
A testo Saveris mérőrendszer leveszi az Ön válláról a gondot, akár 
minőségbiztosítási szakember, mérnök, vállalatigazgató vagy gyártás-
vezető! A hőmérsékleti-, és páratartalom adatok mindig rendelkezésére
fognak állni – nyomtatásra készen. Ráadásul mostantól bármilyen analóg
kimenettel rendelkező távadót a felügyeleti rendszerbe csatlakoztathat!

Időmegtakarítás és dokumentálás
Az automatikus központi adattárolásnak köszönhetően nem szükséges kézi
kiolvasás vagy újraprogramozás, sőt a rendszer kikapcsolt PC esetén is mér,
riaszt, illetve automatikusan elkészíti PDF formátumban a jelentéseket – az
Ön által előre meghatározott időközönként. Így értékes időt takarít meg, emel-
lett minden adat a rendelkezésére fog állni, és a későbbiekben is gyorsan visz-
szakereshető lesz.

Rugalmasan kombinálható rendszerelemek
A rendszer rugalmasságát a széles választékban rendelkezésre álló rádiófrekvenciás és Ethernet érzékelők kombinálható-
sága biztosítja. Az érzékelők: nagypontosságú Pt 100, NTC, hőelemes érzékelők és akár ± 1% rH pontosságú páratartalom
érzékelők külső, és belső érzékelős változatokban. Minden alkalmazásra a megfelelő érzékelőt kínáljuk – ez a precíz, 
megbízható mérés kulcsa. Emellett az új analóg adapterrel minden sztenderd áram/-feszültség kimenettel rendelkező távadó
a rendszerbe csatlakoztatható, így az analóg jel feljegyzésével, és fizikai mértékegységgé (pl. mbar-rá) alakításával számos
további mért paraméter feljegyezhető, és kiértékelhető.  

Egyszerű üzembe helyezés és kiértékelés
A rendszerelemek üzembe helyezése a telepítő asszisztens segítsé-
gével, pillanatok alatt, műszaki szaktudás nélkül történik. Az adatok biz-
tonsága érdekében a Saveris Bázisban és az érzékelőkben is beépített
adattároló található, emellett a szükségakkumulátor áramszünet esetén
riasztási jelet küld. A professzionális szoftver telepítésével SQL adat-
bázis és kliens kezelőfelületek állnak rendelkezésre, melyeket egy,
vagy akár több PC-re is telepíthet. Amennyiben több PC-t kíván hasz-
nálni, egy PC teljes körű konfigurációs joggal fog rendelkezni, a többi
gépen a jelentések olvasása és a riasztások nyugtázása lesz lehetsé-
ges. A szoftverben riasztási csoportok hozhatók létre, lehetőség van ri-
asztási módok (például SMS, Pop-Up ablak) kiválasztására, illetve
készenléti személy megadására.
További riasztási lehetőségek: optikai és akusztikus riasztás a Bázis-
egységen, relé kimenet külső riasztóegység csatlakoztatásához, riasz-
tás SMS-ben, e-mailen, vagy a számítógépen felugró ablak formájában.

További információkért kérjük, kattintson ide.
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