
Medir, documentar,

alarmar.
Automatizado com o testo Saveris™.

Compromisso com o futuro

Verwendete Distiller 6.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.4     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 1200 1200 ] dpi     Papierformat: [ 595 842 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 72 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 72 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 150 dpi     Downsampling für Bilder über: 225 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil: None     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein     Transferfunktionen: Anwenden     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: NeinANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 6010     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 1048576 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 6.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.0 0.0 0.0 0.0 ]     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /JPEG2000GrayACSImageDict << /Quality 10 /TileHeight 256 /TileWidth 256 >>     /JPEG2000ColorACSImageDict << /Quality 10 /TileHeight 256 /TileWidth 256 >>     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /MaxSubsetPct 100     /AllowTransparency false     /EncodeColorImages true     /CompressPages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize true     /EmitDSCWarnings false     /AllowPSXObjects true     /ParseDSCCommentsForDocInfo false     /NeverEmbed [ ]     /CalGrayProfile (None)     /DSCReportingLevel 0     /JPEG2000GrayImageDict << /Quality 10 /TileHeight 256 /TileWidth 256 >>     /CompressObjects /Tags     /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.0     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.3 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /UsePrologue false     /JPEG2000ColorImageDict << /Quality 10 /TileHeight 256 /TileWidth 256 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PDFXTrapped /Unknown     /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG     /PreserveOverprintSettings true     /UCRandBGInfo /Remove     /PDFXOutputIntentProfile ()     /EmbedAllFonts true     /AutoRotatePages /All     /StartPage 1     /PassThroughJPEGImages false     /CreateJobTicket false     /AntiAliasColorImages false     /CompatibilityLevel 1.4     /ColorSettingsFile ()     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.0     /DetectBlends true     /CreateJDFFile false     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo false     /PDFXRegistryName (http://www.color.org)     /GrayACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /PDFXCompliantPDFOnly false     /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG     /ColorACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /sRGB     /PreserveOPIComments false     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 72     /AutoPositionEPSFiles true     /EndPage -1     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Apply     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages true     /Description << /ENU Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. /DEU þÿ



2

3

• Rápido resumo das componentes do sistema

• A memória de longa duração proporciona segurança e
independência em relação ao PC 

• Alarme sem que o PC esteja ligado

- através de LED

- através de saída de relé

- através de mensagem SMS

• Possibilidade de combinação de sonda por rádio-freqüência e
sonda Ethernet num só sistema

• Instalação e configuração simples num espaço
de poucos minutos

• Alarme por correio eletrônico ou diretamente na
tela

• Eficiência graças à memorização centralizada de
todos os dados de medição

• Criação automática de relatórios em formato PDF

O sistema de medição testo Saveris mede os valores de temperatura e de

umidade no ambiente e em processos. 

Este sistema de medição fácil de utilizar proporciona segurança e economia de

tempo graças ao registro automatizado de dados de medição.
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testo Saveris™: Monitoração simples, segura e eficiente dos dados de medição
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• Medição precisa de valores de temperatura e de umidade

• Registro muito simples da sonda na colocação em funcionamento 

• Já não é necessário o início ou a exportação manuais

• Sonda por rádio-freqüência: conexão simples sem necessidade de cabos

• Segurança graças ao sistema de rádio bidirecional e à capacidade
de memória na sonda

• Conceito de bateria otimizado para longos tempos de parada

• Grande variedade de sondas para as diferentes aplicações

• Tempo para o essencial.

• O testo Saveris mede, documenta de forma
centralizada e emite alarme em caso de
ultrapassagem de valores limite.

O testo Saveris é ideal para 

· a monitoração e documentação de dados de temperatura ou de umidade em processos de

produção, controle da qualidade, pesquisa e desenvolvimento, assim como em edifícios

· a monitoração das condições climáticas de armazenamento de produtos sensíveis à temperatura 

e umidade (p. ex., do valioso estoque de medicamentos e alimentos).

· a monitoração da cadeia de frio de alimentos 



testo Saveris™ Resumo do sistema

Roteador do
testo Saveris

Sonda por rádio-freqüência

do testo Saveris

Sonda por rádio-freqüência

do testo Saveris

Sonda por rádio-freqüência 

do testo Saveris

Sonda por rádio-freqüência do testo Saveris

Sonda por rádio-freqüência do testo Saveris

As sondas por rádio-freqüência testo Saveris medem a temperatura
e a umidade. No ciclo de medição, as sondas vão guardando os
dados registrados e enviam-nos em espaços de tempo regulares a
uma base central. Se não tiver sido ultrapassado nenhum valor
limite, estabelece-se imediatamente uma ligação por rádio-
freqüência. Graças à transmissão bidirecional, a sonda por rádio-
freqüência e a Base encontram-se em contato mútuo. Desta forma,
assegura-se que os dados de medição apenas serão guardados
pela Base e não por outros sistemas por rádio-freqüência.

No caso de a ligação por rádio-freqüência ser interrompida por
algum obstáculo, emite-se um alarme. A memória da sonda
assegura que não se perdem os dados de medição no caso de
uma interferência. O conceito de bateria otimizado proporciona
longa autonomia da memória da sonda.

Em campo livre, o percurso de transmissão é de aprox. 300 m a
uma freqüência de 868 MHz e de aprox. 100 m a uma freqüência
de 2,4 GHz. Em edifícios, o percurso de transmissão depende em
grande parte de fatores ligados à estrutura do edifício: paredes,
portas de frigoríficos ou portas em metal. No caso de os fatores
estruturais serem pouco favoráveis, pode utilizar um roteador de
modo a melhorar ou aumentar a ligação por rádio-freqüência. Uma
vez que a sonda por rádio-freqüência e o roteador indicam a
qualidade da sua ligação por rádio-freqüência, o próprio usuário
pode posicionar as sondas da forma mais conveniente.

A variedade de sondas com sensores internos e externos permite a
adaptação a todas as aplicações. As sondas por rádio-freqüência
encontram-se disponíveis opcionalmente com ou sem visor. No
visor, são indicados os dados de medição atuais, o estado da
bateria e a qualidade da ligação por rádio-freqüência.

Sonda Ethernet do testo Saveris

Para além das sondas por rádio-freqüência, podem-se utilizar
sondas que se conectam diretamente à Ethernet. Deste modo, 
é possível utilizar a infra-estrutura LAN existente. Isto permite a
transferência de dados da sonda para a Base, mesmo a grandes
distâncias.

As sondas Ethernet podem-se utilizar por longos períodos de
tempo, uma vez que estão conectadas à rede elétrica, funcionando
independentemente de baterias. A memória interna assegura que
não se perdem os dados de medição mesmo no caso de falha na
rede elétrica ou na ligação LAN.

Existe um visor que o informa sobre os dados de medição atuais 
e sobre o estado da sonda. As diferentes variantes de sondas
(sondas parcialmente acopláveis) adaptam-se às características 
da aplicação. 

Através da conexão de um conversor a um conector de Ethernet, 
é possível converter o sinal de uma sonda por rádio-freqüência num
sinal de Ethernet. Isto combina a conexão flexível de uma sonda por
rádio-freqüência com a utilização da Ethernet disponível, mesmo
através de longos caminhos de transferência.



USB ou Ethernet
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Saveris

Software do testo Saveris
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Sonda Ethernet do testo Saveris

Base do testo Saveris

A Base é a peça central do testo Saveris. Através dela, é possível guardar
40.000 valores de medição por canal de medição independentemente
do PC. Isto corresponde aproximadamente a um ano de capacidade de
memória com uma taxa de medição de 15 minutos. Uma bateria de
emergência assegura que, em caso de falha de eletricidade, se emite 
um alarme e que não se perdem dados de medição.

Através do visor da Base do Saveris podem-se visualizar dados do
sistema e alarmes. Mesmo que o PC não esteja trabalhando, a Base
emite um alarme em caso de ultrapassagem de valores limite. Este
alarme é transmitido através de um LED, opcionalmente também através
de mensagem SMS ou de saída de relé à qual é possível conectar um
transmissor de alarme.

Uma Base pode incorporar uma totalidade de 150 sondas por 
rádio-freqüência e sondas Ethernet ou 254 canais de medição. 
Conecta-se a Base Saveris ao PC através do USB ou através de um
cabo Ethernet. Assim, a Base Saveris oferece uma grande flexibilidade
aliada à segurança de dados máxima.

Software do testo Saveris

Os dados de medição transferem-se da Base para um PC no qual o
software do testo Saveris se pode instalar em apenas alguns minutos
com a ajuda de um assistente de instalação. A configuração inicial do
sistema e da sonda também se processa através do software.

Guardam-se todos os dados de medição no banco de dados do
software. É possível acessar estes dados a qualquer momento em
forma de tabela ou de gráfico. Todos os alarmes emitidos encontram-
-se listados no historial em forma de tabela. A criação automática de
relatórios em formato PDF a espaços de tempo definidos também
facilita a documentação. Através da função de calendário e do 
resumo de sondas em grupos, a utilização do software revela-se 
muito simples e intuitiva.

No caso de emissão de alarme, o usuário pode receber uma
mensagem por correio eletrônico ou em forma de pop-up na tela 
do PC.



Exemplos de aplicação do testo Saveris™

Produção, controle da
qualidade e armazenamento

Nos processos de produção, controle da

qualidade e armazenamento em plantas

industriais, é necessário registrar uma grande

quantidade de dados de qualidade. O testo

Saveris automatiza a documentação desses

dados e emite um alarme em caso de

ultrapassagem dos valores limite. Assim, os

produtos e os processos ficam assegurados

a um nível de qualidade estável.

O testo Saveris é ideal para a monitoração e

documentação de dados de temperatura e

do ambiente na área da produção, em

armazéns, frigoríficos e câmaras climáticas.

As sondas por rádio-freqüência ou as sondas

Ethernet do testo Saveris cobrem as mais

variadas aplicações.

Investigação e desenvolvimento,
laboratórios e hospitais

As áreas de investigação e desenvolvimento,

assim como os laboratórios, são responsáveis

pelo registro de dados dos processos e do

ambiente para monitorar produtos sensíveis e

máquinas. O testo Saveris realiza a

documentação centralizada das séries de

medições.

O testo Saveris garante assim a monitoração

simples e segura dos dados do ambiente e dos

processos em câmaras climáticas, frigoríficos,

câmaras de secagem ou bancos de teste.

Graças à sua rápida instalação, o testo Saveris é

o sistema indicado tanto para registros a curto

como a longo prazo.

Günter Ruf, Presidente do concelho de administração

Straub Druck + Medien AG

“Com o testo Saveris tenho sempre 
o panorama geral de todos os dados
de temperatura e de umidade dos
processos e do ambiente. O fato de
saber que o alarme é imediato, 
dá-me uma grande segurança.”



Monitoração das condições
climáticas em edifícios

Na monitoração das condições climáticas 

em edifícios, especialmente em museus e

arquivos, são imprescindíveis condições

ambientais estáveis para a proteção de

objetos sensíveis e de grande valor. O testo

Saveris automatiza o registro centralizado 

de todos os dados do ambiente.

Ao emitir um alarme em caso de

ultrapassagem de valores limite, o testo

Saveris protege o valioso inventário contra

temperaturas indesejadas e influências da

umidade. As sondas por rádio-freqüencia

conectam-se nos locais de medição de forma

flexível e sem a necessidade de cabos.

Monitoração da cadeia de frio
de alimentos

Na área da produção de alimentos, a

observação de valores de temperatura pré-

-definidos é decisiva para a qualidade e também

muito importante para o cumprimento dos

requisitos legais de higiene. Da mesma forma, 

é necessária a monitoração sem interrupções 

da cadeia de frio em supermercados e no

comércio especializado. O testo Saveris

automatiza o controle das temperaturas do

ambiente e dos produtos em plantas de

produção, armazéns frigoríficos e áreas de

congelamento. Sempre que os valores limite

forem ultrapassados, emite-se um alarme. 

Os dados de medição e os alarmes emitidos 

são memorizados num banco de dados central

aos quais é sempre possível acessar. O testo

Saveris está de acordo com a norma EN 12830.

Frank Brunecker, Diretor de museu 

Museu de Biberach (Alemanha)

“Com o testo Saveris, temos finalmente um
sistema que documenta automaticamente
as nossas condições climáticas em
interiores. Assim, estou certo de que as
condições do clima de armazenamento 
do nosso valioso inventário são seguras. 
E tudo isto sem necessidade de cabos.”
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Aqui pode configurar as sondas conectadas.
Lista das sondas registradas no sistema

N.° de série C Unid. Nome
Câmara frigorífica 14

Balcão 1

Arca cong.

°C
°C
°C

Atribuir nomes e valores limite. Alguns instrumentos exigem a introdução manual do
tipo de termopar (TP).

Limite superior Tipo TP

< Voltar Continuar > Cancelar

Limite mínimo
1413872
1413855
1413842

-14.0
2.0
-20.0

-5.0
7.0
-18.0

1
1
1

Zona armazém frigorífico: valores médios de hora em hora no dia 03.08.2007

°C congelador 1 %UR câmara frigorífica 1 °C frigoríficoHora

Valor máximo total
Valor médio total
Valor mínimo total

°C bebidas °C congelador 2 °C congelador 3 °C congelador 4

Relatório diário

· Conectar a Base do Saveris à rede elétrica. Agora pode

registrar as sondas na Base: as sondas conectam-se em

série e são automaticamente identificadas pela Base.

· Conecta-se a Base Saveris ao PC através do USB ou 

através da Ethernet. Instala-se o software no PC com 

a ajuda do assistente de instalação.

· O sistema está pronto para a configuração: pode adaptar o

nome da sonda, os valores limite, as taxas de medição e os

alarmes às tarefas de medição individuais.

· Podem-se visualizar os dados de medição a qualquer

momento em forma de gráfico ou de tabela.

· Em caso de acionamento de alarmes, estes podem ser

listados separadamente.

· É possível agrupar as diferentes sondas. Isto permite 

formar unidades lógicas de acordo com a tarefa de 

medição.

· O usuário pode definir a visualização dos dados de medição

durante dias, semanas ou meses. Aqui pode utilizar o prático

calendário integrado. 

· A forma e as horas da criação dos relatórios são 

pré-definidas uma vez.

· A criação e memorização do relatório em formato PDF

realizam-se automaticamente de acordo com as condições

definidas. Isto permite que os arquivos estejam sempre

prontos para imprimir.

Instalação fácil

Clareza e informação sempre atual

Documentação automatizada

testo Saveris™ Software
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Small Business Edition (SBE) e Professional (PROF)
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O software do Saveris encontra-se disponível em duas versões

diferentes. A versão básica SBE (Small Business Edition)

disponibiliza as atrativas funções básicas do software. A versão

de software PROF (Professional) coloca à disposição as

interessantes funções extra, como p. ex.: 

· A integração na rede é feita através da Ethernet. Isto

possibilita a monitoração contínua dos dados de medição. 

É possível monitorar os dados de medição a partir de vários

PCs integrados na rede. 

· É possível guardar como imagem fotos de máquinas ou de

salas. Nestas imagens, os respectivos valores de medição

mostram-se diretamente na posição da sonda na sala ou nas

máquinas. Assim é possível visualizar de forma simples a

ligação entre o local de medição e o valor (v. imagem). 

· A gestão detalhada de alarmes possibilita a emissão de um

alarme a duas pessoas ao mesmo tempo ou uma a seguir à

outra. Dependendo do dia da semana e da hora, é possível

selecionar se o alarme deve ser enviado por correio eletrônico,

por mensagem SMS ou em forma de pop-up no PC.

Ainda mais flexível com 
o software profissional 

Caso desejar um acesso externo aos dados de medição, é

possível estabelecer um acesso à Internet para a visualização

de todos os dados de medição. Utilizando um servidor de rede,

é possível o acesso remoto aos dados de medição desejados

depois do respectivo registro a partir de um qualquer acesso à

Internet.

Visualização dos dados de medição
através da Internet 

Resumo das variantes de software

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

Instalação e configuração simples

Diagramas/tabelas/resumo dos alarmes/relatório em formato PDF

Gestão do calendário

Representação de grupos de sondas

Envio de alarmes (correio eletrônico, mensagem SMS, relé)

Gestão detalhada de alarmes

Monitoração contínua com funcionamento contínuo do PC

Dados de medição sobre fundo com foto dos locais de medição

Integração na rede (cliente-servidor)

SBE PROF Dados de encomenda

Software SBE, incl. cabo de
conexão USB para PC Base

N.° enc.
0572 0180

Software PROF, incl. cabo de
conexão USB da Base ao PC

N.° enc.
0572 0181



A Base é a peça central do testo Saveris. Através dela, é possível

guardar 40.000 valores de medição independentemente do PC. 

Através do visor da Base do Saveris podem-se visualizar dados 

do sistema e alarmes. 

Alarme por SMS (opcional)

Possibilidade de acoplamento de até 
150 sondas

Bateria de emergência integrada

Alarme através de LED/relé

Visor para a visualização de alarmes e dados
do sistema

Memória de dados de grande capacidade

Possibilidade de conexão através de USB 
ou da Ethernet

Registro

Sondas
Roteador
Conversor

Base do testo Saveris™

868 MHz: Países da União Européia e alguns outros países 
(p. ex., CH, NOR)

2,4 GHz: Países não pertencentes à União Européia (consulte lista 
dos países em www.testo.com/saveris)

Nota relativa às rádio-freqüências

-10 ... +50 °C

Dimensões
Memória

Bateria

225 x 150 x 49 mm

40.000 valores por canal (no máx. 10.160.000 valores no total)

Bateria de ião de lítio (para proteção de dados e para
mensagem SMS em caso de falha na alimentação de tensão)

Temp. funcionamento

Zinco fundido sob pressão/plásticoMaterial da caixa

Peso

Temp. armazenamento

aprox. 1510 g

-40 ... +85 °C

Alimentador 6,3 V DC, em alternativa através de terminais de
encaixe/aparafusados 24 V AC/DC, absorção de energia < 4 W

Classe de proteção IP42

Alimentação de tensão
(imprescindível)

Rádio-freqüência

Visor Visor gráfico, 4 botões de comando

Interfaces USB, rádio-freqüência, Ethernet

Relé de alarme no máx. 1 A, no máx. 30 W, no máx. 60/25 V DC/AC, contato NF ou NA

Módulo GSM 850/900/1800/1900 MHz
inválido para o Japão e Coréia do Sul

Sondas por rádio-freqüência
acopláveis

máx. de 15 sondas acopláveis diretamente através de interface
de rádio-freqüência, máx. de 150 sondas no total através de
rádio-freqüência/conversor/Ethernet, máx. de 254 canais

868 MHz/2,4 GHz

Montagem Suporte de mesa e suporte de parede incluídos

Dados técnicos Dados de encomenda
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Base Saveris, rádio-freqüência 868 MHz

N.° enc.
0572 0120

Base Saveris, rádio-freqüência 2,4 GHz,
módulo GSM integrado (para alarme por
SMS)

N.° enc.
0572 0161
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Base Saveris, rádio-freqüência 868 MHz,
módulo GSM integrado (para alarme por
SMS)

N.° enc.
0572 0121

Base Saveris, rádio-freqüência 2,4 GHz

Os alimentadores e a antena com pé magnético não estão incluídos nestes dados de encomenda.

N.° enc.
0572 0160



Componentes do testo Saveris™: roteador, conversor e acessórios

No caso de os fatores estruturais serem pouco favoráveis, pode utilizar um roteador de modo a melhorar ou aumentar a ligação por rádio-freqüência.

Naturalmente é possível utilizar vários roteadores no sistema do testo Saveris. No entanto, não é possível conectar vários roteadores em série.

Através da conexão de um conversor a um conector de Ethernet, é possível converter o sinal de uma sonda por rádio-freqüência num sinal de

Ethernet. Isto combina a conexão flexível de uma sonda por rádio-freqüência com a utilização da Ethernet disponível, mesmo através de longos

caminhos de transferência.

Acessórios

Bateria para sonda por rádio-freqüência
(4 x baterias alcalinas manganês AA)

0515 0414

Alimentador 100-240 V DC; para Base testo Saveris,
roteador, conversor, sonda Ethernet

0554 1096

Alimentador (montagem sobre o rail DIN) 
90 ... 264 VAC/24 VDC (2,5 A)

0554 1749

Alimentador (de mesa) 
110 ... 240 VAC/24 VDC (350 mA)

0554 1748

Antena com pé magnético com cabo de 3 m, 
para Base com módulo GSM

0554 0524

Bateria para sonda por rádio-freqüência para funcionamento
abaixo de -10 °C (4 x Energizer L91 foto-lítio)

0515 0572

Módulo de alarme (ótico + acústico), acoplável 
ao relé de alarme da Base, Ø 70 x 164 mm, 
24 V AC/DC / 320 mA, luz contínua: vermelha, 
som contínuo cigarra, aprox. 2,4 kHz

Software SBE, incl. cabo de conexão USB da Base 
ao PC

0572 0180

0572 0181
Software PROF, incl. cabo de conexão USB da
Base ao PC

Visualização dos dados de medição através 
da Internet

mediante
solicitação

0629 6666

Software de ajuste Saveris incl. cabo de conexão 
para as sondas por rádio-freqüência e Ethernet

0572 0183

Certificado de calibração ISO de temperatura; Data
logger de temperatura; pontos de calibração -20 °C;
0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

0520 0151

N.° enc.

Certificados de calibração N.° enc.

Software N.° enc.

Alimentação de tensão N.° enc.

Outros N.° enc.

Certificado de calibração DKD de umidade; Data
logger de temperatura; pontos de calibração -20 °C; 
0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

0520 0261

Certificado de calibração ISO de umidade; Data logger
de umidade, pontos de calibração 11,3 %UR e 
75,3 %UR a +25 °C, por canal/instrumento

0520 0076

Certificado de calibração DKD de umidade; Data
logger de umidade, pontos de calibração 11,3 %UR e
75,3 %UR a +25 °C, por canal/instrumento

0520 0246

868 MHz: Países da União Européia e alguns outros países 
(p. ex., CH, NOR)

2,4 GHz: Países não pertencentes à União Européia 
(consulte lista dos países em www.testo.com/saveris)

Roteador Saveris

-20 ... +50 °C

aprox. 85 x 100 x 38 mm

Rádio-
-freqüência

Rádio-freqüência

Rádio-
-freqüência

Ethernet

Plástico

aprox. 180 g

-40 ... +85 °C

IP54

Rádio-freqüência

no máx. 5

Alimentador 6,3 V DC, em
alternativa através de terminais de
encaixe/aparafusados 24 V AC/DC,
absorção de energia < 0,5 W

Roteador Saveris, 868 MHz,
meio de transmissão 
rádio-freqüência

Os alimentadores não estão incluídos nestes dados de encomenda.

Roteador Saveris, 2,4 GHz,
meio de transmissão 
rádio-freqüência

86
8 

M
H

z
2,

4 
G

H
z

Alimentação de tensão

Sondas por rádio-
-freqüência acopláveis

Dimensões

Temp. funcionamento

Material da caixa

Peso

Temp. armazenamento

Classe de proteção

Variantes

Interfaces

Conversor Saveris, 868 MHz,
conversor do meio de 
transmissão rádio-
-freqüência para Ethernet

Conversor Saveris, 2,4 GHz,
conversor do meio de 
transmissão rádio-
-freqüência para Ethernet

Conversor Saveris

-20 ... +50 °C

aprox. 85 x 100 x 35 mm

Plástico

aprox. 190 g

-40 ... +85 °C

Rádio-freqüência, Ethernet

no máx. 5

incluídoSuporte de parede incluído

Alimentador 6,3 V DC, em
alternativa através de terminais de
encaixe/aparafusados 24 V AC/DC,
absorção de energia < 2 W

IP54

Nota relativa às rádio-freqüências

EUR
150.00

N.° enc.
0572 0119

EUR
150.00

N.° enc.
0572 0159

EUR
290.00

N.° enc.
0572 0158

EUR
290.00

N.° enc.
0572 0118

1 2

Antena com pé magnético Módulo de alarme (ótico + acústico),
acoplável ao relé de alarme da Base

1

2



Componentes do testo Saveris™: Sonda por rádio-freqüência

ext.

TP
int.

%UR NTC

int.

NTC

int.

NTC

ext.

NTC

ext.

Pt
100

A variedade de sondas com sensores de temperatura internos e externos e com sensores de umidade permite a adaptação a todas as aplicações.

As sondas por rádio-freqüência encontram-se disponíveis opcionalmente com ou sem visor. No visor, são indicados os dados de medição atuais, 

o estado da bateria e a qualidade da ligação por rádio-freqüência.

Sonda por rádio-freqüência 
com NTC interno

0,1 °C

Gama de medição

Exatidão

-35 ... +50 °C

±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (gama de medição restante)

Resolução

Gama de medição
(instrumento)

Exatidão (instrumento)

Resolução

Dimensões (caixa)

Tipo de bateria

Temp. funcionamento

Tipo de sonda

Tipo de sonda

NTC

Peso

Temp. armazenamento

Taxa de medição

Classe de proteção IP68

Conformidade com as normas

Rádio-freqüência

NTC através de mini conector DIN,
cabo de conexão do contato de
porta incluído (1,80 m)

Conexão

Autonomia da bateria

Visor (opcional)
Distância de transmissão

N.° enc.
0572 1110

Saveris T1
Sonda por rádio-freqüência com
conexão externa para sonda e
NTC interno, contato de porta

0,1 °C

-35 ... +50 °C

±0,4 °C (-25 ... +50 °C)
±0,8 °C (gama de medição restante)

NTC

0,1 °C

-50 ... +150 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (gama de medição
restante)

NTC

IP68

Saveris T2

2 x TP através de conector TP,
diferença potencial de 2 V no
máximo

Sondas por rádio-freqüência de 2 canais
com 2 conexões externas para sonda TP
(características do TP selecionáveis)

-200 ... +400 °C

TP tipo T

0,1 °C/TP tipo S 1 °C

-195 ... +1350 °C

0,5 °C ou 0,5% do v.m.

TP tipo K

0 ... +1760 °C

TP tipo S
-100 ... +750 °C

TP tipo J

IP54

Saveris T3

1x Pt100 através de mini
conector DIN

Sonda por rádio-freqüência 
com uma conexão externa 
para sonda Pt100

0,1 °C

-200 ... +600 °C

a 25 °C
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (gama de medição
restante)

Pt100

IP68

Saveris Pt
Sonda por rádio-freqüência de
umidade

Saveris H3

0,1 °C/0,1 °Ctd

-20 ... +50 °C

±0,5 °C

NTC

0,1%

0 ... 100 %UR

±3 %UR

Sensor de
umidade

IP42
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Variante sem visor

As baterias alcalinas manganês AA (0515 0414) estão incluídas nestes dados de encomenda.

Variante com visor

Variante sem visor

Variante com visor

Variantes

Saveris T1

N.° enc.
0572 1120

Saveris T1 D

N.° enc.
0572 1150

Saveris T1

N.° enc.
0572 1160

Saveris T1 D

N.° enc.
0572 1111

Saveris T2

N.° enc.
0572 1121

Saveris T2 D

N.° enc.
0572 1151

Saveris T2

N.° enc.
0572 1161

Saveris T2 D

N.° enc.
0572 9112

Saveris T3

N.° enc.
0572 9122

Saveris T3 D

N.° enc.
0572 9152

Saveris T3

N.° enc.
0572 9162

Saveris T3 D

N.° enc.
0572 7111

Saveris Pt

N.° enc.
0572 7121

Saveris Pt D

N.° enc.
0572 7151

Saveris Pt

N.° enc.
0572 7161

Saveris Pt D

N.° enc.
0572 6110

Saveris H3

N.° enc.
0572 6120

Saveris H3 D

N.° enc.
0572 6150

Saveris H3

N.° enc.
0572 6160

Saveris H3 D

Material da caixa

-35 ... +50 °C

4 baterias AA

80 x 85 x 38 mm

aprox. 240 g

Standard 15 min., ajustável 1 min. ... 24 h

-40 ... +55 °C

DIN EN 12830

Autonomia de 3 anos a +25 °C; para aplicações em congeladores, 3 anos com baterias Energizer L91 foto-lítio

-20 ... +50 °C

LCD de duas linhas; 7 segmentos com símbolos

aprox. 300 m em campo livre a uma freqüência de 868 MHz, aprox. 100 m em campo livre a uma freqüência de 2,4 GHz

Plástico

868 MHz/ 2,4 GHz

Suporte de parede incluído

°C %UR, °C

Rádio-
-freqüência
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Os alimentadores não estão incluídos nestes dados de encomenda

Componentes do testo Saveris™: Sonda Ethernet

Com a sonda Ethernet, é possível utilizar a infra-estrutura LAN existente. Isto permite a transferência de dados da sonda para a Base, mesmo a

grandes distâncias. As sondas Ethernet têm um visor.

Saveris H1 E
com visor

0,1%/0,1 °Ctd

0 ... 100 %UR

*não para aplicações contínuas de umidade elevada

até 90  %UR: ±(1 %UR +0,7% do v. m.)
a +25 °C
> 90  %UR: ±(1,4 %UR +0,7% do v. m.)
a +25 °C

Gama de medição
(instrumento)

Exatidão (instrumento)

Resolução

Dimensões (caixa)

Temp. funcionamento

Tipo de sonda Sensor de umidade

Material da caixa

Peso

Temp. armazenamento

aprox. 230 g

Taxa de medição

Suporte de parede

Classe de proteção

1x Pt100 através de mini
conector DIN

Conexão

Bateria buffer

Alimentação de tensão
(imprescindível)

Saveris H1 E

0,01 °C

-200 ... +600 °C

a 25 °C
±0,1 °C (0 ... +60 °C)
±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,5 °C (gama de medição restante)

Pt100

0,1 °C

-20 ... +70 °C

±0,5 °C

NTC

0,1 °C

-20 ... +70 °C

±0,2 °C (0 ... +30 °C)
±0,5 °C (gama de
medição restante)

NTC

aprox. 220 g

Saveris Pt E

4 x TP através de conector TP
diferença potencial de 50 V no máximo

Saveris T4 E
com visor

-200 ... +400 °C

TP tipo T

0,1 °C/TP tipo S 1 °C

-195 ... +1350 °C

0,5 °C ou 0,5% do v.m.

TP tipo K
0 ... +1760 °C

TP tipo S

-100 ... +750 °C

TP tipo J

aprox. 220 g

Saveris T4 E

Saveris H2 E
com visor

0,1%/0,1 °Ctd

0 ... 100 %UR

até 90  %UR: ±2 %UR
> 90  %UR: ±3 %UR

Sensor de umidade

aprox. 230 g

Saveris H2 E
Sonda Ethernet de umidade 1%Sonda Ethernet com uma

conexão externa para 
sonda Pt100

Sondas Ethernet de 4 canais
com 4 conexões externas para
sonda TP

Sonda Ethernet de umidade 2%

Ø 12 mm

10
0 

m
m

Ø 12 mm

10
0 

m
m

N.° enc.
0572 7191

N.° enc.
0572 9194

N.° enc.
0572 6192

N.° enc.
0572 6191

Saveris Pt E
com visor

Tampas sinterizadas para sondas Ethernet Saveris H1 E e H2 E

Protector de metal, Ø 12 mm para a sonda de umidade, para a medição a
velocidades de fluxo inferiores a 10 m/s

0554 0755

Tampa com filtro de malha metálica, Ø 12 mm
0554 0757

Filtro sinterizado de Teflon, Ø 12 mm, para substâncias corrosivas, área com
umidade elevada (medições permanentes), altas velocidades de fluxo

0554 0756

Tampa de aço inoxidável sinterizado, Ø 12 mm, para encaixar em sondas de
umidade, para a medição em ambientes com alta velocidade de fluxo ou ar poluído

0554 0647

Frascos com soluções salinas testo para controle e ajuste da umidade de sondas de umidade 11,3 %UR / 75,3 %UR,
incl. adaptador para sondas de umidade, controle rápido ou calibração da sonda de umidade

0554 0660

N.° enc.

°C %UR, °C

Interface de serviço mini DIN com acesso externo

Iões de lítio

-20 ... +70 °C

Plástico

2 seg. ... 24h

incluído

-40 ... +85 °C

IP54

Alimentador 6,3 V DC, em alternativa através de terminais de encaixe/aparafusados 24 V AC/DC

aprox. 85 x 100 x 38 mm

Visor LCD de duas linhas; 7 segmentos com símbolos

ext.ext.

TP
ext.

%UR NTC

ext.

%UR NTCPt
100

Ethernet
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Acessórios do testo Saveris™: Sondas de temperatura externas

Gama de medição ExatidãoFiguraSondas acopláveis t99 N.° enc.

Gama de medição ExatidãoFigura t99 N.° enc.

A classe de exatidão especificada das sondas por rádio-freqüência e Ethernet não se atinge
com estas sondas externas.

40 mm

Ø 6 mm

Sonda integrada com capa em aço
inoxidável, TP tipo K

0628 7533-50 ... +205 °C Classe 2 20
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido 1,9 m

395 mm

2
0
 m

mSonda para tubos com fita de velcro para a
medição da temperatura em tubos com diâmetro
máx. até 120 mm, Tmáx. +120 °C, TP tipo K

0628 0020-50 ... +120 °C Classe 1 90
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido 1,5 m

Sonda para tubos de diâmetro 5 ...65 mm, com
cabeça de medição substituível, gama de 
medição curtos períodos até +280 °C, TP tipo K

0602 4592-60 ... +130 °C Classe 2 5
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido 1,2 m

800 mm

Ø 1,5 mm

Termopar com ficha TP, flexível, comprimento
800 mm, seda de vidro, TP tipo K

0602 0644-50 ... +400 °C Classe 2 5
seg.

1500 mm

Ø 1,5 mm

Termopar com ficha TP, flexível, comprimento
1500 mm, seda de vidro, TP tipo K

0602 0645-50 ... +400 °C Classe 2 5
seg.

1500 mm

Ø 1,5 mm

Termopar com ficha TP, flexível, comprimento
1500 mm, Teflon, TP tipo K

0602 0646-50 ... +250 °C Classe 2 5
seg.

500 mm

Ø 1,5 mm

Ponta de medição de imersão, flexível, TP tipo K 0602 5792-200 ... +1000
°C

Classe 1 5
seg.

75 mm

Ø 21 mm
Sonda magnética, poder de aderência aprox. 10 N, com
imãs de aderência, para temperaturas mais elevadas,
para medições em superfícies metálicas,TP tipo K

0602 4892-50 ... +400 °C Classe 2

Conexão: Cabo fixo estendido 1,6 m

35 mm

Ø 20 mm
Sonda magnética, poder de aderência aprox. 20 N,
com imãs de aderência, para medições em
superfícies metálicas, TP tipo K

0602 4792-50 ... +170 °C Classe 2 150
seg.

Cabo fixo estendido

1000 mm

Ø 3 mm

Ponta de medição de imersão, flexível, para
medições de ar/gases de combustão (não adequada
para medições em materiais fundidos),TP tipo K

0602 5693-200 ...
+1300 °C

Classe 1 4
seg.

*Segundo a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 refere-se a -40...+1000 °C (tipo K),
Classe 2 a -40...+1200 °C (tipo K), Classe 3 a -200...+40 °C (tipo K).

Sonda para alimentos Pt100 resistente 
em aço inoxidável (IP65)

0609 2272-50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C),
Classe B (gama de medição
restante)

10
seg.Ø 4 mm

125 mm

Conexão: Cabo fixo estendido
Ø 3 mm

15 mm

Sonda de imersão/penetração Pt100
resistente e estanque

0609 1273-50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C),
Classe B (gama de medição
restante)

12
seg.Ø 5 mm

114 mm

Cabo fixo estendido
Ø 3,7 mm

50 mm

Sondas acopláveis

TP

Pt
100

115 mm

Ø 4 mm

Sonda de ar resistente, TP tipo K 0602 1793-60 ... +400 °C Classe 2 25
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido 1,2 m

Cabo de conexão para sonda integrada Pt100 com terminais aparafusados (técnica de 4 condutores) 0554 0213

Consulte a página www.testo-ccelsius.de
ou o catálogo “Soluções de medição
estacionárias”, para saber quais as sondas
de temperatura mais adequadas à sua
aplicação.



Acessórios do testo Saveris™: Sondas de temperatura externas

Gama de medição Exatidão da sondaFigura t99 N.° enc.
35 mm

Ø 3 mm

Mini-sonda, IP54 0628 7510-20 ... +70 °C ±0,2 °C (-20 ... +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)

15
seg.

40 mm

Ø 6 mm

Sonda integrada com capa em alumínio,
IP65

0628 7503-30 ... +90 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (gama de medição
restante)

190
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 2,4 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sonda de imersão/penetração exacta,
comprimento do cabo de 6 m, IP67

0610 1725-35 ... +80 °C ±0,2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0,4 °C (gama de medição
restante)

5
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 6 m

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sonda de imersão/penetração exacta,
comprimento do cabo de 1,5 m, IP67

0628 0006-35 ... +80 °C ±0,2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0,4 °C (gama de medição
restante)

5
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 1,5 m

Sonda de temperatura para superfícies de
paredes (p. ex. para detetar danos em
materiais de construção)

0628 7507-50 ... +80 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C) 20
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 3 m

300 mm

3
0
 m

mSonda para tubos com fita de velcro para tubos
de diâmetro até máx. de 75 mm,
Tmáx. +75 °C, NTC

0613 4611-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 1,5 m

125 mm

Ø 4 mm

15 mm

Ø 3 mm

Sonda para alimentos NTC em aço
inoxidável (IP65) com cabo PUR

0613 2211-50 ... +150 °C2 ±0,5% do v. m. (+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (gama de medição restante)

8
seg.

Conexão: Cabo fixo estendido; comprimento do cabo: 1,5 m

A classe de exatidão especificada das sondas por rádio-freqüência e
Ethernet não se atinge com estas sondas externas.

*Sonda testada de acordo com a norma EN 12830 para a utilização nos sectores de transporte e armazenamento

2) Gama de longa duração +125 °C, curtos períodos +150 °C ou +140 °C (2 minutos)

Conexão: Cabo fixo estendido

115 mm

Ø 5 mm

50 mm

Ø 4 mm

Sonda de imersão/penetração NTC estanque 0613 1212-50 ... +150 °C ±0,5% do v. m. (+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (gama de medição restante)

10
seg.

Sondas acopláveis
NTC

Consulte a página www.testo-ccelsius.de
ou o catálogo “Soluções de medição
estacionárias”, para saber quais as sondas
de temperatura mais adequadas à sua
aplicação.



Kits testo Saveris™

É claro que cada cliente pode fazer o seu próprio kit, comprando todas as componentes individualmente. No entanto, também existe a possibilidade

de encomendar um kit Saveris já preparado por nós. Pode depois aumentar esse kit com outras componentes.

Kit Saveris 1

Kit 1/2,4 GHz

N.° enc. 0572 0150

Kit 1: 2,4 GHz, composto por Base 0572 0160, 

3 sondas por rádio-freqüência NTC com 

visor 0572 1150, alimentador para Base 0554 1096 

e software SBE 0572 0180 incl. cabo USB

Kit 1/868 MHz

N.° enc. 0572 0110

Kit 1: 868 MHz, composto por Base 0572 0120, 

3 sondas por rádio-freqüência NTC com 

visor 0572 1110, alimentador para Base 0554 1096 

e software SBE 0572 0180 incl. cabo USB

Kit Saveris 2

Kit 2/2,4 GHz

N.° enc. 0572 0151

Kit 2: 2,4 GHz, composto por Base 0572 0160, 

5 sondas por rádio-freqüência NTC com 

visor 0572 1160, roteador 0572 0159, 

2 alimentadores para Base e roteador 0554 1096 e

software SBE 0572 0180 incl. cabo USB

Kit 2/868 MHz

N.° enc. 0572 0111

Kit 2: 868 MHz, composto por Base 0572 0120, 

5 sondas por rádio-freqüência NTC com 

visor 0572 1120, roteador 0572 0119, 2

alimentadores para Base e roteador 0554 1096 e

software SBE 0572 0180 incl. cabo USB

Kit Saveris 3

Kit 3/2,4 GHz

N.° enc. 0572 0152

Kit 3: 2,4 GHz, composto por Base 0572 0161 incl.

módulo GSM para alarme por SMS, antena com pé

magnético 0554 0524, 5 sondas por rádio-freqüência

NTC com visor 0572 1160, roteador 0572 0159, 

2 alimentadores para Base e roteador 0554 1096 e

software SBE 0572 0180 incl. cabo USB

Kit 3/868 MHz

N.° enc. 0572 0112

Kit 3: 868 MHz, composto por Base 0572 0121 incl.

módulo GSM para alarme por SMS, antena com pé

magnético 0554 0524, 5 sondas por rádio-freqüência

NTC com visor 0572 1120, roteador 0572 0119, 

2 alimentadores para Base e roteador 0554 1096 e

software SBE 0572 0180 incl. cabo USB



Ajustes e assistência

Todas as sondas testo Saveris já vêm naturalmente calibradas de fábrica, o

que pode ser comprovado através do protocolo de calibração. Pode realizar

outras calibrações ou ajustes por si próprio no local, através de uma empresa

ou num laboratório de calibração. Para tal, tem à disposição o software de

ajuste Saveris em separado. Depois do ajuste ter sido efetuado corretamente,

os dados de calibração atuais são memorizados na sonda. Ao mesmo tempo,

o software de ajuste e o software do Saveris guardam estes dados para que o

historial de calibração fique sempre disponível.

Para o ajuste, as sondas por rádio-freqüência e Ethernet conectam-se a um

cabo através da interface de serviço.

Se não desejar realizar a calibração por iniciativa própria, a empresa Testo está

à inteira disposição na sua qualidade de provedor de serviços.

A Testo é um fabricante de instrumentos e sistemas de medição com

presença a nível mundial. Temos 27 filiais internacionais e representantes

em inúmeros países. Obviamente que isto também nos permite oferecer

assistência no local. Se tiver dúvidas relativamente ao testo Saveris, quer

se trate da instalação ou da ampliação com outras componentes de

sistema, basta consultar o respectivo contato competente em seu país. 

Através da página www.testo.com, pode consultar uma lista do local de

assistência mais perto de si. 

Ajustes

Assistência

Dados de encomenda

Software de ajuste Saveris incl.
cabo de conexão para as sondas
por rádio-freqüência e Ethernet

N.° enc.
0572 0183



Testo do Brasil – Instrumentos de Medição Ltda

Rua Dr. Guilherme da Silva 190 Cambui

13015-028 Campinas SP

Telefone: 19-37315800

Fax: 19-37315819

Endereço eletrônico: sacfood@testo.com.br

Internet: www.testo.com.br
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