-логера даних. 
 

• Зонд не відповідає: перевірка WiFi-логера даних на наявність помилок передачі даних.  
 

Примітка  
Заданий інтервал часу повинен бути більше, ніж інтервал передачі даних WiFi-логером.  

 
• Точки вимірювання: точки вимірювання, підлягають моніторингу. 

 
• одержувач: адресати, які отримують повідомлення про системному попередженні. Для 

вибору клікніть на ім'я, для множинного вибору утримуйте [Ctrl]. 

 
• зберегти: клікніть на кнопку для збереження налаштувань. 

 
• Видалити: клікніть на кнопку для видалення системного попередження. 
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10 Конфігурація 
 
10.1 Користувач 
 

За замовчуванням в системі створено два користувача:  
• Власник облікового запису (ім'я може бути змінено) з правами адміністратора 

(права не можуть бути змінені). 
• Технічна підтримка Testo (ім'я може бути змінено) з правами щодо 

обслуговування клієнтів Testo (права не можуть бути змінені). Можна 
створювати і редагувати інших користувачів з різними правами (див. Стор. 21).  

 
• Для створення нового користувача клікніть на кнопку Додати нового користувача. 

 
Існуючі користувачі відображаються списком.  
• Натисніть на ім'я користувача для відображення відповідних налаштувань. 

 
• Для зміни налаштувань клікніть на кнопку Змінити.  
Наступні настройки можуть бути задані і змінені:  
• Назва: найменування / назва користувача. 

 
• ім'я: ім'я користувача (обов'язкове поле). 

 
• По батькові: по батькові користувача. 

 
• Прізвище: прізвище користувача (обов'язкове поле). 

 
• пароль і Повторне введення пароля: пароль користувача, в подальшому може 

бути змінений користувачем. 
 

• Права користувача: визначення прав користувача в системі. 
 

• E-mail і доступ в систему: адреса електронної пошти користувача, також є ім'ям для 
входу в систему. Ця електронна адреса також використовується для відправки 
системних повідомлень (сигналів тривоги, системних попереджень). 

 
• SMS: номер телефону користувача, також використовується для відправки системних 

повідомлень (сигналів тривоги, системних попереджень). 

 
• Активний з: дата, з якої користувач стає активним. 

 
• Активний до: дата, до якої користувач залишається активним. 

 
• Користувач: дана команда доступна тільки при редагуванні групи користувачів. 

Відображаються доступні користувачі, віднесені до цієї групи. Для того щоб додати 
користувача до групи, клікніть значок      . Щоб видалити користувача з групи клікніть
 .  

• Докладніше: текстове поле для введення інформації про конкретного користувача. 

 

• Групи користувачів: відображається доступна групи, до яких належить користувач. Для 

того щоб призначити групу користувачеві, клікніть значок       . Щоб видалити групу клікніть  
. 

 
• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки. 

 
10.2 Групи користувачів 
 

Користувачів можна об'єднувати в групи.  
Призначення груп користувачів спрощує загальне управління, оскільки деякі користувачі 
повинні отримувати лише тимчасовий доступ. Можна додавати і редагувати групи. 

 
• Щоб створити нову групу клікніть на кнопку Нова група користувачів. 

 
Існуючі групи відображаються у вигляді списку. 
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• Натисніть на назву групи або на кнопку Перегляд для відображення налаштувань. 

 
• Для зміни налаштувань клікніть на кнопку Змінити.  
Наступні настройки можуть бути задані і змінені:  
• Назва: позначення групи користувачів (обов'язкове поле). 

 
• опис: опис групи користувачів. 

 
• Активна з: дата, з якої група користувачів стає активною. 

 
• Активна до: дата, до якої група користувачів залишається активною. 

 
• Користувач: дана команда доступна тільки при редагуванні групи користувачів. 

Відображається доступна користувачі, віднесені до цієї групи. Для того щоб додати 
користувача до групи, клікніть значок       . Щоб видалити користувача з групи клікніть
 . 

 
• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки. 

 
10.3 Ідентифікатор (ID) облікового запису 
 

ID облікового запису - це унікальна адреса облікового запису вашого користувача в хмарному 
сховищі Testo Cloud. Він необхідний для конфігурації WiFi-логерів даних для забезпення 
передачі даних з них на правильний обліковий запис. 

 
 
10.4 Групи точок вимірювання 
 

Точки вимірювання можна об'єднувати в групи.  
Віднесення точки вимірювання до якої-небудь групи (наприклад, Кімната 1, Кімната 2, тощо) 
полегшує управління декількома точками виміру. Для угруповання більш високого рівня, групи 
точок вимірювання можуть бути віднесені до Поверхового плану ( наприклад, цокольний 
поверх, перший поверх і т.д.). 

 
 

Можна додавати і редагувати групи.  
• Щоб створити нову групу клікніть на Нова група точок вимірювання. 

 
Існуючі групи відображаються у вигляді списку.  
• Натисніть на назву групи або на кнопку Перегляд для відображення налаштувань. 

 
• Для зміни налаштувань клікніть на кнопку Змінити.  
Наступні настройки можуть бути задані і змінені:  
• Назва: позначення групи точок вимірювання (обов'язкове поле). 

 
• опис: опис групи точок вимірювання. 

 
• Поверховий план: поверховий план, до якого призначається група. 

 
• Точки вимірювання: відображається доступна точки вимірювання, які відносяться 

до групи. Для того щоб додати точку вимірювання до групи клікніть на значок      . 

Щоб видалити точку вимірювання з групи клікніть на  . 
 

• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки. 
 
10.5 WiFi-логгер даних 
 

Відображається зведений список всіх зареєстрованих (підключених до системи) WiFi-логерів 
даних. 

 
• Натисніть на слово Докладніше для відображення більш детальної інформації. 
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• Натисніть на слово конфігурувати для зміни конфігурації. Наступні настройки 
можуть бути задані і змінені: 

 
• Ім'я WiFi-Логера даних: позначення WiFi-Логер даних (обов'язкове поле). 

 
• опис: опис WiFi-Логер даних. 

 
• Вибрати тип батарейки: установка за видом батарейок. Вибір правильного типу батарейок 

необхідний для коректного відображення рівня заряду батарейки. 

 
• Ім'я точки вимірювання: позначення точки вимірювання (обов'язкове поле). 

 
• Цикл вимірювання: інтервал часу, протягом якого будуть отримані свідчення. 

Задайте цикл вимірювання, використовуючи повзунковий регулятор. 

 

• Денний інтервал передачі даних і нічний інтервал передачі даних: інтервал часу, 
протягом якого показання передаються в хмарне сховище Testo Cloud. Виберіть час 
початку для денного і нічного інтервалів передачі даних. Задайте цикл вимірювання, 
використовуючи повзунковий регулятор. 

 
• Назва каналу: позначення вимірювального каналу (обов'язкове поле). 

 
• Вибір приладу: прилад, в якому відображаються свідчення. 

 
• Вибір типу сенсора: тип сенсора, який використовується для даного 

вимірювального каналу. 
 

• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки. 
 
10.6 Поверховий план 
 

Ви також можете створити поверхового плану. Групи точок вимірювання (див. Стор. 20) можуть 
бути призначені даному поверхового плану. Призначення груп точок вимірювання поверхового 
плану (наприклад, цокольний поверх, перший поверх, і т.д.) полегшує управління декількома 
групами точок вимірювання. 

 
 
 
10.7 Оновлення прошивки 
 

Відображається список доступних оновлень прошивки для WiFi-логерів даних. Оновлення 
прошивки можна встановити на логер даних через WiFi. 

 
• Для установки оновлення прошивки клікніть на кнопку  

Активувати. 
 
10.8 Права користувача 
 

Відображення опису доступних прав користувача.  
• Щоб переглянути опис прав користувачів клікніть на кнопку  

Перегляд. 
 
11 Управління користувачами 
 

Управління користувачами надає інформацію, а також параметри налаштування 
облікового запису користувача.  
• Натисніть на значок       , Щоб відкрити Меню користувача. 

 
11.1 Налаштування користувача 
 

Можна задати налаштування для конкретного користувача.  
• Мова: вибір мови інтерфейсу користувача. 

 
• Часовий пояс: вибір часового поясу для відображення дати і часу. 
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• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки. 
11.2 Інформація про реєстрацію 
 

Відображається інформація про обліковий запис. Записані дані (події) необхідні для виявлення 
несправностей в тих випадках, коли потрібно технічна підтримка. 

 
• Список дій: Натисніть на текст, щоб відкрити список дій. 

 
11.3 Зміна пароля 
 

Пароль користувача може бути змінений.  
Новий пароль і Новий пароль (повторно): введіть пароль в обидва текстових поля. 

 
• зберегти: клікніть, щоб зберегти настройки.   
Примітка  
Зміна імені користувача неможлива (адреса електронної пошти).  

 
11.4 Вихід з системи 
 

Вихід користувача із системи. 
 

• Вихід із системи: натисніть на текст, щоб вийти з системи. 
12 Командний рядок 
 
12.1 Відкрити Короткий практичний посібник 
 

Короткий практичний посібник допоможе правильно ввести дані ліцензії, 
зареєструвати WiFi-логгер даних і дасть поради щодо подальшої роботи.  
Натисніть на значок  

, Щоб відкрити керівництво. 

  
12.2 Відкрити Веб-довідку 
 

Веб-довідка (документ) надає допомогу в питаннях, пов'язаних з компонентами продукту. 
 

• Натисніть на значок       , Щоб відкрити Веб-довідку. 
 
12.3 Відкрити системні повідомлення 
 

Системні повідомлення містять важливу інформацію про продукт.  
• Натисніть на значок       , Щоб відкрити Системні повідомлення. 

 
13 Інформація про систему і стан 
 
13.1 Відображення стану системи 
 

Відображення аварійного стану.  
: Немає активних сигналів тривоги 

 : Активні сигнали тривоги, відображається кількість непрочитаних сигналів тривоги 

 
• Натисніть на значок, щоб відкрити Список сигналів тривоги. 
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Уповноважений представник в Україні 
 
ТОВ «ЛІФОТ», вул. Іллєнка 83Д, будівля В, оф.403, Київ, 04119 
тел.: (044) 501-40-10, 501-40-44  
Vodafone: (095) 111-80-10,  
lifeCell: (063) 888-46-95,  
Київстар: (097) 235-11-27  
info@testo.kiev.ua    
www.testo.kiev.ua  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


