Med sikte på framtiden

Allt under kontroll!
Med testo SaverisTM har du full kontroll på
mätdatan i alla lägen.

Gränslös mätning.
Stationärt eller mobilt.
Mätsystemet testo Saveris övervakar temperatur- och fuktförhållanden för känsligt gods och
produkter. Mätningen kan ske i omgivningsluften, i processen och under transporter. Det
lättanvända mätsystemet ökar säkerheten och sparar tid och pengar tack vare den
automatiserade mätprocessen. Vid stationär användning överförs mätdatan trådlöst och/eller
via en nätverksanslutning till en basstation. Där dokumenteras och övervakas alla mätresultat.
Om gränsvärden överskrids finns en hel rad olika larmalternativ. Exempelvis kan varningar
skickas via SMS/e-post och det går att använda sig av larmreläer.
Fjärrlarm kan även skickas när systemet inte är anslutet till en PC som är igång.
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Om mätparametrar dokumenteras under transporten, får föraren all nödvändig information och eventuella larm från en
Cockpit-station i förarhytten. Dokumentation och övervakning sker via trådlösa givare. Det tidskrävande arbetet att
installera kabelanslutna sensorer i lastbilen är helt överflödigt. Samtidigt finns det också möjlighet att skriva ut
mätvärden vid godsöverlämningen, via en IR-skrivare.
Alla uppgifter som registreras, stationära eller mobilt under transporter, lagras centralt i en programvara. Samtidigt ger
Saveris möjlighet till omfattande analys och utvärdering av alla sparade mätdata.
Med testo Saveris har du full kontroll på mätresultaten, både i stationära och mobila lösningar.

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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Översikt över användningsområden

Övervakning av processer inom läkemedelsindustrin
Inom läkemedelsindustrin ställs höga krav på registrering och
övervakning av kvalitetsparametrar. Kontinuerlig dokumentering under
produktion, lagring och transport av temperaturkänsliga produkter som
t.ex. läkemedel, blodprodukter eller cellodlingar har länge ansetts vara
ett absolut “måste”.
testo Saveris automatiserar både den centrala dokumenteringen av
mätdata och övervakningen av kyl- och frysrum, inkubatorer och
klimatskåp. Samtidigt medger systemet en obruten registrering av
mätdata, även under transport av temperatur- eller fuktkänsliga
produkter som läkemedel och vacciner. Det innebär att testo Saveris
kan erbjuda en optimal kontroll hela vägen från produktion och lagring,
under transport och fram till leverans.
De effektiva larmfunktionerna varnar snabbt om gränsvärdena
överskrids. Tack vare en kombination av trådlösa och/eller Ethernetanslutna givare, är systemet optimalt för många olika applikationer inom
läkemedelsindustrin. Det säger sig självt att mätsystemet testo Saveris
uppfyller kraven i 21 CFR Part 11.
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Mätning av inomhusklimat
Vid övervakning av inomhusklimat är stabila omgivningsförhållanden
särskilt nödvändiga i museer och arkiv, för att skydda känsliga och
dyrbara föremål. Och värdefullt gods måste ständigt övervakas, även
under transporter.
testo Saveris automatiserar den centrala registreringen av alla
klimatdata, både stationärt och under transport.
Genom att lösa ut larm när gränsvärden överskrids kan testo Saveris
skydda värdefulla inventarier mot påverkan från oönskade
temperatur- eller fuktvärden. Radiogivaren kan anslutas flexibelt på
olika platser utan att du behöver dra några kablar.

Övervakning av processer inom forskning och utveckling, laboratorier och sjukhus
På FoU-området, i laboratorier och på sjukhus är man ansvarig för att omgivnings- och
processförhållandena registreras, i syfte att övervaka känsliga produkter eller maskiner. Att övervaka
temperatur- och fuktkänsligt gods under transport är emellertid också avgörande för en hög kvalitet.
testo Saveris tar hand om den centrala dokumenteringen av mätserierna, i både stationära och mobila
applikationer. testo Saveris garanterar på så vis en enkel och säker övervakning av klimat- och
processdata i klimatkammare, kylskåp, torkkammare, testbänkar eller blodbanker. Om kritiska värden ska
övervakas under transporten, erbjuder testo Saveris den optimala lösningen.

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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Översikt över användningsområden

Övervakning av kylkedjor för livsmedel
Att uppfylla förbestämda temperaturvärden är en avgörande
kvalitetsfaktor i livsmedelsproduktionen. Det krävs också för att
uppfylla lagstadgade hygienkrav. Men den avgörande faktorn är den
obrutna övervakningen av kylkedjan under produktion, lagring och
framför allt under transport. Det är endast denna obrutna övervakning
som kan ge en slutlig garanti för produkternas kvalitet och färskhet.
testo Saveris automatiserar inte bara övervakningen av omgivningsoch produktionstemperaturer, utan även av bestämda
temperaturgränsvärden under transporten. Installation av trådlösa
givare i transportbilar gör att komplicerad kabeldragning till förarhytten
inte behövs. Larm löser ut om gränsvärdena överskrids.
Mätdata från stationära och mobila applikationer sparas centralt i en
databas och finns tillgängliga när som helst. Alla mätvärden är under
kontroll!
testo Saveris uppfyller standarden EN 12830.
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Övervakning i industrin - produktion, transport och lager
Inom industrin måste ett antal kvalitetsuppgifter registreras och
kontrolleras vid produktion, lagring och transport av produkter.
testo Saveris automatiserar dokumenteringen av dessa uppgifter
och varnar om gränsvärdena överskrids. Produkter och processer
garanteras alltså en hög kvalitetsnivå.
testo Saveris är ett idealiskt system för övervakning och
dokumentering av omgivnings- och temperaturvärden i
produktionsområden, lagerutrymmen, kylskåp och klimatskåp.
Samtidigt ger testo Saveris möjlighet till en obruten registrering av
mätparametrar under transport av känsliga produkter. I de mest
skilda applikationer, både stationära och mobila, är testo Saveris
radiogivare och/eller nätverksgivare det bästa valet.

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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Systemöversikt för testo Saveris™
Obrutna mätkontroller
testo SaverisTM trådlösa givare

testo SaverisTM Router

testo SaverisTM Converter

Givarversioner med interna och
externa temperatur- och fuktsensorer
möjliggör anpassning till alla
applikationer. Radiogivarna finns med
eller utan display som tillval. Aktuella
mätdata, batteristatus och kvaliteten
på radiomottagningen visas på
displayen.

Radiomottagningen kan förbättras eller
förlängas när förutsättningarna är
dåliga, med hjälp av en router. Flera
routrar kan naturligtvis användas i
testo Saveris-systemet. Samtidigt ger
en seriekoppling av upp till 3 routrar
(V 2,0) högsta flexibilitet i den trådlösa
överföringen.

Genom att ansluta en Converter-enhet
till ett nätverksuttag kan signalen från en
radiogivare omvandlas till en Ethernetsignal. Detta kombinerar den flexibla
användningen av radiogivare med
överföring av data på ett Ethernetnätverk, över mycket långa avstånd.

testo SaverisTM
Router V 2.0

testo SaverisTM
Converter V 2.0

Ethernet

testo SaverisTM
radiogivare

testo SaverisTM
analogt nätverksinterface

Fukttransmittrar
testo SaverisTM
analogt radiointerface
testo Saveris nätverksgivare

testo Saveris radiogivare
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testo SaverisTM analoga interface

Fukttransmittrarna testo 6651/6681/6351/6381

De båda versionerna av det analoga interfacet (nätverks- och
radiointerface) gör det möjligt att inkludera fler mätparametrar i testo
Saveris mätsystem, eftersom det går att ansluta alla mättransmittrar
med standardiserade ström-/spänningsutgångar, t.ex. 4 - 20 mA eller
0 - 10 V.

De båda versionerna av det analoga interfacet (nätverks- och
radiointerface) gör det möjligt att inkludera fler mätparametrar i testo
Saveris mätsystem, eftersom det går att ansluta alla mättransmittrar
med standardiserade ström-/spänningsutgångar, t.ex. 4 - 20 mA eller
0 - 10 V.
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testo SaverisTM basstation

testo SaverisTM programvara

Basstationen är hjärtat i testo Saveris
och kan lagra upp till 40 000
mätvärden per mätkanal, helt separat
från PC:n. Det motsvarar cirka ett års
minneskapacitet vid en loggintervall på
15 minuter. Systemdata och larm kan
granskas på displayen på Saverisbasstationen.

testo Saveris programvara erbjuder enkel användning och
en intuitiv funktion. Saveris-programmet finns i tre olika
versioner: som basversionen SBE (Small Business Edition),
proffsversionen PROF med en rad ytterligare alternativ, eller
som CFR-versionen. CFR-programversionen uppfyller
kraven i FDA 21 CFR Part 11 och är därmed validerbar.

USB eller Ethernet

testo SaverisTM
programvara

Ethernet

testo SaverisTM
basstation

Ethernet

testo SaverisTM
Cockpit-enhet

testo SaverisTM
nätverksgivare

testo SaverisTM
Extender
Mätkontroller under transport

testo SaverisTM nätverksgivare

testo SaverisTM Extender

testo SaverisTM Cockpit-enhet

Utöver radiogivarna finns det
direktanslutna nätverksgivare. Det
befintliga lokala nätverket (LAN) kan
användas för dessa givare.
Mätresultaten överförs från givaren till
basstationen, även över långa
avstånd.

Genom att ansluta en Saveris
Extender kan den trådlösa
givarsignalen konverteras till en
Ethernet-signal. Dataöverföringen från
den trådlösa givaren till Extenderenheten sker automatiskt när
mottagningen är tillräckligt bra.

Saveris Cockpit-enheten ger föraren
information om alla mätvärden under
transporten. Om något gränsvärde
överskrids varnas föraren omedelbart.
Alternativt kan alla data som sparats
under transporten skrivas ut vid
godsöverlämningen med hjälp av IRskrivaren på Cockpit-enheten.

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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testo Saveris™ programvara

1

Enkel installation
· Anslut Saveris-basstationen till elnätet. Givarna kan nu loggas
in på basstationen: De aktiveras i grupper och identifieras
automatiskt av basstationen.
· Saveris-basstationen ansluts till datorn via USB eller Ethernet.
Programvaran installeras på PC:n med hjälp av en
installationsguide.
· Systemet är redo för konfigurering: Givarnamn, gränsvärden,
mätcykler och larm kan anpassas till de enskilda
mätuppgifterna.

2

Tydliga och alltid aktuella
· Mätresultaten kan alltid visas i grafisk form eller i tabellform.·
Olika givare kan samlas i grupper. Logiska enheter för varje
mätuppgift kan upprättas.
· Mätdatavyn kan ställas in att visa dagar, veckor eller månader.
Den integrerade kalendern erbjuder också praktisk hjälp.

3
Dagliga rapporter
Zon med kyllagerhus: Medelvärden per timma 2007-08-03
Tid

°C frysbox 1

Totalt max-värde
Totalt medelvärde
Totalt min-värde
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%RH kylrum 1

°C kylskåp

°C drycker

°C frysbox 2

°C frysbox 3

°C frysbox 4

Automatiserad dokumentation
· Rapportens format och datum anges bara en gång.
Därefter skapas och sparas rapporter som PDF-filer
automatiskt i enlighet med de angivna villkoren. Filerna är
därför redo att skrivas ut när som helst.

Small Business Edition (SBE), proffsversionen (PROF) och
CFR-versionen

4

Ännu flexiblare med Professional-versionen
Utöver de praktiska basfunktionerna i SBE-versionen kan PROF-versionen
(Professional) erbjuda ett antal intressanta extrafunktioner, som t.ex.:
· Klient/server-koncept: Mätresultaten kan övervakas med olika PCdatorer som integreras i nätverket.
· Fotografier av maskiner eller lokaler kan sparas som bilder. De respektive
mätvärdena visas direkt vid givarens position i rummet eller vid
maskinen. Kopplingen mellan platsen och mätvärdet är således mycket
enkel att se (bild 4).
· En avancerad larmfunktion erbjuder möjligheten att skicka larm till fler än
två personer samtidigt eller i följd. Det är möjligt att välja om larmen ska
skickas som e-post eller SMS, beroende på veckodag eller tidpunkt.
· Ruttplaneringen med kalenderfunktion ger en tydlig presentation av
planerade och genomförda transporter.

21 °C
48 %RH

26°C
38 %RH

41°C
22 %RH
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Validerbar CFR-programvara
CFR-programmet uppfyller kraven som ställs i FDA 21 CFR Part 11
och är alltså validerbar.

Översikt över programversioner
SBE

PROF

CFR

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spårbarhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilldelning av behörigheter på 3 användarnivåer

•

Diagram / tabeller / larmöversikt / PDF-rapporter
Kalenderfunktion
Presentation av givargrupper
Larmsändning (e-post, SMS, relä)
Omfattande larmfunktioner vid stationär drift
Automatisk uppdatering av mätdata (“Online-läge”) vid stationär drift
Mätdata på bakgrundsfoton av mätplatserna
Integrering i nätverk (klient-server)
Ruttplanering med kalenderfunktion
Tilldelning av behörigheter för stationära och mobila givargrupper
Sökfunktion för rutter
Inställning av skrivartext
Diagram / tabeller med identifierade start och stopp
Överensstämmer med 21 CFR Part 11 (validerbar)
Elektronisk signatur

Stationär funktion

Stationär och mobil funktion

Best.nr.
0572 0180
PROF-programversion, inkl. USBkabel mellan basstation och PC
Best.nr.
0572 0181

Översikt av användningsområden

Mobil funktion

SBE-programversion, inkl. USBanslutningskabel mellan basstation
och PC

SBE

PROF

CFR

•

•
•
•

•
•
•

CFR-programversion, inkl.
nätverksanslutning mellan basstation
och PC
Best.nr.
0572 0182
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testo Saveris™ basstation

Basstationen är hjärtat i Saveris-systemet och kan spara 40 000
mätvärden per mätkanal, oberoende av PC:n.
Systemdata och larm kan läsas på basstationens display.

Display för att visa larm och systemdata
Stort dataminne
Larmar via LED/relä
SMS-larm (tillval)
Integrerat backup-batteri
Upp till 150 givare kan anslutas

Anslutningsalternativ via USB eller Ethernet

Tekniska data

12

Beställningsdata
40000 värden per kanal (totalt max. 18 000 000 värden)
Saveris-basstation, radiofrekvens
Saveris-basstation, radiofrekvens
868 MHz
868 MHz, integrerad GSM-modul
225 x 150 x 49 mm
(för SMS-larm)
C:a 1510 g
Best.nr.
Best.nr.
IP42
0572 0220
0572 0221
Gjutgods zink/plast
868 MHz / 2,4 GHz
Inga nätaggregat eller antenner med magnetsockel ingår i dessa
6,3 V DC nätaggregat, alternativt via plug-in/skruvbeställningsnummer.
terminaler för 24 V AC/DC, strömförbrukning 4 W

Ackumulator

Li-jonbatteri (för data-backup och för att skicka
varnings-SMS vid ett eventuellt strömavbrott)

Driftstemp.
Förvaringstemp.
Display
Interface
Anslutningsbar radiogivare

-10 ... +50 °C
-40 ... +60 °C
Grafikdisplay, 4 knappar
USB, radio, Ethernet
max. 15 givare kan anslutas direkt via radio och
totalt max. 150 via Radio / Router / Converter /
Ethernet / Extender max. 450 kanaler

868 MHz

868 MHz

Minne
Dimensions
Vikt
Skyddsklass
Material i instrumenthus
Radiofrekvens
Strömförsörjning
(nödvändig)

Larmrelä
GSM-modul

max.1A, max.30 W, max.60/25 VDC/AC, NC/NO-kontakt
850/900/1800/1900 MHz
Gäller ej Japan och Sydkorea

Installation

Bordssockel och väggfäste ingår

Anmärkning om radiofrekvenserna
868 MHz: EU-länder och vissa andra länder (t.ex. CH, CN, NOR)
En lista över länderna finns på www.testo.com/saveris
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testo Saveris™ Cockpit-enhet

Saveris Cockpit-enhet ger föraren all information om mätvärdena under
transporten, utan avbrott. Om gränsvärden överskrids varnas föraren
omedelbart. Alternativt kan alla mätresultat skrivas ut vid
godsöverlämningen med hjälp av IR-skrivaren på Cockpit-enheten.

Display för att visa larm och systemdata
Stort dataminne
Larmar via LED
Utskrift av mätdata med hjälp av IR-skrivare
Integrerat backup-batteri
Upp till 8 givare kan anslutas

Trådlös anslutning, USB- och IR-interface

Tekniska data

Beställningsdata

Minne
Mått
Vikt
Skyddsklass
Material i instrumenthus
Radiofrekvens
Strömförsörjning
(nödvändig)

Max. 20 000 mätvärden
C:a 150 x 90x 40 mm
ca 210 g
IP40
Plast
868 MHz
Mini-USB-kabel inkl. adapter 12/24 V DC

Driftstemp.
Förvaringstemp.
Display
Interface
Anslutningsbar radiogivare

-30 ... +65 °C
-40 ... +85 °C
Grafikdisplay, 4 knappar
Trådlöst, USB, IR
Max 2 områden med 4 trådl. givare vardera. Max. 32 kanaler

Fastsättning

Sugkopp med teleskopfunktion

868 MHz

Saveris Cockpit-enhet

Best.nr.
0572 0222

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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Komponenter i testo Saveris™-systemet: Router, Converter och Extender

Radiolänken kan förbättras eller förlängas med en router, om förhållandena skulle vara ogynnsamma. Naturligtvis kan flera routrar
användas i Saveris-systemet. Samtidigt ger en seriekoppling av upp till 3 routrar (V 2.0) högsta flexibilitet i den trådlösa överföringen.
Genom att ansluta en Converter-enhet till nätverksuttaget, kan signalen från en radiogivare konverteras till en Ethernetsignal. De flexibla
radiogivarna kan därmed kombineras med befintliga nätverk, även på långa avstånd.
Genom att ansluta en Saveris Extender kan den trådlösa signalen från en transportgivare konverteras till en Ethernet-signal.
Dataöverföringen från givaren till Extender-enheten sker automatiskt när den trådlösa mottagningen är tillräckligt bra.

Radio

Radio

Radio

Radio

Ethernet

Användning

Saveris Extender

· för Saveris basstation

· för alla firmware-

· för Saveris basstation

· för Saveris basstation

868 MHz

med firmwareversion V 2.X

· för Saveris basstation

med firmware-version V
1.X

·

versioner i Saveris
basstationer
för trådlösa givare med
firmware-version V 2.X

med firmwareversion V 2.X

C:a 85 x 100 x 38 mm
C:a 180 g
6,3 V DC nätaggregat; alternativt via plugin/skruvterminaler för 24 V AC/DC, strömförbrukning

C:a 190 g
6,3 V DC nätaggregat; alternativt via plug-in/skruvterminaler för 24 V AC/DC, PoE
effektförbrukning

-20 ... +50 °C
-40 ... +60 °C
Plast
IP54
Radio, Ethernet

Radio
max. 5
Nej

max. 100

max. 15
Ja

Ingår

-

-

Saveris Router, V 1.0, 868 Saveris Router, V 2.0, 868 Saveris Converter V 1.0,
MHz, för radiosända
868 MHz, konverterar
MHz, för radiosända
signaler
radiosignaler till Ethernetsignalar
signaler

Saveris Converter V 2.0,
868 MHz, konverterar
radiosignaler till Ethernetsignaler

Saveris Extender, 868
MHz, konverterar
radiosignalerna till
Ethernet-signaler

Best.nr.
0572 0119

Best.nr.
0572 0218

Best.nr.
0572 0217

Best.nr.
0572 0219

Best.nr.
0572 0118

Inga nätaggregat ingår i dessa beställningsnummer.
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Ethernet

Saveris Converter
V 2.0

Driftstemp.
Förvaringstemp.
Material i instrumenthus
Skyddsklass
Interface
Anslutningsbar radiogivare
Seriekopplade routrar
Vägghållare

>Versioner

Ethernet

Converter
Saveris Router V 1.0 Saveris Router V 2.0 Saveris
V 1.0
med firmwareversion V 1.X

Mått
Vikt
Strömförsörjning

Radio
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testo Saveris™: Tillbehör

Strömförsörjning

Best.nr.

Extrabatterier för radiogivare (4 alkaliska AA-batterier (mangan))

0515 0414

Extrabatterier för radiogivare som används i temp. under -10 °C
(4 Energizer L91 fotolitium-batterier)

0515 0572

Internationellt nätaggregat 100-240 V AC / 6,3 V DC; för nätdrift
eller laddning av ackumulatorer i instrumentet

0554 1096

Nätaggregat (mont. på skena) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A)

0554 1749

Nätaggregat (bordsversion) 110 ... 240 VAC/24 VDC (350 mA)

0554 1748

Diverse

Best.nr.

1

Antenn med magnetsockel (dual band) med 3 m kabel, för
basstation med GSM-modul (ej lämplig för USA, Canada,
Chile, Argentina, Mexico)
Antenn med magnetsockel (quad band) för basstation
med GSM-modul

2

3

Larmmodul (ljus + ljud), kan anslutas till basstationens
larmrelä, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, permanent
ljus: röd, permanent ljudton: summer ca. 2,4 kHz (nätaggregat
0554 1749 krävs)

0554 0525

Saveris skyddskapsling som skyddar mot högtryckstvättning
och stötar, IP 69 K lämpar sig för trådlösa givare T1 / T1D / T2
/ T2D

0572 0200

Programvara
SBE-programversion, inkl. USB-anslutningskabel mellan
basstation och PC

0554 0549

Best.nr.

0572 0181

CFR-programversion, inkl. nätverksanslutning mellan basstation
och PC

0572 0182

Saveris justeringsprogram inkl. anslutningskabel för trådlösa
givare och nätverksgivare

0572 0183

3

Best.nr.
Saveris skyddskapsling
0520 0171

ISO-kalibreringscertifikat / temperatur: temperaturgivare:
kalibreringspunkter: -18°C; 0°C; +60°C per kanal/instrument
(passar för Saveris T1/T2)

0520 0151

DAkkS-kalibreringscertifikat* / temperatur: temperaturgivare:
kalibreringspunkter: -20°C, 0°C, +60°C per kanal/instrument
(passar för Saveris T1/T2)

0520 0261

ISO-kalibreringscertifikat / fukt: fuktgivare, kalibreringspunkter:
11,3 >% RH and 75,3 >% RH vid +25 °C/+77 °F, per
kanal/instrument

0520 0076

DAkkS-kalibreringscertifikat* / fukt: fuktgivare, kalibreringspunkter:
11,3 >% RH and 75,3 >% RH vid +25 °C/+77 °F, per
kanal/instrument

0520 0246

*Organ som efterträder DKD

Larmmodul (ljus + ljud), kan anslutas till
basstationens larmrelä

0572 0180

PROF-programversion, inkl. USB-kabel mellan basstation
och PC

Kalibreringscertifikat
ISO-kalibreringscertifikat / temperatur: temperaturgivare:
kalibreringspunkter: -8°C; 0°C; +40°C per kanal/instrument
(passar för Saveris T1/T2)

2

0572 9999
ID-Nr. 0699 6111/1
0440 6723

Snabb trådlös IR-skrivare, 1 rulle skrivarpapper och 4 AAbatterier för utskrift av mätvärden från Saveris Cockpit-enheter

Antenn med magnetsockel (dual band)

0554 0524

Programmeringsadapter (från Mini-DIN till USB) till
nätverksgivare, omvandlare och förlängare (behövs om
ingen DHCP-server används)

4

1

4

Snabb Testo-skrivare

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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Komponenter i testo Saveris™-systemet: Radiogivare
Givarversioner med interna och externa temperatur- och fuktsensorer kan anpassas till varje applikation. Radiogivarna finns med eller utan display som
tillval. Aktuella mätvärden, batteristatus och radiolänkens mottagningskvalitet visas på displayen.

°C / °F

Intern sensor
Extern givare

extern

81 mm

intern

Pt
100

TE
81 mm

intern

81 mm

81 mm

NTC

Radio

NTC

NTC

extern

Saveris T1

Saveris T2

Saveris T3

Saveris Pt

Radiogivare med intern NTC

Radiogivare med ingång för
extern givare och intern NTC,
dörrkontakt

2-kanals radiogivare med 2
ingångar för externa TE-givare
(TE-karakteristik kan väljas)

Radiogivare med 1 extern Pt100givaranslutning

Givartyp

NTC

NTC

Mätområde
Noggrannhet

-35 ... +50 °C
±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (övr. mätomr.)

-35 ... +50 °C
±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (övr. mätomr.)

Upplösning
Givartyp
Mätområde
(instrument)

0,1°C

0,1°C
NTC
-50 ... +150 °C

TE typ K

TE typ J

-195...+1350°C -100 ... +750 °C

TE typ T

Pt100
-200 ... +600 °C

TE typ S

-200 ... +400 °C 0 ... +1760 °C

Noggrannhet
(instrument)

Upplösning (instr.)
Anslutning

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (övr. mätomr.)

±(0,5 °C eller 0,5 % av
mätvärdet)

vid 25°C
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (övr. mätomr.)

0,1°C
NTC via mini-DIN-uttag
Anslutningskabel för
dörrkontakt medföljer (1,80 m)

0,1°C / TE typ S 1°C
2 TE-givare via TE-ingång,
max. potentialskillnad 2 V

0,01°C
1 Pt100 via mini-DIN-uttag

Mått (kapsling):
Vikt

80 x 85 x 38 mm
C:a 240 g

Batteritid
(Typ: 4 st. AA)
Material i instrumenthus
Skyddsklass
Radiofrekvens
Loggintervall
Minne
Uppfyller standarder
Driftstemp.
Förvaringstemp.
Display (tillval)
Överföringsavstånd
Vägghållare

868 MHz

>Versioner
Version utan
display
Version med
display

Batteritid 3 år vid +25 °C, 3 år med Energizer L91 fotolitium-batterier för frysapplikationer
Plast
IP68

IP54
868 MHz / 2,4 GHz
15 min. är standard, 1 min ... 24 tim kan ställas in
6 000 mätvärden

IP68

DIN EN 12830
-35 ... +50 °C

-20 ... +50 °C
-40 ... +55 °C
tvåraders LCD, 7 segment med symboler
C:a 300 m fritt fält vid en frekvens på 868 MHz, ca. 100 m fritt fält vid en frekvens på 2,4 GHz
ingår

Saveris T1
Best.nr.
0572 1210 *

Saveris T2
Best.nr.
0572 1211 *

Saveris T3
Best.nr.
0572 9212 *

Saveris Pt
Best.nr.
0572 7211 *

Saveris T1 D
Best.nr.
0572 1220 *

Saveris T2 D
Best.nr.
0572 1221 *

Saveris T3 D
Best.nr.
0572 9222 *

Saveris Pt D
Best.nr.
0572 7221 *

De alkaliska AA-batterierna (0515 0414) ingår i dessa beställningsnummer (exkl. analogt interface). Saveris-givarna levereras med ett fabriksprotokoll med
justeringsdata. Kalibreringscertifikat måste beställas separat.
* Saveris Converter V 2.0 (best.nr. 0572 0218) krävs för integrering av trådlösa Saveris-givare i system för basstationer med firmware V 1.X. Kontakta din Testoåterförsäljare för mer information.
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Komponenter i testo Saveris™-systemet: Radiogivare

extern

Extern givare

Intern sensor

Radio

mA och V

°C / °F och %RH
% NTC
RH

%
RH NTC

%
RH NTC

intern

mA

V

intern

extern

Saveris H2D

Saveris H3

Saveris H4D

Saveris U1

Radiogivare för fukt

Radiogivare för fukt

Radiogivare med 1 extern
fuktgivaringång

Radiogivare med ström/spänningsingång

Givartyp

NTC

Fuktsensor

1 kanal: Ström-/spänningsingång

Mätområde

-20 ... +50 °C

0 ... 100 %RH

2 ledare: 4 ... 20 mA, 4 ledare:
0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/5/10 V, last:
max. 160 Ω vid 24 V DC

Noggrannhet

± 0,5 °C

±3 %RH

Ström ±0,03 mA / 0,75 µA
Spän. 0 ... 1 V ±1,5 mV/39 µV
Spän. 0 ... 5 V ±7,5 mV/0,17 mV
Spän. 0 ... 10 V ±15 mV/0,34 mV
±0,02% av mv/K avvik. från
nominell temperatur 22 °C

0,1°C

0,1°C / 0,1 °Ctd

Upplösning
Givartyp
Mätområde (instr.)
Noggrannhet
(instrument)

Upplösning (instr.)
Anslutning

NTC
-20 ... +50 °C

Fuktsensor
0 ... +100 %RH

NTC
-20 .. +70 ℃

Fuktsensor
0 ... +100 %RH

± 0.5 °C

... 90 %RH: ±2
%RH
> 90 %RH: ±3
%RH

± 0,2 °C

se givare

0,1%/0,1 °Ctd
0,1°C
1 extern fuktgivare
Mini-DIN-uttag

0,1%/0,1 °Ctd
0,1°C
ej utbytbar givare

Ström-/spänningsingång med 2/4
ledare
Service-interface med Mini-DIN
för justeringar

Mått (kapsling):
Vikt
Batteritid:
(Typ: 4 st. AA)
Material i instrumenthus
Skyddsklass
Radiofrekvens
Loggintervall
Minne
Driftstemp.
Förvaringstemp.
Display (tillval)
Överföringsavstånd
Vägghållare

Batteritid 3 år vid +25 °C, 3 år med Energizer L91 fotolitium-batterier för frysapplikationer

868 MHz

C:a 85 x 100 x 38 mm
C:a 240 g
Strömförsörjning: Nätaggregat
6,3 V DC, 2 ... 30 V DC max. 25 V

Plast
IP54

>Versioner
Version utan
display
Version med
display

80 x 85 x 38 mm
C:a 245 g

85 x 100 x 38 mm
C:a 256 g

IP54
868 MHz / 2,4 GHz
15 min. är standard, 1 min ... 24 tim kan ställas in
6 000 mätvärden
-20 ... +50 °C
-40 ... +55 °C
tvåraders LCD; 7 segment med symboler
(ingen display)
C:a 300 m fritt fält vid en frekvens på 868 MHz, ca. 100 m fritt fält vid en frekvens på 2,4 GHz
Ingår
IP42

Saveris H3
Best.nr.
0572 6210 *
Saveris H2D
Best.nr.
0572 6222 *

Saveris H3 D
Best.nr.
0572 6220 *

Saveris U1
Best.nr.
0572 3210 *
Saveris H4D
Best.nr.
0572 6224 *

De alkaliska AA-batterierna (0515 0414) ingår i dessa beställningsnummer (exkl. analogt interface). Saveris-givarna levereras med ett fabriksprotokoll med
justeringsdata. Kalibreringscertifikat måste beställas separat.
* Saveris Converter V 2.0 (best.nr. 0572 0218) krävs för integrering av trådlösa Saveris-givare i system för basstationer med firmware V 1.X. Kontakta din Testoåterförsäljare för mer information.
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Komponenter i testo Saveris™-systemet: Nätverksgivare
Nätverksgivarna kan anslutas till det befintliga LAN-nätverket. Det gör att du kan överföra data från givaren till basstationen, även över långa avstånd.
Nätverksgivarna har en display.

°C
NTC

TE

Pt
100

extern

extern

extern

Extern givare

Ethernet

Givartyp
Mätområde
(instrument)
Noggrannhet
(instrument)

Upplösning (instr.)
Anslutning

Mått (kapsling):
Vikt
Matning
Buffertbatteri
Material i instrumenthus
Skyddsklass
Loggintervall
Minne
Driftstemp.
Förvaringstemp.
Strömförbrukning
Display (tillval)
Vägghållare
Versioner

Saveris T1E

Saveris T4 E

Saveris Pt E

Nätverksgivare med ingång för
extern NTC-givare

4-kanals nätverksgivare med 4 ingångar för
externa TE-givare

Nätverksgivare med ingång för
extern Pt100-givare

NTC
-50 ... +150 °C

TE typ K

TE typ J

-195 ... +1350 °C

-100 ... +750 °C

TE typ T

TE typ S

-200 ... +400 °C

0 ... +1760 °C

Pt100
-200 ... +600 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (övr. mätomr.)

±(0,5 °C eller 0,5 % av
mätvärdet)

vid 25°C
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (övr. mätomr.)

0,1°C
1 NTC via mini-DIN-ingång

0,1°C / TE typ S 1°C
4 TE via TE-ingång
max. potentialskillnad 50 V

0,01°C
1 Pt100 via mini-DIN-uttag

Saveris T1E
Med display
Best.nr.
0572 1191

Ett service-interface med mini-DIN för justeringar är åtkomlig utifrån
ca. 85 x 100 x 38 mm
ca. 220 g
6,3 V DC nätaggregat, alternativt via plug-in/skruvterminaler för 24 V AC/DC, PoE
Li-jon
Plast
IP54
2 sek ... 24 tim
6 000 mätvärden
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
PoE klass 0 (typiskt ≤ 3 W)
tvåraders LCD, 7 segment med symboler
ingår
Saveris T4 E
Saveris Pt E
Med display
Med display
Best.nr.
0572 9194

Best.nr.
0572 7191

Saveris-givarna levereras med ett fabriksprotokoll med justeringsdata. Kalibreringscertifikat måste beställas separat.
Nätaggregat medföljer inte.
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Komponenter i testo Saveris™-systemet: Nätverksgivare

°C / °F och %RH
% NTC
RH

%
RH NTC

extern

extern

mA och V
%
RH NTC

mA

V

intern

extern

Extern givare

Intern sensor

Ethernet
Saveris H1E

Saveris H2 E

Saveris H4E

Saveris U1E

Nätverksgivare för fuktmätning
1%

Nätverksgivare för fuktmätning
2%

Nätverksgivare med ingång för
extern fuktgivare

Radiogivare med ström/spänningsingång

Givartyp

1 kanal: Ström-/spänningsingång

Mätområde

2 ledare: 4 ... 20 mA, 4 ledare: 0/4 ... 20 mA,
0 ... 1/5/10 V, last: max. 160 Ω vid 24 V DC

Noggrannhet

Ström ±0,03 mA / 0,75 µA
Spän. 0 ... 1 V ±1,5 mV/39 µV
Spän. 0 ... 5 V ±7,5 mV/0,17 mV
Spän. 0 ... 10 V ±15 mV/0,34 mV
±0,02% av mv/K avvik. från
nominell temperatur 22 °C

Givartyp
Mätområde (instr.)

NTC
-20 .. +70 ℃

Fuktsensor
0 ... 100 %RH

NTC
-20 .. +70 ℃

Fuktsensor
0 ... 100 %RH

NTC
-20 .. +70 ℃

Fuktsensor
0 ... 100 %RH

Noggrannhet
(instrument)

± 0,2 °C (0 ... +30 °C)

... 90 %RH: ±(1
%RH +0,7 % av
mv.) vid +25 °C
> 90 %RH: ±(1,4
%RH +0,7 % av
mv.) vid +25 °C

± 0,2 °C (0 ... +30 °C)

... 90 %RH: ±(1
%RH +0,7 % av
mv.) vid +25 °C
> 90 %RH: ±(1,4
%RH +0,7 % av
mv.) vid +25 °C

±0,2 °C (-20 ...
+70 °C)

se extern givare

0,1% / 0,1 °Ctd

0,1°C

0,1% / 0,1 °Ctd

0,1°C
0,1%/0,1 °Ctd
1 extern fuktgivare med Mini DIN- 1 ström-/spänningsingång för 2/4
uttag
ledare

Upplösning (instr.)
Anslutning

±0,5 °C (övr.
mätomr.)

0,1°C

±0,5 °C (övr.
mätomr.)

Ett service-interface med mini-DIN för justeringar är åtkomlig utifrån
ca. 85 x 100 x 38 mm
C:a 254 g
C:a 230 g
6,3 V DC nätaggregat; alternativt via plug-in/skruvterminaler för 24 V AC/DC, PoE
Li-jon

Mått (kapsling):
Vikt
Matning
Buffertbatteri
Material i instrumenthus
Skyddsklass
Loggintervall
Minne
Driftstemp.
Förvaringstemp.
Strömförbrukning
Display (tillval)
Vägghållare
Versioner

C:a 240 g

Plast
IP54
2 sek ... 24 tim
6 000 mätvärden
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
PoE klass 0 (typiskt ≤ 3 W)
tvåraders LCD, 7 segment med symboler
Ingår

ingen display

Saveris H1 E
Med display

Saveris H2 E
Med display

Saveris H4E
Med display

Saveris U1E
ingen display

Best.nr.
0572 6191

Best.nr.
0572 6192

Best.nr.
0572 6194

Best.nr.
0572 3190

Sinterfilter till nätverksgivarna Saveris H1 E, H2 E och H2D

Best.nr.

Skyddshatt av metall Ø 12 mm för fuktgivare, för mätning i lufthastigheter under 10 m/s

0554 0755

Sinterfilter av rostfritt stål, porstorlek 100 µm, sensorskydd för dammiga miljöer eller högre
lufthastigheter, för mätning i höga lufthastigheter eller förorenad luft

0554 0647

Metallnätsfilter, Ø 12 mm

0554 0757

Sintrat PTFE-filter, Ø 12 mm, för aggr. medier, appl. med höga fuktvärden (långtidsmätn.), höga lufthast.

0554 0756

Testos kontroll- och justeringsset för fuktgivare, 11,3 %RH/ 75,3 %RH inkl. adapter för fuktgivare,
för snabba kontroller eller justering av fuktgivare

0554 0660

Saveris-givarna levereras med ett fabriksprotokoll med justeringsdata. Kal.certifikat måste beställas separat. Nätaggregat medföljer inte.
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Tillbehör till testo Saveris™: Externa temperaturgivare

Pt
100

Bild

Plug-in-givare

Mätområde

Robust Pt100-givare av rostfritt stål
för livsmedel (IP65)

125 mm

15 mm

Ø >4 mm
Ø >3 mm

Anslutning: Fast förlängd kabel
Insticksgivare Pt100 med
bandkabel, kabellängd 2 m, IP 54

60 mm

30 mm

Ø >5 mm

Ø >3.6 mm

114 mm

Robust och vattentät Pt100-givare för
dopp-/insticksmätning

50 mm

Ø >5 mm

Ø >3.7 mm

Fast förlängd kabel
Anslutningskabel för obegränsade stationära Pt100-givare med skruvanslutningar (4-ledarteknik)

TE

Plug-in-givare

Bild

t99

Best.nr.

-50 ... +400 °C Klass A (-50 ...
+300°C), klass B (övr.
omr.)

10
sek

0609 2272

-50 ... +180 °C Klass A

10
sek

0572 7001

-50 ... +400 °C Klass A (-50 ...
+300°C), klass B (övr.
omr.)

12
sek

0609 1273

0554 0213

Mätområde
40 mm

Stationär givare med sondrör av
rostfritt stål, TE typ K

Noggrannhet

Noggrannhet

t99

Best.nr.

-50 ... +205 °C Klass 2*

20
sek

0628 7533

-60 ... +400 °C Klass 2*

25
sek

0602 1793

-40 ... +220 °C Klass 1

7
sek

0572 9001

Ø >6 mm

Anslutning: Fast kabel 1,9 m
Robust luftgivare, TE typ K

115 mm
Ø >4 mm

Anslutning: Fast kabel 1,2 m

Insticksgivare (TE) med bandkabel,
typ K, kabellängd 2 m, IP 54
Magnetgivare med häftkraft på ca 20 N för
användning på metallytor, TE typ K

60 mm

30 mm

Ø >5 mm

Ø >3.6 mm

35 mm

-50 ... +170 °C Klass 2*

0602 4792

-50 ... +400 °C Klass 2*

0602 4892

Ø >20 mm

Fast förlängd kabel
75 mm
Magnetgivare med häftkraft på ca 10 N för
högre temperaturer, för användning på
metallytor, TE typ K
Anslutning: Fast kabel 1,6 m

Rörgivare med utbytbart mäthuvud för
rördiametrar 5-65 mm. Mätområde
kortvarigt upp till +280 °C, TE typ K

Ø >21 mm

Böjligt termoelement med TE-adapter,
längd 1500 mm, glasfiber, TE typ K

Ø >1.5 mm

Böjligt termoelement med TE-adapter,
längd 1500 mm, glasfiber, TE typ K

Ø >1.5 mm

1500 mm

1500 mm

Böjlig mätspets för doppmätningar, TE
typ K

0602 4592

-50 ... +120 °C Klass 1*

90
sek

0628 0020

-50 ... +400 °C Klass 2*

5
sek

0602 0644

-50 ... +400 °C Klass 2*

5
sek

0602 0645

-50 ... +250 °C Klass 2*

5
sek

0602 0646

500 mm

-200 ... +1000 °C Klass 1*

5
sek

0602 5792

-200 ... +1300 °C Klass 1*

4
sek

0602 5693

20 mm

Ø >1.5 mm

1000 mm
Ø >3 mm

Den angivna noggrannhetsklassen på Saveris radio- och nätverksgivare erhålls
med dessa externa givare.

20

5
sek

Anslutning: Fast kabel 1,2 m

395 mm
Rörgivare (kardborre) för temperaturmätning på rör med max. diam. 120 mm,
Tmax +120°C, TE typ K
Anslutning: Fast kabel 1,5 m
800 mm
Böjligt termoelement med TE-adapter,
längd 800 mm, glasfiber, TE typ K
Ø >1.5 mm

Böjlig mätspets för doppmätning i
luft/avgaser (ej lämplig för mätning i
smältugn)

-60 ... +130 °C Klass 2*

* Enl. standarden 60584-2 avser noggr. i klass 1 området -40 ... +1000 °C (typ K). Klass
2 avser området -40 ... +1200 °C (typ K). Klass 3 avser området -200 ... +40 °C (typ K)
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Tillbehör till testo Saveris™: Externa temperatur- och fuktgivare

NTC

Plug-in-givare

Bild

Kort givare, IP 54

35 mm

Mätområde

Givarnoggrannhet

-20 .. +70 °C

±0,2 °C (-20 ... +40 °C)
15
±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C) sek

0628 7510

-30 ... +90 °C

± 0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (övr. mätomr.)

190
sek

0628 7503*

-35 ... +80 °C

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) 5
±0,4 °C (övr. mätomr.)
sek

0610 1725*

-35 ... +80 °C

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) 5
sek
±0,4 °C (övr. mätomr.)

0628 0006*

Ø >3 mm

Stationär givare med aluminiumhylsa,
IP 65

40 mm
Ø >6 mm

t99

Best.nr.

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 2,4 m
Noggrann dopp-/insticksgivare, 6 m
kabellängd, IP 67

40 mm
Ø >3 mm

Ø >3 mm

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 6 m
Noggrann dopp-/insticksgivare,
kabellängd 1,5 m, IP 67

40 mm
Ø >3 mm

Ø >3 mm

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 1,5 m
Insticksgivare NTC med bandkabel,
kabellängd 2 m, IP 54

60 mm

30 mm

Ø >5 mm

Ø >3.6 mm

Temperaturgivare för väggytor, t.ex. för
bevisunderlag vid byggskador

-40 ... +125 °C ±0,5% av mätvärdet (+100 ... 8
+125 °C)
sek

0572 1001

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (övr. mätomr.)

20
sek

0628 7507

-50 ... +150°C2) ±0,5% av mätvärdet (+100 ... 8
+150 °C)
sek

0613 2211*

-50 ... +80 °C

± 0,2 °C (0 ... +70 °C)

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 3 m
NTC-givare av rostfritt stål för
livsmedel (IP65) med PU-kabel

125 mm

15 mm

Ø >4 mm

Ø >3 mm

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 1,6 m
Vattentät NTC-givare för dopp/insticksmätning

115 mm

50 mm

Ø >5 mm

Ø >4 mm

Anslutning: Fast förlängd kabel
30 mm

300 mm

Rörgivare (kardborre) för max.
rördiameter 75 mm, Tmax. +75°C, NTC

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (övr. mätomr.)
-50 ... +150 °C ±0,5% av mätvärdet (+100 ... 10
+150 °C)
sek
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (övr. mätomr.)

0613 1212

-50 .. +70 ℃

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

0613 4611

Mätområde

Noggrannhet

Best.nr.

Anslutning: Fast kabel, Kabellängd: 1,5 m

%RH Plug-in-givare

Bild

Fukt-/temperaturgivare 12 mm
Ø >12 mm

Fukt-/temperaturgivare 4 mm

Ø >4 mm

Den angivna noggrannhetsklassen på Saveris radio- och nätverksgivare
erhålls med dessa externa givare.

-20 ... +70°C
±0,3 °C, ±2 %RH
0 ... +100%RH (2 ... 98 %RH)

0572 6172

0 ... +40 °C,
±0,3 °C, ±2 %RH
0 ... +100 %RH (2 ... 98 %RH)

0572 6174

*Givaren provad i enlighet med EN 12830 när det gäller lämplighet för transport och lagring
2) Långvarigt mätområde upp till +125 °C, kortvarigt till +150 °C eller +140 °C (2 minuter)
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testo Saveris™ mätset
Du kan själv sätta ihop ett paket med alla beståndsdelar.
Men du har också möjlighet att beställa ett färdigt Saveris-mätset.
Sedan kan du bygga på med fler komponenter efter behov.

Mätset: 868 MHz, bestående av basstationen 0572
0120, 3 st. NTC-radiogivare utan display 0572 1110,
nätaggregat för basstation 0554 1096 samt SBEversionen av programvaran 0572 0180 inkl. USBkabel

Mätset / 868 MHz
Best.nr. 0572 0110

Justering
Alla Saveris-givare är fabriksjusterade och levereras med en
justeringsrapport. Du kan själv genomföra ytterligare kalibreringar eller
justeringar ute på mätplatsen, eller ta hjälp av en serviceverkstad eller ett
kalibreringslaboratorium. För detta ändamål finns ett separat
justeringsprogram för Saveris-serien. Efter genomförd justering sparas
aktuella justeringsdata i givaren. Samtidigt registreras denna data av
justeringsprogrammet och Saveris-programvaran, så att
justeringshistoriken alltid finns tillgänglig.
Vid justering ansluts radio- och nätverksgivarna till en kabel via serviceinterfacet.
Om du inte vill utföra egna kalibreringar, kan du alltid vända dig till din
Testo-återförsäljare.

Saveris justeringsprogram inkl.
anslutningskabel för trådlösa givare
och nätverksgivare
Best.nr.
0572 0183
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Service

Testo är ett företag med global etablering som tillverkar mätinstrument och
mätsystem. Vi har 27 internationella dotterbolag och representanter i
många länder. Naturligtvis erbjuder också Testo service ute på platsen.
Om du har frågor när det gäller testo SaverisTM, om allt från installation till
eftermontering av fler systemkomponenter, är du välkommen att ta
kontakt med din Testo-återförsäljare.
På www.nordtec.se finns adress och vägbeskrivning till Nordtec
Instrument AB.

www.nordtec.se - 031-704 10 70
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