
Vodotìsný, IP 65

Držák na stìnu a zámek

Vysoká bezpeènost nam. dat

Teplotní dataloger  
Spolehlivý, malý, levný - testo 174

°C

Dobøe èitelný displej
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Kompletní sada testo 174, držák na stìnu, zámek, software ComSoft 3-
Basic, rozhraní 
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Technická data

Typ sondy
Poèet kanálù
Mìøící rozsah
Rozlišení
Pøesnost

Kapacita pamìti
Displej
Krok mìøení
Provozní teplota
Skladovací teplota
Standardní baterie
Životnost baterie
Výmìna baterie
Kryt

Rozmìry (vxšxh)
Záruka

NTC - termistor
1 (interní)
-30°C...+70°C
0,1°C 
+/- 0,8 °C
(-30...-20,1°C)
+/- 0,5°C
(-20...40°C)
+/- 0,8°C
(40...70°C)
3900 hodnot
LCD,1 øádkový
1 min...4h 
-30°C...+70°C
-40°C...+70°C
CR 2032 (Li)
500 dní (typicky)
uživatelem
plastový, IP 65

55 x 35 x 14 mm
2 roky

Pøednosti, které Vám spolehlivì zjednoduší každodenní práci

• Vysoká bezpeènost dat - není možná jejich ztráta ani když se baterie úplnì 
vybije

• Jedineèné pro tuto cenovou tøídu - velký displej na malém pøístroji 
zobrazuje aktuální hodnoty, hodnoty maxima a minima, 
naprogramované hranièní hodnoty a pøedpokládanou zbývající životnost
baterie  

• Standardní, bìžnì dostupné baterie 

• Životnost baterií 500 dní (typicky)

• Kapacita pamìti 3900 hodnot

• Velká úspora èasu díky vysoké rychlosti pøenosu dat. 
Vyètení celého obsahu pamìti za 10 s.

• Ideální pro použití ve velkém množství

• Vysoká tøída elektronické ochrany IP65

• Jednoduchý program ComSoft 3-Basic,
kompatibilní s Windows, má funkci grafického a tabelárního 
zobrazení, tisku protokolù, prokládání køivek, cíleného sledování
hodnot s funkcí nitkového køíže, možností naprogramování logeru 
a nastavení hranièních hodnot. 

• Pøenos dat na PC, nebo notebook pøes rozhraní a sériový port, 
do logeru je možné vložit identifikaèní emailovou adresu.

Závazná objednávka

Poèet Popis Obj.è. Cena (Kè)
bez DPH

Mini sada testo 174 - pøístroj vèetnì držáku na stìnu a zámku

Transportní kuføík pro 20 datalogerù 174

Náhradní Li baterie 3 V pro dataloger 174

0563 1742

0563 1741

0554 0830

0554 1746

0516 1740

0515 0028

Tuto stránku nejlépe zkopírujte, napište poèet požadovaných kusù a pošlete nám ji poštou nebo faxem. Nezapomeòte vyplnit údaje o odesílateli!

Zmìny, i technického charakteru, vyhrazeny.  Všechny ceny jsou bez DPH. Platba fakturou, nebo dohodou (uveïte v objednávce).
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ComSoft3 pro zpracování dat, grafické funkce, analýza dat,
spojnice trendù, ...
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Rozhraní testo 174 (s kabelem)4

Odesílatel

Telefon, fax

Kontakt na nás:

Jméno

Firma Oddìlení

Ulice PSÈ, mìsto

Datum, podpis

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
e-mail: info@testo.cz
internet: http:// www.testo.cz

tel:  02/57 29 02 05
fax: 02/57 29 04 10

...ve chladnicích

... pøi transportu - v kontajnerech

... ve chladících regálech a vitrínách

testo 174
Spolehlivý, levný a jednoduchý - 

nový jednokanálový minidataloger pro všechny druhy vysoce pøesné kontroly teploty 

Kalibraèní protokol ISO pro teplotní dataloger, 
kalibraèní body  -18°C, 60°C
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