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2 System 
 

2.1 Systemoversigt 

Det trådløse datalogger-system testo Saveris 2 er en moderne 
løsning til overvågning af og temperatur- og fugtighedsværdier i 
lager- og arbejdslokaler.  
Systemet består af trådløse dataloggere og en Cloud-database. 
Den trådløse datalogger testo Saveris 2 registrerer pålideligt 
temperatur og fugtighed i indstillelige intervaller og sender 
måleværdierne direkte til Testo-Cloud via WLAN. Måleværdierne, 
der er gemt i Cloud, kan til enhver tid og overalt behandles med 
en smartphone, tablet eller pc med internetadgang. 
Grænseværdi-overskridelser meldes omgående via e-mail eller, 
hvis det ønskes, via sms.  
På samme måde kan trådløse dataloggere programmeres via 
Testo-Cloud og evalueringer og analyser kan oprettes. 

 

 
Registrering af 
måleværdier med 
trådløs 
datalogger 

 

WLAN-router 
(hos kunden) 

Lagring af 
måleværdier i 
Testo-Cloud 

Åbning af 
måleværdier i et 
hvilket som helst 
terminaludstyr: 
Pc, smartphone, 
tablet 
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Som en hjælp til de første trin med testo Saveris 2 har du en 
Quick Start Guide til rådighed.  
Den hjælper dig når du logger trådløse datalogger ind. 

• Klik på symbolet  i kommandolinjen for at åbne Quick 
Start Guiden. 

 

4 Licenser 
Når du køber dit Saveris 2 system får du en gratis grundlicens. 
Mange målefunktioner vises ganske vist i dit Saveris 2 system, 
men er inaktive. Ved at udvide din licens kan du aktivere og bruge 
disse funktioner. 
I sidehovedet kan du se, hvilken licens du har for øjeblikket.  

Købe licens 
Ved at klikke på licens-visningen i sidehovedet åbnes licens-
shoppen. her kan du vælge din licensudvidelse og købe den.  
Eller 
Du klikker på symbolet ved siden af den inaktive måle-funktion 

. Dermed åbnes licens-shoppen også, og du kan 
udvide din licens. 

 

4.1 testo Saveris 2 app 

Den gratis testo Saveris 2 app giver dig praktiske funktioner til 
idriftsættelse, netværksanalyse og modtagelse af Saveris 2 Push- 
nyheder. 
 
Specifikation af testo Saveris 2 appen 
 
Ibrugtagning 
Ved hjælp af konfigurationsassistenten udføres der en 
brugervenlig registrering og valg af WLAN-netværket, som gør 
det muligt at nemt og hurtigt integrere loggeren. 
 
Netværksanalyse 
Ved hjælp af netværksanalysen kan du i forvejen analysere dit 
WLAN netværk for at kontrollere forudsætningerne for korrekt drift 
af testo Saveris 2 loggeren. 
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Desuden kan du vælge at fremstille og sende statusprotokoller. 
 

 

Bemærk 
 
Vær venligst opmærksom på, at idriftsættelsen af loggeren samt 
netværksanalysen iht. IOS systembegrænsninger kun kan 
gennemføres på Android-apparater 
 
Alarmer 
Med testo appen kan du modtage alle Saveris 2 Push-alarmer og 
får en oversigt. 

 

For at kunne etablere en forbindelse skal du bruge en tablet eller 
smartphone, hvor du allerede har installeret testo-appen.  
Til iOS apparater får du appen i AppStore og til Android-
apparater  
i Play Store. 
Kompatibilitet 
Kræver iOS 8.3 eller senere / Android 4.3 eller senere 
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5 Trådløs datalogger 
 

5.1 Tekniske data 
 

5.1.1 Målespecifikke data 

 

Trådløs 
datalog
ger 

T1 T2 T3 H1 H2 

Sensort
ype 

1x NTC 
intern 

2x NTC 
eller 
dørkonta
kt ekstern 

2x 
termoelement 
type K / J / T 
ekstern 

1x NTC / 
fugt 
intern 

1x NTC / 
fugt 
ekstern 

Måleom
råde  

-30 … +
50 °C 

-50 … +1
50 °C 

K: -195 … +1
.350 °C 
J: -100 … +7
50 °C 
T: -200 … +4
00 °C 

-30 … +5
0 °C 
0 … 100 
%rf 1 

sensorsp
ecifik 

Nøjagti
ghed 
±1 digit 

±0.5 °C ±0.5 °C ±(0.5 °C + 
0.5 % af 
måleværdi) 

±0.5 °C 
±2 %rf 

sensorsp
ecifik 

Opløsni
ng  

0,1 °C 0,1 °C 0.1 °C 
(-200 … +999
.9 °C) 
1 °C 
(resterende 
område) 

0,1 °C 
0,1 % 
 

0,1 °C 
0,1 % 
 

 
 

                                                      

1 Ikke for duggende atmosfære. For kontinuerlig anvendelse ved høj fugtighed 
(> 80 % rf ved ≤ 30 °C i > 12 h, > 60 % rf ved > 30 °C i > 12 h) kontakt os 
venligst (www.testo-international.com). 



5 Trådløs datalogger 

  9 

5.1.2 Generelle data 

 

Trådløs datalogger T1 T2 T3 H1 H2 

Driftstemperatur -30 … +50 °C 

Lagertemperatur 
(inkl. batterier) 

-40 … +70 °C 

Beskyttelsesklasse IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54 

Måletakt 1 min … 24 h (15 minutter forudindstillet) 

Kommunikationstakt 1 min … 24 h (15 minutter forudindstillet) 

Lager 10 000 måleværdier / kanal 

Batterilevetid 24 måneder 2 
ved +25 °C, 15 min måletakt, 15 min dags-

kommunikationstakt (8 h / dag) og 90 min nat-
kommunikationstakt (16 h / dag) 

ved -30 °C og 15 min måletakt, 15 min dags-
kommunikationstakt (8 h / dag) og 90 min nat-

kommunikationstakt (16 h / dag) med Energizer-
batterier 0515 0572 

Spændingsforsyning 4 x AA AlMn Mignon batterier 
Strømforsyning valgfri 

brug venligst Energizer-batterier 0515 0572, hvis 
temperaturen er under -10 °C 

Dimensioner 95 x 75 x 30.5 mm 

Vægt (inkl. batterier) 240 g 

i overensstemmelse 
med EN 12830 

ja ja nej nej nej 

Dørkontakt nej ekstraudstyr nej nej Nej 

Vægholder medfølger ved levering 

 
 

                                                      

2 typisk værdi, afhængig af WLAN-infrastruktur 
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5.1.3 Radiospecifikke data 

 

Trådløs 
datalogger 

T1 T2 T3 H1 H2 

Radiofrekvens 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 

Krypteringsmetode WEP, WPA (TKIP), WPA2 (TKIP, AES, CCMP) 

 
 

5.1.4 Tekniske krav til en sikret WLAN 

Porte 
Den trådløse datalogger testo Saveris 2 anvender protokollen 
MQTT, der kommunikerer via port TCP 1883. 
Desuden er aktivering af disse UDP-porte nødvendig: 
• Port 53 (DNS opløsning af domænenavn) 
• Port 123 (NPT tidssynkronisering) 
Alle porte skal kunne kommunikere udad i retning mod skyen. Det 
er ikke nødvendigt at aktivere portene i to retninger. 
Ping 
Default-gatewayen, som føleren meddeles via DHCP eller 
manuelt, skal svare på den trådløse dataloggers PING-
forespørgsel. 

 

Bemærk 
Ved den første konfiguration kan man vælge, om der skal 
anvendes DHCP eller statisk IP (vælg Expert-Mode for den 
relevante information) 

 

testo Saveris 2-anvendelse 
testo Saveris 2-anvendelse kan nås via en normal, aktuel browser 
(www). Hertil anvendes standard-TCP-portene http (80) og https 
(443). 

 

5.1.5 Godkendelser 

Læs venligst følgende landsspecifikke informationer om 
produktgodkendelse. 
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5.1.5.1 Europæiske union, EFTA-stater 

T1 (0572 2001): 
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T2 (0572 2002): 
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T3 (0572 2003): 
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H1 (0572 2004): 
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H2 (0572 2005): 
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5.1.5.2 USA / Canada 

Dette apparat opfylder kravene i del 15C i FCC-direktiverne og 
Industri Canada RSS-210 (revision 8). Idrifttagningen af det er 
underkastet følgende betingelser: (1) Dette apparat må ikke 
skabe nogle farlige forstyrrelser og (2) dette apparat skal kunne 
optage forstyrrelser, også når de kan have uønsket virkning på 
driften. 

5.1.5.3 Japan 

T1 (0572 2001):  

T2 (0572 2002):  

T3 (0572 2003):  

H1 (0572 2004):  

H2 (0572 2005):  

5.1.5.4 Australien 

 E 1561 

5.1.5.5 Kina 
T1 (0572 2001): CMIIT ID: 2014DP5734 
T2 (0572 2002): CMIIT ID: 2014DP5735 
T3 (0572 2003): CMIIT ID: 2014DP5736 
H1 (0572 2004): CMIIT ID: 2014DP5732 
H2 (0572 2005): CMIIT ID: 2014DP5733 
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5.1.5.6 Korea 

  
Apparatmodel Saveris

 2 T1 
Saveris

 2 T2 
Saveris

 2 T3 
Saveris 

2 H1 
Saveris 

2 H2 

Identifikationsnu
mmer 

MSIP-
CRM-
Toi-

Saveris
2T1 

MSIP-
CRM-
Toi-

Saveris
2T2 

MSIP-
CRM-
Toi-

Saveris
2T3 

MSIP-
CRM-
Toi-

Saveris2
H1 

MSIP-
CRM-
Toi-

Saveris2
H2 

Ansøger Testo Instruments (Shenzen) Co., Ltd. 

Producent Testo Instruments (Shenzen) Co., Ltd. 

Fremstillingslan
d 

Kina 

Bemærk 해당 무선  설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 

5.1.5.7 Rusland 
Tilladelse findes. 

5.1.5.8 Chile 

Tilladelse findes. 

5.1.5.9 Singapore 

Tilladelse findes. 

5.1.5.10 Ukraine 
Tilladelse findes. 

5.1.5.11 Forenede Arabiske Emirater 

Tilladelse findes. 
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5.2 Sikkerhed og miljø 

5.2.1 Personlig sikkerhed 
• Produktet skal anvendes fagligt korrekt i 

overensstemmelse med det tilsigtede formål og inden for 
rammerne af de parametre, der fremgår af de tekniske 
data. Undgå udøvelse af vold på produktet. 

• Kun vedligeholdelsesarbejde, som er beskrevet i 
dokumentationen, må udføres på dette apparat. Følg nøje 
de angivne arbejdstrin. Brug kun originale reservedele fra 
Testo. 

5.2.2 Miljøbeskyttelse 
• Defekte akkumulatorbatterier / tomme batterier skal 

bortskaffes ifølge gældende lovmæssige bestemmelser. 
• Efter endt brugstid skal produktet indleveres til sorteret 

affaldsbehandling som elektronikskrot (overhold de lokale 
forskrifter). 

 

5.3 Vægholder 

Vægholderen sørger for, at den trådløse datalogger sidder godt 
fast. 
Monteringsmaterialer medfølger ikke. Vælg monteringsmaterialer, 
der er egnet til det ønskede monteringssted. 
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1 Vægholder med udsparinger til monteringsmaterialer 

(skruer eller kabelbindere) 
2 Låsebolt 
3 Lås 
4 Opbevaringsrum prop USB-indgang 
5 Opbevaringsrum prop sensorindgang (venstre / højre) 
6 Kabelholder til USB-kabel, kan klappes op: tryk med en 

skruetrækker på det sted, der er markeret med en cirkel og 
skub kabelholderen nedad. 
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5.4 Visnings- og betjeningselementer 

5.4.1 Oversigt 

 
1 Display 
2 Alarm-LED, blinker rød ved alarm 
3 QR-kode, til direkte hentning af enhedsdata i Testo-Cloud 
4 Betjeningstast, til manuel start af en dataoverførsel 
5 Batterirum (bagside) 
6 USB- og sensorindgang (underside, enhedsspecifik) 

5.4.2 Displaysymboler 

Symbol Beskrivelse 

 
Batterikapacitet 75 % … 100 % 

 
Batterikapacitet 50 % … 74 % 

 
Batterikapacitet 25 % … 49 % 

 
Batterikapacitet 5 % … 24 %, symbolet blinker: 
Batterikapacitet < 5 % 

 
Ekstern strømforsyning (via USB-indgang) 

 
WLAN-signalstyrke 100 % 
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Symbol Beskrivelse 

 
WLAN-signalstyrke 75 % 

 
WLAN-signalstyrke 50 % 

 
WLAN-signalstyrke 25 % 

 
Der er dataforbindelse til Testo-Cloud, symbolet blinker: 
Dataforbindelse til Testo-Cloud oprettes 

 
Alarmmeddelelse 

 
Målekanal 1 

 
Målekanal 2 

 
Alarmstatus: Øvre grænseværdi er overskredet 

 
Alarmstatus: Under nedre grænseværdi 
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6 Brugergrænseflade 

 
1 System- og statusinformationer (se side 34) 
2 Kommandolinje (se side 33) 
3 Brugeradministration (se side 33) 
4 Menulinje med hovedmenuerne: 

• Dashboard (se side 23) 
• Analyse & rapporter (se side 23) 
• Alarmer (se side 25) 
• Konfiguration (se side 28) 

5 Visningsområde 
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7 Dashboard 
Dashboardet er startsiden. Den indeholder en oversigt over de 
vigtigste systemdata: Målesteder og Aktive alarmer. 

 

7.1 Målesteder 

Kort information om alle målesteder vises.  
Klik på symbolet  for at få vist yderligere information. 

 

7.2 Aktive alarmer 

Kortfattet information om alle aktive alarmer og systemadvarsler 
vises. Ulæste alarmer og systemadvarsler vises med fed skrift. 
Klik på symbolet  for at få vist yderligere information. 
Med visningen af de detaljerede informationer markeres 
alarmmeddelelsen / systemadvarslen som „læst“ og 
alarmtælleren nulstilles. 

 

8 Analyse & rapporter 
 

8.1 Dataanalyse 

Visning og analyse af måleværdier og alarmer 
Visningen kan filtreres efter følgende egenskaber: 
• Efter målestedsgruppe / målested: Klik på 

afkrydsningsfeltet foran målestedsgruppen / målestedet. 
• Efter dato / klokkeslæt: Klik på startdato / slutdato og vælg 

startdato / starttid og slutdato / sluttid. 
• Efter tidsområde: Klik på det ønskede tidsområde, for 

eksempel Sidste time. 
Måleværdier kan vises i en tabel eller som grafik.  
• Klik på knappen Tabel eller Grafik for at vælge den 

ønskede visning. 
• I datavisningen Grafik er yderligere analysefunktioner 

tilgængelige. Se Online-hjælp.  
Alarmer kan vises som tabel. 
• Klik på knappen Alarmer, for at få vist alarmer. 
• Klik på symbolet , for at få vist yderligere information. 
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Eksport af måleværdier og alarmer (manuel indstilling af 
rapport) 
1. Filtrer visningen, således at målesteder og tidsrum vises, 

der skal vises i rapporten. 
2. Klik på knappen Eksporter og vælg det ønskede 

målformat (PDF eller CSV). 
3. Indtast de data, der kræves for at oprette rapporten og klik 

på knappen Generer og download. 
Oprette en automatisk rapport 
Automatiske rapporter genereres jævnligt af systemet, i henhold 
til de indstillinger, som brugeren har fastlagt. 
1. Klik på knappen Opret automatisk rapport. 
2. Indtast de data, der kræves for at oprette den automatiske 

rapport og klik på knappen Opret automatisk rapport. 
Se også Automatiske rapporter, Side 24. 

 

8.2 Automatiske rapporter 

Automatiske rapporter genereres jævnligt af systemet 
(Genererede rapporter), i henhold til de indstillinger, som 
brugeren har fastlagt (Rapportindstillinger). 
Oprette en automatisk rapport 
1. Klik på knappen Opret automatisk rapport. 
2. Indtast de nødvendige data til oprettelse af den 

automatiske rapport. 
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Rapportens navn: Navnet på den automatiske rapport. 
• Målesteder for rapporten: Målesteder, der skal registreres 

i rapporten. Klik på afkrydsningsfeltet foran kanal-navnet. 
• Hvor ofte skal rapporten oprettes?: Tidsinterval, som 

rapporten skal genereres inden for. Vælg et rapportinterval 
fra rullegardinet. 

• Filformat: Filformat, som rapporten skal genereres i. Vælg 
et filformat fra rullegardinet. 

• Datavisninger: Datavisninger, som dataene i rapporten 
skal fremstilles i. Klik på afkrydsningsfeltet foran 
datavisnings-navnet. 
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• Send desuden rapport med e-mail: Ud over at gemmes 
under Genererede rapporter kan rapporter sendes som e-
mail. Klik på afkrydsningsfeltet, for at åbne 
indtastningsvinduet for e-mailadresser. 

3. Klik på knappen Opret automatisk rapport. 
Den første rapport oprettes den følgende dag. 
Genererede rapporter 
Kortfattet information om allerede genererede rapporter vises. 
Klik på symbolet , for at få vist yderligere information. 
• Klik på knappen Download, for at downloade en rapport. 
• Klik på knappen Bearbejd denne rapportserie, for at vise 

og redigere indstillingerne. 
Rapportindstillinger 
Automatiske rapporter, der allerede er oprettet, vises i en tabel. 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Rediger, for at 

vise og redigere indstillingerne. 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Slet, for at 

slette den automatiske rapport. 
 

9 Alarmer 
 

9.1 Alarmliste 

Visning af alarmen 
Kortfattet information om alle opståede alarmer og 
systemadvarsler vises. Ulæste alarmer og systemadvarsler vises 
med fed skrift. 
Visningen kan filtreres efter følgende egenskaber: 
• Efter målestedsgruppe / målested: Klik på 

afkrydsningsfeltet foran målestedsgruppen / målestedet. 
• Efter dato / klokkeslæt: Klik på startdato / slutdato og vælg 

startdato / starttid og slutdato / sluttid. 
Detaljeret information om alarmer 
Klik på symbolet  for at få vist yderligere information. 
Med visningen af de detaljerede informationer markeres 
alarmmeddelelsen / systemadvarslen som „læst“ og 
alarmtælleren nulstilles. 
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Klik på knappen Marker alle som læst, for at markere alle 
alarmmeddelelser som „læst“. 

 

9.2 Alarmindstillinger 

Oprette og vise alarmindstillinger 
• Klik på knappen + Ny alarmindstilling for at oprette en ny 

alarmindstilling. 
Alarmindstillinger, der allerede findes, vises under knappen. 
• Klik på en alarmindstillings titel for at vise den. 
Konfigurere og bearbejde viste alarmindstillinger  
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Titel: Betegnelse af alarmindstillingen (obligatorisk felt). 
• Målesteder: Målestedsgruppe / målested, der skal 

overvåges. Klik på afkrydsningsfeltet foran målestedsgruppen 
/ målestedet. 

• Alarmgrænseværdi 1 og 2: forskellige 
grænseværdiområder, der kan defineres for forskellige 
tidsrum.  

• Nederste grænse, øverste grænse: er værdier, der skal 
overvåges. 

• Forsinkelse af alarmen: Mindste varighed for en 
grænseværdioverskridelse inden en alarmering finder sted.  

 

Tidsafstandene mellem målingerne (måletakt) skal 
være mindre end alarmens forsinkelse (f.eks.: 
Måletakt = 5 minutter, alarmens forsinkelse = 15 
minutter). 

• Tidsstyring: Definer her individuelle alarmtidsrum som 
alarmgrænseværdierne 1 og 2 eller ingen alarmgrænseværdi 
skal gælde for. For at fastlægge alarmgrænseværdierne 1 og 2 
dobbeltklikker du på et tidspunkt i tabellen, eller du trækker det 
ønskede tidsområde op med musen. I tidsrum, der ikke 
aktiveres i tabellen, modtager du ingen alarmering.  

 

Hvis ingen alarmtidsrum bliver defineret, er 
alarmgrænserne aktive 24 timer i døgnet. 
Hvis alarmtidsrum bliver defineret, er 
grænseværdialarmerne udelukkende aktive i det 
markerede tidsrum.  

 

• Kanalalarmer: Alarmering ved defekt sensor.  
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• E-mail-modtager: Adressater, der informeres i tilfælde af 
en alarm. Klik på afkrydsningsfeltet foran modtageren eller 
indtast navn og E-mailadresse til yderligere modtagere og 
klik på knappen + Tilføj. 

• SMS-modtager: Adressater, der informeres i tilfælde af en 
alarm. Klik på afkrydsningsfeltet foran modtageren eller 
indtast navn og mobilnummer til yderligere modtagere og 
klik på knappen + Tilføj. 

• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

• Slet: Klik på knappen for at slette alarmindstillingen.  
 

9.3 Systemadvarsler 

Oprette og vise systemadvarsler 
• Klik på knappen + Ny systemadvarsel for at oprette en ny 

systemadvarsel. 
Systemadvarsler, der allerede findes, vises under knappen. 
• Klik på en systemadvarsels titel for at vise den. 
Konfigurere og bearbejde vist systemadvarsel  
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Titel: Betegnelse af systemadvarslen (obligatorisk felt). 
• Batteri næsten tomt: Overvågning af den trådløse 

datalogger for tomt batteri. 
• Strømforsyning afbrudt: Overvågning af den trådløse 

dataloggers eksterne strømforsyning for afbrydelser. 
• Den trådløse datalogger svarer ikke længere: 

Overvågning af den trådløse datalogger for manglende 
dataoverførsel. Klik på knappen Aktivér og indstil 
overvågningstakten med skydeknappen.  

 

Bemærk 
Den indstillede tid bør være større end den 
trådløse dataloggers kommunikationstakt. 

 

• Trådløs datalogger: Målestedsgruppe / målested, der skal 
overvåges. Klik på afkrydsningsfeltet foran 
målestedsgruppen / målestedet. 

• E-mail-modtager: Adressater, der informeres i tilfælde af 
en alarm. Klik på afkrydsningsfeltet foran modtageren eller 
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indtast navn og E-mailadresse til yderligere modtagere og 
klik på knappen + Tilføj. 

• SMS-modtager: Adressater, der informeres i tilfælde af en 
alarm. Klik på afkrydsningsfeltet foran modtageren eller 
indtast navn og mobilnummer til yderligere modtagere og 
klik på knappen + Tilføj. 

• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

• Slet: Klik på knappen for at slette systemadvarslen. 
 

10 Konfiguration 
 

10.1 Bruger 

Bruger kan oprettes og redigeres. 
Standard-bruger 
Der oprettes som standard to brugere i systemet: 
• Account Owner (navn kan ændres), med brugerrolle 

administrator (rolle kan ikke ændres). 
• Support Testo (navnet kan ændres), med brugerrollen 

Testo-User-Support (rollen kan ikke ændres). 
Oprette og redigere nye brugere 
Yderligere brugere med forskellige Brugerroller (se side 29) kan 
oprettes og redigeres. 
• Klik på knappen Opret ny bruger for at oprette en ny 

bruger. 
Brugere, der allerede findes, vises på en liste. 
• Klik på en brugers navn for at få vist indstillingerne. 
• Klik på knappen Rediger for at ændre indstillingerne. 
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Titel: Brugerens betegnelse. 
• Fornavn: Brugerens fornavn (obligatorisk felt). 
• Mellemnavn: Brugerens mellemnavn. 
• Efternavn: Brugerens efternavn (obligatorisk felt). 
• Password og Gentag password: Brugerpassword. 

Brugerpassword, kan efterfølgende ændres af brugeren. 
• Brugerrolle: Definerer brugerens rettigheder i systemet. 
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• E-mailadresse & indlogning: Brugerens e-mailadresse. 
E-mailadressen er samtidig log ind-navn. E-mailadressen 
anvendes også til systemmeddelelser (alarmer, 
systemadvarsler). 

• Forandre e-mailadresse & indlogning (feltet er kun 
tilgængeligt ved redigering af kontohaverens brugerkonto): 
Indtast en ny e-mailadresse. Ved indtastning af en ny e-
mailadresse forandres log ind-navnet også. 

• Mobilnummer: Brugerens telefonnummer, som anvendes 
til systemmeddelelser (alarmer og systemadvarsler). 

• Aktiv fra: Dato, fra hvilken brugeren er aktiv. 
• Aktiv indtil: Dato, til hvilken brugeren er aktiv. 
• Detaljer: Tekstfelt til indtastning af yderligere 

brugerspecifikke informationer. 
• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

 

10.2 Brugerroller 
En beskrivelse af tilgængelige brugerroller kan vises. 
• Klik på en brugerrolles titel, for at få vist beskrivelsen af 

den. 
Brugere har, afhængigt af den tildelte brugerrolle, forskellige 
godkendelser: 

Godkendelser Administrator Analytiker Revisor Operatør 

Vis oprettede 
brugere 

x x x x 

Opret, redigere og 
slet bruger 

x - - - 

Vis konto ID x - - x 

Log trådløs 
datalogger på 

x - - x 

Konfigurer og 
deaktiver trådløs 
datalogger 

x - - x 

Opret, redigere og 
slet områder 

x - - x 



10 Konfiguration 

30 

Godkendelser Administrator Analytiker Revisor Operatør 

Vis, opret, rediger 
og slet 
alarmindstillinger 
og 
systemadvarsler 

x - - x 

Læs og analyser 
måleværdier 

x x x x 

Vis detaljer om 
alarmer og 
systemadvarsler 
(= marker alarmer 
og 
systemadvarsler 
som læst) 

x x x x 

Opret automatiske 
rapporter 

x - - x 

x = tilgængelig, - = ikke tilgængelig 
 

10.3 Konto ID 

En konto ID er din brugerkontos entydige adresse i Testo-Cloud. 
Den skal bruges til konfiguration af den trådløse datalogger, så 
den kan sende dine data til den rigtige brugerkonto. 

 

10.4 Målestedsgrupper 
Målesteder kan organiseres i målestedsgrupper.  
Tildelingen af målesteder til en målestedsgruppe (f.eks. rum 1, 
rum 2, ...) letter administrationen af flere målesteder. 
Se også Områder, Side 31. 
Oprette og redigere målestedsgrupper 
• Klik på knappen Ny målestedsgruppe, for at oprette en ny 

målestedsgruppe. 
Målestedsgrupper der allerede er oprettet, vises på en liste. 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Rediger, for at 

vise og redigere indstillingerne. 
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
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• Titel: Betegnelse af målestedsgruppen (obligatorisk felt). 
• Beskrivelse: Beskrivelse af målestedsgrupperne. 
• Område: Område, som målestedsgruppen skal tildeles. 
• Målesteder: Tilgængelige målesteder og målesteder, der 

er tildelt målestedsgruppen, vises. Klik på symbolet  

for at tildele et målested til gruppen. Klik på symbolet  
for at slette et målested fra gruppen. 

• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

• Slet: Klik på knappen for at slette målestedsgruppen.  
Slette målestedsgrupper 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Slet, for at 

slette målestedsgrupperne. 
 

10.5 Områder 
Målestedsgrupper kan organiseres i områder.  
Se også Målestedsgrupper, Side 30. 
Oprette og redigere områder 
• Klik på knappen Nyt område, for at oprette et nyt område. 
Områder der allerede er oprettet, vises på en liste. 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Rediger, for at 

vise og redigere indstillingerne. 
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Visningsnavn: Betegnelse af området (obligatorisk felt). 
• Beskrivelse: Beskrivelse af området. 
• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

• Slet: Klik på knappen for at slette området.  
Slette område 
• Klik på knappen Handlinger og derefter på Slet, for at 

slette området. 
 

10.6 Trådløs datalogger 
Kortfattet information om alle indloggede trådløse dataloggere 
vises.  
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• Klik på knappen Detaljer, for at få vist yderligere 
information. 

• Klik på knappen Deaktivér hhv. Aktivér, for at deaktivere 
hhv. aktivere den trådløse datalogger. 

Konfigurere trådløs datalogger 
• Klik på knappen Konfigurer, for at forandre 

konfigurationen. 
Følgende indstillinger kan defineres og redigeres: 
• Navn på den trådløse datalogger: Betegnelse af den 

trådløse datalogger (obligatorisk felt). Standardindstilling: 
Model_serienummer 

• Beskrivelse: Beskrivelse af den trådløse datalogger. 
• Vælg batteritype: Indstilling af den anvendte batteritype. 

Den rigtige batteritype skal vælges for at batterikapaciteten 
kan blive vist korrekt. 

• Display: Tænde eller slukke den trådløse dataloggers 
display. 

• Navn på målestedet: Betegnelse af målestedet 
(obligatorisk felt). 

• Måletakt: Tidsinterval, hvor måleværdierne beregnes. 
Indstil måletakten med skydeknappen. 

• Dag-kommunikationstakt og Nat-kommunikationstakt: 
Tidsinterval, hvor måleværdierne overføres til Testo-skyen. 
Vælg starttidspunktet for dag-kommunikationstakt og nat-
kommunikationstakt. Indstil kommunikationstakten med 
skydeknappen. 

• Kanalnavn: Betegnelse af målekanalen (obligatorisk felt). 
Standardindstilling: Model_serienummer_kanalnummer 

• Vælg enhed: Enhed, i hvilken måleværdierne vises. 
• Vælg sensortype (kun på model T2, T3): Sensortype, der 

anvendes af målekanalen.  
• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

• Deaktivér hhv. Aktivér: Klik på knappen for at deaktivere 
hhv. aktivere målekanaler eller den trådløse datalogger. 

• Fjern: Klik på knappen, for at logge den trådløse 
datalogger af systemet. 
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10.7 Firmware-opdateringer 

En liste med tilgængelige firmware-opdateringer til den trådløse 
datalogger vises. Firmware-opdateringer kan indspilles trådløst 
på dataloggeren. 
• Klik på knappen Aktivér for at installere en firmware-

opdatering. 
 

11 Brugeradministration 
Brugeradministrationen indeholder informationer og 
indstillingsmuligheder for brugerkontoen. 

• Klik på symbolet  for at åbne Brugermenuen. 
 

11.1 Brugerindstillinger 

Der kan udføres brugerspecifikke indstillinger. 
• Sprog: Vælg brugergrænsefladens sprog. 
• Tidszone: Tidszone for visning af dato og klokkeslæt. 
• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

 

11.2 Kontoinformation 

Information om din Saveris 2-konto vises. 
 

11.3 Skift password 

Brugerens password kan ændres. 
Nyt password og Nyt password (gentag): Indtast det nye 
password i begge tekstfelter. 
• Gem: Klik på knappen for at gemme indstillingerne. 

 

Bemærk 
Det er ikke muligt af ændre brugernavnet (e-mail-
adressen). 

 
 

11.4 Log af 
Brugeren logges af systemet. 
• Log af: Klik på teksten for at logge af. 
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12.1 Åbn Quick Start Guide 

Quick Start Guiden hjælper dig, når du logger trådløse datalogger 
ind. 

• Klik på symbolet  for at åbne Quick Start Guiden. 
 

12.2 Åbn online-hjælp 

Online-hjælpen (dette dokument) besvarer dine spørgsmål om 
produktkomponenterne. 

• Klik på symbolet  for at åbne Online-hjælp. 
 

12.3 Åbn systemmeddelelser 

Systemmeddelelserne indeholder vigtige meddelelser om 
produktet. 

• Klik på symbolet  for at åbne Systemmeddelelser. 
Antallet ikke læste systemmeddelelser vises over symbolet. 

Kort information om alle systemmeddelelser vises. 
Systemmeddelelser, der ikke er læst vises med fed skrift. 
• Klik på en systemmeddelelses titel, for at få vist yderligere 

information. 
Med visningen af de detaljerede informationer markeres 
systemmeddelelsen som „læst“ og informationstælleren nulstilles. 

 

13 System- og statusinformationer 
13.1 Visning af systemstatus  

Viser alarmstatus. 

: Der er ingen alarmer 

: Der er alarmer, antallet af ulæste alarmer vises 
• Klik på symbolet for at åbne Alarmlisten. 
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