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We measure it.

Bezdrôtový prenos meraných hodnôt cez WLAN 

sieť do úložiska (testo Cloud)

Merané hodnoty sú prístupné na akomkoľvek zariadení s internetovým prehliadačom

Odosielanie texových správ alebo alarmov emailom

Svojou veľkosťou je kompaktná konštrukcia ideálna

Dodávka ochranných krytov vo farbách podľa požiadaviek 

okolia na splynutie s prostredím

Monitorovací systém 
do galérií, múzeí 
a archívov

testo 160 – Monitorovací systém 
na monitorovanie teploty, 
vlhkosti, intenzity osvetlenia, 
barometrického tlaku, 
UV radiácie, koncentácie CO2 a 
otrasov.
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testo 106 je monitorovací systém pre múzeá a archívy, 

ktorý  monitoruje okolité podmienky vo vitrínách, 

výstavných priestoroch a skladoch. Záznamníky prenášajú 

namerané hodnoty prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN 

do siete na úložisko Testo Cloud.

Všetky údaje môžete kedykoľvek vyčítať pomocou 

aplikácie testo Saveris 2, alebo prostredníctvom 

počítača / tabletu / smartfónu a bežného internetového 

prehliadača. Pri prekročení limitných hodnôt sa okamžite 

odošle alarm pomocou SMS a / alebo e-mailu. Pri 

intenzite svetla môže dôjsť  k spusteniu alarmu aj ak 

akumulované množstvo svetla v priebehu jedného dňa, 

týždňa alebo jedného mesiaca presahuje limitnú hodnotu.

Záznamníky testo 160 môžu byť ľahko ukryté v priestoroch 

expozície vďaka lakovaným deko obalom. Externá sonda 

teploty a vlhkosti je ideálna na monitorovanie malých vitrín, 

do ktorých nie je možné umiestniť záznamník.

Testo 160 umožňuje skontrolovať všetky relevantné 

podmienky okolia, aby sa zabezpečila hodnota exponátov a 

aby sa splnila aj povinnosť dokumentácie.

testo Saveris 2 App 

bezplatne

http://www.testo.com
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We measure it.

Ako funguje systém monitorovania vnútornej klímy s  
testo 160 ?

Pomocou monitorovacieho systému testo 160 máte okamžitý prístup k parametrom životného 

prostredia, ktorý ovplyvňuje vaše exponáty.

PC Smartfón Tablet
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testo 160 TH

testo 160 THG

testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

Integrovaný senzor Pripojiteľný senzor

Testo Cloud
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Úložisko - testo 160 Cloud

Naše balíky

Úložisko - testo 160 Cloud je centrálny pracovný nástroj 

monitorovacieho systému testo 160. Toto je miesto, kde 

môžete nakonfigurovať svoje protokoly na 

zaznamenávanie údajov z WiFi záznamníkov, nastaviť 

limity alarmov a analyzovať údaje o meraní. Ak chcete 

uviesť systém do prevádzky a začať meranie, musíte sa 

zaregistrovať na adrese www.museum.saveris.net, aby 

ste mali prístup k úložisku Testo 160 Cloud.

Basic Advanced

15 min. (pevné)Merací cyklus 1 min. to 24 h (flexibilné)

15 min. (pevné)Komunikačný cyklus 1 min. to 24 h (flexibilné)

Max. 3 mesiaceSkladovanie údajov v cloude Max. 2 roky

Manuálne (.pdf/.csv)Správy Manuálne (.pdf/.csv) 
Automaticky (.pdf/.csv)

jeden merací kanál 
samostatneAnalýza údajov do 10 meracích kanálov simultánne

1
Počet užívateľov na 
jeden účet 10

bez limitu

alarm dolného/horného limitu

Počet WiFi záznamníkov na 
jeden účet

Voľby alarmov

bez limitu

• alarm dolného/horného limitu
• oneskorenie alarmu

• časové riadenie alarmov

ÁnoE-mail alarm Áno

NieSMS alarm

• hlásenie Low battery

• prerušené rádiové spojenie

• prerušené napájanie

System notifikácie

• hlásenie Low battery

• prerušené rádiové spojenie

• prerušené napájanie

V závislosti od požadovaného rozsahu funkcií si môžete 

vybrať medzi bezplatnými základnými a rozsiahlejšími 

rozšírenými funkciami. Oba balíky tiež umožňujú prístup k 

rozhraniu API umožňujúcemu export údajov o meraní do 

vášho vlastného databázového systému.

 licencia 
12-mesiacov

obj. číslo 
0526 0735 0526 0732 0526 0733

• Ivčítane 25 SMS alarmov/logér/rok
• ďalšie SMS alarmy voliteľné

Promo: Registerujte sa do 30. júna 2017 

a dostanete licenciu na prvý rok zadarmo

Registrujte sa teraz: www.museum.saveris.net

 licencia 
24-mesiacov

obj. číslo 

 licencia 
36-mesiacov

obj. číslo 

http://www.testo.com
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testo 160 TH

testo 160 THL

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THE

testo 160 THG

testo 160 TH  
Wifi záznamník s 
vnútornými snímačmi 
teploty, vlhkosti

testo 160 THL  
Wifi záznamník s 
vnútornými snímačmi 
teploty, vlhkosti, plus 
Lux a UV senzormi

Testo 160 IAQ
Wifi záznamník kvality 
vzduchu s displejom a 
vnútornými snímačmi 
teploty, vlhkosti, CO2 
a atmosférického tlaku

testo 160 E  
Wifi záznamník s 2 
externými snímačmi 
pre  S-T/RH, S-Lux/
UV alebo S-Lux 
sondy

testo 160 THE  
Wifi záznamník s 
vnútornými snímačmi 
teploty, vlhkosti a dvoma 
vstupmi pre externé 
sondy (S-T/RH, S-Lux/
UV alebo S-Lux sondy)

testo 160 THG  
WiFi transportný 
záznamník  s 
integrovaným 
senzorom teploty a 
vlhkosti ako aj 
otracov a senzorom 
miesta

Obj. číslo 0572 2021

Obj. číslo 0572 2024

Obj. číslo 0572 2014 Obj. číslo 0572 2022

Obj. číslo 0572 2023

Obj. číslo 0572 2025

Objednávacie údaje WiFi záznamníkov

http://www.testo.com
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Technické údaje WiFi záznamníkov

WiFi 
záznamník 

testo 160 TH

WiFi 
záznamník 

testo 160 THE

WiFi 
záznamník 

testo 160 THL

WiFi 
transportný 
záznamník

testo 160 THG

WiFi  
záznamník kvality

vzduchu
testo 160 IAQ

WiFi 
záznamník 
testo 160 E

Meranie teploty

Merací rozsah -10 až +50 °C pozri externé sondy 
Presnosť ± 0.5 °C

Rozlíšenie 0.1 °C
Meranie vlhkosti

Merací rozsah 0 až 100 % r.v. pozri externé sondy 
Presnosť ±2 % r.v. pri +25 °C a 20 až 80 % r.v.

±3 % r.v. pri +25 °C a < 20 % r.v. a > 80 % r.v.
±1 % r.v. hysterézia 
±1 % r.v./ drift ročne

Rozlíšenie 0.1% r.v.

Meranie osvetlenia Lux 

Merací rozsah pozri externé sondy 0 až 20,000 Lux pozri externé sondy 
Presnosť DIN 5032-7 Class 

C-zhoda 
±3 Lux alebo ±3 %  
podľa referenčnej 

(DIN 5032 A)

Rozlíšenie 0.1 lux

UV meranie

Merací rozsah pozri externé sondy 0 až 10,000 mW/m2 pozri externé sondy 
Presnosť ±5 % 

podľa referenčnej

Rozlíšenie 0.1 mW/m2

Meranie otrasov

Merací rozsah 0 až 16 g / do osi
Presnosť ±0.1 g + 5 % 

pri +22 °C

Rozlíšenie 0.1 g

Meranie CO2 

Merací rozsah 0 až 5,000 ppm
Presnosť ±(50 ppm + 3 % 

z m.h.) pri +25 °C
bez externého
napájania 

±(100 ppm + 3 % 
z m.h.) pri +25 °C

Rozlíšenie 1 ppm
Meranie tlaku

Merací rozsah 600 až 1100 mbar
Presnosť ±3 mbar 

pri +22 °C

Rozlíšenie 1 mbar

WLAN
Normy 802.11 b/g/n
Bezpečnosť WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, 
WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Všeobecne

Prevádzková teplota

Skladovacia teplota

Krytie

Merací cyklus
Komunikačný cyklus

Pamäť

Napájanie

Výdrž batérie

-10 až +50 °C

-20 až +50 °C

IP20
V závislosti od licencie v cloude/ Basic: 15 min fix / Advanced: 1 min až 24 h voliteľné

V závislosti od licencie v cloude / Basic: 15 min fix / Advanced: 1 min to 24 h voliteľné

40,000 meraných hodnôt (súčet všetkých kanálov)

4 x AAA (testo 160 IAQ: 4 x AA) alkalické batérie1.5 V, alternatívne napájanie sieťovým cez USB konektor 

12 mesiacov Skutočná životnosť batérie závisí od užívateľských nastavení meracích a komunikačných cyklov

Rozmery 64 x 76 x 22 mm 64 x 76 x 22 mm 64 x 92 x 24 mm 64 x 76 x 22 mm 82 x 117 x 32 mm 64 x 76 x 22 mm
Hmostnosť  
(včítane batérie)

94 g 94 g 113 g 94 g 269 g 96 g

http://www.testo.com
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Príslušenstvo

Typ sondy Teplota a vlhkosť Lux a UV senzor Lux senzor

Merací 
rozsah

-10 až +50 °C
0 až 100 % r.v.

0 až 20,000 Lux
0 až 10,000 mW/m2

0 až 20,000 Lux

Presnosť ± 0.5 °C
±2 % r.v. pri +25 °C a 20 až 80 % r.v.
±3 % r.v. pri +25 °C a < 20 % r.v. a > 
80 % r.v.
±1 % r.v.hysteréria
± 1% r.v. / ročný drift

v zhode s DIN 5032-7 Class C ±3 
Lux alebo  
±3 % refer. hodnoty (DIN 5032 A) 
±5 %  refer. hodnoty (pre UV)

v zhode s DIN 5032-7 Class C ±3 
Lux alebo  
±3 % refer. hodnoty (DIN 5032 A)

Obj. číslo. 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sondy

Obj. číslo

Deco-kryt pre testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E/testo 160 THG 0554 2006

Deco-kryt pre  testo 160 THL 0554 2009

Deco-kryt pre  testo 160  IAQ 0554 2012

Držiak na stenu pre testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL/testo 160 THG 0554 2013

Držiak na stenu pre testo 160 THG 0554 2014

Držiak na stenu pre testo 160 IAQ 0554 2015

Predlžujúci kábel pre sondy  dĺžka 0.6 m  (v dodávke s každou sondou) 0554 2004

Predlžujúci kábel pre sondy, dĺžka 2.5 m 0554 2005

Puzdro na snímače teploty a vlhkosti (dodávané s každou sondou) 0554 2016

AAA Alkalické batérie až do -10 °C / , set 4 ks 0515 0009

AA Alkalické batérie až do -10 °C / , set 4 ks 0515 0414

Externý USB napájací zdroj 0572 2020

ISO kalibračný certifikát teplota -18 °C, 0 °C, +40 °C 0520 0153

DAkkS kalibračný certifikát teplota -18 °C, 0 °C, +40 °C 0520 0262

ISO kalibračný certifikát vlhkosti pri +25 °C, kalibračné body  11.3 %RH and 75.3 %RH 0520 0076

DAkkS kalibračný certifikát vlhkosti pri +25 °C, kalibračné body  11.3 %RH and 75.3 %RH 0520 0246

ISO kalibračný certifikát intenzity svetla, kalibračné body 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux 0520 0010

ISO kalibračný certifikát CO2, kalibračné body  0; 1000; 5000 ppm 0520 0033

http://www.testo.com


testo 160 We measure it.

Správa údajov

Program testo Saveris 2 App

Úložisko - testo 160 Cloud

testo Saveris 2 Apps pre iOS a Android umožňuje prístup a obsluhu 
záznamníkov systému Wi-Fi testo 160 

Efektívne uvádzanie do prevádzky*:
• Výber Wi-Fi siete, indikátor sily signálu siete
• Rýchle pripojenie niekoľkých záznamníkov paralelne

Jednoduchá analýza siete*:
• Testovanie sily poľa a pásma Vašej Wi-Fi siete
• Vytvorenie a odoslanie správy o stave

Plná funkčnosť alarmov:
• Odoslanie notifikácie ak sa prekročí nastavený bod alarmu
• Výber odoslania alarmu SMS alebo emailom

* ieto funkcie sú len vo  verzii Android testo Saveris 2 App.

Nákup systému zahŕňa bezplatný prístup na webovú stránku úložiska 
testo 160 Cloud. V úložisku testo Cloud môžete zobrazovať a 
spravovať hodnoty merania uložené online a používať funkciu e-
mailovej výstrahy. Systém je tu tiež možné nastaviť a konfigurovať .

testo Saveris 2 App 
bezplatne

Prednosti úložiska testo 160 Cloud v skratke:
•  Centrálny prevádzkový terminál na monitorovanie, dokumenáciu a

správu všetkých miest merania 
• Bezpečnosť meraných údajov - Vaše namerané údaje sú chránené

voči neautorizovanému prístupu treťou stranou
• Automatické skladovanie Vašich meraných hodnôt , všetky merané

údaje sú nepretržite k dispozícií na zobrazenie a správu
• Alarmové funkcie pre kriticky prednastavené hodnoty
• Dva   balíkyl  icencií:  Basic alebo Advanced s rozdielnym obsahom

obslužných funkcií

Maximálna flexibilita s licenciou Advanced:
• Voľne nastaviteľný interval merania
• Automatické odosielanie správ emailom, voliteľné funkcie správ
• Správa užívateľského profilu – autorizácia prístupov užívateľa
• Funkcionalita doplnkových textových alarmových správ

http://www.testo.com
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We measure it.

Deco-kryty

V expozičných miestnostiach s farebnými stenami alebo 

pozadím sa môžu farebné dekoračné kryty nainštalovať 

nad dátovými záznamníkmi tak, aby sa hodili do vášho 

exponátového prostredia.

Záznamníky ostávajú maskované voči pozadiu, aby 

neodvádzali pozornosť od umeleckých diel alebo 

exponátov.

K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 690 Košice
055 6253633, 0905 522488
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu, 
www.termokamery.net, 
www.analyzatoryspalin.sk ,
www.meracie-pristroje.com
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