
Novinka! Softvér bezplatne na :

www.testo.com

testo 174T

Budúcnosť zaväzuje

Merané údaje flexibilne a nezávisle

od umiestnenia:

• Monitorovanie • Analýza • Archivácia

Jednoduché meranie teploty
pre spoľahlivé monitorovanie chladiacich reťazcov a citlivých produktov
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0572 0500

0572 0580

0515 0028

0520 0151

Obj. číslo

USB rozhranie pre programovanie a
vyčítanie záznamníkov testo 174T a testo
174H

ComSoft testo 174 CD (ak je stiahnutý bez-
platne a po zaregistrovaní na webstránke,
nie je potrebné)

Lítiová batéria CR 2032 gombíková, 
prosím objednajte 2 batérie na záznamník

ISO kalibračný certifikát teplota;
kalibračné body -18 °C; 0 °C; +60 °C;
na kanál/prístroj

Interný NTC senzor teploty

-30 až +70 °C

±0.5 °C (-30 až +70 °C)

0.1 °C

-30 až +70 °C

-40 až +70 °C

2 x 3 V gombíkový článok (2 x CR 2032 lí-
tium), môže využiť užívateľ

500 dní (pri meracom cykle 15 min a +25 °C)

IP65

1 min – 24 h (možno voliť)

16,000 meraných údajov

možno použiť s Windows XP, Vista, Win7

Typ snímača

Merací rozsah

Presnosť

Rozlíšenie

Prevádzková teplota

Skladovacia teplota

Typ batérie

Životnosť batérie

Krytie

Merací cyklus

Pamäť

Softvér

Technické údaje

Príslušenstvo

The testo 174T ako set
testo 174T mini záznamník, 1-
kanál, včítane USB kábla na
programovanie a vyčítanie zo
záznamníka, držiak na stenu,
batérie (2 x CR 2032 lítium) a 
kalibračný protokol*

Obj. číslo: 0572 0561

Meranie teploty s mini záznamníkom testo 174T 

Mini záznamníky testo 174T je ideálny pre meranie teploty
v mrazničkách, chladničkách, vitrinách, chladených skla-
doch a chladených boxoch.

• Vysoká integrita údajov, dokonca
aj pri úplne vyčerpanej batérií
• Veľká pamäť meraných údajov
• Vode odolný s krytím IP65 
• Kompaktný a robustný
• Vyhovuje norme EN12830
• Signalizácia alarmu cez displej
• Prenos údajov do PC cez USB
rozhranie

testo 174T mini záznamník, 1-kanálový, včítane držiaka na
stenu, batérií (2 x CR 2032 lítium) a kalibračného protokolu

Obj. číslo: 0572 1560

Obrázok: Originálna veľkosť

*Softvér bezplatne na stiahnutie na:
www.testo.com  

S pomocou softvéru ComSoft testo 174 je možné záznam-

nik konfigurovať a vyčítať jednoducho cez USB rozhranie. 

Namerané údaje možno analyzovať intuitívne a rýchle.

Softvér mini záznamníka testo 174 
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K - TEST, s.r.o. · Letná 40 · 042 60 Košice· Tel. +421 55 6253633 · Fax +421 55
6255150· E-mail: ktest@iol.sk
www.testo.sk, www.ktest.sk
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