
Професионалните дата логери на

Testo поставят началото на нова

епоха за Вас!

Жалони за бъдещето

Серия логери

testo 174

Следващо поколение!

Серия логери

testo 175

Серия логери

testo 176



Новото поколение дата логери –
влизат в бъдещето с USB връзка и памет карта

Новото поколение  дата логери от Testo се характеризират с изключително лесно опериране и абсолютна

сигурност. С асортимента си от общо 13 дата логери, Testo предлага най-доброто решение за всяко

приложение. Освен единайсетте нови уреда от сериите testo 175 и testo 176, в гамата са включени и

двата мини дата логера testo 174T и testo 174H.

Серията testo 175 се състои от четири компактни дата логера за измерване на температура и влага.

Серията testo 176 съдържа седем логера, особено подходящи за приложения, където се следят околните

условия като лаборатории например. Нововъведение в тази серия е логерът testo 176 P1, с  който освен

температура и влага, се измерва и документира абсолютно налягане. 

Сигурност

• Сигурност на данните, благодарение на независеща от захранването

памет – дори при изтощени батерии, данните в паметта се запазват

• Защита чрез парола не позволява да се извършват промени от

неупълномощени лица

• Катинар срещу кражба – с помощта на стенен държач, логерите могат

да бъдат трайно прикрепени и обезопасени срещу кражба чрез

катинарче

• Здравина – три дата логера от серията testo 176 имат метален корпус,

който предлага оптимална защита срещу удар

Лесно опериране

• Двата стандартни интерфейса (мини USB и SD карта) дават

възможност за лесно програмиране и изчитане на логерите чрез

директна връзка с PC

– не е необходим допълнителен интерфейс за изчитане на логерите

• Голям и осветен дисплей за безпроблемно изчитане на измерените

данни – дори и в лошо осветени помещения

• Удобство при работа, благодарение на достъпа и оперирането в

менюто само с един бутон – само с едно натискане на бутон “Go”,

започва регистрирането на измервателните стойности

• По-дълъг живот на батериите – логерите от серия testo 176

регистрират данни без прекъсване до 8 години

• Голямата памет на логери testo 176 може да съхранява до 2 милиона

измерени стойности – логерът може да се изчита значително по-рядко

Сигурно и лесно – 

преглед на новите дата логери testo 175 и testo 176:

Всички нови дата логери от сериите testo 175 и testo 176 имат

USB интерфейс и SD карта, благодарение на които се извършва

бързо и лесно изчитане на данните. Значително големият обем

на паметта и захранването чрез стандартни батерии са

допълнителните предимства на новите продукти. Достъпът до

менюто и оперирането само с един бутон, което се е доказало

като изключително удобно при работа, се запазва и при новото

поколение дата логери.

Достъп до менюто само с  един бутон

USB интерфейс

SD карта



Подходящ софтуер за всяко приложение

testo ComSoft Professional 4 – за по-високи изисквания

• Софтуер ComSoft Professional 4 предлага по-големи възможности за анализ и представяне на данните, извън основните функции

• Много измервателни местоположения и дата логери могат да бъдат организирани в добре подредена структура

Повече информация:

www.testo.com

За програмиране и изчитане на дата логерите, както и за анализ на данните, Вие разполагате с

три версии на софтуера. В зависимост от изискванията, Testo Ви предлага най-доброто софтуерно

решение. Testo ComSoft Basic 5 с нов графичен потребителски интерфейс предлага всички

основни функции на стандартния софтуер за логери. Независимо къде се използват дата логерите

– софтуер testo ComSoft Basic 5 улеснява конфигурирането и изчитането им, както и анализа на

данните. Лесното и интуитивно опериране са от първостепенно значение. При по-високи

изисквания, като сравняване на измерени данни от различни измервателни местоположения, се

използва софтуер testo ComSoft Professional 4. Фармацевтичната промишленост има свои

специфични изисквания, чието изпълнение е гарантирано от софтуер testo ComSoft CFR21 Part 11.

testo ComSoft Basic 5 – за лесно опериране и удобен анализ

• Графичен потребителски интерфейс, който води стъпка по стъпка потребителя през отделните

процедури

• Удобни функции за експортиране, с цел обработване на данните в Microsoft Excel, или създаване

на PDF файл, който да бъде достъпен и за други потребители

• Testo ComSoft Basic 5 предлага всички основни функции на стандартния софтуер за логери

• Безплатно сваляне на софтуер testo ComSoft Basic 5 след задължително регистриране

ComSoft Basic 5 на CD, ако не желаете

да се регистрирате и да го свалите

безплатно от уебсайта на Testo

testo ComSoft CFR 21 Part 11 – специално за изискванията на фармацевтичната промишленост

• Софтуер ComSoft CFR 21 Part 11 е валидиран софтуер и изпълнява всички изисквания на 

FDA (Администрацията за храни и лекарства) в рамките на една затворена система

• Съответствието с CFR директивите е потвърдено от независима организация

Кат. №: 0554 1704

Кат. №: 0572 0580

Кат. №.: 0554 1705



testo 175 T2

Кат. №: 0572 1752

testo 175 T1

Кат. №: 0572 1751

testo 174H

Кат. №: 0572 6560

Серия логери testo 175

Компактните...

Серия логери testo 174

Малките...

Технически данни testo 174T

Сензор NTC

Канали 1 x вътрешен

Измервателни единици °C, °F

Измервателен обхват -30 до +70 °C

Точност ±0.5 °C

± 1 знак (-30 до +70 °C)

Разд. способност 0.1 °C

Живот на батерията 500 дни

(при +25 °C) при 15 мин. измерв. цикъл

Работна температура -30 до +70 °C

Темпер. на съхранение -40 до +70 °C

Размери 60 x 38 x 18,5 mm

Тип на батерията 2 x CR 2032 Литиеви

Клас на защита IP 65

Измервателен цикъл 1 мин. - 24 часа

Памет 16,000 измерени стойности

Софтуер ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

1-канален дата логер за
температура с вътрешен 
сензор (NTC)

2-канален дата логер за
температура и влага с
вътрешни сензори (NTC
/капацитивен сензор за
влага)

1-канален дата логер за
температура с вътрешен
сензор (NTC)

2-канален дата логер за
температура с вътрешен
сензор (NTC) и букса за
външна сонда (NTC)

· Надеждно измерване на

температурата, с цел

мониторинг на охладителните

вериги и бързоразвалящите

се продукти при транспорт и

съхранение

· Лесно изчитане на данните и

прехвърлянето им към PC

чрез Testo USB интерфейс

· Мониторинг на

температура и влага  в

жилищни, работни и складови

помещения 

· Лесно изчитане на данните и

прехвърлянето им към PC

чрез Testo USB интерфейс

· Професионален мониторинг

на температурата в хладилни

и фризерни помещения

· Компактен дата логер за

непрекъснат мониторинг на

температурата при

транспортирането на стоки

· Едновременен мониторинг

на температурата на

въздуха и тази на продукта

· Лесно свързване на външна

сонда, например сонда за

измерване температурата в

сърцевината на хранителни

продукти

testo 174H

NTC/ капацит. сензор за влага

2 x вътрешни

°C, °F, %rF, %RH

-20 до +70 °C вътрешен

0 до 100 %RH

±0.5 °C (-20 до +70 °C)

±3 %RH (2 до 98 %RH)

+0.03 %RH/K

0.1 °C, 0.1 %RH

1 година

при 15 мин. измерв. цикъл

-20 до +70 °C

-40 до +70 °C

60 x 38 x 18,5 mm

2 x CR 2032 Литиеви

IP 20

1 мин. - 24 часа

16,000 измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

testo 175 T1

NTC 

1 x вътрешен

°C, °F

-35 до +55 °C вътрешен

±0.5 °C 

(-30 до +55 °C)

0.1 °C 

3 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +55 °C

-35 до +55 °C

89 x 53 x 27 mm

3 x AlMn Tип AAA или Energizer

IP 65

10 сек. - 24 часа

1 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11 

testo 175 T2

NTC

1 x вътрешен, 1 x външен

°C, °F

-35 до +55 °C вътрешен             

-40 до +120 °C външен

±0.4 °C (-25 до +55 °C)

±0.8 °C (-40 до -25.1 °C)

0.1 °C 

3 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +55 °C

-35 до +55 °C

89 x 53 x 27 mm

3 x AlMn Tип AAA или Energizer

IP 65

10 сек - 24 часа

1 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11 

testo 174T

Кат. №: 0572 1560

testo 174T testo 174H testo 175 T2testo 175 T1



testo 176 T1

Кат. №: 0572 1761

testo 176 T1

Pt100 клас A

1 x вътрешен

°C, °F

-35 до +70 °C

±0.2 °C (-35 до +70 °C)

0,01 °C

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 68

1 сек. - 24 часа

2 милиона измер. стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 H1

Кат. №: 0572 1754

testo 175 T3

Кат. №: 0572 1753

2-канален дата логер за
температура и влага с външна
сонда за влага (NTC/
капацитивен сензор за влага)

1-канален дата логер за
температура с метален корпус
и изключително точен
вътрешен сензор (Pt100)

2-канален дата логер за
температура с букси за
изключително точните сонди
(Pt100)

· Едновременен мониторинг и

отчитане на температурата  от

две измервателни

местоположения

· Лесен мониторинг и

документиране, напр. на

температурата на

подаващата и връщаща вода

при отоплителните системи

· Професионален

продължителен мониторинг

на температура и влага в

работни и складови

помещения

· Кратко време за реакция,

благодарение на външната

сонда за влага

· Изключително точно

измерване на температура

при неблагоприятни условия

· Здравият метален корпус

предпазва от механични

въздействия като удари 

· Изключително точно

измерване на температурата

в хранително-вкусовия сектор

и в лаборатории

· Мониторинг на

температурата, напр. в

хладилници, с изключително

точните сонди Pt100 

testo 175 T3

TC (Tипове T и K)

2 x външни

°C, °F

-50 до +400 °C (Tип T)

-50 до +1000 °C (Tип K)

±0.5 °C (-50 до +70 °C)

±0.7 % от измер. стойност

(+70.1 до +1000 °C)

0.1 °C

3 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +55 °C

-35 до +55 °C

89 x 53 x 27 mm

3 x AlMn Tип AAA или Energizer

IP 65

10 сек. - 24 часа

1 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11

testo 175 H1

NTC/ капац. сензор за влага

2 x вътрешни (краче)

°C, °F, %rF, %RH, td, g/m3

-20 до +55 °C 

-40 до +50 °Ctd

0 to 100 %RH

±2 %RH (2 до 98 %RH)

+0.03 %RH/K 

±0.4 °C (-20 до +55 °C)

0.1 °C, 1 %RH

3 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +55 °C

-35 до +55 °C

149 x 53 x 27 mm

3 x AlMn Tип AAA или Energizer

IP 54

10 сек. - 24 часа

1 милиона измер. стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11 

2-канален дата логер за
температура с букси за външни
сонди (TC Tип T и Tип K)

testo 175 T3 testo 175 H1

Серия логери testo 176

Универсалните...

testo 176 T3testo 176 T2testo 176 T1

4-канален дата логер за
температура с метален корпус и
букси за външни сонди (TC Tип
T, Tип K и Tип J)

·Едновременно измерване на

температурата от максимум 4

измервателни местоположения,

чрез различни сонди

термодвойки за различните

приложения

· Здравият метален корпус

предпазва от механични

въздействия като удари 

testo 176 T3

Кат. №: 0572 1763

testo 176 T3

TC (Tипове T , K и J)

4 x външни

°C, °F

-200 до +400 °C (Tип T)

-195 до +1000 °C (Tип K)

-100 до +750 °C (Tип J)

±1% of mv (-200 до -100.1 °C)

±0.3 °C (-100 до +70 °C)

±0.5% of mv (+70.1 до +1000 °C)

0.1 °C

8 години

при 15 мин. измервателен цикъл

-35 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 54

1 сек. - 24 часа

2 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T2

Кат. №: 0572 1762

testo 176 T2

Pt100 клас A

2 x външниl

°C, °F

-50 до +400 °C

±0.2 °C (-50 до +200 °C)

±0.3 °C (+200.1 до +400 °C)

0,01 °C

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 65

1 сек. - 24 часа

2 милиона измер. стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11



testo 176 T4

Кат. №: 0572 1764

testo 176 T4

TC (Типове T , K и J)

4 x външни

°C, °F

-200 до +400 °C (Tип T)

-195 до +1000 °C (Tип K)

-100 до +750 °C (Tип J)

±1% от отчета (-200 до 100.1 °C)

±0.3 °C (-100 от +70 °C)

±0.5% от отчет.(+70.1 до +1000 °C)

0.1 °C

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-35 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 54

1 сек. - 24 часа

2 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 T4 testo 176 P1testo 176 H2testo 176 H1

4-канален дата логер за
температура с букси за външни
сонди (TC Tип T, Tип K и Tип J)

4-канален дата логер за
температура и влага с букси за
външни сонди (NTC/капацитивен
сензор за влага)

4-канален дата логер за
температура и влага с метален
корпус и букси за външни сонди
(NTC/капацитивен сензор за влага)

5-канален дата логер за температура, влага и
налягане с вътрешен сензор (абсолютно
налягане) и букси за външни сонди
(NTC/капацитивен сензор за влага)

· Изключително точно и сигурно документиране

на околните условия, напр. в лаборатории

· Вътрешен сензор за абсолютно налягане и

възможност за свързване на две външни сонди

за влага

· Едновременно измерване на

температурата от максимум 4

измервателни местоположения, чрез

различни сонди термодвойки

за различните приложения

· Лесен мониторинг и документиране,

напр. на температурата на

подаващата и връщаща вода при

подови отоплителни системи от

максимум 4 измервателни

местоположения едновременно

· Едновременно измерване на

температура и влага

· Различни сонди за температура

и влага, напр. за мониторинг на

влагата в складови помещения

· Едновременно измерване на

температура и влага чрез

свързване на различни сонди

за влага и температура за

различните приложения

· Здравият метален корпус

предпазва от механични

въздействия като удари 

testo 176 H2

Кат. №: 0572 1766

testo 176 H2

NTC/капацитив. сензор за влага

2 сонди, 4 външни канала

°C, °F, %rF, %RH, td, g/m3, WB

-20 до +70 °C

-40 до +70 °Ctd

0 до 100 %RH

±0.2 °C (-20 до +70 °C)

±0.4 °C (от обхвата)

0.1 °C, 0.1 %RH

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-20 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 65

1 сек. - 24 часа

2 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 P1

NTC/ капацитивен сензор за влага/ сензор за

абсолютно налягане

1 x вътрешен, 2 сонди, 4 външни канала

°C , °F, %rF, %RH, td, g/m3, hPa, mbar, in Hg, in H20, psi

-20 до +70 °C  

-40 до +70 °Ctd

0 до 100 %RH / 600 mbar до 1100 mbar

±0.2 °C (-20 до +70 °C)

±0.4 °C (от обхвата)

±3 mbar (0 до 50 °C)

0.1 °C, 0.1 %RH, 1 mbar

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-20 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 54

1 сек. - 24 часа

2 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

testo 176 P1

Кат. №: 0572 1767

testo 176 H1

Кат. №: 0572 1765

testo 176 H1

NTC/ капацит. сензор за влага

2 сонди, 4 външни канала

°C, °F, %rF, %RH, td, g/m3, WB

-20 до +70 °C 

-40 до +70 °Ctd

0 до 100 %RH

±0.2 °C (-20 до +70 °C)

±0.4 °C (от обхвата)

0.1 °C, 0.1 %RH

8 години

при 15 мин. измерв. цикъл

-20 до +70 °C

-40 до +85 °C

103 x 63 x 33 mm

1 x Литиева (TLH-5903)

IP 65

1 сек. - 24 часа

2 милиона измерени стойности

ComSoft Basic 5

ComSoft Professional 4

ComSoft CFR 21 Part 11



Външни сонди – 

подходящите аксесоари за всяко приложение

С тези сонди дата логерите покриват Клас водонепроницаемост
Сондата е изпитана, съгласно EN 12830 за използване при транспорт и съхранение 
без предпазно стъкло
Измерват. обхват за дълъг период - до +125 °C, за кратък до +150 °C или +140 °C (2 мин.)
Точност спрямо стандарт 60584-2, точността от Клас 1 се отнася за обхват -40 до -100 °C
(Tип K), Клас 2 за обхват -40 до +1200 °C (Tип K), Клас 3 за обхват -200 до +40 °C (Tип K)

*
**
***
****

Сонда Изм. обхват Точност t99 Кат. №
NTC

Къса сонда, IP 54 -20 до +70 °C ±0.2 °C (-20 до +40 °C) 15 сек. 0628 7510

±0.4 °C (+40.1 до +70 °C)

Стационарна сонда с -30 до +90 °C ±0.2 °C (0 до +70 °C) 190 сек. 0628 7503*

алуминиева тръба, IP 65 ±0.5 °C (от обхвата)

NTC сонда за храни от неръждаема -50 до +150 °C*** ±0.5% от отчет.(+100 до +150 °C) 8 сек. 0613 2211*

стомана (IP 65) с PUR кабел ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)

±0.4 °C (от обхвата)

Точна потопяема/прободна сонда -35 до +80 °C ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C) 5 сек. 0628 0006*

Дължина на кабела 1.5 m, IP 67 ±0.4 °C (от обхвата)

Водоустойчива NTC -50 до +150 °C ±0.5% от отчета(+100 до +150 °C) 10 сек. 0613 1212

потопяема/прободна сонда ±0.2 °C (-25 до +74.9 °C)

±0.4 °C (от обхвата)

Термодвойки

Стационарна сонда с тръба от -50 до +205 °C Клас 2 **** 20 сек. 0628 7533

неръждаема стомана, TC Tип K

Фиксираща се сонда чрез Велкро    -50 до +120 °C Клас 1**** 90 сек. 0628 0020

лепенка за измерване температурата

на тръби с диам. до макс. 120 mm,

Tmax. +120 °C, TC Tип K

Сонда за фиксиране върху тръби с -60 до +130 °C Клас 2**** 5 сек. 0602 4592

диаметър 5 до 65 mm, със сменяема

измервателна глава, измерв. обхват

за кратък период до +280 °C, TC тип K

Магнитна сонда, сцепление ок.10 N, -50 до +400 °C Клас 2**** 0602 4892

с магнити. Използва се за по-високи 

температури. За измервания на

метални повърхности, TC тип K

Гъвкава термодвойка с TC адаптор, -50 до +400 °C Клас 2**** 5 сек. 0602 0645

дължина 1500 mm, 

фибростъкло, TC Tип K

Бърза игловидна сонда за -50 до +250 °C ± 0.2 °C (-20 до +70 °C) Клас 1 2 сек. 0628 0030

мониторинг при готвене (от обхвата)**** 

във фурни, TC Tип T

Pt100

Здрава Pt100 сонда за храни -50 до +400 °C Клас A (-50 до +300 °C), 10 сек. 0609 2272*

от неръждаема стомана (IP 65) Клас B (от обхвата)

Здрава, водоустойчива Pt100 -50 до +400 °C Клас A (-50 до +300 °C), 12 сек. 0609 1273*

потопяема/прободна сонда Клас B (от обхвата)

Лабораторна сонда Pt100, със стъклен -50 до +400 °C Клас A (-50 до +300 °C), 45 сек. 0609 7072*

предпазител, сменяема стъклена тръба Клас B (от обхвата) 12 сек. **

(Duran 50), устойчива на корозия

Влага

Сонда за влага/температура12 mm 0 до +40 °C, ±0.3 °C, ±2 %RH (2 до 98 %RH) 0572 6172

0 до +100 %RH

Сонда за влага/температура 4 mm 0 до +40 °C, ±0.3 °C, ±2 %RH (2 до 98 %RH) 0572 6174

0 до +100 %RH

Подробен преглед на сондите:

www.global-test.eu



Данни за поръчка

Официален представител на Testo за България:

ГЛОБАЛ - ТЕСТ ЕООД

1408 София

ул. “Янко Забунов” бл. 3, вх. Б, ет. 1

тел.:02 953 07 96

факс: 02 952 51 95

e-mail:office@global-test.eu

web:www.global-test.eu

Наименование Кат. №

Дата логери

testo 174T 1-канален дата логер за температура с вътрешен сензор (NTC) 0572 1560

testo 174H 2-канален дата логер за температура и влага с вътрешен сензор (NTC/капацитивен сензор за влага) 0572 6560

testo 175 T1 1-канален дата логер за температура с вътрешен сензор (NTC) 0572 1751

testo 175 T2 2-канален дата логер за температура с вътрешен сензор (NTC) и букса за външна сонда (NTC) 0572 1752

testo 175 T3 2-канален дата логер за температура с букси за външни сонди (TC Tип T и Tип K) 0572 1753

testo 175 H1 2-канален дата логер за температура и влага с букса за външна сонда (NTC/капацитивен сензор за влага) 0572 1754

testo 176 T1 1-канален дата логер за температура с метален корпус и изключително точен вътрешен сензор (Pt100) 0572 1761

testo 176 T2 2-канален дата логер за температура с букси за изключително точните сонди (Pt100) 0572 1762

testo 176 T3 4-канален дата логер за температура с метален корпус и букси за външни сонди (TC Tип T, Tип K и Tип J) 0572 1763

testo 176 T4 4-канален дата логер за температура с букси за външни сонди (TC Tип T, Tип K и Tип J) 0572 1764

testo 176 H1 4-канален дата логер за температура и влага с букси за външни сонди (NTC/капацитивен сензор за влага) 0572 1765

testo 176 H2 4-канален дата логер за температура и влага с метален корпус и букси за външни сонди 0572 1766

(NTC/капацитивен сензор за влага)

testo 176 P1 5-канален дата логер за температура, влага и налягане с вътрешен сензор (абсолютно налягане) и 0572 1767

букси за външни сонди (NTC/капацитивен сензор за влага)

Аксесоари

testo 174D USB интерфейс за програмиране и изчитане на логери testo 174T и testo 174H 0572 0500

USB кабел Кабел за свързване на дата логери testo 175 и testo 176 към PC, мини USB към USB 0449 0047

SD карта SD карта за съхраняване на измерените данни от дата логери testo 175 и testo 176, обхват до -20 °C 0554 1700

Стенен държач Стенен държач (черен) с катинарче за testo 175 0554 1702

Стенен държач Стенен държач (черен) с катинарче за testo 176 0554 1703

Батерия за testo 174 Литиева батерия CR 2032 за testo 174T и testo 174H (моля, поръчайте по две батерии за логер) 0515 0028

Батерии за testo 175 Обхват до -10 °C (3 x алкални манганови батерии AAA) 0515 0009

Батерии за testo 175 Обхват до -10 °C (3 x Energizer L92 батерии AAA) 0515 0042

Батерия за testo 176 1 x TLH-5903  AA батерия 0515 1760

.

Софтуер

ComSoft Basic 5 ComSoft Basic 5 на CD (ако не желаете да се регистрирате и да го свалите безплатно от уебсайта на Testo) 0572 0580

ComSoft Professional 4 Професионален софтуер, включващ архивиране на данните 0554 1704

ComSoft CFR 21 Part 11 Софтуер, отговарящ на изискванията, съгласно CFR 21 Part 11 за дата логери на Testo                                 0554 1705

Сертификати за калибриране

ISO сертификат за калибриране за температура; температурна сонда; точки на калибриране: -18 °C, 0 °C, +40 °C; за канал/уред 0520 0153

DKD сертификат за калибриране за температура; температурна сонда; точки на калибриране: -18 °C, 0 °C, +60 °C; за канал/уред          0520 0261

ISO сертификат за калибриране за влага; сонда за влага; точки на калибр.: 11.3 %RH и 75.3 %RH при +25 °C/+77 °F; за канал/уред 0520 0076

DKD сертификат за калибриране за влага; сонда за влага; точки на калибр.: 11.3 %RH и 75.3 %RH при +25 °C/+77 °F; за канал/уред 0520 0246

ISO сертификат за калибриране за абсолютно налягане, сензор за налягане, 5 точки на калибриране в рамките на обхвата 0520 0125

DKD сертификат за калибриране за абсолютно налягане, сензор за налягане, 11 точки на калибриране в рамките на обхвата 0520 0212
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