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2 Biztonság és környezet 
Pos: 4 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem Dokument @ 0\mod_1173775252351_10044.docx @ 10051 @ 2 @ 1 
 

2.1. Erről a dokumentumról 
Pos: 5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonventionen/Symbole und Schreibkonv. [Saveris] @ 0\mod_1193735939953_10044.docx @ 10367 @ 5 @ 1 
 

Szimbólumok és egyezményes írásjelek 
 

Ábrázolás  Magyarázat  

 
Figyelmeztetés, a veszély szintjének megfelelő 
azt jelző szóval: 
Figyelmeztetés! Súlyos testi sérülések 
lehetségesek. 
Vigyázat! Könnyű testi sérülés, vagy dologi 
károk lehetségesek. 
> Meg kell tenni a megadott óvintézkedéseket. 

 
Tanács: Alapvető vagy további információk. 

1. ... 
2. ... 

Eljárás: több lépés, a sorrendet be kell tartani. 

> ... Eljárás: egy lépés illetve opcionális lépés. 

- ... Az eljárás eredménye. 

 ... 

 ... 

Poziciószámok a szöveges képhivatkozás 
megmagyarázásához. 

Menü a készülék elemei, a készülékkijelzői vagy a 
programfelület. 

[OK] A készülék kezelőgombjai vagy a programfelület 
kapcsolófelületei.  

... | ... Menük belső funkciói / útjai. 

“...” Bejegyzett példák 
 
Pos: 6 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung/Verwendung (Saveris) @ 0\mod_1191328770562_10044.docx @ 10358 @ 5 @ 1 
 

Használata 
> E dokumentációban feltételezzük, hogy a felhasználó 

birtokában van a számítógéppel és a Microsoft®. 
> Figyelmesen kell elolvasni ezt a dokumentációt és 

megismerkedni a termékkel mielőtt azt alkalmazza. Különösen 
kell ügyelni a biztonsági-- és figyelmeztető utasításokra, hogy a 
sérüléseket és a termék károsodását meg lehessen előzni. 

> Ezt a dokumentációt kéznél lévően kell tartani, hogy szükség 
esetén olvasható legyen.  
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> A későbbi termék felhasználóknak ezt a dokumentációt tovább 
kell adni. 

Pos: 7 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit gewährleisten @ 0\mod_1173780783960_10044.docx @ 10053 @ 2 @ 1 
 

2.2. A biztonság garanciája 
Pos: 8 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Saveris spannungsführende Teile @ 1\mod_1204907008625_10044.docx @ 12641 @  @ 1 
 

> Soha ne mérjen Saveris érzékelővel áramütés-veszélyes 
részeken, vagy azok közelében. 

Pos: 9 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Saveris Wartungsarbeiten @ 1\mod_1196958627509_10044.docx @ 10400 @  @ 1 
 

> Csak olyan karbantartási és javítási munkákat végezzen el a 
testo Saveris rendszer összetevő elemein, melyek a 
dokumentációban le vannak írva. A megadott eljárási lépéseket 
eközben be kell tartani. Csak Testo eredeti alkatrészeket 
használjon fel.  

Pos: 10 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Produkt bestimmungsgemäß verwenden @ 0\mod_1173781261848_10044.docx @ 10055 @  @ 1 
 

> A terméket csak szakszerűen és rendeltetésének megfelelően 
és csak a műszaki adatokban megadott paraméterek szerint 
alkalmazza. Ne erőltesse a kezelőszerveket. 

Pos: 11 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/Saveris Funk Transport @ 7\mod_1291124187699_10044.docx @ 73864 @  @ 1 
 

> A Saveris érzékelők, router, konverter, Cockpit egység, 
hosszabító, valamint a Saveris bázis áramellátásának 
teljesítménye az MSZ-EN 60950-1:2001 szerint van korlátozva. 
Az áramellátás manipulálása a rádióengedélyre való tekintettel 
tilos. 

> A rádiómodul úgy van beépítve a Saveris komponensekbe, 
hogy betartsák a szabvány szerinti lég- és kúszóáramutakat. A 
komponensek belső felépítésének megváltoztatása tilos. 

> A felszerelés helyének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy 
betartsa a megengedett környezeti és tárolási hőmérsékletet 
(lásd a műszaki adatokat). 

 
 

 

5 °C alatt az akkumulátor nem töltődik, ezért ebben a 
hőmérséklet-tartományban a rendszer biztonságos 
üzemelése csak korlátozottan lehetséges. 

 
Pos: 12 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_10044.docx @ 10054 @ 2 @ 1 
 

2.3. A környezet védelme 
Pos: 13.1 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Akkus/Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_10044.docx @ 10063 @  @ 1 
 

> A hibás akkumulátorokat, lemerült elemeket az érvényes 
törvényi előírások szerint kell megsemmisíteni. 

Pos: 13.2 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/Produkt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_10044.docx @ 10052 @  @ 1 
 

> A terméket a használat után az elektromos- és elektronikus 
készülékek elkülönített gyűjtőhelyére vigye (vegye figyelembe a 
helyi előírásokat) vagy adja vissza a terméket megsemmisítésre 
a Testonak.  

Pos: 14 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 15 /TD/Überschriften/3. Leistungsbeschreibung @ 0\mod_1173774791554_10044.docx @ 10046 @ 1 @ 1 
 

3 Teljesítményleírás 
Pos: 16 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_10044.docx @ 10065 @ 2 @ 1 
 

3.1. Használat 
Pos: 17 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo Saveris/01 Einsatzgebiete Transport @ 7\mod_1291125156091_10044.docx @ 73897 @ 5 @ 1 
 

Alkalmazási területek 
A testo Saveris mérési rendszer minden olyan helyen 
alkalmazható, ahol hőmérséklet- és nedvességérzékeny termékek 
előállítása, tárolása vagy szállítása zajlik; például az 
élelmiszeriparban (hűtő-, mélyhűtő- és fagyasztóhelyiségek; hűtő-
/fagyasztószállítók) kisebb élelmiszertermelő vállalkozásoknál, mint 
pl. pékségekben és húsüzemekben, vagy a gyógyszeriparban 
(hőszekrények, gyógyszerek tárolása és szállítása). 
Az egyéb iparágakban is az épületklíma figyelésére, valamint a 
gyártás bármely szakaszában lévő termékek raktárainak 
minőségbiztosítására is alkalmazható a mérési rendszer. 

 

 
A testo Saveris mérési rendszer csak a mérési értékek 
ellenőzésére szolgál, nem azok irányítására vagy 
szabályozására. 

 
Az SMS-modullal ellátott bázist nem szabad olyan 
helyen működtetni, ahol a mobiltelefon használata tilos. 

 
A mobil ellenőrzés kizárólag azokban az országokban 
érhető el, ahol a 868 MHz-es rádióengedély 
rendelkezésre áll.  

 
Pos: 18 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo Saveris/02 Funktionsweise @ 1\mod_1197376538421_10044.docx @ 10405 @ 5 @ 1 
 

Működés módja 
 
Pos: 19 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo Saveris/02b Funktionsweise Transport @ 7\mod_1291125559069_10044.docx @ 73930 @  @ 1 
 
 
 

 

 
Pos: 20 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo Saveris/02c Funktionsweise Transport @ 7\mod_1291126134103_10044.docx @ 73993 @  @ 1 
 

A mérési rendszerrel zárt helyiségek és/vagy szállítási folyamatok 
hőmérsékletére vagy páratartalmára vonatkozó környezeti vagy 
folyamatadatok mérhetők és rögzíthetők érzékelő  segítségével. 
A mérési értékek rádiójelek formájában továbbítódnak a Saveris 
bázis  felé, és ottt eltárolódnak. Bonyolult építészeti adottságok 
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esetén a rádiójel optimalizálásához router  alkalmazható. Az 
adatoka számítógép  hívja le a Saveris bázisról, és adatbázisban 
tárolja őket. 
Nagyon nagy távolságok konverter  alkalmazásával hidalhatók 
át, mely az érzékelő vagy a router rádiójeleit átalakítja, és ezeket a 
mérési értékeket Ethernet kábelen keresztül a bázisnak továbbítja. 
Ezenkívül úgynevezett Ethernet érzékelők  is csatlakoztathatók a 
bázishoz Ethernet kábelen keresztül. 

 

 

Az érzékeny áruk hőmérsékletének és/vagy páratartalmának 
szállítás közbeni felügyeletét szintén rádióérzékelők látják el . Ha 
a szállítóberendezés (pl. TGK) visszatér a bázisra, a mérési 
értékek továbbításra kerülnek a hosszabbító  vagy a Saveris 
bázis  felé, amennyiben megfelelő rádiós kapcsolat áll 
rendelkezésre. A hosszabbító átalakítja az érzékelő jeleit, és 
Ethernet kábelen keresztül továbbítja a mérési értékeket a Saveris 
Bázisnak . A mérési értékek közvetlen ellenőrzésére a TGK-ban 
Saveris Cockpit egység  is használható.  
Ha a mobil zónákba érzékelők vannak bejelentkezve, akkor a 
rádiócellán belül minden ilyen érzékelőnek ugyanazon a csatornán 
kell üzemelnie. A Saveris hosszabbítók a Saveris bázis külső, 
térben elosztott antennáiként üzemelnek. Minden ilyen érzékelőt be 
kell jelentkeztetni a Saveris bázisba. 
Ezzel szemben a Saveris konverter mindig a saját rádiócelláját fedi 
le, különböző rádiócsatornákkal (egymás között azonban a Saveris 
bázishoz is). Itt az érzékelők közvetlenül és egyértelműen hozzá 
vannak rendelve a konverterhez. 
A testo Saveris szoftverrel az egyes területek mérési értékeinek 
alakulását folyamatosan figyelemmel lehet kísérni.  
A Saveris előnye az adatbiztonság és rendelkezésre állás 
tekintetében abból adódik, hogy a konfigurációs adatokat a 
rendszer különböző pontjain tárolja ( pl. az érzékelőben, a 
bázisban, a PC-s adatbázisban). A szinkronizálás rendszeres 
időközönként, a rádiós adatátvitel pedig 15 percenként történik. A 



3 Teljesítményleírás 

  11 

rendszerarchitektúra (kaszkádba kapcsolt routerek) és a folyamat 
(pl. érzékelő firmware-frissítése over air) függvényében az átviteli 
ütem a szinkronizálás időfaktorát is meghatározza. Ez a módosított 
riasztási feltételek frissítésekor vagy a riasztások nyugtázásakor 
válik érzékelhetővé. A még be nem fejeződött szinkronizálást a 
rendszerkomponens mögötti * jel jelzi a Rendszer nézetben. 

 
Ha már meglévő komponenseket (rendelési szám: 
0572.x1xx) kíván kiegészíteni újonnan hozzávásárolt 
komponensekkel (rendelési szám: 0572.x2xx) egy Saveris-
rendszerben, kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást. 

Kérdések és problémák esetén kérjük, forduljon a Testo 
ügyélszolgálatához. A kapcsolatfelvételi adatok e 
dokumentum hátoldalán vagy az Interneten a 
www.testo.com/service-contact weboldalon találhatók. 

 
Pos: 21 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo Saveris/04 Haftungsausschluss @ 1\mod_1197376616906_10044.docx @ 10406 @ 5 @ 1 
 

A felelősség kizárása 
A testo Saveris rendszer arra lett kifejlesztve, hogy helyileg 
elosztott érzékelők mérési adatainak sokaságát a Saveris 
szoftverbe összegyűjtse, hiánytalanul dokumentálja és 
rendellenességek esetén riasszon. 
A testo Saveris rendszer rendeltetése szerint nem szolgál arra, 
hogy irányítási- vagy szabályozási feladatokat lásson el. A 
riasztások nem úgynevezett kritikus riasztások, melyek a személyi 
sérülések és haláleset, vagy anyagi károk elhárítására 
értelmezhetők lennének. 
A Testo AG felelőssége ilyen alkalmazások esetében felmerülő 
károkra kizárt. 

 
 
 
Pos: 22 /TD/Überschriften/3.2 Systemvoraussetzungen @ 0\mod_1187269645125_10044.docx @ 10172 @ 2 @ 1 
 

3.2. Rendszerkövetelmények 
Pos: 23 /TD/Leistungsbeschreibung/Systemvoraussetzungen/Betriebssystem (Saveris) @ 2\mod_1207049498903_10044.docx @ 13988 @ 5 @ 1 
 

Operációs rendszer 
A szoftver a következő operációs rendszereken futtatható: 
 
• Windows® 7 SP1 64-bit/ 32-bit vagy újabb 
• Windows® 8 64-bit/ 32-bit 
• Windows® 8.1 64-bit/ 32-bit 
• Windows® 10 64-bit/ 32-bit 
• Windows® Server 2008 SP2 64-bit 
• Windows® Server 2008 R2 64-bit 
• Windows® Server 2012 64-bit 
• Windows® Server 2012 R2 64-bit 
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Pos: 24 /TD/Leistungsbeschreibung/Systemvoraussetzungen/Rechner (Saveris) @ 0\mod_1191918060734_10044.docx @ 10360 @ 55 @ 1 
 

Számítógép 
A számítógépnek teljesíteni kell a mindenkori operációs rendszer 
követelményeit. Ezenkívül a következő követelményeknek kell 
teljesülniük: 

 
 
 
 

• 4,5 GB szabad tárhely a merevlemezen az adatbázis maximális 
nagysága esetén 

 
 

• USB 2.0 port 
• Microsoft® Internet Explorer 9.0 vagy újabb 
• Microsoft® Windows Installer 4.5 vagy újabb 
• Microsoft® .NET Framework 4.0 SP1 vagy újabb 
• MDAC 2.8 SP1 vagy újabb 
• Microsoft® Outlook® (csak MAPI-telepítés esetén) 

 
A számítógép processzorát, a merevlemezét és 
csatlakozásait tartós üzemre kell konfigurálni, hogy 
a zökkenőmentes automatikus üzem biztosítható 
legyen. Szükség esetén nézzen utána a számítógép 
energiatakarékossági beállításainak. 

 
Ha nincs a számítógépen Windows® Installer, MDAC 
és .NET Framework, akkor a Saveris szoftverrel együtt 
ezek telepítése is megtörténik. A telepítés után 
újraindítás szükséges. 

 
A PC automatikusan alkalmazza a dátum- és 
időbeállításokat. A rendszergazdának gondoskodnia kell 
arról, hogy a mérési adatok hitelességének biztosítása 
érdekében a rendszeridő egy megbízható időforrással 
rendszeresen szinkronizálásra és szükség esetén 
utánállításra kerüljön. 

Adatbázis 
• Szállítva: SQL-Server® 2012 R2 Express. 
• Támogatás: Microsoft® SQL Server 2008, 2012, 2014 verziók 

és Terminal Server. 
Pos: 25 /TD/Leistungsbeschreibung/Systemvoraussetzungen/Firewall-Hinweis (Saveris Prof) @ 2\mod_1217489598125_10044.docx @ 19994 @  @ 1 
 
 
 

 
Kliens-szerver üzemmódban az MSMQ (Microsoft® 
Message Queuing) segítségével történő on-line frissítés 
biztosítása érdekében AD-vel és DNS-sel (Domain Name 
System) rendelkező hálózat ajánlott. 

 
 
 

 
A testo Saveris SQL-alapú adatbázist használ. Amennyiben 
a telepítő PC-n már megtalálható egy verziószámú SQL-
adatbázis, akkor a testo Saveris számára létrehozható egy 
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második példány. 

 
 
 

 
Ha a Microsoft® SQL-adatbázis Saveris számára létrehozott 
példányához a hozzáférés tűzfalon keresztül történik, akkor 
ehhez engedélyezni kell egy portot a tűzfalban. Ehhez 
vegye figyelembe a Microsoft® biztonsági utasításait. 

 
 
 

 
A víruskereső programok alkalmazása a konfiguráció 
függvényében érezhetően lassíthatja a rendszer 
teljesítményét. 

 
 
 
 

 
A szoftver virtuális operációs rendszerre történő telepítése 
esetén a rendelkezésre álló erőforrásokat ellenőrizni és 
szükség esetén javítani kell. 

A virtuális rendszerek kombinációjával az USB kapcsolat 
nem megbízhatóan működik, ezért ajánlatos a bázist 
Etherneten keresztül csatlakoztatni. 

 
 
Pos: 26 /TD/Leistungsbeschreibung/Systemvoraussetzungen/Akku-Info (Saveris) @ 14\mod_1373268824588_10044.docx @ 171834 @ 5 @ 1 
 

Akku 
A Saveris bázisban, az Ethernet-érzékelőkben és az analóg 
csatolókban található akkumulátorok kopó alkatrészek, melyeket 
kb. 2 évente ki kell cserélni. Hibás akkumulátorral nem biztosítható 
a GSM-modul kifogástalan üzeme. Áramkimaradás esetén nem 
zárható ki a komponensek adatvesztése. Ha valamelyik 
komponens akkumulátora már nem működőképes, Akku hiba 
rendszerriasztást vált ki.  
Ezt követően a teljes működőképesség és az adatbiztonság 
érdekében az akkumulátort (cikksz. 0515 5021) haladéktalanul ki 
kell cserélni. 

Pos: 27 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 28 /TD/Überschriften/4. Produktbeschreibung @ 0\mod_1173774846679_10044.docx @ 10047 @ 1 @ 1 
 

4 Termékleírás 
Pos: 29 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/Hinweis CE @ 1\mod_1204905902234_10044.docx @ 12621 @  @ 1 
 

 
A termék megfelel a megfelelőségi nyilatkozata szerint 
a 2014/30/EU irányelveknek. 

 
Pos: 30 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/00 Base/01 Base @ 0\mod_1189504245140_10044.docx @ 10277 @ 255 @ 1 
 

4.1. Saveris bázis 

Elülső oldal 
 

 

 
 

 Kijelző a riasztások megmutatására és a használó 
eligazítására.  

 Antenna. 
 Figyelmeztető LED kijelző. 
 Billentyűzet a Saveria bázis kezeléséhez.  
 LED kijelző az állapot jelzésére. 
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Hátsó oldal 
 

 

 USB kábel csatlakozása. 
 Hálózati kábel csatlakozása. 
 Áramellátás csatlakozása hálózati dugón keresztül. 
 Áramellátás csatlakozása 24 V AC/DC-n és riasztó relén 

keresztül. 
 

  
 Külső GSM antenna csatlakozása (csak GSM modulosnál). 
 Kirángatás elleni védelem gyűrűi. 
 A láb, vagy fali tartó vezetősíne. 
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Pos: 31 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/00 Base/02 Base GSM @ 1\mod_1196957066669_10044.docx @ 10399 @ 2 @ 1 
 

4.2. Saveris bázis GSM modullal (opcionális) 
 

 

 SIM kártya behelyező nyílása. 
 
Pos: 32 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/00 Base/Bedientasten @ 0\mod_1190205422265_10044.docx @ 10320 @ 3 @ 1 
 

4.2.1. Kezelőgombok 
 

Billenytű Magyarázat 

[Esc] A Bejelentkezés menüről a 
Rendszerinfo menüre vált. 
Az Info Base menüben az [Esc] gombot 
röviden nyomja le egyszer: Saveris bázis 
lekapcsolódik 
[Esc] gombot hosszan nyomja le: Saveris 
bázis felkapcsolódik  

[Enter] Elindítja a Rendszer info menüben az 
érzékelők bejelentkezési állapotát. 

[ ▲ ], [ ▼ ] Navigációs billentyűk a menük váltásához
 
 
Pos: 33 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/00 Base/Displayanzeigen Transport @ 7\mod_1291209821072_10044.docx @ 74264 @ 3 @ 1 
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4.2.2. A kijelző kijelzései 
A Bázis info menü 

 

 

 A Saveris bázis IP címe. 
Az IP cím a Saveris bázis egyértelmű azonosítószáma a 
hálózatban. 

 Alhálózati maszk, amely a Saveris bázisban el van mentve. 
Az alhálózati maszk annak a hálózatnak az alapértelmezett 
címe, amelyre a Saveris bázis csatlakozik. 

 Annak az átjárónak a címe, amely a Saveris bázisban el van 
mentve. 
Az átjáró olyan hálózatok közötti átadási pont, amely különböző 
protokollokkal vagy adatformátumokkal működnek. Az átjáró 
végzi a protokollok vagy adatformátumok közötti „fordítást”. 

 A belső akkumulátorok töltöttségi állapota áramkimaradás 
esetére. A kijelzésre csak az áramellátás megszakadásakor 
kerül sor. 

 A Saveris bázis memóriájának töltöttségi állapota. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
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A Riasztási info menü 
 

 

 Az újonnan generált riasztások száma. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 
 

 
Az új riasztásokat rendszeres időközönként ellenőrizni és 
nyugtázni kell. A túl sok (> 100) nem nyugtázott riasztás 
hátrányosan befolyásolja a rendszer teljesítményét. 200 
nem nyugtázott riasztás felett a rendszer automatikusan 
nyugtáz. 

 
 

A Riaszt. részlet menü 
 

 

 Dátum, amikor a riasztás generálása történt. 
 Időpont, amikor a riasztás generálása történt. 
 Az az érzékelő, amely miatt a riasztás generálása történt. 
 A riasztás száma és az összes riasztás száma. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
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A Mért ért. részlet menü 

 

 

 Az az érzékelő és – ha rendelkezésre áll – csatorna, amelynek 
mérési értéke átvitelre kerül. 

 Mérési érték a hozzátartozó mértékegységgel. 
 Az az időpont, amikor a mérési adat átvitelre került. 
 Az a dátum, amikor a mérési adat átvitelre került. 
 A mért érték száma és az összes mért érték. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 
A GSM info menü 

 

 

 A hálózatüzemeltető neve. 
 A vételi minőség kijelzése. 
 A SIM kártyán tárolt telefonszám. 
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 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 A belső GSM-modul verziószáma. 
 

 
A Készülékadatok menü 

 

 

 A regisztrált készülék szériaszáma. 
 A regisztrált készülék firmware-verziója. 
 A regisztrált készülék típusmegnevezése. 
 A regisztrált készülékek rádióhullámának minősége (Ethernet-

érzékelő és Saveris hosszabbító esetén nincs). 
 A készülék elemállapota (Ethernet érzékelők, Saveris 

hosszabbító és Saveris Cockpit egység esetén nincs). 
 Az Üzembe helyezés megadja, hogy a készüléket az üzembe 

helyezési asszisztens konfigurálta-e. 
 A regisztrált készülékek száma. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
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A Rendszer info menü 
 

 

 A regisztrált rádióérzékelők száma. 
 A regisztrált Ethernet-érzékelők száma. 
 A regisztrált routerek száma. 
 A regisztrált konverterek száma. 
 A regisztrált Saveris Cockpit egységek száma. 
 A regisztrált Saveris hosszabbítók száma. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 
A Bejelentkezés 1/2 menü 

 

 

 Állapotkijelzés az érzékelők regisztrálásakor. 
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A Bejelentkezés 2/2 menü 
 

 

 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
 

 
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha kb. 30 másodpercen 
belül nem érkezik bejelentkezési jel egy érzékelőről. 

 
Pos: 34 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/Cockpit Unit Transport/Cockpit Unit @ 7\mod_1291127023702_10044.docx @ 74027 @ 255 @ 1 
 

4.3. Saveris Cockpit egység1 

Elülső oldal 
 

 

 
 

 Kijelző a riasztások megmutatására és a használó eligazítására  
 Figyelmeztető LED és IR-interfész 
 Billentyűzet a Saveris Cockpit egység kezeléséhez 

                                                           
1 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett. 
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Hátoldal 
 

 

 Mini-USB kábelcsatlakozó 
 Vezetősín a tartó számára 

 
 

 
A Saveris Cockpit egység akkumulátorának cseréjéhez 
kérjük, lépjen kapcsolatba a Testo ügyfélszolgálatával. A 
kapcsolatfelvételi adatok e dokumentum hátoldalán vagy a 
www.testo.com/service-contact weboldalon találhatók. 

 
 
 
Pos: 35 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/Cockpit Unit Transport/Bedientasten @ 7\mod_1291127031607_10044.docx @ 74060 @ 3 @ 1 
 

4.3.1. Kezelőgombok 
 

Billenytű Magyarázat 

[Enter] • Az [Enter] nyomva tartása 3 
másodpercig: a Saveris Cockpit 
egység bekapcsolása. 

• A Bejelentkezés menüben elindítja a 
Saveris Cockpit egység 
bejelentkezési állapotát. 

• Belépés az eggyel mélyebb 
menüszintre.  

• A kijelölés alatt lévő funkciók 
megerősítése. 
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Billenytű Magyarázat 

[Esc] • Ha a Saveris Cockpit egység nincs 
bejelentkezve a Saveris bázisba:  
A Nyelvválasztás menüben az [Esc] 
gomb megnyomása 1x röviden: a 
Saveris Cockpit egység leállítása. 

• Ugrás az eggyel magasabb 
menüszintre. 

• Ha a Saveris Cockpit egység be van 
jelentkezve a Saveris bázisba:  
• Az [Esc] nyomva tartása 3 
másodpercig: a Saveris Cockpit 
egység leállítása. 

 
Folyamatban lévő utak esetén a 
Saveris Cockpit egységet nem 
lehet kikapcsolni.  

[ ▲ ], [ ▼ ] Menüváltásra vagy opciók kiválasztására 
szolgáló navigációs gombok. 

 
 
Pos: 36 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/Cockpit Unit Transport/Displayanzeigen @ 7\mod_1291127033232_10044.docx @ 74093 @ 35 @ 1 
 

4.3.2. A kijelző kijelzései 

Szimbólumok 
Minden nézetben az alábbi szimbólumok láthatók a jobb felső 
sarokban 

Tulajdonság  Értékek  

 
Út elindítva 

 
Adatátvitel folyik a következő komponensek 
között: 
• Saveris Cockpit egység és Saveris 

hosszabbító/Saveris bázis  
• Az aktuálisan kiválasztott mobil zónában 

lévő rádióérzékelő és a Saveris 
hosszabbító/ Saveris bázis 

! Visszajelzés a vezető felé, hogy a kiválasztott 
út egyik érzékelőjében olyan mérési adatok 
találhatók, amelyek még nem kerültek át a 
Saveris bázisra.  
A szimbólum csak dupla mérési ütem, ill. 30 
perc elteltével jelenik meg. 
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A Készülékbeállítások menü 
Almenük: 
• Nappal/éjszaka beállítások 
• Világítás 
• Mérési érték megjelenítés beállítások 
• Gyári reset 

 

A Riasztások menü 
 
 

 

 Annak leírása, miért történt a riasztás kiadása. 
 Csatorna, amely miatt a riasztás generálása történt. 
 Dátum, amikor a riasztás generálása történt. 
 Időpont, amikor a riasztás generálása történt. 
 A riasztás száma és az összes riasztás száma. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

A Mérési értékek menü 
 

 

 Érzékelő és a hozzátartozó mobil zóna, ahová a mérési értékek 
átvitele történik. 
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 Az az időpont, amikor a mérési érték átvitelre került / az a 
dátum, amikor a mérési érték átvitelre került (ebben a sorban 
felváltva jelenik meg). 

 Mérési érték a hozzátartozó mértékegységgel. 
 Határérték-túllépések kijelzése. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

A min/max menü 
 

 

 

 Érzékelő és a hozzátartozó mobil zóna, ahová a mérési értékek 
átvitele történik. 

 Minimális mérési érték a hozzátartozó mértékegységgel. 
 Maximális mérési érték a hozzátartozó mértékegységgel. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 

Az Útbeállítások menü 
 

 

 Az első mobil zóna kiválasztása (a [ ▲ ], [ ▼ ] gombbal). 
 A második mobil zóna kiválasztása (a [ ▲ ], [ ▼ ] gombbal). 
 A művelet kiválasztása: Út módosítása, Út indítása, Út leállítás 

(a [ ▲ ], [ ▼ ] gombbal). 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
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A Nyomtatás menü 

 

 

 A nyomtatási mód kiválasztása. 
 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 

 
 

 
A nyomtatási adatok infravörös kapcsolaton keresztül 
küldhetők a Testo 0554 0549 nyomtatóra. 

 
 

A Bejelentkezés 1/2 menü 
 

 

 Állapotkijelzés a Saveris Cockpit egységre és a bázisra történő 
bejelentkezéskor. 

 
A Bejelentkezés 2/2 menü 

 



4 Termékleírás 

28 

 

 Az ebben a menüben funkcióval rendelkező billentyűk. 
 

 
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha a Saveris Cockpit 
egység kb. 30 másodpercen belül nem tudott 
bejelentkezni a Saveris bázisra. 

 
Pos: 37 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/01 Funkfühler/00 Funkfühler @ 0\mod_1190281497265_10044.docx @ 10332 @ 2 @ 1 
 

4.4. Saveris rádiós érzékelő 
Pos: 38 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/01 Funkfühler/01 Funkfühler ohne Display @ 0\mod_1189496319546_10044.docx @ 10275 @ 3 @ 1 
 

4.4.1. Kijelző nélküli rádiós érzékelő 
 

 

 
 

 LED kijelző az állapot jelzésére.  
 Antenna a mérési adatoknak a Saveris bázishoz 

rádióhullámmal való átvitelére. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Tömszelence a típustól függően. 
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 Csatlakozó gomb az érzékelőnek a Saveris bázisba 
bejelentkeztetéséhez, és az üzem közbeni állapot 
lekérdezéséhez. 

 
Pos: 39 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/01 Funkfühler/02 Funkfühler mit Display @ 0\mod_1189496687343_10044.docx @ 10276 @ 35 @ 1 
 

4.4.2. Kijelzős rádiós érzékelő 
 

 

 
 

 Kijelző a mérési adatok, elem- és kapcsolat állapota, valamint a 
rádióhullám térerejének kijelzésére. 

 LED kijelző az állapot jelzésére. 
 Antenna a mérési adatoknak a Saveris bázishoz 

rádióhullámmal való átvitelére. 
  Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Tömszelence a típustól függően. 
 Csatlakozó gomb az érzékelőnek a Saveris bázisba 

bejelentkeztetéséhez, és az üzem közbeni állapot 
lekérdezéséhez. 
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A kijelző kijelzései 
 

 

 A rádiókapcsolat minősége. 
 Annak kijelzése, hogy van-e kommunikáció a Saveris bázissal, 

vagy egy routerrel illetve konverterrel. 
 Elemállapot. 
 A mérési érték egysége: 

• % a nedvességméréskor 
• mA az áramméréskor 
• °Ctd vagy °Ftd olvadási pont méréskor. 

 a mérési érték. 
 Annak kijelzése, hogy a mérési érték a felső (  ) határértéket 

túllépi, vagy az alsó(  ) határértéket nem éri el. 
 Csatorna száma. 

 Az érzékelőben lévő második szenzor kijelzése. 
 
Pos: 40 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/01 Funkfühler/03 Bedeutung der LED @ 0\mod_1190807440000_10044.docx @ 10337 @ 355 @ 1 
 

4.4.3. A LED-kijelzők jelentősége az érzékelőkön 

Bejelentkezés a Saveris bázisba 
A csatlakozó gombot az érzékelő hátoldalán mindaddig lenyomva 
kell tartani, amíg a LED kijelző el nem kezd narancssárgán villogni. 

 

Ábrázolás  Magyarázat  

Narancssárgán 
villogva 

Keresés, a Saveris bázishoz kapcsolatot 
létrehozása. 

Zölden világít A bejelentkezés a Saveris bázisba 
sikeresen megtörtént. 

Vörösen világít A bejelentkezés a Saveris bázisba 
sikertelen. 
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Állapotkijelzések üzem közben 
Az érzékelő hátoldalán a csatlakozó gombot röviden megnyomva a 
LED-kijelző mutatja a kapcsolat állapotát a Saveris bázishoz. 

 

Ábrázolás  Magyarázat  

3 x zölden villog Nagyon jó a kapcsolat a Saveris 
bázishoz. 

2 x zölden villog Jó a kapcsolat a Saveris bázishoz. 

1 x zölden villog A kapcsolat a Saveris bázishoz a 
határértéken van. 

3 x vörösen villog Nincs kapcsolat a Saveris bázishoz. 
 
 
 
 
Pos: 41 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/02 Ethernet-Fühler/00 Ethernet-Fühler @ 1\mod_1197555728828_10044.docx @ 10417 @ 2 @ 1 
 

4.5. Saveris Ethernet érzékelő 
Pos: 42 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/02 Ethernet-Fühler/02 Ethernet-Fühler @ 1\mod_1197555730062_10044.docx @ 10418 @ 5 @ 1 
 

 

 
 

 Kijelző a mérési értékek, és átviteli adatok kijelzésére. 
 LED kijelző az állapot kijelzésére. 
 Csatlakozás gomb. 
  Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
  Külső érzékelő bemenet. 
  Külső, 24 V AC/DC áramellátás bemenet. 

Kábel csavaros kötése M1,6 x 1,5 
  Ethernet port bemenet. 
  Szervizport bemenet. 
  Hálózati egységen keresztüli áramellátás bemenet. 

1 2 3

8

9
10

7

4

5

6
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A kijelző kijelzései 
 

 

 A kapcsolat minősége. 
 Elemállapot. 
 Annak kijelzése, hogy történik-e kommunikáció a Saveris 

bázissal. 
 A mérési érték egysége: 

• % a nedvességméréskor 
• mA az áramméréskor 
• °Ctd vagy °Ftd olvadási pont méréskor. 

 a mérési érték. 
 Annak kijelzése, hogy a mérési érték a felső (  ) határértéket 

túllépi, vagy az alsó (  ) határértéket nem éri el. 
 Csatorna száma. 

 Az érzékelőben lévő második szenzor kijelzése. 
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Pos: 43 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/03 Router/01 Router @ 1\mod_1197555862937_10044.docx @ 10420 @ 2 @ 1 
 

4.6. Saveris router 
 

 

 
 

 Antenna a mérési adatok rádiós átvitelére.  
 LED kijelző az állapot jelzésére 
 Csatlakozó gomb az routernek a Saveris bázisba 

bejelentkeztetéséhez, és az üzem közbeni állapot 
lekérdezéséhez. 

 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 Külső, 24 V AC/DC áramellátás bemenet. 

Kábel csavaros kötése M1,6 x 1,5 
 Szervizport bemenet 
 Hálózati egységen keresztüli áramellátás bemenet 
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Pos: 44 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/04 Converter/01 Converter @ 1\mod_1197557086312_10044.docx @ 10421 @ 2 @ 1 
 

4.7. Saveris konverter 
 

 

 
 
 

 Antenna a mérési adatok fogadására. 
 LED kijelző az állapot kijelzésére. 
 Csatlakozó gomb a konvrternek a Saveris bázisba 

bejelentkeztetéséhez, és az üzem közbeni állapot 
lekérdezéséhez. 

 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 Külső, 24 V AC/DC áramellátás bemenet. 

Kábel csavaros kötése M1,6 x 1,5 
 A hálózati kábel csatlakoztatásának bemenete (opcionális 

áramellátás PoE-n keresztül). 
 Szervizport bemenet. 
 Hálózati egységen keresztüli áramellátás bemenet. 
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Pos: 45 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/Extender Transport/Extender @ 7\mod_1291127467726_10044.docx @ 74127 @ 2 @ 1 
 

4.8. Saveris hosszabbító2 
 

 

 
 
 

 Antenna a mérési adatok fogadására. 
 LED kijelző az állapot kijelzésére. 
 Connect gomb az üzem közbeni állapotlekérdezésre. 
 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 Bemenet a külső 24 V AC/DC áramellátás számára, M1,6 x 1,5 

kábelcsavarzat 
 Bemenet a hálózati kábel csatlakozója számára (opcionális 

áramellátás PoE-n keresztül). 
 Szervizport bemenet. 
 Bemenet a tápegységen keresztüli áramellátás számára. 

                                                           
2 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett. A Saveris 
hosszabbító nem üzemeltethető VPN-en keresztül. 
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Pos: 46 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Saveris/05 Analogkoppler/01 Analogkoppler @ 4\mod_1245762445743_10044.docx @ 45349 @ 2 @ 1 
 

4.9. Saveris analóg csatoló 
 

 

 
 
 

 Csak az U1 rádiós analóg csatolónál: Antenna a mérési adatok 
küldésére. 

 LED kijelző az állapot kijelzésére. 
 Csatlakozó gomb az analóg csatolónak a Saveris bázisba 

bejelentkeztetéséhez, és az üzem közbeni állapot 
lekérdezéséhez. 

 Rögzítő a fali tartóhoz. 
 Vezetősínek a fali tartóhoz. 
 M16 x 1,5 méretű kábelbevezetés a mérőátalakító 

csatlakoztatásához.  
 Csak az U1E Ethernet analóg csatolónál: A hálózati kábel 

csatlakozásának bemenete. 
 Szervizport bemenet. 
 Hálózati egységen keresztül történő áramellátás bemenete. 

 
 
Pos: 47 /TD/Produktbeschreibung/Grundlegende Eigenschaften/testo Saveris PROF/01 Netzwerkumgebung @ 1\mod_1198065502375_10044.docx @ 10449 @ 2 @ 1 
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4.10. Hálózati környezet 
A testo Saveris szoftver telepítése kliens/szerver tekepítésként 
történik. Ennek során az adatbázis és a Saveris Professional Client 
egy szerver számítógépre kerülnek telepítésre, a Client és a 
Viewer programelemek pedig további kliensszámítógépre 
telepíthetők. 

Pos: 48 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 49 /TD/Überschriften/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_10044.docx @ 10048 @ 1 @ 1 
 

5 Első lépések 
Pos: 50 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/00 Ablaufdiagramm Inbetriebnahme @ 0\mod_1189581707421_10044.docx @ 10291 @ 2 @ 1 
 

5.1. Folyamatábra 
 

Start 

USB-kábelt és 
áramellátást a 

bázisra kell 
csatlakoztatni 

Az érzékelőket a 
Saveris bázisba be 
kell jelentkeztetni 

Routert 
kell alkalmazni? Routert be kell 

csatlakoztatni 

A bázis  
GSM modulos? 

Az elemeket 
az érzékelőbe be 

kell tenni 

Igen 

Nem

SIM-kártyát be kell 
helyezni 

 

USB-kábelt és 
áramellátást a 

bázisra kell 
csatlakoztatni 

Az érzékelőket a 
Saveris bázisba be 
kell jelentkeztetni 

Az elemeket 
az érzékelőbe be 

kell tenni 

GSM antennát 
csatlakoztatni kell 

Igen 

Nem
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Vége 

A szoftvert 
telepíteni kell 

 

Konvertert 
kell alkalmazni? 

Igen 

Nem

Ethernet- érzékelőt 
be kell csatlakoztatni

 
Ethernet-érzékelőt 

kell alkalmazni? 

Konvertert be kell 
csatlakoztatni 

 

Zónákat ki kell jelölni
 

Riasztásokat 
konfigurálni ke 

 

A szoftvert 
el kell indítani 

 

Igen 

Probaüzemet 
el kell végezni 

Hardvert fel kell 
szerelni 

 

A hardvert az 
üzembe helyező 

asszisztens 
segítségével kell 
üzembe helyezni.
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Pos: 51 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/00 Ablaufdiagramm Inbetriebnahme Transport @ 8\mod_1297414293206_10044.docx @ 77054 @ 2 @ 1 
 

5.2. Folyamatábra (Saveris mobil) 
 

USB-kábelt és 
áramellátást a 

bázisra kell 
csatlakoztatni 

Az érzékelőket a 
Saveris bázisba be 
kell jelentkeztetni 

Cockpit 
egységet 
használ? 

A Cockpit egységet 
be kell csatolni 

 

A bázis  
GSM modulos? 

Az elemeket 
az érzékelőbe be 

kell tenni 

Igen 

Nem 

SIM-kártyát be kell 
helyezni 

 

USB-kábelt és 
áramellátást a 

bázisra kell 
csatlakoztatni 

Az érzékelőket a 
Saveris bázisba be 
kell jelentkeztetni 

Az elemeket 
az érzékelőbe be 

kell tenni 

GSM antennát 
csatlakoztatni kell 

Igen 

Nem 

Start 
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Vége 

A szoftvert 
telepíteni kell 

 

A Saveris bázist rá 
kell csatlakoztani a 
számítógépre, és a 
hardvert üzembe 

kell helyezni 

A hosszabbítót  
be kell csatolni 

A szoftvert 
el kell indítani 

 

Próbaüzemet 
el kell végezni 

Hardvert fel kell 
szerelni 

 

Zónák 
meghatározása 

Riasztások 
konfigurálása 
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Pos: 52 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/00 SIM-Karte einsetzen @ 1\mod_1197557316734_10044.docx @ 10422 @ 2 @ 1 
 

5.3. SIM-kártya behelyezése (opcionális) 
Integrált GSM modullal ellátott Saveris bázisnál be kell helyezni a 
SIM-kártyát. 

 

 
Az SMS üzenetek küldéséhez szükséges SIM-kártyát 
nem tartalmazza a szállítás, azt külön kell egy mobil 
szolgáltatótól beszerezni. 
Ajánlott előfizetői kártyát használni, nem pedig ún. előre 
fizetett kártyát, mert ha a díj elfogy, akkor nem 
küldhetők ki a riasztási értesítések. 

 

 

1. A Saveris bázisállomást kapcsolja ki (az Bázis info képernyőn 
kétszer röviden kattintson az [ESC] gombra). 

2. A csavart  csavarja ki és a hátlapot  a Saveris bázisról 
vegye le.  

3. SIM-kártyát  az ábra szerint a kártyatartóba  be kell tolni. 
 

 
A SIM-kártya  a betoláskor a rögzítőt  félre kell tolni. 
Amint a kártyát behelyezte, egy rugó visszanyomja a 
rögzítőt és ezzel a SIM-kártya rögzítve van a 
kártyatartóban. 

4. A hátlapot a bázisra vissza kell helyezni és vissza kell 
csavarozni. 
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Pos: 53 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/01 Netzwerkkabel an Base anschließen @ 1\mod_1197969679015_10044.docx @ 10429 @ 2 @ 1 
 

5.4. A hálózati kábel csatlakoztatása a Saveris 
bázishoz 

 

1. A csavarozást  meg kell lazítani, és el kell távolítani. 
2. A fedelet  a Saveris bázisról le kell venni. 
3. A hálózati kábelt  be kell dugni a Saveris bázisba. 
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt  az Ethernettel. 

3

2

1
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Pos: 54 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/01 Antenne anschließen @ 1\mod_1197628729203_10044.docx @ 10424 @ 2 @ 1 
 

5.5. GSM antenna csatlakoztatása (opcionális) 
Pos: 55 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/01b PROF Antenne anschließen @ 1\mod_1202123603279_10044.docx @ 10508 @  @ 1 
 
 

 
Pos: 56 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/01c Antenne anschließen @ 1\mod_1202123742093_10044.docx @ 10510 @  @ 1 
 

>  Az antennakábelt  a koaxiális csatlakozóra  rá kell húzni, és 
rá kell csavarozni . 

Pos: 57 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02 Base mit Stromversorgung verbinden @ 0\mod_1188477940515_10044.docx @ 10206 @ 2 @ 1 
 

5.6. A Saveris bázis összekapcsolása az 
elektromos hálózattal 

 

A Saveris bázist a mellékelt hálózati elemmel, vagy 24V AC/DC-re 
méretezett dugasszal / csavarszorítóval lehet az elektromosellá-
tásra rákapcsolni. 

2

1
3
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Pos: 58 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02a-1 Stromversorgung über Netzteil verbinden @ 0\mod_1191328326843_10044.docx @ 10356 @ 3 @ 1 
 

5.6.1. Áramellátás a hálózaton keresztül 
 
Pos: 59 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02a-2 PRO Stromversorgung über Netzteil verbinden @ 1\mod_1200058020189_10044.docx @ 10476 @  @ 1 
 
 

 
Pos: 60 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02a-3 Prof Stromversorgung über Netzteil verbinden @ 2\mod_1205493829800_10044.docx @ 12994 @  @ 1 
 

1. A hálózati vezetéket  csatlakoztatni kell a Saveris bázishoz. 
2. A kábelezés kábelszorítóval rögzítendő a gyűrűkhöz a 

tehermentesítéshez,  a kirántás elleni védelemhez. 
3. A hálózati csatlakozót csatlakoztani kell az áramellátáshoz. 
- A Saveris bázis a nyelvválasztás után automatikusan felfut és 

üzemkész. 

3

4
2

1
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Pos: 61 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02b-1 Stromversorgung über AC/DC verbinden @ 0\mod_1191328406187_10044.docx @ 10357 @ 3 @ 1 
 

5.6.2. Áramellátás dugaszolós / csavaros csatlakozóval 
(opcionális) 

 
 
Pos: 62 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02b-2 PROF Stromversorgung über AC/DC verbinden @ 1\mod_1202124437660_10044.docx @ 10512 @  @ 1 
 
 

 
Pos: 63 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02b-3 Prof Stromversorgung über AC/DC verbinden @ 2\mod_1205493913317_10044.docx @ 13013 @  @ 1 
 

1. Az 1. és 2. számú  szorítócsavarokat meg kell lazítani. 
2. A kábelt  az ábra szerint be kell húzni a kapcsokba. 

Vegye figyelembe a megengedett üzemi feszültséget! 
- A Saveris bázis a nyelvválasztás után automatikusan felfut és 

üzemkész. 
3. A szorítócsavarokat meg kell húzni. 
4. A kábelezés kábelszorítóval rögzítendő a gyűrűkhöz a 

tehermentesítéshez,  a kirántás elleni védelemhez. 
 
Pos: 64 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02 PROF USB-Kabel für Inbetriebnahme @ 2\mod_1205494087055_10044.docx @ 13032 @ 2 @ 1 
 

2

5

1

3

4

1
2

1
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5.7. USB kábel csatlakoztatása 
Az üzembe helyezéshez a Saveris bázist egy USB kábellel össze 
kell kötni azzal a számítógéppel, melyre a Saveris kliens telepítve 
van. Ehhez előbb a Saveris bázishoz kell csatlakoztatni az USB 
kábelt. 

 

 
Tartós üzemben a bázist ne az USB-kábelen, hanem a 
hálózati kábelen keresztül üzemeltesse. 

 
 

 

> Az USB kábelt  be kell dugni a Saveris bázisba. 
 

 
A kábelfedőt csak az üzembe helyezés, és az USB 
kábel eltávolítása után csavarozza fel; bővebben USB 
kábel eltávolítása, oldal 56. 
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Pos: 65 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02 b Batterien am Fühler einlegen @ 0\mod_1191322124515_10044.docx @ 10345 @ 2 @ 1 
 

5.8. Az akkumulátorok behelyezése az 
érzékelőkbe 

 

 

1. A csavarokat  az érzékelő hátlapján csavarozza ki. 
2. Az érzékelő hátlapját  le kell venni. 
3. Az elemeket  be kell helyezni. 

 

 
Ügyelni kell az elemek helyes behelyezésére. 
A helyes polaritás jelölése megtalálható az adott 
akkumulátor rekeszben. 

 

4. A hátlapot helyezze fel az érzékelőházra. 
5. A fedlapot a házhoz szorosan csavarozza rá. 

 

 
A házban van egy ellenőrző kapcsoló, melyet a fedlap 
kapcsol. Ehhez a fedlapot hézagmentesen kell az 
érzékelőházra rácsavarozni. 
Ha a fedlap nem hézagmentesen van felcsavarozva, az 
érzékelő nem működik. 

 
 
 
 
 

 
Szállítási tanács: Ha az érzékelőt légi úton kell szállítani, 
akkor előtte az akkumulátort el kell távolítani annak 
érdekében, hogy a nemkívánatos rádiófrekvenciás 
működés kizárható legyen. 
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Pos: 66 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/03 Fühler an der Base anmelden @ 0\mod_1188478029328_10044.docx @ 10207 @ 2 @ 1 
 

5.9. Rádióérzékelő bejelentkeztetése 
 

 
A Saveris bázisba legfeljebb 15 rádiós érzékelőt lehet 
közvetlenül bejelentkeztetni.  
Ezenkívül konverterenként 15 és routerenként, ill. 
routerkaszkádonként további 5 érzékelőt üzemeltethet a 
Saveris bázison keresztül. 
Ügyeljen arra, hogy a Saveris szoftver legfeljebb 450 
csatornát tud feldolgozni. 

 

1. A Saveris bázison a [▼] gombbal a Rendszer info menüre kell 
váltani. 

2. [Enter] lenyomására a Bejelentkeztetés funkció jelenik meg. 
 

- Az állapotleíró vonal  a kijelzőn mutatja, hogy a Saveris bázis 
készen áll az érzékelő felismerésére. 
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✓ A Saveris H2D/H4D rádióérzékelőhöz csatlakoznia kell a külső 

páraérzékelőnek. 
3. A csatlakozás gombot  az érzékelő hátoldalán mindaddig 

lenyomva kell tartani, amíg a LED kijelző  az érzékelőn nem 
kezd el narancsszínűen villogni. 

- A LED-es kijelző  az érzékelőn röviden zölden felvillan amikor 
a Saveris bázis felismerte. 
A Saveris bázis LED-es kijelzője  röviden zölden villog, és a 
bázis kijelzőjén további érzékelők vagy routerek 
bejelentkezésének lekérdezése jelenik meg. 

 

 
Több érzékelőt nem lehet a Saveris bázisba egyidejűleg 
bejelentkeztetni. Több érzékelő bejelentkeztetése csak 
egymás után történhet. 

4. A Saveris bázison a következő gombot kell lenyomni  
• [Esc], ha nem kell további összetevőt bejelentkeztetni. 
- Mintegy tíz másodpercre a kijelzőn megjelenik az 

üzembehelyező asszisztens számára, az általa elvégzendők 
utasítása. Ezután a Saveris bázis átvált a Rendszer info 
menüre, melyben a bejelentkezett összetevők számát  
jelzi ki. 
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• [Enter] gombot kell megnyomni, ha további összetevőt kell 
bejelentkeztetni; ahogyan az előbbi kezelési lépésben 
olvasható. 

5. Az érzékelőket a mérési pontokra kell helyezni, hogy a 
rádiókapcsolatot ellenőrizni lehessen. 

6. Röviden meg kell nyomni a csatlakozás gombot  az érzékelő 
hátoldalán. 

 

Ha a LED kijelző  az érzékelőn 
• zölden villog, akkor van rádiókapcsolat. 
• vörösen villog, akkor nincs rádiókapcsolat. 

 

 
Ha az érzékelő helye megváltoztatása esetén sem jön 
létre a rádiókapcsolat a Saveris bázissal, 
jelentkeztessen be egy routert a Saveris bázisba; 
olvasható A Saveris router csatlakoztatása (opcionális), 
58. oldalon. 

 
Pos: 67 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/05 PROF Saveris-Software installieren @ 2\mod_1205494611799_10044.docx @ 13070 @ 2 @ 1 
 

5.10. A Saveris szoftver telepítése 
> A szerelés előtt: Zárjon be minden futó programot. 

 

 
A telepítéshez rendszergazda jogosultság szükséges. 
Rendszergazdaként jelentkezzen be, ne 
Bejelentkezés… néven fiókba. 

 

 
Ha egy hálózatba több klienst telepít, gondoskodni kell 
arról, hogy a kliensek egyidejű üzemeltetése esetén a 
rendszer konfigurációja egyidőben ne legyen 
módosítható. 

 

1. A Saveris szoftver CD-jét be kell tenni a CD-ROM meghajtóba. 
Ha a telepítő program nem indul el automatikusan, akkor a 
Windows® Explorert kell megnyitni és a CD-n a index.html fájlt kell 
elindítani.  

 

Ha a telepítőfájlt pl. e-mailben kapta meg, akkor 
használja az adathordozó gyökérkönyvtárában található 
Setup.exe fájlt.  

2. Válassza ki a kívánt telepítési opciókat! 
3. Követni kell a Telepítősegéd utasításait. 
A Saveris Professional szerver számára az elemek telepítése 
során ügyeljen erre: 
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A telepítés során a licenc nélkül szabadon hozzáférhető 
Microsoft® SQL Server® 2008 Express R2 adatbázis 
környezet telepítése is megtörténik, ha az még nincs a 
számítógépen.  
Az adatbankot az úgy nevezett sa-jelszó védi, ami az 
adatbank adminisztrátorának jelszava, hogy az 
adatbank nem kívánt módosításait megakadályozza. 

A Saveris Client és Saveris Viewer telepítése során ügyeljen erre: 
 

A Saveris Professional Nézet csak behatárolt funkcionalitást ölel át. 
Így például az adatsorok elemezhetőek és feldolgozhatók, de nem 
lehet riasztásokat beállítani, vagy jelentés beállításokat elvégezni. 

 

 
A telepítés közben szükség van annak a 
számítógépnek a nevére vagy IP-címére, amelyre a 
Saveris Professional szerver telepítve van. 

 

 
A Saveris Professional klienssel az USB meghajtó a 
bázishoz csatlakoztatva telepítésre kerül az üzembe 
vételhez. 
Ha a Saveris bázist a számítógéphez csatlakoztatva 
nem ismeri fel új hardverként, az USB meghajtót 
manuálisan kell telepíteni. 

 

> A telepítés befejezése után indítsa újra a gépet és ugyanazon a 
felhasználói néven jelentkezzen be, mint korábban! 

Pos: 68 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/04 Hardware inbetriebnehmen PRO @ 2\mod_1207049029259_10044.docx @ 13970 @ 2 @ 1 
 

5.11. Hardver üzembe helyezése 
A rendszer első üzembe helyezésekor figyelembe kell venni a 
telepítési utasításokat. 
A hardver további üzembe helyezéséhez a következő 
követelményeknek kell megfelelni: 
• a Saveris bázis üzemkész, 
• minden érzékelő be van jelentkezve a Saveris bázisba, és  
• a Saveris szoftver telepítve van, 
• már létezik egy projekt, és 
• a mérési üzem lezárult. 

 
 
 
 
 
 
 

1. A Saveris bázist az USB- vagy hálózati kábellel csatlakoztatni 
kell olyan számítógéphez, melyen a Saveris Kliens telepítve 
van. 

 

 
A rendszer folyamatos üzeméhez a Saveris bázist 
Ethernet-kábellel csatlakoztatni kell a számítógéphez. 
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- Az üzembe helyező asszisztens elindul. 
 
 

2. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A Saveris bázis általános rendszerbeállításai jelennek meg. 
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3. A Név mezőben a Projekt nevét meg kell adni.  
4. Annak meghatározása, hogy milyen tartalmakat fogjon át a 

jelentés: 
• [Megszakítás] gombra kattintson a projektnek a korábban 

megadott konfigurációs adatok nélkül történő ismételt 
konfigurálásához. 

- A projekt ismételt konfigurálásához lásd a telepítési 
utasítást. 

• Egy meglevő projektet jelöljön ki és kattintson az [OK] 
gombra ahhoz, hogy a kijelölt projekt konfigurációs adatait 
az új projektbe átvigye. 

- A Saveris bázisnak a kijelölt projekten alapuló általános 
rendszerbeállításai jelennek meg. 



5 Első lépések 

  55 

 

 

5. Kattintson az [Egységek] gombra ahhoz, hogy a rendszerhez 
kiválaszthassa a hőmérséklet mértékegységét. 

6. Kattintson az [MKT] (kinetikus középhőmérséklet) gombra az 
ismert időtartam alatt bekövetkező hőmérsékletcsökkenés 
hatásainak szimulálásához. 
> Csatorna kijelölése. 
> [Hozzáadás] gombra kattintson a kiválasztott csatornához 

az MKT-számítás indításához. 
 

 
Csatornánként több időmarker is beállítható. 

 
 

 

7. Az [OK] gombra kattintson. 
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8. Szükség esetén végezze el a már rendelkezésre álló 
rendszerbeállítások módosítását (lásd a telepítési utasítást). 

Pos: 69 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/02 PROF USB-Kabel entfernen @ 2\mod_1205494416530_10044.docx @ 13051 @ 2 @ 1 
 

5.12. USB kábel eltávolítása 
 

 

1. Az USB kábel  lecsatlakoztatása a Saveris bázisról. 
2. A hátlapot  a Saveris bázisra fel kell helyezni, és fel kell 

csavarozni. 
 
 
 
 
 
 
Pos: 70 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/01_PRO Saveris-Software starten @ 2\mod_1205501290584_10044.docx @ 13165 @ 2 @ 1 
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5.13. A Saveris szoftver indítása 
 

 
Ügyelni kell arra, hogy a Saveris szoftver ne legyen 
még megnyitva. 
Ha egy hálózatba több klienst telepít, gondoskodni kell 
arról, hogy a kliensek egyidejű üzemeltetése esetén a 
rendszer konfigurációja egyidőben ne legyen 
módosítható. 

1. [Start] | Programok | Testo |  
• Saveris kliens tételt kell kiválasztani. 
 A bejegyzés rendelkezésre áll ha a Saveris Professional 

Kliens telepítve van. 
• Saveris Nézet tételt kell kiválasztani. 
 A bejegyzés rendelkezésre áll ha a Saveris Professional 

Nézet telepítve van. 
- A program ablaka Testo Saveris szoftver a Projekt 

kiválasztása párbeszédablakkal nyílik meg. 
 

 

 

 
Ha a szoftver nem indulna el, ellenőrizni kell, hogy az 
operációs rendszer alkalmazás kezelésében, a testo 
tdassvcs szolgáltatás el van-e indítva, és ha 
szükséges újra kell indítani. 

2. A 
• Csak aktív projektek opciót kell választani, ha egy futó 

projekt adatait kívánja megnyitni. 
• Minden projekt opciót kell választani, ha befejezett projekt 

adatait kívánja megnyitni. 
3. A fa struktúrából ki kell választani a megnyitandó projektet. 
4. Az [OK] gombbal nyugtázandó. 
- A Testo Saveris szoftver programablak a kiválasztott 

adatsorral az előtérben jelenik meg. 
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Pos: 71 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/Messsystem erweitern Transport @ 10\mod_1322664516544_10044.docx @ 103664 @ 2 @ 1 
 

5.14. A mérési rendszer bővítése 
Ebben a fejezetben megtudhatja, miként köthet be Saveris-routert, 
konvertert, Ethernet-érzékelőt, hosszabbítót, Cockpit egységeket 
és analóg csatolót a mérési rendszerbe. 

 
Pos: 72 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/00  Router einsetzen @ 1\mod_1197549116203_10044.docx @ 10413 @ 3 @ 1 
 

5.14.1. A Saveris router csatlakoztatása (opcionális) 
Bonyolult építészeti adottságok esetén a rádiójel optimalizálásához 
vagy a rádiójel hatótávolságának növeléséhez Saveris router 
alkalmazható. A router veszi a rádióérzékelő jeleit, és továbbítja 
őket a Saveris bázis felé. A rádiójel hatótávolságának maximális 
növelése három router sorbakapcsolálával érhető el. 

 

 
Routerenként, ill. routerkaszkádonként legfeljebb öt 
érzékelő mérési adatait lehet a Saveris bázisnak 
továbbítani. 
A mérési rendszerbe legfeljebb 30 routert lehet 
bekapcsolni. A Saveris bázis maximálisan 15 routerrel 
képes közvetlenül kommunikálni. 

 

Egy router bekötése három lépésben történik: 
1. Csatlakoztassa a routert az áramellátáshoz. 
2. Regisztrálja a routert a Saveris bázison. 
3. Rendelje hozzá a rádióérzékelőt a routerhez. 

 

 
A router elhelyezésekor a következő szempontokat kell 
figyelembe venni: 
• Több érzékelő egy routeren át történő 

csatlakoztatása esetén a leggyengébb rádiójelet adó 
rádióérzékelő határozza meg a router helyét. 
Úgy kell felszerelni a routert, hogy ez az érzékelő 
optimális rádiókapcsolatban legyen. 

• Az érzékelőt és routert úgy kell felszerelni, hogy az 
antennák felfelé legyenek. 

• Az érzékelők és a router, valamint a router és a 
Saveris bázis között lehetőleg ne legyen építmény 
(fal, polc stb.), ami a rádiókapcsolatot 
akadályozhatja. 
A routert és érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy az 
esetleg sok rádiókapcsolat esetén "kölcsönös 
láthatóság" legyen. 
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Pos: 73 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/01 Router-Strom @ 1\mod_1197548324640_10044.docx @ 10412 @ 4 @ 1 
 

5.14.1.1. A router áramellátással csatlakoztatása (hálózati egység) 
 

 

1. A fedelet  fel kell nyitni. 
2. A hálózati kábelt  be kell dugni. 
3. A hálózati csatlakozót be kell dugni a fali dugaljba. 

 

 
A router falra szerelése megegyezik az érzékelőével; 
olvasható: "Az érzékelő falra szerelése". 
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Pos: 74 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/01b Router-ACDC @ 1\mod_1197978273593_10044.docx @ 10430 @ 4 @ 1 
 

5.14.1.2. A router áramellátással csatlakoztatása (AC/DC) 
 

 

1 A védősapkát  le kell venni. 
2. A csavarokat  a router hátlapján csavarozza ki. 
3. A router hátlapját  le kell venni. 
4. A kábelnyílás fedőlapját  le kell csavarozni, és le kell venni. 
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5. A szorítócsavarokat  meg kell lazítani. 
6. A kábelezést  a kábelnyíláson keresztül  át kell vezetni és a 

kapocsba  be kell dugni. 
 

 
A polaritásra nem szükséges figyelni. 

7. A szorítócsavarokat meg kell húzni. 
 

 

8. A hátlapot  helyezze fel az routerházra. 
9. A hátlapot fel kell csavarozni . 
10. A védősapkát  fel kell tenni. 
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A router falra szerelése megegyezik az érzékelőével; 
olvasható: "Az érzékelő falra szerelése". 

 
 
 
Pos: 75 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/02 Router anmelden @ 1\mod_1197548238578_10044.docx @ 10410 @ 4 @ 1 
 

5.14.1.3. Router bejelentkeztetése 
 

 
A Saveris bázisba legfeljebb 30 routert lehet 
bejelentkeztetni. 
A Saveris bázis maximálisan 15 routerrel képes 
közvetlenül kommunikálni. 

 

1. A Saveris bázison a [▼] gombbal a Rendszer info menűre kell 
váltani. 

2. [Enter] lenyomására a Bejelentkeztetés funkció jelenik meg. 
 

- Az állapotleíró vonal  a kijelzőn mutatja, hogy a Saveris bázis 
készen áll a router felismerésére. 
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3. A csatlakozás gombot  a router hátoldalán mindaddig 
lenyomva kell tartani, amíg a LED kijelző  a routeren nem 
kezd el narancsszínűen villogni. 

- A LED kijelző  a routeren röviden zölden felvillan amikor a 
Saveris bázis felismerte. 
A Saveris bázis LED-es kijelzője  röviden zölden villog, és a 
bázis kijelzőjén további érzékelők vagy routerek 
bejelentkezésének lekérdezése jelenik meg. 

 

 
Több routert nem lehet a Saveris bázisba egyidejűleg 
bejelentkeztetni. Több router bejelentkeztetése csak 
egymás után történhet. 

4. A Saveris bázison a következő gombot kell lenyomni  
• [Esc], ha nem kell további összetevőt bejelentkeztetni. 
- Mintegy tíz másodpercre a kijelzőn megjelenik az 

üzembehelyező asszisztens számára, az általa elvégzendők 
utasítása. Ezután a Saveris bázis átvált a Rendszer info 
menüre, melyben a bejelentkezett összetevők számát  
jelzi ki. 

• [Enter] gombot kell megnyomni, ha további összetevőt kell 
bejelentkeztetni; ahogyan az előbbi kezelési lépésben 
olvasható. 
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Pos: 76 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/03 Fühler zuweisen @ 1\mod_1197548250906_10044.docx @ 10411 @ 4 @ 1 
 

5.14.1.4. Érzékelő hozzárendelése 
 

 
Ahhoz, hogy egy érzékelőt a routerhez lehessen 
rendelni, mindkettőnek bejelentkeztetettnek kell lennie a 
Saveris bázisba. 

1. Kattintson a Start | Programok | Testo alatt a Testo Saveris 
Üzembe helyező asszisztens gombra. 

- Az üzembe helyező asszisztens üdvözlő párbeszédablaka 
jelenik meg. 

 

2. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A Rendszerállapot párbeszédablak az Általános regiszterrel 

jelenik meg. 
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3. A Router regiszterre kell váltani. 
 
 
 
 

 
A direkt kapcsolati mód azt jelenti, hogy az érzékelő 
közvetlenül a Saveris bázisba, vagy egy konverterbe 
van bejelentkeztetve. 

4. Annak az érzékelőnek Kapcsolatmód cellájába kell kattintani, 
amelyet hozzá kell rendelni a routerhez. 

- A cella kiválasztási listaként jelenik meg.  
 

5. A kapcsolási felülelten  meg kell nyitni a kiválasztási listát és 
azt a routert kiválasztani, melyhez az érzékelőt hozzá kell 
rendelni. 

> A 4. és 5. műveleti lépést minden további olyan érzékelőre el 
kell végezni, amely routeren keresztül  kell átadja a mérési 
adatait a Saveris bázisnak. 

6. Az érzékelőket és routert a felszerelési helyükre kell helyezni, 
hogy a rádiókapcsolatot ellenőrizni lehessen. 

7. Röviden meg kell nyomni a csatlakozás gombot az érzékelő 
hátoldalán. 
Ha a LED kijelző az érzékelő előoldalán 
• zölden villog, akkor van rádiókapcsolat a routerrel. 
• vörösen villog, akkor nincs rádiókapcsolat a routerrel. 
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8. Röviden meg kell nyomni a csatlakozás gombot a router 
hátoldalán. 
Ha a LED kijelző a router előoldalán 
• zölden villog, akkor van rádiókapcsolat a Saveris bázissal. 
• vörösen villog, akkor nincs rádiókapcsolat a Saveris 

bázissal. 
 

 
Ha az érzékelő és /vagy a router helyének 
megváltoztatása után sincs rádiókapcsolat, 
alkalmazzon egy konvertert; olvasható: "Saveris 
konverter csatlakoztatása (opcionális)". 

 
 

 
Ha routerkaszkádon belüli routert kíván alkalmazni, lásd: 
lásd: A routerek sorba kapcsolása,  66. oldal 

 
 
 
Pos: 77 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 a Router einbinden/04 Router hinteinanderschalten @ 8\mod_1295275223441_10044.docx @ 75784 @ 4 @ 1 
 

5.14.1.5. A routerek sorba kapcsolása 
 

 
Legfeljebb három routert lehet egymás után 
"kaszkádba" kapcsolni. 
Routerkaszkádonként legfeljebb öt érzékelő mérési 
adatait lehet a Saveris bázisnak továbbítani. A 
rádióérzékelők csatlakoztatsa a kaszkád tetszőleges 
routeréhez lehetséges. 
A routerkaszkád elé konverter is kapcsolható. 

 

✓ Minden router csatlakoztatva van az áramellátáshoz, és be 

1. Kattintson a Start | Programok | Testo alatt a Testo Saveris 
Üzembe helyező asszisztens gombra. 

- Megjelenik az üzembe helyezési asszisztens üdvözlő 
párbeszédablaka. 
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2. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik a Rendszerállapot párbeszéd az Általános füllel. 
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3. Váltson át a Router fülre. 
 
 
 
 

4. Kattintson a [Routerek kaszkádba kapcsolása] opcióra. 
- Megnyílik a Routerek kaszkádba kapcsolása ablak. 

 

 
 

5. Válassza ki sorban egymás után azokat a routereket, amelyek a 
bázistól kiindulva egymás után vannak kapcsolva (balról 
jobbra). 
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6. Kattintson az [Ok] gombra. 
7. Ellenőrizze a hozzárendelést a struktúraábrán, majd kattintson 

a [Tovább >] gombra. 
8. A rádiókapcsolat ellenőrzéséhez helyezze el a routereket a 

szerelési helyükön. 
9. Nyomja meg röviden a Connect gombot annak a routernek a 

hátoldalán, amely a sorrendben a Saveris bázis után következik 
(az ábrán: 1. router). 
Ha a LED kijelző a router elülső oldalán 
• zölden villog, akkor rádiókapcsolatban áll a Saveris 

bázissal. 
• vörösen villog, akkor nem áll rádiókapcsolatban a Saveris 

bázissal. 
10. Nyomja meg röviden a Connect gombot annak a routernek a 

hátoldalán, amely a sorrendben az első router után következik 
(az ábrán: 2. router). 
Ha a LED kijelző a router elülső oldalán 
• zölden villog, rádiókapcsolatban áll a sorrendben előtte lévő 

routerrel. 
• vörösen villog, nem áll rádiókapcsolatban a sorrendben 

előtte lévő routerrel. 
11. Nyomja meg röviden a Connect gombot annak a routernek a 

hátoldalán, amely a sorrendben a második router után 
következik (az ábrán: 3. router). 
Ha a LED kijelző a router elülső oldalán 
• zölden villog, rádiókapcsolatban áll a sorrendben előtte lévő 

routerrel. 
• vörösen villog, nem áll rádiókapcsolatban a sorrendben 

előtte lévő routerrel. 
 

 
Ha a router helyének megváltoztatása után sincs 
rádiókapcsolat, használjon konvertert; lásd: "Saveris 
konverter csatlakoztatása (opcionális)". 
Ha érzékelőt szeretne bekötni a routerkaszkádba, lásd: 
Érzékelő hozzárendelése,  64. oldal 
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Pos: 78 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 b IP-Adresse der Base zuweisen @ 12\mod_1338376877611_10044.docx @ 125837 @ 3 @ 1 
 

5.14.2. A Saveris bázis IP címének hozzárendelése 
(opcionális) 
Ha Ethernet érzékelőt, konvertert és/vagy hosszabbítót integrálnak 
a Saveris bázisba, akkor előbb egy statikus IP-címet kell 
hozzárendelni a Saveris bázishoz.  
AZ IP-cím hozzárendeléséhez a szoftvernek telepítve kell lenni 
(lásd: A Saveris szoftver telepítése,  51. oldal) és a 0440 6723 
programozó adapternek meg kell lennie. 
1. Csavarja ki az 1 csavart és vegye le a 2 alaplapot a Saveris 

bázisról. 

  

2. Kösse össze az USB kábelt a Testo programozó adapterrel 
(0440 6723) és csatlakoztassa a bázis szerviz-interfészéhez. 
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3. Az USB kábelt össze kell kötni a számítógéppel. 
4. A Start | Programok | Testo | Testo Saveris Ethernet 

Asszisztens menün keresztül meg kell nyitni a csatlakozási 
beállítások megadásához az asszisztenst. 

5. Kövesse az asszisztens utasításait és adja meg az IP-címet a 
Saveris bázis számára. 

Pos: 79 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/02  Converter einbinden/00 Converter einsetzen @ 1\mod_1197550607093_10044.docx @ 10414 @ 35 @ 1 
 

5.14.3. Saveris konverter csatlakoztatása (opcionális) 
Ha a rádióérzékelő vagy a router számára a távolság túl nagy a 
rádiós átvitelre, beköthető a mérési rendszerbe egy Saveris 
konverter. A konverter egy Ethernet vezetéken keresztül 
csatlakozik a Saveris bázishoz, és a rádiójeleket Ethernet jelekké 
alakítja át. 

 

 
Konverterenként egészen 15 darab érzékelőig/routerig 
lehet a mérési adatokat a Saveris bázisnak továbbítani.
Egy úgynevezett switchen keresztül több konvertert 
lehet a Saveris bázishoz csatlakoztatni. Ezzel 
kapcsolatban ügyelni kell arra, hogy legfeljebb 150 
érzékelőt lehet bejelentkeztetni, illetve 450 mérési 
csatornát lehet felvenni a Saveris bázisba. 

 
 

 
A konverter üzembe helyezésének előkészítése úgy 
történik mint a Saveris Ethernet érzékelőé; olvasható 
Hálózati kábel csatlakoztatása., oldal 73 egészen a(z) 
lásd: Ethernet érzékelő csatlakoztatása a Saveris 
bázishoz ,  80. oldal-ig bezárólag. 
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Érzékelő vagy router bejelentkeztetése a konverterbe 
1. A konverter hátoldalán a csatlakozás gombot röviden meg kell 

nyomni. 
- A konverter LED kijelzője zölden világít, és a konverter kész az 

érzékelők felismerésére. 
2. A csatlakozás gombot az érzékelő/router hátoldalán mindaddig 

lenyomva kell tartani, amíg a LED kijelző az érzékelőn/routeren 
nem kezd el narancsszínűen villogni. 

- A LED kijelző az érzékelőn/routeren röviden zölden felvillan 
amikor a Saveris konverter felismerte. 
Az érzékelő/router be van jelentkeztetve a konverterbe, és az 
továbbítja az érzékelő mérési adatait a Saveris bázisnak. 

Pos: 80 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/00 Ethernet-Fühler einsetzen @ 1\mod_1197552336953_10044.docx @ 10416 @ 3 @ 1 
 

5.14.4. Saveris Ethernet érzékelő csatlakoztatása 
(opcionális) 
A Saveris rádióérzékelők mellett használhatók olyan érzékelők is, 
melyek az Ethernet porton keresztül csatlakoztathatók a Saveris 
bázisra. Ez lehetővé teszi hosszú szakaszokon keresztül is az 
érzékelő adatátvitelét a bázisra, ha nem kíván routert vagy 
konvertert használni. 
Minden Ethernet-elem (Ethernet-érzékelő, konverter, bázis) 
számára a programozó adapteren (0440 6723) keresztül kell az IP-
címeket kiosztani az Ethernet-segéddel. 

 

 
Ha van a számítógépben Dynamic Host Configuration 
Protokol (DHCP), a rendszer az Ethernet-elemekhez 
automatikusan hozzárendeli az IP címeket. Ha a 
DHCP-cím ismert gyakorisággal változik, akkor a bázis 
számára állandó IP-címet kell kiosztani. A bázis IP-
címét manuálisan kell hozzárendelni az érzékelőkhöz 
és a konverterekhez a programozó adapteren keresztül.
Minden ehhez szükséges információ ebben a 
fejezetben olvasható. 

 

 
Egy úgynevezett switchen keresztül több Ethernet 
érzékelőt lehet a Saveris bázishoz csatlakoztatni. Ezzel 
kapcsolatban ügyelni kell arra, hogy legfeljebb 150 
érzékelőt lehet bejelentkeztetni, illetve 450 mérési 
csatornát lehet felvenni a Saveris bázisba. 
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Pos: 81 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/01 Netzwerkkabel @ 1\mod_1203421433000_10044.docx @ 10520 @ 4 @ 1 
 

5.14.4.1. Hálózati kábel csatlakoztatása. 
 

 
sak magas minőségű hálózati kábelt használjon, átmérő 
5,8 mm és 6,8 mm között ahhoz, hogy az érzékelőház 
tömítettsége biztosítva legyen. 
Csak olyan kábelt használjon, amelynek rögzítőorra ép.

 

 

1. A csavarokat  az érzékelő hátlapján ki kell csavarozni és a tok 
fedelét  le kell venni. 
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2. A csavarokat  a hálózati kábel szűkítőn  ki kell csavarozni, 
és a szűkítőt ki kell venni. 

3. A hálózati kábelt  zárónyelvvel felfelé az Ethernet 
csatlakozóhüvelybe be kell tolni, míg az bekattan. 

 

 
Ha a Saveris Ethernet érzékelőt 24 V AC/DC 
dugaszolós / csavarszorítós csatlakozón keresztül és 
nem a dugaszos hálózati elemmel kívánja az 
áramellátáshoz csatlakoztatni, a ház fedelét csak az 
áramellátás csatlakoztatása után kell felcsavarozni. 
A dugaszolós / csavaroskapcsos áramellátás 
csatlakoztatása ugyanúgy történik mint a Saveris 
routernél; olvasható: e A router áramellátással 
csatlakoztatása (AC/DC), oldal 60. 

4. A hátlapot az érzékelőre vissza kell helyezni, és vissza kell 
csavarozni. 

 

 
Az érzékelőt a Saveris bázisba hálózati hubon keresztül 
is be lehet kötni a hálózatba, vagy közvetlenül az 
Ethernet csatlakozón át. 
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Pos: 82 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/01c Stromversorgung @ 1\mod_1203423817781_10044.docx @ 10525 @ 4 @ 1 
 

5.14.4.2. A router áramellátással csatlakoztatása (hálózati egység) 
 

 
Az dugaszolós / csavarszorítós 24 V AC/DC 
áramellátás csatlakoztatása ugyanúgy történik, mint a 
Saveris routernél; olvasható: A router áramellátással 
csatlakoztatása (AC/DC), oldal 60. 

 

 

1. A fedelet  az áramelláshoz fel kell nyitni. 
2. A hálózati kábelt  be kell dugni. 
3. A hálózati csatlakozót be kell dugni a fali dugaljba. 

Pos: 83 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/01b USB-Kabel @ 1\mod_1203423817203_10044.docx @ 10524 @ 4 @ 1 
 

5.14.4.3. USB kábel csatlakoztatása és meghajtó telepítése (opcionális) 
 
 

 

1. A Saveris Ethernet érzékelőn a felhasználói port  fedelét ki 
kell nyitni. 
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2. Az USB kábelt  a testo programozó adapterrel (0440 6723)  
össze kell kötni, és a felhasználói portba  be kell dugni. 

✓ A Saveris H4E Ethernet-érzékelőhöz csatlakoznia kell a külső 

páraérzékelőnek. 
3. Az USB kábelt össze kell kötni a számítógéppel. 
- A telepítő asszisztens elindul a meghajtó telepítésére. 

 

4. Követni kell a Telepítősegéd utasításait. 
Pos: 84 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/01 b IP-Adresse der Base zuweisen @ 12\mod_1338376877611_10044.docx @ 125837 @ 3 @ 1 
 

5.14.5. A Saveris bázis IP címének hozzárendelése 
(opcionális) 
Ha Ethernet érzékelőt, konvertert és/vagy hosszabbítót integrálnak 
a Saveris bázisba, akkor előbb egy statikus IP-címet kell 
hozzárendelni a Saveris bázishoz.  
AZ IP-cím hozzárendeléséhez a szoftvernek telepítve kell lenni 
(lásd: A Saveris szoftver telepítése,  51. oldal) és a 0440 6723 
programozó adapternek meg kell lennie. 
1. Csavarja ki az 1 csavart és vegye le a 2 alaplapot a Saveris 

bázisról. 

  

2. Kösse össze az USB kábelt a Testo programozó adapterrel 
(0440 6723) és csatlakoztassa a bázis szerviz-interfészéhez. 
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3. Az USB kábelt össze kell kötni a számítógéppel. 
4. A Start | Programok | Testo | Testo Saveris Ethernet 

Asszisztens menün keresztül meg kell nyitni a csatlakozási 
beállítások megadásához az asszisztenst. 

5. Kövesse az asszisztens utasításait és adja meg az IP-címet a 
Saveris bázis számára. 

Pos: 85 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/03 Verbindungsdaten zuweisen @ 1\mod_1203421515781_10044.docx @ 10522 @ 4 @ 1 
 

5.14.5.1. A csatlakoztatási adatok kiosztása 
Most meg kell adni az Ethernet érzékelőnek a csatlakozási 
beállításokat. 
1. A Start | Programok | Testo | Testo Saveris Ethernet 

Asszisztens parancson keresztül meg kell nyitni a csatlakozási 
beállítások megadásához az asszisztenst. 

- Az asszisztens az üdvözlő párbeszédablakkal indul el. 
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2. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A Címátadás készülék párbeszédablaka jelenik meg.  

 

 

3. IP cím, Hálózati maszk és Átjáró adatokat kell megadni. 
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Az IP cím első két blokkjának ebben a példában meg 
kell egyeznie a Saveris báziséval. Az utolsó két blokk 
tetszés szerint választható, azonban a Saveris bázisétól 
eltérőnek kell lennie. 
Az IP címet, a hálózati maszkot és az átjárót a Saveris 
bázis Info bázis menüben lehet leolvasni; lásd: A 
kijelző kijelzései,  17. oldal. 

4. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A bázishoz való csatlakozás adatainak beviteli 

párbeszédablaka jelenik meg. 
 

 

5. A Saveris bázis IP címét vagy DNS-adatát kell megadni. 
 

 
Az IP címet a Saveris bázis Info bázis menüben lehet 
leolvasni; lásd: A kijelző kijelzései,  17. oldal. 

 

 
A DNS-adatot a Saveris bázis hátoldalán levő címkéről 
olvashatja le.  
A DNS-adat a "testo" szóból és a "MAC-cím" utolsó hat 
számjegyéből áll, szóköz és kötőjel nélkül (pl. 
testo00081B). 

 

6. A [Befejezés] gombra kell kattintani. 
- Az Ethernet érzékelő újraindul, szinkronizálása a Saveris 

bázissal megtörténik, és a bázis kijelzőjén a bejelentkeztetett 
Ethernet érzékelők száma eggyel nő; lásd: A kijelző kijelzései,  
17. oldal. 
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Pos: 86 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/Ethernet-Fühler mit der Saveris Base verbinden @ 2\mod_1207050082922_10044.docx @ 14006 @ 4 @ 1 
 

5.14.5.2. Ethernet érzékelő csatlakoztatása a Saveris bázishoz  
> Ethernet érzékelő csatlakoztatása a hálózathoz. 

 

 
Az Ethernet érzékelő hálózati hubon keresztül 
csatlakoztatható a Saveris bázishoz, vagy beköthető 
hálózatba, vagy az érzékelő közvetlenül hálózati 
kábelen keresztül csatlakoztatható a Saveris bázishoz; 
olvasható A hálózati kábel csatlakoztatása a Saveris 
bázishoz, oldal 43. 

 
 
Pos: 87 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/03  Ethernet-Fühler einbinden/05 Ethernet-Fühler inbetrieb nehmen @ 1\mod_1203421551984_10044.docx @ 10523 @ 4 @ 1 
 

5.14.5.3. Ethernet érzékelő üzembe helyezése 
 

1. A Start | Programok | Testo | Üzembe helyező asszisztens 
programmal indítsa el az asszisztenst az új 
hardverkomponensek üzembe helyezéséhez. 

- Megnyílik az asszisztens az üdvözlő képernyővel. 
 

 

2. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik az Új érzékelő üzembe helyezése párbeszédablak. 
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3. Hagyja meg az alapbeállításokat és kattintson a [Tovább >] 
gombra. 

- Megjelenik a Saveris bázisban regisztrált új érzékelők listája. 
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4. Kattintson az [Új fix zóna] elemre. 
5. A  gombbal nyissa meg a kiválasztási listát, válassza ki azt a 

zónát, melyhez az érzékelőt hozzá kell rendelni. 
6. Kattintson a [Tovább >] gombra. 

 
7. Kattintson a TE-Típus mezőbe, és adja meg a hőelem típusát 

(K, J, T vagy S), ha ez a készülékhez szükséges adat. 
8. Szükség esetén módosítsa az előre beállított értékeket az 

Érzékelő neve és a Csatornanév mezőben. 

 
Legfeljebb 20 karaktert tartalmazó csatornanevet adjon 
meg. 

9. Szükség esetén importálja az egyes érzékelők beállítási adatait: 
Kattintson a [Beállítási adatok importálása] gombra. 

 

10.  Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelennek a mérési ütem beállításai. 
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11.  Adja meg a Mérési ütem adatot és annak Egység mértékét. 
 

 
A mérési ütem meghatározza, hogy milyen 
időközönként kerül rögzítésre a Saveris bázisban újabb 
mérési érték. 
Az egység lehetséges beállításai: 
• sec (másodperc) 
• min (perc) 
• h  (óra). 

12. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik az asszisztens a mérés kezdetének és az újonnan 

regisztrált érzékelők listájának beállításaival. 
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13.  A mérés kezdete adott esetben elhalasztható. 
 

14.  Kattintson a [Befejezés] gombra a hardver üzembe 
helyezésének befejezéséhez. 

- Megjelenik a hardver sikeres konfigurációját jelző üzenet. 
15.  Nyugtázza az üzenetet az [OK] gombbal. 
- Az új hardver most már üzemkész. 

 
 
Pos: 88 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/Extender einbinden Transport/Extender einsetzen Transport @ 8\mod_1291277100991_10044.docx @ 74306 @ 3 @ 1 
 

5.14.6. A Saveris hosszabbító csatlakoztatása3 
A Saveris hosszabbító automatikusan kommunikál a rendszerben 
található összes rádióérzékelővel, amelyek a PC-n hozzá vannak 
rendelve egy mobil zónához, és amelyek a környezetében 
találhatók (pl. ha a TGK a töltőállomáson áll). A mobil rádióérzékelő 
egy routerre vagy konverterre sem lehet bejelentkezve.  
A Saveris hosszabbító a begyűjtött érzékelőadatok Saveris 
bázisnak, ill. a Saveris bázistól a Saveris Cockpit egység felé 
történő továbbadására szolgál. 

                                                           
3 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett.  
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A Saveris hosszabbító mobil és fix adatellenőrzésre 
egyaránt alkalmas. A konverterhez képest az az alapvető 
különbség, hogy a hosszabbító esetében az érintett 
komponensek közötti átviteli utak nincsenek fixen 
definiálva. A bázisra bejelentkeztetett rádióérzékelők 
megkeresik a mindenkori legjobb rádiókapcsolatot, majd a 
megfelelő hosszabbítón keresztül kommunikálnak. Ez 
akkor előnyös, ha a rádiójel minősége pl. egy 
raktárcsarnokban térben vagy időben változhat.  
Konverter helyett alapvetően a hosszabbító alkalmazása 
javasolt. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy fix hosszabbító 
alkalmazása esetén a mérési adatok átviteli / 
kommunikációs útja nem követhető a Rendszer 
szoftvermenüben, mert nincs 1:1 kapcsolat a hosszabbító 
és a rádióérzékelők, ill. a routerek között. 

 
 

 
A Saveris hosszabbítóval akár 150 rádióérzékelő 
mérési adatait lehet a Saveris bázisnak továbbítani. A 
biztonságos adatátvitel érdekében azt javasoljuk, hogy 
a mobil egység legalább két ciklus (30 perc) erejéig 
tartózkodjon a rámpánál. 
Mivel a mobil érzékelők csak korlátozott belső 
memóriával rendelkeznek, a mérési adatok átviteléhez 
biztosítani kell, hogy a mérési ütemtől függően 
rendszeres rádiókapcsolatba kerüljenek egy Saveris 
hosszabbítóval. 
Switch használatával több Saveris hosszabbító is 
csatlakoztatható a Saveris bázishoz. Ebben az 
összefüggésben vegye figyelembe, hogy a maximális 
számú 150 érzékelő, ill. 450 mérési csatorna mellett 
legfeljebb 20 Saveris hosszabbító lehet bejelentkezve a 
Saveris bázisra. Ha VPN-en keresztül kíván 
kapcsolódni, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba szerviz 
forródrótunkkal (servicehotline@testo.de) a részletes 
információkért. 

 
 

 
A hosszabbító üzembe helyezésének előkészítése a 
Saveris Ethernek érzékelőéhez hasonló módon történik, 
lásd aHálózati kábel csatlakoztatása. 73. oldaltól a 
lásd: Ethernet érzékelő csatlakoztatása a Saveris 
bázishoz ,  80. oldal oldalig. 
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5.14.7. A Saveris Cockpit egység csatlakoztatása 
(opcionális)4 
A Saveris Cockpit egység az utak kézi elindítására és 
megállítására, valamint szállítás közben a hozzárendelt 
rádióérzékelők mérési értékeinek megjelenítésére szolgál. Itt egy 
piros LED figyelmezteti a vezetőt a határértékek megsértésére. 
Ezenkívül az útadatok az infravörös átvitel segítségével 
kinyomtathatók egy Testo-nyomtatón (0554 0549). 
Egy Cockpit egység több különböző, időbélyegzővel ellátott út 
tárolására képes.  

 

 
Egy Saveris-rendszerbe legfeljebb 50 Saveris Cockpit 
egység integrálható. 
A Saveris Cockpit egység egyenként 4 rádióérzékelő 2 
csoportjának (max. 32 csatorna) megjelenítésére 
képes. Az adatátvitelre 15 percenként kerül sor. A 
riasztási események azonnal továbbítódnak a Saveris 
Cockpit egység felé. 
A Saveris Cockpit egység a mérési adatok kijelzésére, 
nem pedig azok tartós tárolására szolgál. Ezért a 
mérési adatok továbbíthatóságának érdekében 
biztosítani kell, hogy a mobil érzékelők a mérési ütem 
függvényében rendszeresen rádiókapcsolatba lépjenek 
egy Saveris hosszabbítóval vagy a Saveris bázissal. 
A nyomtatás a Saveris szoftverrel konfigurálható. 

 

A Saveris Cockpit egység csatlakoztatása két lépésben történik: 
1. Saveris Cockpit egység bejelentkezése a Saveris bázisba. 
2. Rögzítse a Saveris Cockpit egységet, és csatlakoztassa az 

áramellátást. 
 
 
Pos: 90 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/Cockpit Unit einbinden Transport/Cockpit Unit verbinden Transport @ 8\mod_1291277295928_10044.docx @ 74405 @ 4 @ 1 
 

                                                           
4 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett. 
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5.14.7.1. A Saveris Cockpit egység bejelentkezése 
 

 
A Saveris bázisra legfeljebb 50 Saveris Cockpit egység 
lehet bejelentkezve. 

 

1. A Saveris bázison a [▼] gombbal váltson át a Rendszer info 
menüre. 

2. Nyomja meg az [Enter] gombot a Bejelentkezés funkció 
behívásához. 

 

- A kijelzőn megjelenő folyamatjelző sáv  azt mutatja, hogy a 
Saveris bázis készen áll a Saveris Cockpit egység 
felismerésére. 

 
 

 
A Saveris Cockpit egység a Saveris bázisra történő 
bejelentkezés közben rövid időre rácsatlakoztatható a PC 
USB-portjára áramellátás céljából. A PC-n automatikusan 
elinudló meghajtókeresés bezárható. 

 
 
 

3. Válassza ki a kívánt nyelvet a Saveris Cockpit egységen a [ ▲ ] 
és [ ▼ ] gombbal.  

4. Nyomja meg az [Enter] gombot a Bejelentkezés funkció 
behívásához. 
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- A kijelzőn megjelenő folyamatjelző sáv azt mutatja, hogy a 
Saveris Cockpit egység megpróbál bejelentkezni a Saveris 
bázisra. 

 

 
A Saveris bázisra nem lehet bejelentkezve egynél több 
Saveris Cockpit egység. Több Saveris Cockpit egység 
bejelentkezése csak egymás után történhet. 

- Sikeres bejelentkezés után a Saveris Cockpit egységen 
megjelenik a közúti közlekedésben történő használatra 
figyelmeztető üzenetet. 

5. Nyugtázza az üzenetet egy tetszőleges gombbal. 
- A Saveris Cockpit egység menüje meg van nyitva. 
- A Saveris bázis továbbítja a Saveris szftverben létrehozott 

útleírásokat és mobil zónákat a Saveris Cockpit egységnek. 
 
 

 
A mobil zónák vagy útleírások minden módosítása után a 
Saveris Cockpit egységnek az aktuális adatok vétele 
érdekében rádiós kapcsolatba kell kerülnie a Saveris 
bázissal vagy egy Saveris hosszabbítóval. 

 
 

6. A Saveris bázison nyomja meg a következő gombokat:  
• [Esc], ha nem kell további komponenseket bejelenteni. 
- A kijelzőn kb. tíz másodpercre megjelenik az üzembe 

helyezési asszisztens elindításának szükségességére 
figyelmeztető üzenet. Ezután a Saveris bázis átvált a 
Rendszer info menübe, amelyben most megjelenik a 
bejelentett komponensek  száma. 

• [Enter], ha további komponenseket kell bejelenteni, lásd az 
előző kezelési lépést. 

 
 
Pos: 91 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/Cockpit Unit einbinden Transport/Cockpit Unit Befestigung Stromversorgung Transport @ 8\mod_1291277189568_10044.docx @ 74372 @ 4 @ 1 
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5.14.7.2. A Saveris Cockpit egység rögzítése a vezetőfülkében és az 
áramellátás csatlakoztatása 

 
A Saveris Cockpit egység rögzítését ne vezetés közben 
végezze.  
Gondoskodjon róla, hogy a Saveris Cockpit egység ne 
akadályozza a kilátást vezetés közben. 
Ügyeljen a közlekedési rendszabályok betartására. 
A fedélzeti hálózathoz való csatlakoztatáshoz feltétlenül 
a mellékelt adatpert (cikkszám: 0554 1038) használja. 
Javasoljuk, hogy a csatlakoztatás állandó ellátású 
aljzathoz történjen. 

 

 

1. Tolja be a mini-USB kábelt a csatlakozónyílásba . 
> 15 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén: melegítse fel a 

szélvédőt és a tapadókorongot. 
> Szennyezett szélvédő esetén: tisztítsa meg a szélvédőt 

tisztítószerrel. 
2. Rögzítse a tartót a szélvédőre a tapadókorong segítségével. 
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3. Tolja be a tartót a megvezetésbe , amíg hallhatóan a helyére 
nem kattan. 

4. Kösse össze az adaptert (cikkszám: 0554 1038) egy USB 
kábellel, és csatlakoztassa a fedélzeti hálózat aljzatához. 

- A zöld LED világít, ha a Saveris Cockpit egység az 
áramellátáshoz csatlakozik. 

- A Saveris Cockpit egység használatra kész. 
 
 
 
 
 
 

 
Minden út előtt - főleg hőmérsékletingadozások esetén – 
ellenőrizze a tartó rögzítettségét. 

 
 
 
 
 
 
Pos: 92 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hardware erweitern/04 Analogkoppler einbinden/00 Analogkoppler einsetzen @ 4\mod_1248880773887_10044.docx @ 46525 @ 3555 @ 1 
 

5.14.8. Saveris analóg csatoló csatlakoztatása (opcionális) 
A Saveris analóg csatolón keresztül a szabványos áramú és 
feszültségű interfésszel rendelkező mérőátalakító a Saveris mérési 
rendszerbe csatlakoztatható és felügyelhető. Ezáltal a Saveris 
analóg csatoló lehetőséget ad a hőmérsékleten és páratartalmon 
kívül további mérési adatoknak a Saveris mérési rendszerbe 
történő integrálására. 
Egy analóg csatoló bekötése három lépésben történik: 
1. Az analóg csatolót csatlakoztatni kell a mérőátalakítóhoz. 
2. Az analóg csatolót be kell jelentkeztetni a Saveris bázisba. 
3. Az analóg csatoló paramétereit be kell állítani. 

 
 
 
 

Az analóg csatoló csatlakoztatása a mérőátalakítóhoz 
A mérőátalakító az analóg csatolón keresztül kaphat áramellátást, 
vagy választhat külső áramellátást. 
A kapcsolási rajzokat az analóg csatolóhoz mellékelt 
üzembehelyezési utasításban találja meg. 
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Az analóg csatolót be jelentkeztetése a Saveris bázisba 
Az U1 analóg csatoló Saveris rádiós érzékelőként jelentkezik be a 
Saveris bázisba (lásd Rádióérzékelő bejelentkeztetése oldal 49). 
Az U1E analóg csatoló Saveris Ethernet-érzékelőként kerül 
üzembe helyezésre és ekként jelentkezik be a Saveris bázisba 
(lásd Saveris Ethernet érzékelő csatlakoztatása (opcionális) 
oldal 72). 

Az analóg csatoló paramétereinek beállítása az Üzembe 
helyező asszisztens programmal 
1. Kattintson a Start | Programok | Testo alatt a Testo Saveris 

Üzembe helyező asszisztens gombra. 
- Az üzembe helyező asszisztens üdvözlő párbeszédablaka 

jelenik meg. 
 

2. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- Az Új érzékelő üzembe helyezése párbeszédablak jelenik 

meg. 
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3. Az alapbeállításon hagyva, a [Tovább >] gombra kell kattintani. 
 

 
Az analóg csatolókat mindig csak további egységként 
lehet felvenni a konfigurációba, nem pedig már 
használatos egység pótlására. 

 

- A Skálakiosztás párbeszédablak jelenik meg. 
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A Skálakiosztás, Kijelzés -tól, -ig, Mértékegység és 
Tizedesjegyek jelenik meg. Ezek a mezők egyenként 
kitölthetők. 

4. Skálakiosztás tételt kell kiválasztani (lásd Típustábla / 
Mérőátalakító használati utasítása). 

5. Kijelzés -tól és -ig értéket kell megadni (lásd Típustábla / 
Mérőátalakító használati utasítása). 

6. Mértékegység kiválasztása. Ha a kívánt mértékegység nem 
szerepel a választéklistában: A [Felhasználó által 
meghatározott mértékegység] pontban kell hozzáadni. 

7. A Tizedesjegyek számát kell kiválasztani. 
8. Kattintson az [Összegzőcsatorna beállítása] gombra, ha egy 

adott mértékegység összegzése szükséges. 
9. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A Saveris bázisban regisztrált új érzékelők listája megjelenik. 
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10. Kattintson az [Új fix zóna] gombra. 
11. A  gombbal nyissa meg a kiválasztási listát, válassza ki azt a 

routert, melyhez az érzékelőt hozzá kell rendelni. 
 
 
 

12. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
13. Kattintson a TE-Típus mezőbe, és adja meg a hőelem típusát 

(K, J, T vagy S), ha ez a készülékhez szükséges adat. 
14. Szükség esetén módosítsa az előre beállított értékeket az 

Érzékelő neve és a Csatornanév mezőben. 

 

Legfeljebb 20 karaktert tartalmazó csatornanevet adjon 
meg. 

15. Szükség esetén importálja az egyes érzékelők beállítási adatait: 
Kattintson a [Beállítási adatok importálása] gombra. 

16. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelennek a mérési ütem beállításai. 
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17.  Adja meg a Mérési ütem adatot és annak Egység mértékét. 
 

 

A mérési ütem meghatározza, hogy milyen 
időközönként kerül rögzítésre a Saveris bázisban újabb 
mérési érték. 
Az egység lehetséges beállításai: 
• sec (másodperc) 
• min (perc) 
• h (óra). 

18. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Ha van a Saveris bázisba bejelentkezett router, megjelenik az 

érzékelők kapcsolati módjának konfigurációja. 
Ha nem jelentkeztetett be routert, folytassa a 24. műveleti 
lépéssel. 
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19. Kattintson annak az érzékelonek Kapcsolatmód cellájába, 
amelyet hozzá kell rendelni a routerhez. 

 
 
 
 

- A cella kiválasztási listaként jelenik meg. 

20. A  gombbal nyissa meg kiválasztási listát, és válassza ki azt a 
routert, melyhez az érzékelőt hozzá kell rendelni. 

 

A mobil zónákban lévő érzékelők nem rendelhetők hozzá 
routerhez. 

21. A 21. és 22. műveleti lépést minden olyan érzékelőre el kell 
végezni, amelynek mérési adatait routeren kívánja továbbítani a 
Saveris bázisnak. 

22. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik az asszisztens a mérés kezdetének és az újonnan 

regisztrált érzékelők listájának beállításaival. 
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23.  A mérés kezdete adott esetben elhalasztható. 
 

24.  Kattintson a [Befejezés] gombra a hardver üzembe 
helyezésének befejezéséhez. 

- Megjelenik a hardver sikeres konfigurációját jelző üzenet. 
25.  Nyugtázza az üzenetet az [OK] gombbal. 
- Az új hardver most már üzemkész. 
 

Pos: 93 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/00 Probelauf und Abnahme durchführen @ 0\mod_1189157354187_10044.docx @ 10260 @ 2 @ 1 
 

5.15. Próbaüzem végzése 
 

 
Próbaüzemet kell végezni, hogy a mérőrendszer 
kifogástalan működése biztosított legyen. 

 
Pos: 94 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/01 Systemverfügbarkeit prüfen Transport @ 9\mod_1303383777212_10044.docx @ 79434 @ 3 @ 1 
 

5.15.1. A rendszer rendelkezésre állásának ellenőrzése 
 

 
A rendszer rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez 
várja meg a Saveris bázis és az érzékelők első 
csatlakozását. 

>  A navigációs területen kattintson a Rendszer parancsra. 
- Az adatablakban a következő bejegyzések jelennek meg a 

fastruktúrában: 
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• Bázis 
• Rádióérzékelő  

◦ A fix zónához hozzárendelt rádióérzékelők. 

◦  A mobil zónához hozzárendelt rádióérzékelők. 
• Ethernet-érzékelő 
• Router 
• Cockpit egység 
• Hosszabbító 
• Konverter. 

 
 

 
Az elem mögött megjelenő csillag (*) jelzi, hogy az adott 
elem szinkronizálása a rendszerrel még nem fejeződött be 
(pl. konfiguráció módosításakor). 

 
 

1.  Nyissa meg a Rádióérzékelő bejegyzést. 
- Megjelennek a rendszerbe bejelentkeztetett rádióérzékelok 

aktív csatornái. 
2  A beállítások megnyitásához és a Rádióminőség 

ellenőrzéséhez kattintson rá az egyik csatornára. 
>  Ismételje meg a 2. kezelési lépést minden további érzékelőre. 

 

 
Ha egy érzékelőről hosszabb ideig nem érkezik érték, 
az érzékelő Conect gombján egy rövid nyomással 
ellenőrizze, hogy fennáll-e a kapcsolat az érzékelő és a 
Saveris bázis között. Az érzékelő LED kijelzője 
megmutatja a kapcsolat állapotát, ehhez lásd még: „A 
LED-kijelzők jelentősége az érzékelőkön”. 

 
Pos: 95 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/Systemtest durchführen @ 10\mod_1321361553028_10044.docx @ 103157 @ 3 @ 1 
 

5.15.2. Rendszerteszt végrehajtása 
Az egyszerű rendszerteszthez az alábbiak tartoznak: 
• A Rendszer főmenüben: 

◦ minden érzékelő látható, az érzékelők szinkronizálása 
befejeződött (egyik neve után sem szerepel * csillag 
szimbólum) 

◦ minden komponens a legfrissebb firmware verzióval 
rendelkezik 

◦ az Üzemi adatoknál: az érzékelők utolsó adatátvitela 
idejében megtörtént 

◦ az egyes érzékelők kommunikációs statisztikája jó 
• A zónák adatnézetében:  
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◦ a karbantartás alatt egyetlen lényeges riasztás sem történt 
◦ az ábrán (egyes mérési pontok kijelölése) a mérési pontok 

kijelölése a mérési ütemnek megfelelően, kihagyások nélkül 
következik. 

• Hozzon létre és nyugtázzon legalább egy SMS-, ill. email-
riasztást 

• Várjon meg egy automatikus jelentést vagy tesztelés céljából 
hozzon létre egyet az Extrák | Rendszerteszt menüben 

• Nincsenek nyitott riasztások az áttekintő ablakban 
Pos: 96 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/Systemtest durchführen Zusatz PRO @ 14\mod_1380717099925_10044.docx @ 177482 @  @ 1 
 

• Szabályozott felhasználói hozzáférés esetén: az engedélyezett 
dolgozók jogosultságaiknak megfelelően férnek hozzá a 
rendszerhez 

Pos: 97 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/Systemtest Zusatz mobil @ 10\mod_1321361722658_10044.docx @ 103189 @  @ 1 
 

• Az Utak5 főmenüben: 
◦ A befejezett utak mérési értékei és időtartama helyesen 

jelenik meg. 
◦ A mobil zónák adataiból létrehozható egy útszakasz az [Út 

rögzítése] paranccsal, amely megjeleníthető az Utak 
menüpont alatt. 

• A Saveris Cockpit egységen: 
◦ A Saveris Cockpit egységben a szoftverben konfigurált 

valamennyi mobil zóna és útleírás kiválasztható az 
Útbeállítások menüpontban. 

 ◦ Aktív út esetén a határértékek megsértése megjelenik a 
kijelzőn és a piros LED is jelzi. Ezek a Saveris Cockpit 
egységen nyugtázhatók. 

◦ Próbanyomtatás készítése: kinyomtat minden, 15 perces 
időközönkénti mérési értéket. A kiegészítő sorok és aláírási 
sorok a szoftver Rendszer főmenüjében definiáltak szerint 
jelennek meg. 

Pos: 98 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/06 ****Probelauf/Systemtest Hinweis Base-Backup @ 10\mod_1321606974422_10044.docx @ 103224 @  @ 1 
 
 

 
Sikeres rendszerteszt után a bázis biztonsági mentése 
javasolt, lásd: Biztonsági mentés a Saveris bázis adatairól,  
183. oldal. 

 
 
 
Pos: 99 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/07 **** Montage der Hardware/00 Hardware montieren @ 0\mod_1189157579984_10044.docx @ 10266 @ 3 @ 1 
 

                                                           
5 Csak mobil monitoring esetén 
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5.16. Hardver felszerelése 
 

 
A Saveris összetevő elemeinek felszerelésekor 
feltétlenül ügyelni kell a következő fejezet utasításaira: 
"Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.". 
Csak akkor szerelje fel a Saveris bázist és az 
érzékelőket a helyükre, ha a mérési rendszer a várako-
zásnak megfelelően működik. 
Fagypont alatti hőmérsékletnél a bázisban és az 
Ethernet-érzékelőben levő Li-ion akkumulátorok nem 
tölthetők. Kerülje ezeknek az elemeknek az 
elhelyezését olyan helyeken, ahol hosszan tartó 
fagypont alatti hőmérséklet uralkodik. 
A felszerelés után végezni kell ismét egy próbaüzemet 
a rendszerrel; ehhez továbbiak olvashatók: "Próbaüzem 
végzése". 

 
Pos: 100 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/07 **** Montage der Hardware/01 Base an der Wand montieren @ 0\mod_1189157492531_10044.docx @ 10264 @ 3 @ 1 
 

5.16.1. A Saveris bázis falra szerelése 
 

 
A Saveris bázis helyének kiválasztásakor ügyelni kell 
arra, hogy az a kábelezésnek megfelelően közel kell 
legyen a számítógéphez, és az áramellátási 
lehetőséghez. 

 
 
 

 
A szerelési anyagok (csavarok, tiplik stb.) nem 
tartoznak bele a szállított anyagokba. 

 

1. A fali tartót  a kívánt helyre kell helyezni. 
2. Egy ceruza segítségével a rögzítőcsavarok helyeit ki kell jelölni. 

 

 
A rögzítőcsavarok egymástól való távolsága 25 mm. 
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3. A rögzítési helyet a rögzítési anyagoknak megfelelően elő kell 
készíteni (pl. lyukat fúrni, tiplit betenni). 

4. A fali tartót illeszkedő csavarok segítségével rögzíteni kell. 
 

 

5. A Saveris bázist  a fali tartóra  fel kell tenni és csavarral  
kell rögzíteni. 
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Pos: 101 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/07 **** Montage der Hardware/01b  Base mit Standfuß @ 0\mod_1190975629546_10044.docx @ 10344 @ 3 @ 1 
 

5.16.2. A Saveris bázis felállítása a lábra 
 

 
A Saveris bázis elhelyezésének kiválasztásakor ügyelni 
kell a következő pontokra: 
• A Saveris bázis sima, csúszásmentes felületen kell 

álljon. 
• A Saveris bázis a kábelezésnek megfelelően elég 

közel kell álljon a felhasznált számítógéphez, és az 
áramellátási lehetőséghez. 

 

 

1. A Saveris bázist  a lábra  fel kell helyezni. 
2. A Saveris bázis a kívánt helyen fel kell állítani. 
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Pos: 102 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/07 **** Montage der Hardware/03 Fühler montieren @ 0\mod_1189157541812_10044.docx @ 10265 @ 3 @ 1 
 

5.16.3. Az érzékelő falra szerelése 
 

 
Az elhelyezés kiválasztásakor ügyelni kell a következő 
pontokra: 
• Az érzékelő hatósugarát nem szabad átlépni; 

továbbiak olvashatók lásd: Próbaüzem végzése,  
97. oldal és lásd: Rádióérzékelő bejelentkeztetése,  
49. oldal 

• Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy a mérési 
értékeket pl. közvetlen napsugárzás ne tudja 
meghamisítani. 

 
 

 
A szerelési anyagok (csavarok, tiplik stb.) nem 
tartoznak bele a szállított anyagokba. 

 

1. A fali tartót  a kívánt helyre kell helyezni. 
2. Egy ceruza segítségével a rögzítőcsavarok helyeit ki kell jelölni. 

 

 
A rögzítőcsavarok egymástól való távolsága 30 mm. 

3. A rögzítési helyet a rögzítési anyagoknak megfelelően elő kell 
készíteni (pl. lyukat fúrni, tiplit betenni). 

 
 

4. A fali tartót illeszkedő csavarok segítségével rögzíteni kell. 
 

 
A fali tartót a sík felületével a fal felé kell felcsavarozni. 
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5. Az érzékelőt  fel kell tenni a fali tartóba  úgy, hogy az 
bekattanjon. 

 

 
Azt, hogy az érzékelőt hogyan kell levenni a fali tartóról 
itt olvasható: "Az érzékelő kivétele a fali tartóból". 

 
 
Pos: 103 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/Hinweis Schutzgehäuse @ 8\mod_1297344248560_10044.docx @ 77024 @  @ 1 
 
 

 
A T1/T1D/T2/T2D/Pt/PtD/H4D rádióérzékelők a Saveris 
védőburkolattal (cikksz. 0572 0200) védhetők az ütésekkel 
vagy a nagynyomású tisztítással szemben. 

A védőburkolat két fele erőzáró módon, szorosan 
összekapcsolódik egymással, még akkor is, ha a 
csavarokat már kilazították. A csavarok meglazításához 
helyezzen óvatosan egy csavarhúzót a külső csavarokhoz. 
Ennek során ügyeljen rá, hogy a körbefutó tömítést ne 
sértse meg. 

A Saveris védőburkolat szerelésekor a csavarokat 
szorosan meg kell húzni, és a nem használt csatlakozókat 
a mellékelt záródugókkal le kell zárni, hogy biztosított 
legyen az IP 69 K védettség. 
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Pos: 104 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/07 **** Montage der Hardware/04 System prüfen @ 0\mod_1191327191562_10044.docx @ 10354 @ 3 @ 1 
 

5.16.4. A mérési rendszer ismételt ellenőrzése 
> Az ismételt próbaüzem elvégzése a mérési rendszeren 

olvasható "Próbaüzem végzése". 
 

 
A hardver felszerelése után el kell végezni egy ismételt 
próbaüzemet, hogy a mérési rendszer kifogástalan 
működése ellenőrzött legyen. 
Így felismerhető ha adott esetben van olyan érzékelő, 
mely a Saveris bázis elérési tartományán kívülre esik, 
vagy a rádiókapcsolat építési adottságok miatt zavart. 

 
Pos: 105 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 106 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_10044.docx @ 10049 @ 2 @ 1 
 

6 A termék használata 
Pos: 107 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_01 @ 0\mod_1189076833359_10044.docx @ 10251 @ 2 @ 1 
 

6.1. Kezelőfelület 
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan épül fel a Saveris 
szoftver kezelőfelülete. 

 
Pos: 108 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_02 @ 1\mod_1197983797765_10044.docx @ 10435 @  @ 1 
 
 
 

 
Pos: 109 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_03 PROF @ 4\mod_1246538931313_10044.docx @ 45698 @  @ 1 
 
 
 

 Menüsor 
 
 

Menü Magyarázat 

 

Minden olyan funkció, amely a megnyitáshoz, a 
bezáráshoz, a mentéshez és nyomtatáshoz 
szükséges.  
A legutóbb használt fájlok lista formájában 
rendelkezésre a megnyitáshoz. 
Ebben a menüben lehet a programot bezárni is.

 
A Küldés paranccsal a mérési 
eredmények e-mailben elküldhetők.  

 Fájlba menti az aktuális kiválasztást.  

 Kinyomtatja az aktuális nézetet. 
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Menü Magyarázat 

A bázis vizualizált LED-jei riasztási állapot 
kijelzéseként a szoftverben: nincs riasztás 
(zöld), főriasztás (villogó piros), figyelmeztetés 
(villogó narancs), rendszerriasztás (villogó 
sárga). 

 A menüsor beállítási lehetőségei. 

Start Menüszalag, többek között a Vágólap, a zónák 
szerkesztése, a kiértékelés, a táblázatos és 
diagramnézet funkciókat tartalmazza. 

Szerkesztés A diagramok, illetve táblázatok kiértékelési 
funkciói, valamint a görbék és tengelyek 
beállítási lehetőségei diagram nézetben. 

Sablon A jelentések fejlécének kiválasztása és a 
sablonok szerkesztési funkciói 

Szeviz Extrák A szervizadatok (pl. a szoftver verziószáma) 
megjelenítése  

Projekt 
kiválasztása 

Az összes létrehozott projekt kiválasztása. 

 
Pos: 110 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_04 @ 1\mod_1197983805828_10044.docx @ 10437 @  @ 1 
 
 
 
 

 Adatterület 
 Az adatterületen zajlik a mérési adatok kezelése. Új mérési 

érték csoportok képezhetők, és a csoport egyes csatornáin 
belül az adatok átmásolhatók. 

 
Pos: 111 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_05 @ 1\mod_1197983809546_10044.docx @ 10438 @  @ 1 
 

 Kijelző terület 
A kijelző területen a mérési értékek grafikus és táblázatos 
megjelenítése, valamint a beérkezett riasztások listázása 
történik. 

 
Pos: 112 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_05_Zusatz_PROF @ 1\mod_1197983813453_10044.docx @ 10439 @  @ 1 
 
 

Több mérési sor adatait lehet megnyitni, és a regiszteren 
keresztül váltani lehet közöttük. 

 
Pos: 113 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_06_Prof @ 2\mod_1207052422797_10044.docx @ 14024 @  @ 1 
 

 Naptár és riasztások nyugtázása 
Offline módban (olvasható: A Start | Üzemmód menü oldal 
109), megjelenik a naptár, mely az adatkészletek közötti gyors 
navigációt segíti. A kijelző területen az adatsorozatok a 
meghatározott napra kattintva a naptárban, vagy lenyomott 
egérgombbal több napos időszakot kijelölve a naptárban 
nyílnak meg. 
Online módban ez a terület mutatja a riasztások nyugtázását, 
melyek a beérkezett riasztások igazolásai. 

 
 
Pos: 114 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_07 @ 1\mod_1197983827015_10044.docx @ 10441 @  @ 1 
 

 Navigációs terület 
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A navigációs területen lehet átváltani  
• az Adatok kijelzése, és 
• a Riasztások beállításai, a Rendszer és a Jelentések 

almenüire. 
 
 
Pos: 115 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/01 Start/02_Bedienoberfläche_08 @ 1\mod_1197984029171_10044.docx @ 10442 @  @ 1 
 

 Állapotsor 
A szoftver állapotának információit mutatja be. 

 
 
Pos: 116 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/00 Menüs und Befehle @ 0\mod_1190279903078_10044.docx @ 10325 @ 3 @ 1 
 

6.2. Menük és parancsok 
Ebben a fejezetben olvasható, hogy milyen menük és parancsok 
állnak rendelkezésre, és mire használhatók ezek a parancsok. 

Pos: 117 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/00 Menü Start @ 0\mod_1190280034765_10044.docx @ 10326 @ 5 @ 1 
 

6.2.1. Start 
Pos: 118 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/01 Zwischenablage @ 0\mod_1189605664203_10044.docx @ 10293 @ 5 @ 1 
 
 

A Start | Köztes tár menü 

Menü funkció Leírás 

Másolás Bemásolja a kijelölt elemet a köztes tárba. 
 
Pos: 119 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/02 Bearbeiten @ 0\mod_1189605697875_10044.docx @ 10294 @ 5 @ 1 
 
 
 

Start | Zónák szerkesztése menü 

Menüfunkció Leírás 

Zóna 
módosítása 

Módosítja a csatornák hozzárendelését a 
kijelölt zónához. 

Új zóna Új mérési érték csoportot hoz létre. 

Törlés Törli a kijelölt elemet. 

Átnevezés Átnevezi a kijelölt zónát. 
 
Pos: 120 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/05 Berichte erstellen @ 14\mod_1372853119429_10044.docx @ 169884 @ 5 @ 1 
 
 
 

Start | Jelentések készítése menü 

Menüfunkció Leírás 

Egyszeri 
jelentés 

Jelentés tartalmának beállítása és egyszeri 
jelentés készítése. 

 
Pos: 121 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/PRO/05 Berichte erstellen_Zusatz Pro @ 15\mod_1381822562300_10044.docx @ 178128 @  @ 1 
 
 
 

 

MKT jelentés Elkészíti a kiválasztott zóna visszamenőleges 
MKT-jelentését (Mean Kinetic Temperature) 
PDF-jelentés formájában. Kiválasztható a 
jelentési időszak, a csatornák és az aktiválási 
energia. 
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Pos: 122 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/PRO/02b PRO Betriebsart @ 0\mod_1189607565734_10044.docx @ 10303 @ 5 @ 1 
 
 

A Start | Üzemmód menü 

Menü funkció Leírás 

Online A mérés egyidőben történik, ami azt jelenti, 
hogy az adatok automatikusan frissülnek. 
Online módban nem lehet a naptáron keresztül 
időszakot kiválasztani. 

Offline A mérés időben késleltetett, ami azt jelenti, 
hogy a lehívott adatok nem frissülnek 
automatikusan. 
Csak akkor kerülnek lehívásra az adatok a 
bázisból, amikor a szoftverben aktívan 
dolgozik, pl. a nézet megváltoztatásakor vagy 
egy másik csoport megnyitásakor. 

 
Pos: 123 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/03 Auswertung @ 0\mod_1189605812562_10044.docx @ 10295 @ 5 @ 1 
 
 
 

A Start | Kiértékelés menü 

Menü funkció Leírás 

Nap Felkínálja a naptárat, a naptári napokat, hogy a 
megfelelő nap, vagy napok adatait az 
adatbankból lehívja. 

Hónap Felkínálja a naptárat, a hónapokat, hogy a 
megfelelő hónap adatait az adatbankból lehívja.

 
Pos: 124 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/PRO/04-2 PRO Ansicht @ 0\mod_1189607578640_10044.docx @ 10305 @ 5 @ 1 
 
 
 

A Start | Nézet menü 

Menü funkció Leírás 

Grafika A mérési értékeket grafikusan jeleníti meg, 
bejelölt jelölőnégyzet esetén. 

Táblázat A mérési értékeket táblázatosan jeleníti meg, 
bejelölt jelölőnégyzet esetén. 

Riasztások A kiadott riasztásokat jeleníti meg, bejelölt 
jelölőnégyzet esetén. 

Diagram A grafikus megjelenítés opciója. A mérési 
értékek diagram formában jelennek meg. 

Hisztogram A grafikus megjelenítés opciója. Az aktuális 
mérési érték oszlopként jelenik meg. 
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Menü funkció Leírás 

Monitor A grafikus megjelenítés opciója. A mérési 
értékek olyan mezőben jelennek meg, mely 
szabadon pozicionálható egy háttérképen 
keresztül. 

 

 
Pos: 125 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/PRO/PRO Notizen @ 5\mod_1265817414471_10044.docx @ 57294 @ 5 @ 1 
 

Menü Start | Megjegyzések 

Menü funkció Leírás 

Beillesztés Szabad szöveges megjegyzést lehet 
hozzáfűzni kívánt csatorna kiválasztható 
időpontjához.  
A Megjegyzés a Grafika képernyőn sárga 
ikonként látható, míg a nézet táblázatban levő 
cellában piros háromszögként. Az egér 
ráhúzása után a beírt megjegyzés szövege 
jelenik meg. A kontextusmenüben a 
megjegyzés szerkeszthető és törölhető. 

 
Pos: 126 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/06 Hashcode @ 14\mod_1372853385846_10044.docx @ 169918 @ 5 @ 1 
 
 
 

Start | Hash kód menü 

Menüfunkció Leírás 

Hash kód A mérési értékek Hash-értékének 
megjelenítése. 

 
Pos: 127 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/01 Start/Suchen @ 5\mod_1265818091694_10044.docx @ 57325 @ 5 @ 1 
 

Menü Start | Keresés 

Menü funkció Leírás 

Keresés Egy keresőablak nyílik meg az Adatok és 
Rendszer navigációs területen, amelyben 
szöveges kereséssel zónák és csatornák között 
lehet keresni. 

 
Pos: 128 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/02 Bearbeiten/00 Menü Bearbeiten @ 0\mod_1190280106796_10044.docx @ 10327 @ 5 @ 1 
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6.2.2. Feldolgozás 
Pos: 129 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/02 Bearbeiten/PRO/02 Bearbeiten (Diagramm)_Pro @ 0\mod_1193998566609_10044.docx @ 10369 @ 5 @ 1 
 
 

Szerkesztés diagram nézetben 
A Szerkesztés (diagram) menü csak akkor jelenik meg, ha a 
diagram az ablakba kattintva aktiválódik. 

 

A Szerkesztés | Eszközök menü (diagram) 

Menüfunkció Leírás 

Nagyítás A diagramablakba rajzolt négyzet segítségével 
a körbehatárolt területet felnagyítható. Ez a 
funkció az online üzemmódban végzett 
méréskor is hasznos. Ekkor azonban a 
megjelenített részlet mindig az aktuális értéket 
mutatja.  
Az [Eredeti méret] parancsra kattintva a 
diagram ismét teljes méretében jelenik meg. 

Szálkereszt A mérési görbe egy pontjára kattintva 
megjelenik egy szálkereszt, amellyel végig 
lehet haladni a görbén. Ennek során megjelenik 
a dátum, az időpont, a mérési érték száma és a 
mérési érték. 

Kiegyenlítő-
görbe 

A kiegyenlítőgörbék olyan segédeszközök, 
amelyek a nagy, áttekinthetetlen 
adatmennyiségek jobb kiértékelését segítik. 
Ezek elnyomják a szélsőségeket, és a görbe 
tényleges futását elméleti, matematikai 
függvénnyel utánozzák. 
A mérési görbére kattintva megjelenik a 
kiegyenlítőgörbe. Az állapotsorban 
megjelennek a regressziós együtthatók. 

Határértékek Aktiválja a jelölőnégyzetet a diagram 
határértékeinek megjelenítéséhez. 

Szerkesztés | Betűtípus menü 

Menüfunkció Leírás 

Betűtípus Megnyitja a rendelkezésre álló betűtípusok 
listáját. 

Betűméret Megnyitja a rendelkezésre álló betűméretek 
listáját. 
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A Szerkesztés | Görbék menü (diagram) 

Menüfunkció Leírás 

K:1, K:n Jelmagyarázat a diagramhoz. Egy görbe 
bejegyzésére kattintva megjelenik a görbe 
tulajdonságainak párbeszédablaka. 

 
 
Pos: 130 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/02 Bearbeiten/PRO/03 Bearbeiten (Tabelle)_PRO @ 15\mod_1381823336522_10044.docx @ 178196 @ 55 @ 1 
 
 

Feldolgozás táblázat nézetben 
A Feldolgozás menü (Táblázat) csak akkor jelenik meg, ha a 
táblázat egy kattintástól az ablakban aktívvá válik. 
Szerkesztés | Képletek menü (táblázat) 

Menüfunkció Leírás 

Új képlet Megnyit egy beviteli ablakot az új számítási 
képlet megadásához.  

Képlet 
módosítása 

Lehetővé teszi a már meglévő képlet 
szerkesztését. 

Képlet törlése Meglévő képlet törlése. 
 

A Feldolgozás |Eszközök menü (Táblázat)  

Menü funkció Leírás 

Kijelölés Adatokat jelöl ki egy meghatározható 
időszakra vagy meghatározható sorra 
(indexterület). 

Kijelölések 
megszüntetése

Megszünteti a kijelölést. 

További idők 
(minimum, 
maximum, 
középérték) 

A táblázat végére beilleszt egy sort a az 
egész táblázat megfelelő értékével. 

 
A minimális, maximális és átlagérték 
táblázatban definiált 
időszak/indextartomány segítségével 
történő meghatározása nem 
lehetséges. 

Sűrítés Meghatározható időintervallumumokra sűríti a 
táblázatot. 
Az egyes intervallumokra csak az első és 
utolsó érték jelenik meg. A további mérési 
adatok rejtve maradnak. 

Sűrítés törlése Megszünteti a kijelölést. 
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Szerkesztés | Betűtípus menü 

Menüfunkció Leírás 

Betűtípus Megnyitja a rendelkezésre álló betűtípusok 
listáját. 

Betűméret Megnyitja a rendelkezésre álló betűméretek 
listáját. 

 

A Feldolgozás |Keresés menü (Táblázat) 

Menü funkció Leírás 

Minimum A táblázaton belül, a kiválasztott csatorna 
legkisebb mérési értékét mutatja meg. 

Maximum A táblázaton belül, a kiválasztott csatorna 
legnagyobb mérési értékét mutatja meg. 

 
Pos: 131 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/02 Bearbeiten/PRO/04 Bearbeiten (Zahlenfeld) @ 0\mod_1189673582453_10044.docx @ 10312 @ 5 @ 1 
 
 

Feldolgozás képernyő nézetben 
A Feldolgozás (Képernyő) csak akkor jelenik meg, ha a diagram 
egy kattintástól az ablakban aktívvá válik. 

 

A Feldolgozás | Eszközök menü (Képernyő) 

Menü funkció Leírás 

Háttérkép Megnyitja a Megnyitás párbeszédablakot a 
monitor háttérképének kiválasztásához. A 
következő képformátumok illeszthetők be: 
.bmp, .jpg, .wmf, .ico és .gif. 

Háttérszín Megnyitja a Szín párbeszédablakot a monitor-
háttérszín kiválasztásához. 

Beillesztés | 
Proporcionális,
Formátumkitöltő

A háttérképnek a számmezőbe való 
beillesztésének a beállítása: 
• Proporcionális: a kép nagysága az ablak 

szélességéhez, illetve magasságához 
igazítva, az ablakba központosítva kerül 
bele. 
A kép magasságának, és szélességének 
arányát eközben megtartja. 

• Képkitöltő: a képet úgy nyújtja meg, hogy az 
az egész ablakot kitöltse. 

Újrarendezés Visszavonja a számmezők rendezését. 
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Szerkesztés | Képletek menü (monitor) 

Menüfunkció Leírás 

Beillesztés Nyilak és szövegmezők beillesztése. 

Törlés Törli a kiválasztott elemet. 

Szín A kiválasztott elem színének beállítása. 

Visszavonás Visszavonja a legutolsó módosítást. 
 
 
 
 
 

 
A számmezőket a jobb egérgomb segítségével lehet 
kívánság szerint beállítani. Így lehet például a kereteit, 
vagy az áttetszőségét be- és kikapcsolni. 
A bal egérgombbal lehet a mezőket eltolni, vagy 
méretüket megváltoztatni. 

 
Pos: 132 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/04 Menü Achsen @ 14\mod_1372857955826_10044.docx @ 170204 @ 5 @ 1 
 

6.2.3. Tengelyek 
Pos: 133 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/04 Achsen @ 14\mod_1372856833485_10044.docx @ 170170 @ 555 @ 1 
 
 

Tengelyek | Tengelyek menü 
Ebben a menüben állítható be az érték- és időtengely. 

Tengelyek | Értéktengely menü 

Menüfunkció Leírás 

Osztás A felső és alsó határérték, valamint az osztás 
(finom/durva) beállítása. 

Tengelyek | Időtengely menü 

Menüfunkció Leírás 

Osztás Az osztás (finom/durva) beállítása. 
 
Pos: 134 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/05 Menü Vorlage @ 0\mod_1190280258593_10044.docx @ 10329 @ 5 @ 1 
 

6.2.4. Minta 
Pos: 135 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/05 Vorlage @ 0\mod_1188997033281_10044.docx @ 10232 @ 55 @ 1 
 
 

Menü Minta | Minta  
Ebben a menüben kell kiválasztani egy alapmintát, amelybe azok 
az adatok kerülnek, melyek et tárolni vagy kinyomtatni kíván.  
A minták a protokollfejekben különböznek, vagyis a a cég logoja, a 
címmező, vagy a statisztikai adatok megadásában. 

Menü Minta | Feldolgozás 

Menü funkció Leírás 

Minta 
feldolgozása 

Lehetővé teszi egy meglévő mintával való 
munkát. 
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Új minta 
készítése 

Lehetővé teszi egy új minta elkészítését. 

 
Pos: 136 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/09 Menü Service @ 14\mod_1372858131876_10044.docx @ 170238 @ 3 @ 1 
 

6.2.5. Szerviz 
Pos: 137 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/09 Service @ 14\mod_1372856438260_10044.docx @ 169996 @ 5 @ 1 
 
 

Szerviz | Szerviz menü 
Ebben a menüben jeleníthetők meg a szervizadatok.  

Menüfunkció Leírás 

Szervizadatok 
megjelenítése

Létrehoz egy *.html fájl a szervizadatokkal.  

 
A szervizadatok között megtalálható a 
szoftver verziószáma.  

 
Pos: 138 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/06 Menü Projekt auswählen @ 3\mod_1233571007869_10044.docx @ 23703 @ 3 @ 1 
 

6.2.6. Projekt kiválasztása 
A már meglevő projektek projektadatai a választómenüben 
jelennek meg, így nincs szükség a szoftver ismételt indítására. 

Pos: 139 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/07 Menü Stilvorlage @ 0\mod_1190378356765_10044.docx @ 10333 @ 5 @ 1 
 

6.2.7. Stílus 
A programablak színsémáinak választéka. 

Pos: 140 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/03 Gruppen einrichten/organisieren/00 Zonen anlegen und löschen @ 0\mod_1190280348609_10044.docx @ 10330 @ 5 @ 1 
 

6.3. Zónák létrehozása, módosítása és törlése 
Miután megismerkedett a Saveris szoftver menüivel, rátérhet 
a zónák megadására, hogy helyszínek szerint csoportosítsa az 
érzékelőket. Például egy zónába gyűjtse össze a raktárhelyiségben 
található érzékelőket, és egy másikba a hűtőhelyiségekben lévő 
érzékelőket. 

 
 

 
Ha működés közben módosít vagy töröl zónákat, az 
hatással lesz az utólagos PDF-jelentéskészítésre. Mivel 
ezek a változások visszamenőleg is érvényesek, a zónák 
minden konfigurációs adata felülíródik. 

Visszamenőleg, a múltra vonatkozó PDF-jelentés 
készítésekor a rendszer kizárólag a zóna legaktuálisabb 
konfigurációját használja a jelentéskészítéshez. Az 
adatbázis biztonsági mentése hiányában a módosított, ill. 
törölt zónák visszakövethetősége nem biztosított. 

 
 
Pos: 141 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/Kühlcontainer einrichten - Transport/Mobile Zone anlegen Erklärung @ 8\mod_1291308189666_10044.docx @ 74539 @  @ 1 
 
 
 
 
 

A rádióérzékelők hozzárendelése a zónákhoz az Üzembe helyező 
asszisztensben történik. Ez később a Start | Szerkesztés menübe 
módosítható.  

 
Egy mobil zónához legfeljebb 4 rádióérzékelőt lehet 
hozzárendelni, egy úton belül pedig legfeljebb 2 mobil 
zónát lehet egyidejűleg felügyelni. 
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Pos: 142 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/03 Gruppen einrichten/organisieren/04 Zonen anlegen Transport @ 8\mod_1299139806592_10044.docx @ 77294 @ 3 @ 1 
 

6.3.1. Zónák meghatározása 
1. A navigációs területen kattintson a Fix zónák, ill. a Mobil 

zónák parancsra. 
- Az adatterületen megjelennek a rendelkezésre álló zónák. 
2.  A Start | Zónák szerkesztése menüben válassza az Új zóna 

parancsot. 
- Megjelenik az Új zóna párbeszéd. 
3. Adott esetben a nem szükséges csatornát deaktiválni kell. 

 

 
Legalább egy csatornát aktiválni kell. 
Ha egy új zónát hoz létre, készítsen másolatot a Zóna1 
alapértlemezett csoport egy vagy több csatornájáról. 
A mobil zónában az érzékelő minden csatornáját 
ugyanazon zónához kell hozzárendelni. 

4. A Név mezőben adja meg az új zóna nevét. 

 
Legfeljebb 15 karaktert tartalmazó zónaneveket adjon 
meg. 

5. Nyugtázza a bevitelt az [OK] gombbal. 
- Az Új zóna párbeszéd bezáródik, és az új zóna megjelenik az 

adatterület fastruktúrájában. 
Pos: 143 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/03 Gruppen einrichten/organisieren/06 Zonen ändern Transport @ 8\mod_1299139946694_10044.docx @ 77327 @ 3 @ 1 
 

6.3.2. Zónák módosítása 
A meglévő zónákhoz hozzádhat csatornákat. Azokat a csatornákat, 
amelyekre a zónában már nincs szükség, törölheti, Ezenkívül 
megváltoztathatja a zóna nevét. 

 

1.  A navigációs területen kattintson a Fix zónák , ill. a Mobil 
zónák parancsra. 

- Az adatterületen megjelennek a rendelkezésre álló zónák. 
2.  - Az adatterület fastruktúrájában jelölje ki azt a zónát, amelyet 

módosítani kell. 
3.  A Start | Zónák szerkesztése menüben válassza a Zóna 

módosítása parancsot. 
- Megnyílik a Zóna módosítása ablak. 
4. Kattintson annak a csatornának a jelölőnégyzetére, melyet a 

zónához hozzá kíván rendelni, illetve deaktiválni kíván, amikor 
a csatorna az adott zónából eltávolításra kerül. 

5.  A Név mezőben írja felül a zónanevet. 
6.  Nyugtázza a bevitelt az [OK] gombbal. 
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Pos: 144 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/03 Gruppen einrichten/organisieren/07 Zonen löschen Transport @ 8\mod_1299140068152_10044.docx @ 77360 @ 2 @ 1 
 

6.3.3. Zónák törlése 
 

1. Kattintson a navigációs területen a Fix zónák, ill. Mobil zónák 
parancsra. 

- Az adatmezőben megjelennek a rendelkezésre álló zónák. 
2.  A fastruktúrában kell megjelölni azt a zónát, amelyet törölni kell. 
3.  A Start | Zónák szerkesztése menüben válassza a Törlés 

parancsot. 
- A zóna külön utalás nélkül törlésre kerül. 

 
 

 
A program törölt jelöléssel látja el a zónát az adatbázisban 
és megszünteti azt, de nem törli ténylegesen. A 
megszüntetettt zóna csak abban az időtartományban 
látható, amelyben aktív volt. 

 
 
 
Pos: 145 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/03 Gruppen einrichten/organisieren/08 Zonen zuweisen @ 5\mod_1265903157303_10044.docx @ 57354 @ 2 @ 1 
 

6.3.4. Zónák hozzárendelése 
A zónákhoz való hozzáférést korlátozhatja felhasználókra vagy 
felhasználói csoportokra. Többszörös hozzárendelés is lehetséges. 

 

 
Alapesetben a zónák minden felhasználó számára 
láthatók. 

 

✓ A felhasználók, illetve a felhasználói csoportok az Active 

Directoryban kerülnek létrehozásra. 
 

1. A navigációs területen kattintson a Rendszer parancsra. 
 

2. A Rendszer | Biztonság menüben válassza a Jogosultságok 
parancsot. 

- Megnyílik a Jogosultságok ablak. 
3. Jelölje ki azokat a zónákat, amelyek hozzáférését korlátozni 

kívánja. 
4. Kattintson a [Keresés] gombra. 
- Megnyílik a Keresés ablak, amelyben megjelennek az Active 

Directoryban szereplő felhasználók, illetve felhasználói 
csoportok. 

5. Jelölje ki azokat a felhasználókat, illetve felhasználói 
csoportokat, amelyek hozzáférést kapnak a kiválasztott 
zónához. 

6. Nyugtázza a bevitelt az [OK] gombbal. 
- A Jogosultságok ablakban a kiválasztott felhasználók adott 

zónához való hozzárendelése látható. 
7. Kattintson az [OK] gombra. 
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Pos: 146 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/Tour planen - Transport/Tour planen @ 8\mod_1291303318802_10044.docx @ 74505 @ 3353333 @ 1 
 

6.4. Út beállítása 

6.4.1. Útleírás 
1. A navigációs területen kattintson az Útkezelés bejegyzésre. 
- Az adatterületen megjelenik az Útleírás párbeszéd. 

 

 

2. Válassza az [Új útleírás] bejegyzést. 
 

3. Adja meg az új útleírás nevét. A név megjelenik az útnaptárban 
és a Saveris Cockpit egységben. 

4. Adja meg az információkat.  
5. Zárja be a párbeszédet. 
- Megjelenik egy megerősítő kérdés, hogy el kívánja-e tárolni az 

információkat. 
6. Kattintson az [Igen] gombra. 
- Ezzel elmenti az útleírást, amely az úttervezésnél hozzáadható 

egy úthoz. Az útleírás átkerül a Saveris Cockpit egységre, és 
ott kiválasztható. 

 
 

 
A Saveris Cockpit egység maximálisan 100 útleírás 
kezelésére képes. 

 
 
 
 

6.4.2. Utak tervezése 
 
 

 
Ez a leírás csak azokra az utakra vonatkozik, amelyeket a 
jövőre terveznek. Ezekhez a szoftver létrehoz egy utat. Ez 
az eljárás akkor javasolt, ha az útrögzítéshez nem Saveris 
Cockpit egységet használnak. 
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1. A navigációs területen kattintson az Útkezelés bejegyzésre. 
- Az adatterületen megjelenik az Út tervezése párbeszéd. 

 

 

2. Válassza az [Új útkártya] bejegyzést. 
 

3. Adja meg az új út nevét. A név megjelenik az útnaptárban és a 
Saveris Cockpit egységben. 

4. Válassza ki a mobil zónátkat.  
> Ha szükséges: Adja hozzá az útleírást. 
5. Válassza ki azt az időszakot, amikor az utat végre kell hajtani.  
6. Zárja be a párbeszédet. 
- Megjelenik egy megerősítő kérdés, hogy el kívánja-e tárolni az 

információkat. 
7. Kattintson az [Igen] gombra. 
- Ezzel elmenti az utat, amely tervezett útként megjelenik az 

útnaptárban.  
 
 

 
A még meg nem történt utak csak a navigációs terület 
Útkezelés részében módosíthatók. 
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6.4.3. Utak meghatározása 
 
 

 
Ez a funkció a már meglévő mérési adatok utakhoz történő 
utólagos hozzárendelésére szolgál. 

 
 

1. A navigációs területen kattintson a Mobil zónák bejegyzésre. 
2. Válassza az Út meghatározása opciót. 
- Megnyílik az Út definiálása ablak. 
3. Határozza meg a kívánt utat. Az [Ettől az útleírástól] opcióval 

átvehetők egy már létrehozott útleírás kiegészítő információi 
ehhez az úthoz. 

4. Nyugtázza a bevitelt a [Kész] gombbal. 
- Ezzel elmenti az utat, amely megjelenik az útnaptár. 

6.4.4. Utak megjelenítése 
1. A navigációs területen kattintson az Útkezelés bejegyzésre. 
2. Válassza az Útnaptár opciót. 

 

 

1 A megjelenített mobil zónák kiválasztása 
2 Beállítható szűrési lehetőségek 
3 Naptárnézet 
4 A már megtörtént utak és a Saveris bázisra történő adatátvitel 

állapotának áttekintése: 
• zöld: adatátvitel kész 
• sárga: adatátvitel pillanatnyilag folyamatban 
• vörös: adatátvitelre nem került sor 

5 A tervezett utak fehér színnel jelennek meg 
6 A már megtörtént utak narancs színnel jelennek meg. Az 

útadatok az Utak naviációs terület a környezeti menüjén 
keresztül jeleníthetők meg. 
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6.4.5. Utak keresése 
1. A navigációs területen kattintson az Útkezelés bejegyzésre. 
2. Válassza az Út keresó opciót. 

3. Válassza ki, ill. adja meg a kívánt keresési opciókat. 
 
 

 
Ha egy bizonyos időszakon belüli utakat keres, a rendszer 
egészében veszi figyelembe az utat. Ha az útnak csak egy 
része található a keresett időszakban, nem jelenik meg 
találati eredmény. 

 
 

4. Kattintson a [Keresés] gombra. 
- Megjelennek a találati eredmények. 
5. Jelölje ki az eredménylistában a kívánt bejegyzést. 
6. Kattintson a [Megjelenítés] gombra. 
- A kiválasztott útadatok megjelennek az Utak kezelése 

navigációs területen. 

6.4.6. Utak módosítása 
1. A navigációs területen kattintson az Utak bejegyzésre. 
2. Válassza az Út módosítása opciót. 
- Megnyílik az Út definiálása ablak. 
3. Végezze el a kívánt módosításokat. 
4. Kattintson a [Tovább] és a [Kész] gombra. 
- Ezzel módosította az utat. 

Pos: 147 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/00 Alarme konfigurieren @ 0\mod_1189675468671_10044.docx @ 10313 @ 255 @ 1 
 

6.5. Riasztások konfigurálása 

Tudnivalók a riasztási funkcióval kapcsolatban 
• A Saveris-rendszerben kiadott riasztások elsősorban arra 

szolgálnak, hogy idejében felhívják az üzemeltető figyelmét 
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arra, hogy olyan problémák keletkeztek, amelyek 
veszélyeztethetik az adatok adatbázisban történő folyamatos 
rögzítését. Ezt követően általában valamilyen intézkedés 
szükséges. 

• A riasztások egyszeri, valószínű vagy rendszeres működési 
hibákra való utalások. A cél az üzem közben fellépő riasztások 
számának alacsony szinten tartása, és ahol lehetséges, 
kizárása. A több száz nem nyugtázott riasztás nem csak a 
hibakeresést nehezíti meg komolyabb esetben, hanem egyúttal 
a rendszer reakcióképességét is lassítja a kezelés során. 

A riasztások konfigurálását három lépésben kell elvégezni: 
1. A riasztási csoportok kijelölése. 

A riasztási csoporttal kell meghatározni, hogy melyik 
érzékelőknél, milyen feltételek mellett legyen kiadva riasztás.  

2. Címzett beállítása. 
A riasztási csoportokkal a rendszerriasztásokra és a 
csatornavonatkozású riasztásokra vonatkozóan beállítható, 
hogy melyik érzékelők esetében és milyen feltételek mellett 
legyen kiadva riasztás.  

3. Szabályok meghatározása. 
A szabályokkal meghatározza, hogy melyik dolgozót kell 
értesíteni, ha az egyik csoportban riasztás kiadására kerülne 
sor, és melyik dolgozót kell értesíteni, ha a riasztás nincs 
visszaigazolva. 

Pos: 148 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/Alarm Hinweis mobile Zonen Transport @ 9\mod_1310626216847_10044.docx @ 82114 @  @ 1  
 
 

 
Mivel a mibel egységeket felügyeló érzékelők általában 
nem előírt körülmények között üzemelnek (pl. a TGK 
nyugalmi a időszak során nem hűt), az irányértékek csak 
az út testreszabása után számítanak relevánsnak. Ezért a 
Saveris bázis csak a mobil zónákban lévő érzékelők 
számára ad ki rendszerriasztást – ekkor a határérték-
megsértések elnyomódnak. 

 
 
Pos: 149 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/01 Alarm vorkonfigurieren - 00 Alarme der Base einrichten @ 12\mod_1338379733044_10044.docx @ 125904 @ 344 @ 1 
 

6.5.1. A bázis riasztásainak beállítása 

 
Az érzékelő / bázis csak a Riasztások kezelése menüből 
történő kilépés után alkalmazza a konfiguráció 
módosításait!  
Ezért a módosítások után lépjen ki a Riasztások kezelése 
menüből. 

 
 

6.5.1.1. Riasztások beállítása 
1. Kattintson a navigációs területen a Riasztások kezelése 

pontra. 
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- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 
Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtázáshoz almenü. 

2. Kattintson a Bázis riasztási beállítások elemre. 
- A kijelzőn megjelennek a Bázis riasztási beállításai. 

 

 

Ábrázolás  Magyarázat  

Bázis riasztási 
beállításai 

A bázis riasztásainak beállítási lehetőségei 

A PC nem jelentkezik: Nincs visszajelzés a 
PC-től 

A memória majdnem megtelt: Riasztás a 
bázis memória túlcsordulása esetén. 

Nincs GSM-hálózat: Riasztás hiányzó GSM 
kapcsolat esetén. 

SMS túlcsordulás: Riasztás SMS küldési 
hiba esetén. 

Áramkimaradás: Riasztás a bázis 
áramellátásának kimaradása esetén. 

Riasztási feltételek Nyugtázott riasztások ismételt aktiválása 
[min] után: a már nyugtázott riasztások a 
megadott idő letelte után ismét aktiválódnak. 

Riasztás 
aktiválása a 
bázison 

Relé 

Hangjelzés 

Fényjelzés 
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Ábrázolás  Magyarázat  

Bővített 
beállítások 

Nincs rádiójel (fix) [min] 

Nincs jel a hálózati komponensektől [min] 

Nincs rádiójel (mobil) [h] 

Bevitel 
alkalmazása 

Menti a riasztási beállításokat. 

Összes aktiválása Aktiválja az összes rendelkezésre álló 
riasztási beállítást. 

Idővezérlés 
aktiválása 

Aktiválja a beállított idővezérlést. 

Idővezérlés 
riasztások 

Megnyitja az ablakot az idővezérlés 
beállításához. 

 

3. A bázis riasztási paramétereinek beállítása. 
4. Kattintson a Bevitel alkalmazása gombra. 
5. Kilépés a Riasztások kezelése menüből. 
- A riasztási beállítások átvitelre kerülnek a készülékekre. 

6.5.1.2. Idővezérlés beállítása 
 
 

 
Az idővezérléssel a rendszerben valamennyi riasztás 
szünetel/aktiválódik. 

 
 

1. Kattintson az Idővezérlés aktiválása-ra. 
- Az Idővezérlés riasztások gomb aktiválódik.  
2.  Kattintson az Idővezérlés riasztások-ra. 
- Megjelenik egy beviteli ablak a teljes idővezérléssel. Az 

idővezérlés gyárilag ki van töltve hétfőtől vasárnapig 0:00 – 
24:00 óráig. 

3. A jobb egérgombbal kattintson az egyik időbejegyzésre és 
válassza a Törlés-t. 

- A kiválasztott időbejegyzés törlődik.  
4. A jobb egérgombbal kattintson a szabad időbejegyzésre és 

válassza az Új-at.  
- Megjelenik egy beviteli ablak, itt lehet megadni a riasztás 

bekapcsolási időket (-tól, -ig vagy egész nap). 
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5. Az OK gombbal nyugtázza a bevitelt.  
- A beviteli ablak bezáródik, az idővezérlés áttekintésben 

megjelennek a módosított idők.  
- Ha ugyanazon napra egy második időbejegyzést szeretne 

létrehozni, akkor ismételje meg a 4. és 5. lépést. 
Naponta két időszakot lehet megadni. 

6. Nyugtázza az OK gombbal. 
- A beviteli ablak bezáródik, az idővezérlés módosításai 

alkalmazásra kerülnek. 
Pos: 150 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/01 Alarm vorkonfigurieren - 01 Gruppen PRO @ 0\mod_1189684344906_10044.docx @ 10315 @ 3353535555455 @ 1 
 

6.5.2. A riasztási csoportok beállítása 

6.5.2.1. Komponensek 
 
 

 
Az érzékelő / bázis csak a Riasztások kezelése menüből 
történő kilépés után alkalmazza a konfiguráció 
módosításait!  
Ezért a módosítások után lépjen ki a Riasztások kezelése 
menüből. 

 
 

1. Kattintson a navigációs területen a Riasztások kezelése 
pontra. 

- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 
Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtázáshoz almenü. 

2. Kattintson a Komponensek riasztási beállításai elemre. 
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- A kijelzési területen megjelennek az érzékelő riasztási 
beállításai. 

 
 

 
 

Megnevezés Leírás 

[Beillesztés új 
csoportba] 

Új riasztási csoportot hoz létre. 

[Áthelyezés ide] Komponens / csatorna áthelyezése másik 
riasztási csoportba. 

[Eltávolítás a 
csoportból] 

Komponens / csatorna eltávolítása a 
megadott riasztási csoportból. 

[Csoport törlése] Törli a teljes riasztási csoportot. 

[Összesre 
alkalmaz] 

Az összes komponensre /csatornára 
alkalmazza a riasztási csoportot. 

Komponensek 
listája 

A rendelkezésre álló érzékelők és azok 
riasztási csoporthoz való tartozásának 
felsorolása. 

Csoport riasztási 
beállításai 

A csoportnév megadása. 

Riasztás aktiválása Rendszerriasztások: Riasztás aktiválása 
kapcsolódási zavarok, alacsony 
akkufeszültség és áramkimaradás 
jelzéséhez 
Riasztási feltételek: nyugtázott 
riasztások aktiválása [min] után 
Riasztás aktiválása a bázison: Relé, 
hangjelzés és fényjelzés beállításai. 

[Bevitel Elmenti a riasztási csoport riasztási 
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alkalmazása] beállításait. 

Összes aktiválása Aktiválja az összes rendelkezésre álló 
riasztási beállítást. 

 

Új csoport létrehozása 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal a 

[Beillesztés új csoportba] menüpontra. 
- Létrejön az új riasztási csoport. 
2. Írja felül az alapértelmezett nevet a Csoportok riasztási 

beállításai mezőben. 
 
 

Áthelyezés ide... 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Áthelyezés ide…] menüpontra. 
- Megjelenik a rendelkezésre álló riasztási csoportok listája. 
2. Kattintson a kívánt riasztási csoportra. 
- A rendszer hozzárendeli a komponenst a kiválasztott riasztási 

csoporthoz. 

Eltávolítás a csoportból 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Eltávolítás a csoportból]menüpontra. 
- A rendszer eltávolítja a komponenst a hozzárendelt riasztási 

csoportból. 

Csoport törlése 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal a 

[Csoport törlése]menüpontra. 
- A rendszer törli a hozzárendelt riasztási csoportot. Minden 

olyan komponens, amely ehhez a riasztási csoporthoz volt 
hozzárendelve, most riasztási csoport nélküli lesz.  

Összesre alkalmaz 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Összesre alkalmaz]menüpontra. 
- A rendszer az összes komponensre alkalmazza azt a riasztási 

csoportot, amelyhez ez a komponens hozzá van rendelve.  
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6.5.2.2. Csatornák 
 
 

 
Az érzékelő / bázis csak a Riasztások kezelése menüből 
történő kilépés után alkalmazza a konfiguráció 
módosításait!  
Ezért a módosítások után lépjen ki a Riasztások kezelése 
menüből. 

 
 

 
1. Kattintson a navigációs területen a Riasztások kezelése 

pontra. 
- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 

Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtázáshoz almenü. 

2. Kattintson a Csatornák riasztási beállításai elemre. 
- A kijelzési területen megjelennek az érzékelő riasztási 

beállításai. 
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Megnevezés Leírás 

[Beillesztés új 
csoportba] 

Új riasztási csoportot hoz létre a riasztási, 
figyelmeztetési és trendriasztási csoport 
megkülönböztetésével. 

 
A rendriasztás a mérési értékek 
időbeli változásainak, ill. 
stabilitásának felügyeletére 
szolgál. 
Ehhez a rendszer a mérési 
értéket négy mérési cikluson 
keresztül határozza meg, majd 
átszámítja óránkénti változásra. 

Itt a riasztásnak akkor van 
értelme, ha nem a mérési érték 
abszolút értékének kell 
meghatározott tartományon belül 
lennie, hanem a gyors 
változásokat kell elkerülni.  

[Áthelyezés ide] Komponens / csatorna áthelyezése másik 
riasztási csoportba. 

[Eltávolítás a 
csoportból] 

Komponens / csatorna eltávolítása a 
megadott riasztási csoportból. 

[Csoport törlése] Törli a teljes riasztási csoportot. 

[Összesre 
alkalmaz] 

Az összes komponensre /csatornára 
alkalmazza a riasztási csoportot. 

Csatornák listája A rendelkezésre álló csatornák és azok 
riasztási csoporthoz való tartozásának 
felsorolása. 

Csoport riasztási 
beállításai 

A csoportnév megadása. 

Riasztás aktiválása Riasztási feltételek: Az AH késleltetés 
[mérések], FH késleltetés [mérések] és 
Nyugtázott riasztások aktiválása [min] 
után beállítása 
Riasztás aktiválása a bázison: Relé, 
hangjelzés és fényjelzés beállításai. 

[Bevitel 
alkalmazása] 

Elmenti a riasztási csoport riasztási 
beállításait. 
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Megnevezés Leírás 

[Nyomtatás] Létrehoz egy fájlt, amely tartalmazza az 
érzékelők és a bázis riasztási 
beállításainak összefoglalását. 

Összes aktiválása Aktiválja az összes rendelkezésre álló 
riasztási beállítást. 

 

Új csoport létrehozása 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal a 

[Beillesztés új csoportba] menüpontra. 
- Létrejön az új riasztási csoport. 
2. Írja felül az alapértelmezett nevet a Csoportok riasztási 

beállításai Csoportok kiválasztási listája mezőben. 
 
 

Áthelyezés ide... 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Áthelyezés ide…] menüpontra. 
- Megjelenik a rendelkezésre álló riasztási csoportok listája. 
2. Kattintson a kívánt riasztási csoportra. 
- A rendszer hozzárendeli a komponenst a kiválasztott riasztási 

csoporthoz. 

Eltávolítás a csoportból 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Eltávolítás a csoportból]menüpontra. 
- A rendszer eltávolítja a komponenst a hozzárendelt riasztási 

csoportból. 

Csoport törlése 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal a 

[Csoport törlése]menüpontra. 
- A rendszer törli a hozzárendelt riasztási csoportot. Minden 

olyan komponens, amely ehhez a riasztási csoporthoz volt 
hozzárendelve, most riasztási csoport nélküli lesz.  

Összesre alkalmaz 
1. Kattintson jobb gombbal a komponensre, majd a bal gombbal 

az [Összesre alkalmaz]menüpontra. 
- A rendszer az összes komponensre alkalmazza azt a riasztási 

csoportot, amelyhez ez a komponens hozzá van rendelve.  
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6.5.3. Címzett beállítása 
1. A navigációs területen a Riasztás beállításai parancsra kell 

klikkelni. 
- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 

Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtázáshoz almenü. 

2. Kattintson a Riasztási vevő pontra. 
- A kijelző területen a vevőadatok megjelennek. 

 
 

 
 

Megnevezés Leírás 

[Új címzett] Új bejegyzést tesz a címzettek listájába. 

Címzettek listája A lehetséges címzettek listája. 

 
A címzettek listájában lévő 
telefonszámok az üzembe 
helyezésből származnak.  
A szám a címzett nevével 
felcserélhető; a jobb egérgombbal 
a számra kattintva és 
kontextmenüben a Átnevezés 
gombra kell kattintani. 

 
 

 

Az SMS / e-mail 
jelölőnégyzet 

Annak megadása, hogy a riasztási 
értesítés SMS-ben vagy e-mailben 
küldendő ki. 

Beviteli mező SMS 
funkcióban 

Szám, amelyre az SMS küldendő. 
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Beviteli mező e-mail 
funkcióban 

A címzett e-mail címe. 

Készenlét A címzett készenléti időpontjainak 
áttekintése. 

 
A rendszer a megadott időket 
automatikusan 1/4 órás 
időtartamokra kerekíti. 
A készenléti időpont 
módosításához a meglévő 
bejegyzést a jobb egérgombbal 
törölni kell, és beírni az új 
készenléti időt. 

 
 

Új címzett megadása 
1. Az [Új címzett] gombra kell kattintani. 
- Új bejegyzés azonos nevű megjelöléssel hozzáadható a 

címzettek listájához. 
 

 
Ha korábban a címzett szövegesen nem került megadásra, 
akkor a címzett neveként a telefonszám jelenik meg. 

 

2. A címzettek listájában a jobb egérgombbal az új bejegyzésre 
kell kattintani és meg kell változtatni a megjelölést. 

A címzett mobiljának adatai (opcionális) 
1. Az SMS jelölőnégyzetet kell aktiválni, ha a címzett riasztás 

esetén SMS-ben értesítendő. 
- A hívószám beviteli mezője jelenik meg. 

 

2. A megfelelő számokat meg kell adni. 
 

 
Ha több címzettből álló riasztóláncot kell megadni, akkor ne 
térjenek el a riasztóláncban szereplő címzettek értesítési 
módjai (SMS vagy e-mail). 

 

A címzett e-mail címének megadása (opcionális) 
1. Az e-mail jelölőnégyzetet kell aktiválni, ha a címzett riasztás 

esetén e-mailben értesítendő. 
- Az e-mail cím beviteli mezője jelenik meg. 
2. A címzett e-mail címét kell megadni. 

 

 
Ha több címzettből álló riasztóláncot kell megadni, akkor ne 
térjenek el a riasztóláncban szereplő címzettek értesítési 
módjai (SMS vagy e-mail). 
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6.5.4. Szabályok felállítása 
Előfeltétele a riasztási szabályok létrehozásának, hogy a riasztási 
csoportok, és a riasztási értesítések címzettjei már megadottak 
legyenek. 

 
 

 
Projektenként legfeljebb 50 szabály hozható létre. 

 
 

1. A navigációs területen a Riasztás beállításai parancsra kell 
klikkelni. 

- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 
Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtzásáához almenü. 

2. A Szabályok gombra kell kattintani. 
- A kijelzőben az eddig felállított riasztási szabályok jelennek 

meg. 
 
 

 
 

Megnevezés Leírás 

Csoport Csoport, melyre a riasztási szabály 
érvényes. 

Címzett Címzett, akinek a riasztási értesítés 
küldendő. 

Üzenet A riasztási értesítés szövege. 

továbbküldendõ a Időtartam, mely után a riasztási értesítés 
egy további címzettnek küldendő, ha az 
1. címzett a riasztást nem nyugtázza. 



6 A termék használata 

134 

Megnevezés Leírás 

a 2. címzettnek Az a címzett, akinek a kiküldött riasztást 
meg kell kapnia, ha az 1. címzett a 
riasztást nem nyugtázza. 

továbbküldendõ a Az az időtartam, mely után a riasztási 
értesítés az utolsó küldés óta egy további 
címzettnek küldendő, ha a riasztást nem 
nyugtázták. A címzett 3 perc után kerül 
riasztásra (továbbküldési idő az 1. 
címzettől a 2. címzettig + továbbküldési 
idő a 2. címzettől a 3. címzettig). 

a 3. címzettnek Az a címzett, akinek a kiküldött riasztást 
meg kell kapnia, ha a riasztás nem 
nyugtázott. 

[Új szabály...] Elindítja az asszisztenst az új riasztási 
szabályok felállításához. 

Előnézet Megjeleníti a beállított jelentésutakat.  

Új szabályok létrehozása 
1. Az [Új szabály...] gombra kell kattintani. 
-  Az asszisztens az új riasztási szabályok felállításához elindul. 

 

 

2. A Riasztáskori csoport kiválasztási listájában kell 
meghatározni, hogy mely csoportra vonatkozzanak az új 
riasztási szabályok. 
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3. A riasztási jelentés szövegét az Üzenet beviteli mezőben kell 
megadni. 

4. Az első címzettet, akinek a riasztási értesítés küldendő, az 
azonos nevű kiválasztási listáról kell meghatározni. 

5. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
-  A továbbítási funkció-, vagy a riasztási szabályok befejezése 

párbeszédablak jelenik meg. 
 

 

6. Vagy  
• a [Létrehozás] gombra kell kattintani, ha a riasztási 

jelentést nem kell továbbküldeni, ha az 1. címzett nem 
nyugtázza a riasztást, vagy 

 [Létrehozás] jelenik csak meg, ha nem kell továbbítani. 
- Az asszisztens leáll, és a riasztási jelentések listájában az új 

szabályok rögzítésre kerülnek. 
• a hiányzó nyugtánál továbbítandó jelölőnégyzet, ha a 

riasztási értesítés további címzettnek küldendő el. 
 
 

- A min beviteli mező az időtartam megadására, mely után a 
riasztási értesítés továbbküldendő, és a következő címzett 
kiválasztásához a kiválasztási lista jelenik meg. 

 

7. A min mezőben azt az időtartamot kell megadni, amelynek 
elteltével a riasztási értesítést tovább kell küldeni. (A riasztás 1. 
címzett általi vételének és 2. címzett felé történő 
továbbításának időpontja közötti idő). 

8. A kiválasztási listáról a -nak/-nek gombbal kell a címzettet 
meghatározni, akinek a riasztási értesítés küldendő. 
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Az 1. címzett és a 2. címzett kiadási célja (SMS vagy e-
mail) ne térjen el. A riasztóláncban minden címzettnél 
azonos kiadási célt (SMS vagy e-mail) kell beállítani, 
különben a riasztólánc megszakad. 

 

9. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
-  A továbbítási funkció-, vagy a riasztási szabályok befejezése 

párbeszédablak jelenik meg. 
 

 

10. Vagy  
• a [Befejezés] gombra kell kattintani, ha a riasztási jelentést 

nem kell továbbküldeni, ha az 1. címzett nem nyugtázza a 
riasztást, vagy 

- Az asszisztens leáll, és a riasztási jelentések listájában az új 
szabályok rögzítésre kerülnek. 

• a hiányzó nyugtánál továbbítandó jelölőnégyzet, ha a 
riasztási értesítés további címzettnek küldendő el. 

- A beviteli mező az időtartam megadására, mely után a 
riasztási értesítés továbbküldendő, és a következő címzett 
kiválasztásához a kiválasztási lista jelenik meg. 

 

11. A min mezőben azt az időtartamot kell megadni, amelynek 
elteltével a riasztási értesítést tovább kell küldeni. (A riasztás 2. 
címzett általi vételének és 3. címzett felé történő 
továbbításának időpontja közötti idő). 

12. A kiválasztási listáról a -nak/-nek gombbal kell a címzettet 
meghatározni, akinek a riasztási értesítés küldendő. 
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Az 1. címzett és a 2. címzett kiadási célja (SMS vagy e-
mail) ne térjen el. A riasztóláncban minden címzettnél 
azonos kiadási célt (SMS vagy e-mail) kell beállítani, 
különben a riasztólánc megszakad. 

 

13. A [Befejezés] gombra kell kattintani. 
- Az asszisztens leáll, és a riasztási jelentések listájában az új 

szabályok rögzítésre kerülnek. 
Pos: 153 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/03 Alarmübersicht @ 1\mod_1198162959421_10044.docx @ 10459 @ 3 @ 1 
 

6.5.5. A riasztások áttekintése 
A riasztások áttekintésében találja a csoportok felsorolását és azok 
specifikus riasztási beállításait. 
1. Kattintson a navigációs területen a Riasztások kezelése 

pontra. 
- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 

Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtzásáához almenü. 

2. Kattintson a Riasztási szabályok elemre. 
- A kijelzési területen megjelennek a definiált riasztások. 

 
Pos: 154 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/04 Alarme konfigurieren/PRO/04 Quittierungskommentar @ 10\mod_1320920797023_10044.docx @ 96557 @ 3 @ 1 
 

6.5.6. Nyugtázási megjegyzések 
Létrehozhat alapértelmezett nyugtázási megjegyzéseket, melyek 
kiválasztási listaként jelennek meg a nyugtázási ablakban.  
1. Kattintson a navigációs területen a Riasztás beállításai 

parancsra. 
- Az adatterületen megjelenik a Bázis riasztási beállítások, 

Komponensek riasztási beállításai, csatornák riasztási 
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beállításai, Riasztási vevő, Riasztási szabályok, 
Megjegyzések a riasztás nyugtzásáához almenü. 

2. Kattintson a Nyugtázási megjegyzések menüpontra. 
- A kijelzőn megjelennek a definiált nyugtázási megjegyzések. 

 

 
 

3. [Új]: nyugtázási megjegyzés létrehozása. 
[Módosítás]: meglévő nyugtázási megjegyzés módosítása. 
[Törlés]: meglévő nyugtázási megjegyzés törlése. 

Pos: 155 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05 Prof-Messreihen analysieren @ 1\mod_1198144299343_10044.docx @ 10456 @ 3 @ 1 
 

6.6. Mérési sorok analizálása 
A mérési sorok diagram vagy táblázatos formában jeleníthetők 
meg. 
> A Start | Nézet menüben a 

• Grafika funkciót kell bejelölni, ha az adatokat grafikusan 
kívánja megjeleníteni, és ki kell választani a megjelenítés 
formáját.  

 A mérési adatok Diagram, Hisztogram vagy Számmező-
ként jeleníthetők meg. 

• Táblázat funkciót kell választani a táblázatos 
megjelenítéshez. 

Pos: 156 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/00 Diagramme @ 0\mod_1188996581406_10044.docx @ 10212 @ 3 @ 1 
 

6.6.1. A diagram nézet 
Ebben a nézetben a mérési adatok vonaldiagramként jelennek 
meg. 
A Start | Nézet menűben a Diagram parancs aktívált. Itt ki kell 
választani az adatsort, melyet meg kíván jeleníteni. 
1. A naptárban kell a napot vagy az időszakot kiválasztani, 

amelyet ki akar értékelni. 
2. Az adatterület fa struktúrájában azt a csoportot kell megnyissa, 

melynek adatait meg kívánja jeleníteni. 
- A kiválasztott adatok diagramja fog megjelenni. 
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> Adott esetben a csatornákat a megjelenítés jelölőnégyzetében 
deaktiválni kell. 

 

 

 
Az idő- vagy az értékadatok tengelyére kattintva 
megjelenítheti, illetve eltüntetheti a rácsvonalakat az 
adott tengelyre. 

 
Pos: 157 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/01 Vergrößern @ 0\mod_1188996582156_10044.docx @ 10213 @ 3 @ 1 
 

6.6.1.1. Nézet nagyítása 
Fel tudja nagyítani a diagram egy részletét, hogy például a mérési 
értékek viselkedését egy adott időszak közben ellenőrizze. 
1. A Feldolgozás | Eszközök | Nagyítás gombra kell kattintani. 
2. A diagramban lenyomva tartott bal egérgombbal kell a területet 

felhúzni, melyet kinagyítva kíván megjeleníteni. 
 

 
Kattintson az [Eredeti méret] gombra, ekkor ismét az 
egész diagram jelenik meg. 

 
Pos: 158 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/02 Fadenkreuz @ 0\mod_1188996582421_10044.docx @ 10214 @ 3555 @ 1 
 

6.6.1.2. Egy mérési érték adatai (szálkereszt) 
Vigye a szálkeresztet az egyik görbéhez, és máris részletes 
adatokat kap az egyes mérési adatokról. 
1. A Feldolgozás | Eszközök | Szálkereszt gombra kell 

kattintani. 
2. A diagramban arra a pontra kell kattintani, amelynek részleteit 

meg kívánja jeleníteni. 
- A mérési adatról a következő információkkal jelenik meg a 

párbeszédablak: 
• A dátum, melyen a mérési adat felvétele történt, 
• az időpont, amikor a mérési adat felvétele történt, 
• a mérési adat száma, és   
• a mérési érték. 

 

 
A görbéhez lenyomott bal egérgombbal közelítve az 
egyes mérési adatok saját információit tudja megnézni. 
Ehhez a kurzorral nem kell egészen pontosan a görbe 
futását követni; a szálkereszt ezt automatikusan 
elvégzi, ha az egeret jobbra vagy balra mozgatja. 

 
Pos: 159 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/04 Ausgleichskurve @ 0\mod_1188996582968_10044.docx @ 10216 @ 4 @ 1 
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6.6.1.3. Kiegyenlítő görbe beillesztése 
Tegyen egy kiegyenlítő görbét a diagram fölé, hogy a mérési sor 
lefutásának tendenciáját megjelenítse.  
1. A Feldolgozás | Eszközök | Kiegyenlítő görbe parancsra kell 

kattintani. 
2. Arra a mérési érték görbére kell kattintani, amelynek a 

kiegyenlítési görbéjét be kívánja illeszteni. 
- A kiegyenlítő görbe beillesztése megtörténik, és az 

állapotsorban regressziós együtthatója megjelenik. 
 

 
Ha ismét rákattint a görbére, akkor a kiegyenlítő görbe 
ismét eltűnik. 

 
Pos: 160 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-2 Kurveneigenschaften/00 Kurveneigenschaften @ 0\mod_1188996704171_10044.docx @ 10227 @ 45 @ 1 
 

6.6.1.4. A görbe tulajdonságai 
Lehetősége van a mérési sor megjelenítésének saját kívánságai 
szerinti megjelenítésére. Például a görbe vonalvastagságát, vagy a 
diagramban a határértékek megjelenítését módosíthatja. 
1. Annak a mérési sornak a diagram nézetébe kell váltani, 

amelynek a tulajdonságait meg kívánja jeleníteni.  
2. A Feldolgozás | Görbék menüben a görbe bejegyzésére kell 

klikkelni, amelynek a tulajdonságait meg kívánja jeleníteni. 
- A Tulajdonságok (Görbe neve) párbeszédablak megnyílik.  
A párbeszédablakban a következő regiszterek állnak 
rendelkezésre: 
• Görbe feldolgozása regiszter 
• Határérték kijelzés regiszter 
• Statisztikai számítás regiszter 

 

A párbeszédablak kapcsolói 

Kapcsolófelület Magyarázat  

[OK] Átveszi a megváltoztatott beállításokat. A 
párbeszédablak bezárul. 

[Mégse] Lezárja a párbeszédablakot a 
változtatások mentése nélkül. 
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Pos: 161 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-2 Kurveneigenschaften/01 Register Kurve bearbeiten @ 0\mod_1188996705609_10044.docx @ 10230 @ 5 @ 1 
 
 

Regiszter Görbe feldolgozása 
 
 
 

 

Megnevezés Magyarázat  

Igazítás A mérési pontok interpolált görbével 
vannak összekötve; ez azt jelenti, hogy a 
görbe pontjai két mérési pont között 
számítással megbecsültek. 

A mérési pontok 
jelölése 

Az egyes mérési pontokat szimbólumok 
jelenítik meg. 

 
Csak ezekben a pontokban felel 
meg pontosan a megjelenített 
érték a mért értéknek. A mérés 
során a mérési pontok egyenes 
vonalakkal vannak összekötve. 
Tartós mérés esetén a görbe 
kiegyenlíthető. 

Szín A görbe vonalának színe. 

Vastagság A görbe vonalának vastagsága. 

Minta A görbe vonalának mintája. 

Jelölés A mérési pontok szimbóluma. 
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Megnevezés Magyarázat  

A regresszió 
mértéke 

Lehetséges értékek 0-tól 7-ig. A "0" fok 
megfelel egy tiszta középérték 
képződésnek, az "1" fok a lineáris 
trendnek, egy nagyobb érték a sokszoros 
különös értékkel rendelkező görbéknél 
segít. 

 
Pos: 162 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-2 Kurveneigenschaften/02 Register Grenzwertanzeige @ 0\mod_1188996705265_10044.docx @ 10229 @ 5 @ 1 
 
 

Határérték kijelzés regiszter 
 
 
 

 

 

Megnevezés Magyarázat  

Határérték 
kijelzése 

Annak megadása, hogy a határértékek a 
diagramban megjelenjenek-e. 

A határérték 
megjelenítés 
feliratozása 

Annak megadása, hogy a határértékekek 
kell-e feliratozni (Felső/Alsó határérték: 
Görbe neve). 

Terület feltöltés Annak megadása, hogy a határértékeken 
kívüli területeket, terület feltöltéssel meg 
kívánja-e jelölni. 

Választási lista a 
terület feltöltéshez

A feltöltés kiválasztása. 
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Megnevezés Magyarázat  

Feltöltés vonallal Annak megadása, hogy a határértékek 
horizontális vonalakkal jelenjenek-e meg.

Választási lista a 
vonallal 
feltöltéshez 

Választási listák a vonal típusához és a 
vonal vastagságához. 

Túllépés Színválasztás a felső határértéken felüli 
terület feltöltéséhez. 

Értéken aluli Színválasztás az alsó határértéken aluli 
terület feltöltéséhez. 

 
Pos: 163 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-2 Kurveneigenschaften/04 Register Stat. Berechnung @ 0\mod_1188996705906_10044.docx @ 10231 @ 4 @ 1 
 
 

Statisztikai számításregiszter 
 

 

Megnevezés Magyarázat  

Min. érték A görbe legkisebb mérési értéke. 

Max. érték A görbe legnagyobb mérési értéke. 

Középérték Számtanilag meghatározott mérési érték.

Standard eltérés A középérték körüli mérési érték 
szórásának mértéke. 
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Megnevezés Magyarázat  

Feltételek A megjelenítési feltételek beállítása: 
Összes, Dátum/idő és Indextartomány. 

Új számítás Újraszámolja a görbét. 

 
Pos: 164 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-3 Achseinstellungen/05 Einstellungen für die Achsen im Diagramm @ 0\mod_1193999542168_10044.docx @ 10370 @ 4 @ 1 
 

6.6.1.5. A tengelyek beállítása a diagramban 
Megváltoztathatók a tengelyek beállításai a diagramban, hogy a 
megjelenítés az igényekhez hozzáigazítható legyen. 

 
Pos: 165 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-3 Achseinstellungen/06  Werteachse @ 0\mod_1193999542824_10044.docx @ 10371 @ 5 @ 1 
 

Az értéktengelyek beállításai 
> A diagramban a jobb egérgombbal a kívánt értéktengelyre kell 

kattintani. 
- A Tengely [mérési érték egység] beállítás párbeszédablak 

jelenik meg. 
 

  

 
 
 

Megnevezés Magyarázat  

Lineáris tengely 
osztás 

Annak megadása, hogy a tengely osztás 
lineáris. 

Logaritmikus 
tengely osztás 

Annak megadása, hogy a tenely osztás 
logaritmikusan történik, vagyis az osztási 
lépések a tízes hatvány szerinti ugrások. 

[OK] Átveszi a beállításokat más adatok 
lehívásáig. A párbeszédablak bezárul. 
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Megnevezés Magyarázat  

[Mégse] Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy 
bármilyen változtatást átvenne. 

automatikus 
skálázás 

Annak megadása, hogy a program a 
tengely felosztást végezze el. 

Értékhatárok -tól... 
-ig 

Manuális megadása az értékterületnek 
akkor, ha az automatikus skálásás 
deaktivált. 

Osztás 
automatikusan 

Annak megadása, hogy a program a 
tengely osztást végezze el. 

Osztás manuálisan Annak megadása, hogy a tengely osztása 
manuális módon kell történjen.  

Osztássűrűség [<], 
[>] (ha az 
automatikus osztás 
aktivált) 

A tengely osztása a [<] vagy [>] 
parancsra kattintva kicsinyíthető illetve 
nagyítható. 

Intervallum (ha a 
manuális osztás 
aktivált)  

Az osztássűrűséget manuálisan kell 
megadni. 

 
Pos: 166 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-3 Achseinstellungen/07 Zeitachse @ 0\mod_1193999544199_10044.docx @ 10372 @ 5 @ 1 

 

Az időtengely beállításai 
> A diagramban a jobb egérgombbal az időtengelyre kell 

kattintani. 
- Az Időtengely beállítás párbeszédablak jelenik meg. 
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Megnevezés Magyarázat  

[OK] Átveszi a beállításokat más adatok 
lehívásáig. A párbeszédablak bezárul. 

[Mégse] Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy 
bármilyen változtatást átvenne. 

Ablak állapot Egy szabadon meghatározható részletet 
mutat a diagramból. 

Automatikus... Az egész diagramot mutatja az ablakban.

Kivágás Egy tartósan definiált részletet mutat, 
amelyet az időtengelyen keresztül el lehet 
tolni. 

Fix határok -tól ... -
ig (ha az Ablak 
állapot nézet 
aktivált) 

Az Ablak állapot nézet határai. 

minimális időablak 
(ha a Kivágás 
aktivált) 

Annak megadása, hogy legalább mely 
időszakot kell megjeleníteni. 

Egység 
választólista (ha a 
Kivágás aktivált) 

A minimális időablakban az időtengely 
egysége. 
• sec (másodperc) 
• min (perc) 
• h  (óra) 

• d  (nap). 

Abszolút Minden idő valós idő, melyekben a 
mérési értékeket a rendszer felvette. 

Relatív Az indítási időt 00:00-ra teszi; az idő 
ekkor relatívan halad ehhez az idítási 
jelhez képest. 

Lapozás online 
módban 

Az ezzel összekapcsolt funkció a 
kisvállalati kiadásban nem elérhető. 

Osztás 
automatikusan 

Annak megadása, hogy a program a 
tengely osztást végezze el. 

Osztás manuálisan Annak megadása, hogy a tengely osztása 
manuális módon kell történjen.  

Osztássűrűség [<], 
[>] (ha az 
automatikus osztás 
aktivált) 

A tengely osztása a [<] vagy [>] 
parancsra kattintva kicsinyíthető, illetve 
nagyítható. 
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Megnevezés Magyarázat  

Intervallum (ha a 
manuális osztás 
aktivált)  

Az osztássűrűséget manuálisan kell 
megadni. 

Egység 
választólista (ha a 
manuális osztás 
aktivált) 

Az időtengely egysége: 
• sec (másodperc) 
• min (perc) 
• h  (óra) 
• d  (nap). 

 
Pos: 167 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05 a-3 Histogramm/00 Histogramm @ 1\mod_1198143235359_10044.docx @ 10454 @ 3 @ 1 
 

6.6.2. Hisztogram nézet 
Ebben a nézetben hisztogramként jelennek meg a mérési értékek, 
vagyis egy csatorna utolsó mérési értéke oszlopként jelenik meg. 
A Start | Nézet menüben a Hisztogram parancs aktívált. Itt ki kell 
válassza az adatsort, melyet meg kíván jeleníteni. 
1. A naptárban kell a napot vagy az időszakot kiválasztani, 

amelyet ki akar értékelni. 
2. Az adatterület fa struktúrájában azt a csoportot kell megnyissa, 

melynek adatait meg kívánja jeleníteni. 
 

- A kiválasztott adatok hisztogramja fog megjelenni. 
 

> Adott esetben a csatornákat a megjelenítés jelölőnégyzetében 
deaktiválni kell. 

 
 
 
Pos: 168 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05 a-4 Zahlenfeld/00 Zahlenfeld @ 1\mod_1198143746015_10044.docx @ 10455 @ 4 @ 1 
 

6.6.3. Monitor nézet 
Ebben a nézetben a mérési adatok számmezőkként jelennek meg. 
Ha kihasználja annak a lehetőségét, hogy egy háttérképet 
csatoljon, például egy épület alaprajzot, akkor gyors térbeli 
áttekintése lesz az aktuális klimatikus adottságokról. 
A Start | Nézet menüben a Monitor parancs aktívált. Itt ki kell 
válassza az adatsort, melyet meg kíván jeleníteni. 
1. A naptárban kell a napot vagy az időszakot kiválasztani, 

amelyet ki akar értékelni. 
2. Az adatterület fa struktúrájában azt a tartományt kell 

megnyissa, melynek adatait meg kívánja jeleníteni. 
- A kiválasztott adatok monitoros megjelenítése fog megjelenni. 

 

> Adott esetben a csatornákat a megjelenítés jelölőnégyzetében 
deaktiválni kell. 
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Pos: 169 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/00 Tabellen @ 0\mod_1188996635000_10044.docx @ 10219 @ 3 @ 1 
 

6.6.4. Táblázat nézet 
Ebben a nézetben a mérési étékek táblázatos formában jelennek 
meg. 
A Start | Nézet menűben a Táblázat parancs aktívált. Itt ki kell 
válassza az adatsort, melyet meg kíván jeleníteni. 
1. A naptárban kell a napot vagy az időszakot kiválasztani, 

amelyet ki akar értékelni. 
2. Az adatterület fa struktúrájában azt a tartományt kell 

megnyissa, melynek adatait meg kívánja jeleníteni. 
- A kiválasztott adatok táblázata fog megjelenni. 

 

> Adott esetben a csatornákat a megjelenítés jelölőnégyzetében 
deaktiválni kell. 

 
 
Pos: 170 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/01 Messwerte markieren @ 0\mod_1188996635625_10044.docx @ 10220 @ 4 @ 1 
 

6.6.4.1. Mérési értékek kijelölése 
Jelöljön ki bizonyos mérési értékeket, hogy például a mérési sor 
egy részének statisztikai kiértékelését elvégezze. 

 
 

 
A kijelölt mérési értékek másolhatók, és megfelelő 
szoftverrel (pl. Microsoft® Excellel®) további 
feldolgozáshoz használhatók. 

 
 
 

1. A Feldolgozás | Eszközök | Kijelölés parancsra kell kattintani. 
- A feltételek meghatározásának párbeszédablaka jelenik meg. 

 

2. A következő opciót 
• Dátum/Idő kell választani, ha egy meghatározott időszak 

mérési értékeit kívánja kijelölni. 
- Az időszak meghatározásának választási listái 

felszabadulnak. 
• Indexterület kell választani, ha a táblázat egy 

meghatározott sorában lévő mérési adatokat kívánja 
kijelölni. 

- Az indexterület meghatározásának választási listái 
felszabadulnak. 

3. Meg kell adja az időszakot vagy az indexterületet. 
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4. Az [OK] gombra kattintson. 
- A párbeszédablak bezárul, és a megfelelő értékek a 

táblázatban kijelöltekké válnak. 
 

 
Mérési értékeket az egérrel is ki tud jelölni, ahogyan 
ehhez az office alkalmazásoknál hozzászokott. 
A kijelölt mérési értékek másolhatók, és a Saveris 
szoftveren kívül (pl. Saveris MS Excellel) további 
feldolgozáshoz használhatók. 

 
Pos: 171 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/02 Markierung aufheben @ 0\mod_1188996637078_10044.docx @ 10221 @ 3 @ 1 
 

6.6.4.2. Kijelölések megszüntetése 
> A Feldolgozás | Eszközök | Kijelölések megszüntetése 

parancsra kell klikkelni. 
- A mérési adatok kijelölése törlődik. 

Pos: 172 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/03 Extremwert oder Mittelwert einfügen @ 0\mod_1188996637890_10044.docx @ 10222 @ 4 @ 1 
 

6.6.4.3. Szélsőérték vagy középérték beillesztése a táblázatba 
A táblázat végére beilleszthető a teljes táblázat 
minimális/maximális mérési értéke valamint a középértéke. 
1. A Feldolgozás | Eszközök | Különös sorok | Minimum, 

Maximum vagy Mittelwert parancsra kell kattintani. 
- A táblázat végén egy sorban, a megfelelő sor minden mérési 

adatból beillesztésre kerül. 
> Az 1. eljárási lépést kell ismételni, további értéknek a táblázatba 

illesztéséhez. 
 

 
Egy értéknek a táblázatból való eltávolításához a 
További sorok menüjében kattintani kell ismét a 
megfelelő bejegyzésre. 

 
Pos: 173 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/04 Verdichten @ 0\mod_1188996638437_10044.docx @ 10223 @ 3 @ 1 
 

6.6.4.4. A táblázat értékeinek tömörítése 
Tömörítse a táblázatot definiálható időintervallumokra, hogy nagy 
adatmennyiségek esetén a táblázat átláthatóbb maradjon. 
Az egyes intervallumokra csak az első és utolsó érték jelenik meg. 
A további mérési adatok rejtve maradnak. 
Ezen kívül megjeleníthetők a minimum, maximum és / vagy 
középérték a szóban forgó időintervallumra. 

 

1. A Feldolgozás | Eszközök | Tömörítés parancsra kell 
kattintani. 

- A feltételek meghatározásának párbeszédablaka jelenik meg. 
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> A jelölönégyzetben kell megadni, hogy a mindenkori minimális 
mérési érték (Min), maximális mérési érték (Max) és/vagy a 
középérték (Középérték) az egyes időszakokra kiszámítandó-
e. 

 

 
Ezeknek az értékeknek legalább az egyikét akiválni kell, 
hogy a táblázat tömörítése végrehajtható legyen. 

2. A Kivágás alatt az időszakot meg kell adni és az egységét meg 
kell határozni. 
Az egység lehetséges beállításai: 
• sec  (másodperc) 
• min  (perc) 
• h   (óra) 
• d   (nap). 

3. Az [OK] gombra kattintson. 
- A párbeszédablak bezárul, és a táblázat tömörítve jelenik meg. 

Pos: 174 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/05 Verdichtung aufheben @ 0\mod_1188996639140_10044.docx @ 10224 @ 4 @ 1 
 

6.6.4.5. Sűrítés törlése 
> Auf Feldolgozás | Eszközök | Sűrítés törlése parancsra kell 

kattintani. 
- A táblázat ismét tömörítetlen formában jelenik meg. 

Pos: 175 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/07 größter Messwert @ 0\mod_1188996639859_10044.docx @ 10226 @ 4444 @ 1 
 

6.6.4.6. A legnagyobb mérési érték meghatározása 
> A Feldolgozás | Keresés | Maximum menűben kell a görbére 

rákattintani, hogy a legnagyobb mérési érték meghatározása 
megtörténjen. 

- A táblázatban a legnagyobb mérési érték kijelölten jelenik meg. 
Pos: 176 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05b Tabellen analysieren/08 Kleinster Messwert @ 0\mod_1188996639562_10044.docx @ 10225 @ 4 @ 1 
 

6.6.4.7. A legkisebb mérési érték meghatározása 
> A Feldolgozás | Keresés | Minimum menűben kell a görbére 

rákattintani, hogy a legkisebb mérési érték meghatározása 
megtörténjen. 

- A táblázatban a legkisebb mérési érték kijelölten jelenik meg. 
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Pos: 177 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/06c Alarme analysieren/00 Alarme analysieren @ 0\mod_1189079097312_10044.docx @ 10252 @ 2 @ 1 
 

6.7. Riasztások analízise 
Ha a Saveris bázis által rendszer- vagy érzékelő riasztások voltak, 
a riasztásokat ellenőrizni és azt követően igazolni (nyugtázni) lehet. 

 
 
Pos: 178 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/06c Alarme analysieren/01 Alarme prüfen @ 0\mod_1189079390359_10044.docx @ 10253 @ 4 @ 1 
 

6.7.1. A riasztók ellenőrzése 
> A diagram vagy a táblázat nézetben a Start | Nézet alatt a 

Riasztók opciót kell kijelölni. 
- A diagram vagy a táblázat alatt a beérkezett riasztások az 

Áttekintés menüpontban kijelzésre kerülnek. 
 
>  

 
 

Megnevezés Magyarázat  

Forrás 
 

Az az érzékelő, melynél a határ átlépése 
előfordult. 
 

Idõpont Annak dátuma és időpontja, amikor a 
jelentés beérkezett. 

Feltétel Az a feltétel, melynek eleget téve a 
riasztás generálása megtörtént; pl. 
Határértékátlépés.  

Státusz Annak dátuma és időpontja, amikor a 
riasztás kiadása történt. 

Megjegyzés Szabadon választható megjegyzés a 
riasztáshoz. 

Telefonszám/név A riasztási jelentéshez tartozó 
telefonszám illetve címzett. 

 

> Adott esetben Megjegyzés adható meg az azonos nevű 
hasábban egy-egy riasztáshoz. 
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Pos: 179 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/06c Alarme analysieren/02 Prof Alarm quittieren @ 2\mod_1207047182185_10044.docx @ 13952 @ 3 @ 1 
 

6.7.2. Riasztás nyugtázása 
 
 

 
Ha a Saveris bázison egy riasztás nyugtázása 
megtörténik, azt a szoftver átveszi. 
Ha egy riasztási értesítés SMS-ben érkezik meg, a 
riasztás úgy nyugtázható, hogy a megkapott SMS-t 
ugyanazzal a szöveggel a Saveris bázis mobilszámára 
vissza kell küldeni. 

  

> A Start | Üzemmód almenüben kattintson az Online gombra. 
 Váltson át a Nyugtázás fülre. 
- A naptár- és nyugtázási területen megjelenik a regisztrált 

csatornák listája. 
 
 

 

 
 

Megnevezés Magyarázat  

Forrás 
 

A regisztrált érzékelők egyes 
csatornáinak megnevezése. 

 A csatorna olyan mérési adatokat  
 szolgáltat, amelyek a határértékek  
 közé esnek. 

 A Saveris bázis rendszerriasztást  
 adott ki. 

 A Saveris bázis figyelmeztetést adott 
ki. 

 Határérték megsértése következett be 
 és a Saveris bázis riasztást adott ki. 

Időpont Annak dátuma és időpontja, amikor a 
riasztás kiadása történt. 
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4. Kattintson a riasztási bejegyzés előtti, nyugtázandó 
szimbólumra. 

Vagy 
1. Kattintson a riasztási állapot kijelzésre. 
- Megnyílik a Nyugtázás párbeszédablak. 

 

 

2. Jelölje ki a nyugtázandó riasztási bejegyzést. 
3. Adott esetben Megjegyzés-t kell adni a riasztáshoz az azonos 

nevű mezőben vagy ki kell választani a Nyugtázási 
megjegyzések listából, és a riasztást az [OK] paranccsal 
nyugtázni kell. 

> Azoknál a riasztásoknál, amelyekhez a riasztási 
konfigurációban a riasztás nyugtázása után riasztásismétlést 
állítottak be, a Nincs további emlékeztető a kiválasztott 
riasztásokhoz négyzet bepipálásával célirányosan 
kikapcsolható a riasztásismétlés. 

- A  szimbólum azt jelzi, hogy a riasztást nyugtázták, és a 
megjegyzés a riasztási listába átvételre kerül. 
A riasztás nyugtázása továbbításra kerül a Saveris bázis felé. 
Amint a Saveris bázisban beérkezik a nyugtázás, a riasztási 
relé villogása abbamarad, és a riasztási állapot kijelzés, 
valamint a riasztás törlődik. 

 
Pos: 180 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/07 Berichte/00 Berichte erstellen PROF @ 4\mod_1246526201868_10044.docx @ 45634 @ 2 @ 1 
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6.8. Kiértékelések létrehozása 
Ki lehet nyomtatni mérési sorokat, vagy az adatokból 
automatizáltan, meghatározható időintervallumonként jelentéseket 
lehet létrehozatni a szoftverrel, vagy a kívánt időintervallumot 
kézzel be lehet állítani. 

Pos: 181 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/07 Berichte/01  Bericht drucken @ 0\mod_1189522120546_10044.docx @ 10278 @ 2 @ 1 
 

6.8.1. Mérési adatok kinyomtatása 
A mérési adatok diagram vagy táblázatos formában nyomtathatók 
ki. 
1. A naptárban kell a napot vagy az időszakot kiválasztani, 

amelyre a jelentést el kívánja készíteni. 
- Az adatok a napra vagy az időszakra, a beállítás szerint 

diagramként vagy táblázatban jelennek meg. 
> A Start | Nézet menüben a  

• Diagram parancsot kell választani ha a táblázat nézet 
aktívált, de a diagram nézetet kívánja kinyomtatni. 

• Táblázat parancsot kell választani ha a diagram nézet 
aktívált, de a táblázat nézetet kívánja kinyomtatni. 

2. A Minta | Minta menüben kell a jelentés fejrészét kiválasztani. 
 
 

 
Az Adattár (Testo-logo) | Oldalnézet parancsának 
megnyitásával megjelenik a jelentés előnézete. 
A táblázat nyomtatásához használja az álló formát, a 
diagram nyomtatásához a fekvő forma kínálja magát. 
A formátumot az Adattár | Oldalbeállítás... parancsnál 
kell beállítani. 

 

3. Az Adattár menüben a Nyomtatás parancsot kell választani. 
- A Nyomtatás párbeszédablak jelenik meg, itt kell kiválasztani a 

nyomtatás opcióit. 
 

4. A nyomtatási opciókat adott esetben változtassa meg, és az 
[OK] gombra kattintson. 

- A jelentést kinyomtatja a rendszer.  
Pos: 182 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/07 Berichte/02 ** Automatische Berichte @ 0\mod_1189522147015_10044.docx @ 10279 @ 3 @ 1 
 

6.8.2. Archiválás automatikus jelentésekkel 
Az adarok archiválásának egyszerű és biztos lehetősége a 
jelentések automatikus elkészítése. 
A szoftver a jelentéseket naponta, hetente, vagy havonta készíti el 
a számítógépen vagy egy szerveren előre megadott helyen; 
bővebben olvasható a következő fejezetben: "Jelentés beállításai". 
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A jelentéseket a rendszer PDF fájlokként menti, hogy azok 
könnyen megtekinthetőek vagy e-mailen elküldhetőek legyenek 
anélkül, hogy az adatállomány módosítható lenne. 

 
Pos: 183 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/07 Berichte/03 ** Langzeitarchivierung und Datensicherung @ 0\mod_1190970854000_10044.docx @ 10343 @ 3 @ 1 
 

6.9. Az adatbázis kapacitásának ellenőrzése 
 
 

 
Alapértelmezésben a testo Saveris szoftverrel együtt 
telepítésre kerül az ingyenes Microsoft® SQL Server® 
2008 R2 Express adatbázis környezet. 
A Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express legfeljebb 
10 GB méretű adatbázisok kezelésére képes. 

 
Az adatrögzítés lehetséges időtartamát állandó 
csatornaszám mellett elsősorban a mérési 
intervallumok határozzák meg. 
Ha például a Saveris bázis 20 csatorna adatait 2 perces 
mérési ütemben rögzíti, akkor az adatbázis ebben a 
konfigurációban 10 évnél is hosszabb időszak 
adatainak tárolására képes. 

1. Kattintson a Start | Programok | Testo menüpontban a Testo 
Saveris Indítás Varázsló menüpontra. 

- Megjelenik az üzembe helyezési asszisztens üdvözlő 
párbeszédablaka. 
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2. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik a Rendszerállapot párbeszédablak az Általános 

füllel. 
 
 

3. Váltson át a Projektek fülre. 
 

4. Jelölje ki a lezárandó projektet, és kattintson a [Mérési üzem 
vége] parancsra. 

- Megjelenik egy üzenet, amelyben meg kell erősítenie a Saveris 
bázis alapkonfigurációba történő visszaállítását. 

5. Válassza ki, hogy kijelentkezteti-e a rendszerelemeket a 
Saveris bázisról, vagy maradjanak bejelentkeztetve. 

- A projekt befejeződik a Saveris szoftverben. 
 

 
A mérési üzem befejezése után a rádióérzékelőknek 
még két kommunikációs ütemet le kell futtatniuk az 
adatszinkronizáláshoz, mielőtt új mérési ütem elindul. 
Új projekt indításához újra kell regisztrálni minden 
komponenst a Saveris bázison, és a hardvert 
csatlakoztatva ismét üzembe kell helyezni. 
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Pos: 184 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/00a Einstellungen System Transport @ 8\mod_1295540616674_10044.docx @ 75924 @ 255 @ 1 
 

6.10. Rendszerbeállítások 
Ebben a menüben kell meghatározni a Saveris bázis, a 
rádióérzékelők, és – ha a mérési rendszerbe telepítve van – az 
Ethernet-érzékelő, a router, a konverter, az analóg csatoló, a 
hosszabbító és a Cockpit egység beállításait. 
> A navigációs területen kattintson a Rendszer parancsra. 
- Megjelennek a következő menük: 
Rendszer | Kezelés menü 

Menüfunkció Leírás 

Projektek Megnyitja a projekt kiválasztására szolgáló 
párbeszédablakot. 

Naplók Megnyit egy naplófájlt, melyet probléma esetén 
el tud küldeni az ügyfélszolgálatnak. 

Rendszerteszt Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a Saveris 
rendszer egyes funkcióit. Kérjük, forduljon a 
Testo ügyfélszolgálatához. A kapcsolatfelvételi 
adatok a www.testo.com/service-contact címen 
találhatók. 

Adatbázis 
biztonsági 
mentése 

Biztonsági mentést készít minden projektről. 

 

Ehhez rendszergazdai jogosultság 
szükséges, és meg kell osztani a 
hálózaton azt a mappát, ahová a 
biztonsági adatok mentésre kerülnek. 
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Menüfunkció Leírás 

Adatbázis 
helyreállítása 

Betölti a korábban mentett biztonsági mentést 
és ezáltal lehetővé teszi a tárolt 
projektadatokhoz való hozzáférést. 

 

Ehhez rendszergazdai jogosultság és a 
rendszer újratelepítése szükséges. Az 
üzembe helyező asszisztenst az 
adatbázis visszaállítása előtt tilos 
elindítani. 

1. Nyissa meg a Saveris Client-et. 
2. A Projekt párbeszédablakban kattintson a 

[Mégse] gombra. 
3. Kattintson az Extrák | �Kezelés | 

Adatbázis helyreállítása menüpontra.  
4. Jelölje ki azt a *.bak fájlt, amely az 

adatbázis biztonsági mentését tartalmazza. 
5. A Mappa keresése párbeszédablakban 

válassza ki a mappát a helyreállításhoz (pl. 
c:\Programok\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ ). 

6. A következő üzeneteket nyugtázza az [OK] 
gombbal. A projektek áttekintőablaka csak 
tájékoztatásra szolgál. 

- A rendszer helyreállítja az adatbázist. 
7. Zárja be a Saveris Client-et. 

Biztonsági 
mentés 
beállításai 

Megnyitja az automatikus biztonsági mentés 
beállítására szolgáló párbeszédablakot. 

 

Biztonsági okokból ne azon a PC-n 
tárolja a biztonsági mentés fájljait, 
amelyiken a Saveris adatbázis 
található.  

 
 

Rendszer | Biztonság menü 

Menüfunkció Leírás 

Jogosultságok Meghatározott felhasználói fiókokra 
korlátozza a zónahozzáférést, lásd: Zónák 
hozzárendelése,  117. oldal. 

Audit trail Audit trail fájl megjelenítése, mentése vagy 
exportálása. 

Hash kód Hash kódot generál 
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Menüfunkció Leírás 

Nyersadatok 
exportálása 

Minden érzékelőhöz létrehoz egy vi2-fájlt a 
Saveris bázisból (és nem az adatbázisból) 
származó mérési adatokkal. 

 

Rendszer | Keresés menü 

Menüfunkció Leírás 

Keresés Megnyit egy keresőablakot, amelyben 
szöveges kereséssel zónákra és csatornákra 
lehet rákeresni. 

 

- Az adatablakban a következő bejegyzések jelennek meg a 
fastruktúrában: 
• Bázis a Saveris bázis és (ha van) az SMS-modul általános 

beállításaival, valamint az érzékelők üzemi adataival. 
• Rádióérzékelő a Saveris bázisba bejelentkeztetett 

rádióérzékelők vagy rádiós analóg csatolók beállításaival. A 
mobil zónához hozzárendelt rádióérzékelőket kerék 
szimbólum jelöli. 

• Ethernet-érzékelő a Saveris bázishoz csatlakoztatott 
Ethernet-érzékelők vagy analóg csatolók beállításaival. 

• Router a Saveris bázisba bejelentkeztetett routerek 
beállításaival. 

• Konverter a Saveris bázisba bejelentkeztetett konverterek 
beállításaival. 

• Hosszabbító a Saveris bázisba bejelentkeztetett 
hosszabbítók beállításaival. 

• Cockpit egyég a Saveris bázisba bejelentkeztetett Cockpit 
Pos: 185 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/01 Allgemein @ 0\mod_1188997905046_10044.docx @ 10238 @ 3 @ 1 
 

6.10.1. A Saveris bázis általános beállításai 
Ezen e menüponton keresztül lehet pl. a Saveris bázis dátum és 
időpont beállításait a számítógép adataira szinkronizálni. 
1. A Bázis pontot kell megnyitni. 
- Ez alatt a pont alatt az Általános és Üzemi adatok almenük 

jelennek meg. 
2. Az Általános almenüre kell kattintani a Saveris bázis 

alapbeállításainak megnyitásához.  
- A kijelző területen a Saveris bázis beállításai jelennek meg. 
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Megnevezés Magyarázat  

Gyártási szám Saveris bázis gyártási száma. 

Firmware A készülék szoftver verziószáma a 
Saveris bázisban. 

Dátum és idő A Saveris bázis dátuma és időpontja. 
 
Pos: 186 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/03 Betriebsdaten @ 1\mod_1197536994375_10044.docx @ 10408 @ 3 @ 1 
 

6.10.2. Az érzékelő üzemi adatainak kijelzése 
Ezen a menüponton keresztül lehet pl ellenőrizni, hogy mikor 
érkeztek be utoljára adatok, és mennyi ideig tart, mire a következő 
mérési értékek várhatók. 

 
 

1. A Bázis pontot kell megnyitni. 
- Ez alatt a pont alatt az Általános és Üzemi adatok almenük 

jelennek meg. 
2. Az Üzemi adatok parancsra kell klikkelni, hogy a kapcsolati 

adatok láthatók legyenek. 
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- A kijelző területen érzékelőnként felsorolja a rendszer a 
kapcsolati adatokat. 

 
 
 
Pos: 187 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/03 Wireless probes @ 0\mod_1189598701171_10044.docx @ 10292 @ 2 @ 1 
 

6.10.3. A rádiós érzékelők beállításai 
Ezen a menüponton keresztül ellenőrizhető pl. az érzékelők 
elemeinek állapota vagy a rádióátvitel minősége. 
1. A Rádióérzékelő bejegyzést kell megnyitni. 
- A bejegyzés alatt a Saveris bázisba bejelentkeztetett 

rádióérzékelők listája jelenik meg. 
2. Az érzékelők egyikének nevére kattintva láthatóak lesznek az 

érzékelő adatai. 
- A kijelző területen a kiválasztott rádióérzékelő beállításai 

jelennek meg. 
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Megnevezés Magyarázat  

Gyártási szám Az érzékelő gyártási száma. 

Páramodul 
gyártási száma 

A külsőleg csatlakozó páraérzékelő 
gyártási száma. 

 
Annak a páraérzékelőnek a 
gyártási száma jelenik meg, 
amelyik a rádióérzékelő bázisba 
történő bejelentkezésekor 
csatlakoztatva volt. 

 

A külső páraérzékelő cseréjekor: A 
rádióérzékelő hátoldalán a csatlakozás 
gombot röviden meg kell nyomni. 
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Megnevezés Magyarázat  

Firmware Az érzékelő készülék szoftverének 
verziószáma. 

Rádióminõség A Saveris bázissal való utolsó 
rádiókapcsolat térerőssége. 

Kommunikációs 
statisztika 

az összesen, ill. az aktuálisan sikeresen 
átvitt adatmennyiség. 

Mérések 
ütemezése 

Az az időintervallum, amikor a méréseket 
el kell végezni. 

Elem állapota Az érzékelők elemeinek fennmaradó 
kapacitása. 

Elemtípus Választó lista az elem típusának 
megadásához (AlMn vagy Energizer) 

Típus Az érzékelő típusát kell megadni. 

Beállítási adatok 
importálása 

Kapcsolófelület az érzékelő beállítási 
adatainak importálásához. 

Beállítási adatok 
kijelzése 

Kapcsolófelület az érzékelők már 
importált beállítási adatainak 
megjelenítéséhez. 

 
Pos: 188 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/Hinweis Funkstatistik @ 9\mod_1309856061530_10044.docx @ 81477 @  @ 1 
 
 

 
Rádióstatisztika kijelzése: ez a fixen bejelentett érzékelők 
esetében a folyamatos rögzítésre, mobil érzékelők 
esetében pedig a rámpánál végzett adatátvitel közbeni 
átviteli minőségre vonatkozik, vagyis csak arra az időre, 
amikor az érzékelő a Saveris bázis / hosszabbító 
hatósugarán belül van. 

 
 
Pos: 189 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/04 Ethernet probes @ 0\mod_1190896768531_10044.docx @ 10339 @ 3 @ 1 
 

6.10.4. Ethernet érzékelő 
Ebben a menüpontban lehet ellenőrizni például a készülék vagy az 
Ethernet érzékelő szoftverének verziószámát. 
1. A Ethernet érzékelő pontot kell megnyitni. 
2. Az érzékelők egyikének nevére kattintva láthatóak lesznek az 

érzékelő adatai. 
- A kijelző területen a kiválasztott érzékelő beállításai jelennek 

meg. 
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Megnevezés Magyarázat  

Gyártási szám Az érzékelő gyártási száma. 

Páramodul 
gyártási száma 

A külsőleg csatlakozó páraérzékelő 
gyártási száma.  

 
Annak a páraérzékelőnek a 
gyártási száma jelenik meg, 
amelyik az Ethernet-érzékelő 
bázisba történő 
bejelentkezésekor csatlakoztatva 
volt. 

A külső páraérzékelő cseréjekor: Az 
Ethernet-érzékelő hátoldalán a 
csatlakozás gombot röviden meg kell 
nyomni. 

Firmware Az érzékelő készülék szoftverének 
verziószáma. 

Kommunikációs 
statisztika 

az összesen, ill. az aktuálisan sikeresen 
átvitt adatmennyiség. 

Mérések 
ütemezése 

Az az időintervallum, amikor a méréseket 
el kell végezni. 
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Megnevezés Magyarázat  

Típus Az érzékelő típusát kell megadni. 

Beállítási adatok 
importálása 

Kapcsolófelület az érzékelő beállítási 
adatainak a beállító szoftverből történő 
importálásához. 

Beállítási adatok 
kijelzése 

Kapcsolófelület az érzékelők már 
importált beállítási adatainak 
megjelenítéséhez. 

 
Pos: 190 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/07 Analogkoppler @ 4\mod_1248704611882_10044.docx @ 46434 @ 3 @ 1 
 

6.10.5. Analóg csatoló 
Ezen a menüponton keresztül pl. az analóg csatolók áramellátása 
módosítható vagy egy összegző csatorna állítható vissza. 
Az U1 rádiós analóg csatoló esetében a Rádiós érzékelő 
beállítása bevitele után ugyanaz az információ jelenik meg, mint a 
rádiós érzékelő esetében (lásd A rádiós érzékelők beállításai 
oldal 161). 
Az U1E Ethernet analóg csatoló esetében a Ethernet érzékelő 
beállítása bevitele után ugyanaz az információ jelenik meg, mint az 
Ethernet érzékelő esetében (lásd Ethernet érzékelő oldal 163). 
1. A Rádiós érzékelő | Ethernet-érzékelő | Skálázás bejegyzést 

kell megnyitni. 
- A kijelző területen a kiválasztott érzékelő beállításai jelennek 

meg. 
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Megnevezés Magyarázat  

Csatlakozás A mérőátalakító kimeneti jele. 

Kijelző A fizikai egység kijelző területe. 

Egység Előzetesen megadott, ill. a felhasználó 
által meghatározott egység. 

Feszültségkimenet Annak választási lehetősége, hogy a 
mérőátalakító áramellátása az analóg 
csatolón (An) keresztül vagy külső 
forrásból (Aus) történjen. 

[Összegző 
csatorna 
visszaállítása] 

Kapcsolófelület az összegző csatorna 
visszaállításához. Az összegző csatorna 
0.00 értékre kerül visszaállításra. 

 
Pos: 191 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/09 Einstellungen System/08 Cockpit Units @ 8\mod_1295540867044_10044.docx @ 75957 @ 3 @ 1 
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6.10.6. Saveris Cockpit egység 
Ebben a menüpontban konfigurálhatja a Testo alapértelmezett 
nyomtatóval kinyomtatott mérési értékeket. 

 
 

 
A kinyomtatott mérési értékek maximálisan az elmúlt 12 
órát ölelik fel.  

 
 

A kinyomtatott mérési értékek az alábbi adatokat tartalmazzák: 
• Nyomtatási idő dátummal és időponttal 
• Út indítás / Út leállítás (dátum és idő) 
• Nyomtatási tartomány kezdete (dátum és idő) 
• Az útleírás, valamint a kiválasztott mobil zónák neve 
• Érzékelő megnevezése sorozatszámmal együtt 
• Az érzékelő mininális, maximális és átlagértékei az út során 
• A mérési értékek nyomtatása 15 perces időközönként (csak 

"Nagy" kinyomtatott mérési értékek kiválasztása esetén 
tartalmazza) 

1. Nyissa meg a Cockpit egység bejegyzést. 
- A kijelzési területen megjelennek a kiválasztott Saveris Cockpit 

egység beállításai. 
 

 
 
 
 

Megnevezés Magyarázat  

Nyomtatási szöveg Szabadon definiálható szövegsorok a 
kinyomtatott mérési értékeken 

Riasztások 
jelölése 

A riasztások jelölése a (*) jelzéssel a 
kinyomtatott mérési értékeken 

Aláírási sor 
nyomtatása 

Kiegészítő aláírási sor, pl. az áru átvevője 
számára 

 
Pos: 192 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/10 Einstellungen Berichte/00 Einstellungen Berichte @ 0\mod_1189494078218_10044.docx @ 10274 @ 3 @ 1 
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6.11. Jelentés beállításai 
A jelentés beállításaiban kell meghatározni, hogyan történjen az 
automatikus jelentéskészítés. 
> A navigációs területen kattintson az Automatikus jelentések 

lehetőségre. 
- Az adatmezőben megjelenik az Automatikus jelentések 

beállításai almenü. 
Pos: 193 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/10 Einstellungen Berichte/01 Settings @ 0\mod_1188997925140_10044.docx @ 10240 @  @ 1 
 
 

 
 

Megnevezés Magyarázat  

[Új jelentés] Új jelentési feladatot ad hozzá a listához. 

A jelentési feladatok 
listája 

A létrehozott jelentési feladatok listája. 

Zónák Azon csoport kiválasztási listája, melyre 
vonatkozóan a jelentést létre kell hozni. 
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Megnevezés Magyarázat  

Tartalom 
csoportmező 

Ha az opció aktív, a rendszer csatolja a 
megfelelő adatlapot a jelentéshez 
• Részletes 
• Kompakt 
• Rövid 
• Felhasználó által definiált 
• Logó beillesztése 
• Aláírási sor beillesztése 

Az elkészítés 
időterve 

Annak megadása, hogy a jelentést 
naponta, hetente, havonta vagy a 
felhasználó által definiált időpontban 
kell elkészíteni. 

 
Naponta: A jelentés naponta 1 
órakor (délelőtt) készül el. 
Hetente: A jelentés minden 
vasárnapon 1 órakor (délelőtt) 
készül el. 
Havonta: A jelentés a hónap 
utolsó napján 1 órakor (délelőtt)  
készül el.  
Felhasználó által definiált: 
Beállítható egy jövőbeli időszak 
(kezdődátum, -időpont, befejező 
dátum/időpont), amikor egyszeri 
alkalommal jelentést kell 
létrehozni. A rendszer az 
időtartam letelte után hozza létre 
a jelentést. 
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Megnevezés Magyarázat  

Küldési opciók Annak megadása, hogyan kell elküldeni a 
jelentést: 
Csak mentés, Csak küldés, Mentés és 
küldés.  

 
Csak mentés: A jelentést a 
rendszer elmenti a számítógépen.
Csak küldés: A jelentést a 
rendszer elküldi a megadott e-
mail címre.  
Mentés és küldés: A jelentést a 
rendszer elmenti a számítógépre, 
és elküldi a megadott e-mail 
címre.  

Címzett beviteli 
mező 

Beviteli mező annak a dolgozónak az e-
mail címe számára, akinek a jelentést 
meg kell küldeni. 

Jelentésfunkció 
tesztelése 

Létrehoz egy jelentést, így teszteli a 
beállításokat.  

Bevitel 
alkalmazása 

Elmenti az elvégzett 
jelentéskonfigurálást. 

 
 

 
A jelentések mentésének helyét a Saveris szoftver 
telepítésekor állították be.  
Az elérési út megjelenik a Mappa beállítása mezőben. 

 
Pos: 194 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 195 /TD/Überschriften/7. Produkt instand halten @ 0\mod_1173789831362_10044.docx @ 10056 @ 2 @ 1 
 

7 A termék karbantartása 
Pos: 196 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Wartung @ 9\mod_1309853188816_10044.docx @ 81444 @ 2 @ 1  

7.1. Karbantartás esetén 

 
Ha van rá lehetősége, a rendszer karbantartása előtt 
készítsen biztonsági mentést az aktuálisan működő 
rendszer adatbázisáról, lásd: Rendszerteszt végrehajtása,  
98. oldal. 

A Saveris bázis lementett adatai csak azonos firmware-
verziójú Saveris bázisra másolhatók át. A célbázis 
memóriájának azonosnak kell lennie a forrásbáziséval, 
vagy annál nagyobbnak kell lennie. A memóriamérethez 
lásd a Nyelvválasztás ablakot. 

 
 
 
 

A karbantartáshoz az alábbi tevékenységek tartoznak:  
• Komponensek be-/kijelentése (kalibrálás a futó rendszeren 

kívül) 
• Rendszer újraindítása 
• Firmware- és szoftverfrissítés. 
• A riasztásmenedzsment módosítása. 

 
Minél nagyobb a Saveris rendszer, annál fontosabb a 
karbantartás, ill. nagyobb beavatkozások vagy a rendszer 
konfigurációjának módosítása utáni szúrópróbaszerű 
rendszerteszt végrehajtása, lásd: Rendszerteszt 
végrehajtása,  98. oldal. 

 
 
 
Pos: 197 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/00 Ersatz von Komponenten @ 0\mod_1188476464890_10044.docx @ 10203 @ 2 @ 1 
 

7.2. Alkatrészek pótlása 
Egy összetevőt - érzékelőt, konvertert vagy routert - bármikor le 
lehet állítani, ha azt átmenetileg nem használják, vagy például 
hibás és újra kell cserélni. 

 

 
A Saveris bázis cseréje esetén új projektet kell 
létrehozni. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a 
szoftver hotline-nal (softwarehotline@testo.de). 

 
 
Pos: 198 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/01 Komponenten entfernen @ 0\mod_1193737448921_10044.docx @ 10368 @ 3 @ 1 
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7.2.1. Összetevő elemek törlése 
1. Kattintson a Start | Programok | Testo alatt a Testo Saveris 

Üzembe helyező asszisztens gombra. 
- Megjelenik az Üzembe helyező asszisztens üdvözlő 

párbeszédablaka. 
 

2. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A Rendszerállapot párbeszédablak az Általános regiszterrel 

jelenik meg. 
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3. A Projektek regiszterre kell váltani. 
 

4. Az [Összetevő kijelentése] gombra kell kattintani. 
- Az Összetevő kijelentése párbeszédablak jelenik meg. 

 
 

 

5. Annak az összetevőnek a jelölőnégyzetét kell aktíválni, amelyet 
ki kell jelentkeztetni a rendszerből. 

 
 

 
A router törlése előtt az adatok rendelkezésre állásának 
biztosítása érdekében a hozzárendelt érzékelőket 
közvetlenül a bázishoz kell hozzárendelni. 

 
 

6. Az [OK] gombra kattintson. 
- Az összetevőnek a konfugurációból való eltávolítása ellenőrző 

kérdés jelenik meg. 
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7. Igazolja a visszakérdezést [Igen] gombra kattintással. 
- Az összetevő törlődik a konfigurációból. 
> Egy érzékelő törlése után röviden meg kell nyomni a 

csatlakozás gombot az érzékelő hátoldalán, hogy az érzékelő 
ne próbáljon továbbra is mérési adatokat közvetíteni. 

 
Pos: 199 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/02 Komponenten hinzufügen Transport @ 0\mod_1188476503984_10044.docx @ 10204 @ 3 @ 1 
 

7.2.2. Új komponensek hozzáadása 
 

 
Komponensek utólagos hozzáadásakor előfordulhat, 
hogy a mérési ütem nincs szinkronban a már meglévő 
komponensekkel. 
Ezt azt eredményezi, hogy a táblázat nézetben mért 
értékek hiányoznak, ha egy adott időpontban nem 
minden érzékelőtől érkeznek mért értékek. 

1. Jelentkeztesse be az új érzékelőt a Saveris bázisba; lásd: 
Rádióérzékelő bejelentkeztetése,  49. oldal. 

2. Indítsa el a testo Saveris üzembe helyező asszisztenst. 
- Elindul az üzembe helyező asszisztens. 

 

3. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
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- Megjelenik az Új érzékelő üzembe helyezése párbeszédablak. 
 

 

4. Hagyja meg az alapbeállításokat és kattintson a [Tovább >] 
gombra. 

- Megjelenik a Saveris bázisban regisztrált új érzékelők listája. 
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5. Alkalmazási céltól függően a rendszerben már regisztrált 
érzékelők fix, ill. mobil zónákra (Saveris mobilhoz) történő 
felosztásához: Kattintson az [Új fix zóna] vagy az [Új mobil 
zóna] parancsra. 

6. A  gombbal nyissa meg a kiválasztási listát, válassza ki azt a 
zónát, melyhez az érzékelőt hozzá kell rendelni. 

 

 
Az érzékelő minden csatornáját ugyanahhoz a zónához 
kell hozzárendelni. 

 
 

7. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
8. Kattintson a TE-Típus mezőbe, és adja meg a hőelem típusát 

(K, J, T vagy S), ha ez a készülékhez szükséges adat. 
9. Szükség esetén módosítsa az előre beállított értékeket az 

Érzékelő neve és a Csatornanév mezőben. 

 
Legfeljebb 20 karaktert tartalmazó csatornanevet adjon 
meg. 

10. Szükség esetén importálja az egyes érzékelők beállítási adatait: 
Kattintson a [Beállítási adatok importálása] gombra. 

 

11.  Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelennek a mérési ütem beállításai. 
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12.  Adja meg a Mérési ütem adatot és annak Egység mértékét. 
 

 
A mérési ütem meghatározza, hogy milyen 
időközönként kerül rögzítésre a Saveris bázisban újabb 
mérési érték. 
Az egység lehetséges beállításai: 
• sec (másodperc) 
• min (perc) 
• h  (óra). 
A rádióérzékelők legkisebb átviteli sebessége egy perc.

 

13. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Ha egy router be van jelentkezve a Saveris bázisba, akkor 

megjelenik az érzékelők kapcsolati módjának konfigurációja. 
Ha nem jelentkeztetett be routert, folytassa a 17. műveleti 
lépéssel. 
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14. Kattintson annak az érzékelonek Kapcsolatmód cellájába, 
amelyet hozzá kell rendelni a routerhez. 

- A cella kiválasztási listaként jelenik meg. 
15. A  gombbal nyissa meg kiválasztási listát, és válassza ki azt a 

routert, melyhez az érzékelőt hozzá kell rendelni. 
16. A 14. és 15. műveleti lépést minden olyan érzékelőre el kell 

végezni, amelynek mérési adatait routeren kívánja továbbítani a 
Saveris bázisnak. 

17. Kattintson a [Tovább >] gombra. 
- Megjelenik az asszisztens a mérés kezdetének beállításával. 
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18.  A mérés kezdete adott esetben elhalasztható. 
 

19.  Kattintson a [Befejezés] gombra a hardver üzembe 
helyezésének befejezéséhez. 

- Megjelenik a hardver sikeres konfigurációját jelző üzenet. 
20.  Nyugtázza az üzenetet az [OK] gombbal. 
- Az új hardver most már üzemkész. 

 
 
Pos: 200 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Komponenten erneut anmelden @ 12\mod_1338382604983_10044.docx @ 126005 @ 2 @ 1 
 

7.2.3. Komponensek ismételt bejelentkeztetése 
 
 

 
A folyamatban levő projektbe már bejelentkeztetett 
komponensek ismételt bejelentkeztetésénél a mérési 
értékek tovább írhatók a már meglevő mérési érték táblázat 
adatoszlopába, vagy létrehozható egy új mérési érték 
oszlop. 

 
 

1. Új érzékelő bejelentkeztetése a Saveris bázisba, lásd: 
Rádióérzékelő bejelentkeztetése,  49. oldal. 

2. A testo Saveris szoftver indítása. 
- Az Üzembe helyező asszisztens elindul. 
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3. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- A szoftver automatikusan felismeri, hogy már bejelentkeztették-

e az érzékelőt és megnyitja az Új érzékelő üzembe 
helyezése párbeszédet. 

4. Válassza az oszlopban Csatlakoztatás [Be] lehetőséget, ha 
meglévő adatoszlopban folytatni kell az érzékelő mérési 
értékeinek az írását, vagy  

5. a [Ki]lehetőséget, ha az érzékelő mérési értékeit egy külön 
adatoszlopban kell megjeleníteni. 

6. A [Tovább >] gombra kell kattintani. 
- Az Új érzékelő konfigurálása párbeszédablak jelenik meg. 
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7. Kattintson a [Tovább >] gombra, ha kiegészítésképpen fel 
szeretné venni az érzékelőt a konfigurálásba, vagy 

8.  Választás meglevő pótlásaként, ha az érzékelővel kell 
lecserélni egy másikat a rendszerben. 

9. Kattintson a [Tovább] gombra és kövesse az üzembe helyező 
asszisztens utasításait. 

 
 

 
Figyelemfelhívás A további konfigurálás az Új 
komponensek hozzáadása, fejezetnek megfelelően 
történik Lásd még: Új komponensek hozzáadása,  174. 
oldal. 

 
 
Pos: 201 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Kalibrierung und Justage @ 0\mod_1188476360640_10044.docx @ 10201 @ 23355 @ 1 
 

7.3. Kalibrálás és beállítás 
Kalibrálás 

A mérési érték helyes értékkel való összehasonlítása a megadott 
feltételek mellett. Ide tartozik az eltérés dokumentálása, a mérési 
bizonytalanság számítása és a tanúsítvány elkészítése. A 
mérőkészülék „Beállítása” nem tartozik a kalibráláshoz.  

Beállítás 

Mérőkészülék segítségével a helyes (egy fölérendelt hivatal által 
jóváhagyott), ismert érték mérésre, majd a készülék erre az értékre 
beállításra kerül.  
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7.3.1. Helyszíni kalibrálás és beállítás 
Ehhez a Saveris beállító szoftver (cikksz. 0572 0183) szükséges. 
Előnyök: Kalibrálás működő rendszer mellett, továbbá egyszerű 
dokumentáció jegyzet hozzáadásával és a beállítási adatok 
importálásával 
Hátrányok: A referenciarendszer mérési adatainak pontossága, ill. 
összehasonlíthatósága.  

 
 

Sikeres korrekció után az aktuális kalibrálási adatok elmentésre 
kerülnek az érzékelőben. Ezzel párhuzamosan a beállító szoftver 
létrehoz egy beállítási fájlt, amely importálható a Saveris 
szoftverbe, lásd A rádiós érzékelők beállításai, 161. oldal és 
Ethernet érzékelő, 163. oldal. 

 
Ügyeljen arra, hogy a külső páraérzékelő mindig 
csatlakozzon ahhoz a rádió-, illetve Ethernet-
érzékelőhöz, amellyel kalibrálták. 

 

7.3.2. Kalibrálás és beállítás külső helyszínen 
Előnyök: Pontosság külön méréssel egy arra alkalmas kalibráló 
etalonnal, pl. klímaszekrényben. 
Hátrányok: Az érzékelőt el kell távolítani a működő rendszerből.  
A külső helyszínen végzett kalibráláshoz és beállításhoz két 
különböző eljárás alkalmazható. 

1. eljárás 
Itt nem helyettesítjük a működő érzékelőből eltávolított érzékelőt, 
a kalibrálás és beállítás ideje alatt nincsenek mérési adatok. 
1. Nyomja meg az érzékelőn a Connect gombot a legutolsó 

adatátvitel kinyeréséhez. 
2. Küldje el az érzékelőt a kalibráló labor részére anélkül, hogy azt 

komponensként eltávolítaná azt az Üzembe helyező 
asszisztensből. 

3. Miután megjelenik, egyszer nyugtázza az „Érzékelő nem 
jelentkezik” rendszerriasztást. 

4. Ha az érzékelő a kalibrálásból visszaérkezik, ismét 
csatlakoztassa a bázisra vagy konverterre. 

5. Az érzékelő automatikusan megkapja a konfigurációs adatokat, 
és folytatja a mérést.  

2. eljárás 
Itt a rendszerből eltávolított érzékelőt átmenetileg egy másik 
érzékelővel helyettesítjük, hogy a kalibrálás és beállítás ideje alatt 
is kaphassunk mérési adatokat. 
1. Jelentkeztesse be a csereérzékelőt a Saveris bázisba. 
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2. Végezze el a csereérzékelő konfigurálását az Üzembe helyező 
asszisztenssel. Ehhez válassza a Használat meglévő 
pótlásaként opciót. 

3. Vigye a csereérzékelőt a mérési helyre, és várja meg, amíg 
akklimatizálódik. 

4. Egymás után nyomja meg a Connect gombot a két érzékelőn. 
- Ezzel elvégzi a cserét (a mérési adatokat a csereérzékelő 

továbbítja a rendszer felé). 
5. Végezze el a kalibrálást és a beállítást. 
6. Jelentkeztesse be a újra az érzékelőt a Saveris bázisba.  
7. Végezze el az érzékelő konfigurálását az Üzembe helyező 

asszisztenssel. Ehhez válassza a Kapcsolódás résznél a Ki 
opciót, majd a Használat meglévő pótlásaként opciót.  

8. Vigye vissza az érzékelőt a mérési helyre, és várja meg, amíg 
akklimatizálódik. 

9. Egymás után nyomja meg a Connect gombot a két érzékelőn. 
- Ezzel elvégzi a cserét (a mérési adatokat ismét az eredeti 

érzékelő továbbítja a rendszer felé). 
Pos: 202 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Base sichern @ 0\mod_1189416604765_10044.docx @ 10269 @ 2 @ 1 
 

7.4. Biztonsági mentés a Saveris bázis adatairól 
 
 
 
 

✓ A Saveris bázis elindult, és össze van kötve a PC-vel. 

1. Indítsa el a testo üzembe helyezési asszisztenst. 
2. Adja meg a Saveris bázis IP címét. 
3. Kattintson a Projektek [Bázis biztonsági mentés] fülre. 
- Megjelenik az A biztonsági mentéshez újra kell indítani a 

bázist üzenet. Ne nyugtázza az üzenetet. 
4. Állítsa le a Saveris bázist: A Bázis info menüben nyomja meg 

2x röviden az [Esc] gombot. 
 
 
 
 

5. Indítsa el a Saveris bázist: Nyomja meg hosszan az [Esc] 
gombot. 

- Megjelenik a Nyelv kiválasztása menü. 
 
 

 
Ne nyomjon meg több gombot a Saveris bázison. 

 
 

6. Nyugtázza az A biztonsági mentéshez újra kell indítani a 
bázist szoftverüzenetet az [OK] gombbal. 

7. Válassza ki azt a könyvtárat, ahová a biztonsági fájlt el kell 
menteni. 

8. Kattintson a [Mentés] gombra. 
- *.bi2 fájl mentése biztonsági adatokkal. 
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A lementett adatok csak azonos firmware-verziójú Saveris 
bázisra másolhatók át. A célbázis memóriájának 
azonosnak kell lennie a forrásbáziséval, vagy annál 
nagyobbnak kell lennie. A memóriamérethez lásd a 
Nyelvválasztás ablakot. 

 
 

 
Az elmentett adatok Saveris bázisra történő átviteléhez 
kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz. 

 
Pos: 203 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Base neu starten @ 12\mod_1339775093729_10044.docx @ 131487 @ 3 @ 1 
Saveris 

7.5. Saveris bázis újraindítása 
 
 

 
Csak akkor hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha ezzel ki 
lehet javítani a fellépett riasztási értesítésesket, lásd: 
Saveris bázis riasztási értesítései,  214. oldal. 

 
 

✓ A Saveris bázis kijelzőn az Bázis info jelenik meg. 

1. Nyomja meg kétszer közvetlenül egymás után az [ESC] 
gombot. 

- A kijelzőn megjelenik a Leállítás és a Saveris bázis kikapcsol. 
2. Nyomja meg az [ESC] gombot. 
- A Saveris bázis elindul. 
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Pos: 204 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Fühler von Wandhalterung abnehmen @ 0\mod_1191328027078_10044.docx @ 10355 @ 2 @ 1 
 

7.6. Az érzékelő kivétele a fali tartóból 
 

 

1. Egy keskeny lapos csavarhúzóval  az érzékelőt  a fali 
tartóból  ki kell reteszelni. 

2. Az érzékelőt az ábrázolás szerint a fali tartóból ki kell venni. 
Pos: 205 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Batterien am Fühler wechseln @ 0\mod_1188476555656_10044.docx @ 10205 @ 2 @ 1 
 

7.7. Az érzékelő elemeinek cseréje 

 
Legkésőbb 3 év üzemidő után cserélje ki az elemeket. 

 
Az elemek élettartama (15 perces mérési ütem esetén) 
• 3 év szabványos AlMn elemeknél +25 °C -on, és 
• 3 év Energizer L91 foto-lítium elemekkel mélyhűtött 

alkalmazásoknál (-10 °C alatti üzemre). 
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Az érzékelő elemállapotát a Saveris szoftverrel 
ellenőrizheti. Ehhez a Rendszer | Rádióérzékelő 
menüpontban válassza ki azt az érzékelőt, amelyet 
ellenőrizni szeretne. Az aktuális töltési állapot az 
Elemállapot mezőben jelenik meg. 

 

 

> Vegye ki az érzékelőt a fali tartóból; lásd "Az érzékelő kivétele 
a fali tartóból". 

 
 

 
Az elemcsere alkalmával az érzékelő szobahőmérsékletű 
legyen, mivel máskülönben a párakicsapódás hátrányosan 
befolyásolhatja a mérési pontosságot. 

 
 

1. Lazítsa ki a csavarokat  az érzékelő hátlapján. 
2. Vegye le az érzékelő hátlapját . 
3. Cserélje ki az elemeket . 

 

 
Ügyeljen az elemek helyes behelyezésére. 
A helyes polaritás jelölése az adott elemtartóban 
látható. 

 

4. Helyezze fel a hátlapot az érzékelőházra. 
5. Csavarozza a fedlapot szorosan a házhoz. 

 

 
A házban egy ellenőrzőkapcsoló található, amelyet a 
fedlap kapcsol. Ehhez a fedlapot hézagmentesen kell 
az érzékelőházra csavarozni. 
Ha a fedlap nem kapcsolja be az ellenőrzőkapcsolót, az 
érzékelő nem üzemeltethető. 
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Vigyázat! Véletlen maradványkisülés a régi elemek 
megsemmisítésekor. 
> A régi elemek pólusait le kell ragasztani a 

véletlenszerű rövidzárlati maradványkisülés 
elkerülésére a megsemmisítés során. 

 

 
Szállítási tanács: Ha az érzékelőt légi úton kell 
szállítani, akkor a nemkívánatos rádiófrekvenciás 
működés kizárása érdekében az elemeket előzőleg el 
kell távolítani. 

 
Pos: 206 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/Akkus wechseln @ 10\mod_1322041865085_10044.docx @ 103374 @ 235 @ 1 
 

7.8. Akkumulátorcsere 
 

 
A Saveris bázisban, az Ethernet-érzékelőkben és az 
analóg csatolókban található akkumulátorok kopó 
alkatrészek, melyeket kb. 2 évente ki kell cserélni. 
Hibás akkumulátorral nem biztosítható a GSM-modul 
kifogástalan üzeme. Áramkimaradás esetén nem 
zárható ki a komponensek adatvesztése. 
Ha valamelyik komponens akkumulátora már nem 
működőképes, Akku hiba rendszerriasztást vált ki.  
Ezt követően a teljes működőképesség és az 
adatbiztonság érdekében az akkumulátort (cikksz. 
0515 5021) haladéktalanul ki kell cserélni. 

 

Saveris bázis 
1. Kapcsolja ki a Saveris bázist (ha a Bázis info nézet van 

kiválasztva, nyomja meg kétszer röviden az [ESC] gombot). 
2. Válassza le a Saveris bázist a feszültségellátásról. 
3. Csavarja ki a csavart  és vegye le a hátlapot  a Saveris 

bázisról. 
 

4. Cserélje ki az akkumulátort . 
 

5. Helyezze vissza a hátlapot a bázisra, és csavarozza fel. 
6. Csatlakoztassa a Saveris bázist a feszültségellátáshoz. 
7. Kapcsolja be a Saveris bázist (nyomja meg hosszan az [ESC] 

gombot). 
- Megjelenik a Nyelvválasztás menü. 
8. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az ([Enter] 

gombot). 
- A Saveris bázis elindul, és üzemkész állapotba kerül. 



7 A termék karbantartása 

188 

Ethernet-érzékelők / analóg csatolók 
 
 

 
Akkumulátorcsere közben nem lehet mérési értékeket 
rögzíteni. 

 
 

> Vegye ki az érzékelőt a fali tartóból; lásd "Az érzékelő kivétele 
a fali tartóból". 

 
 

 
Az akkumulátor cseréjekor a komponensnek 
szobahőmérsékletűnek kell lennie, mert máskülönben a 
párakicsapódás hátrányosan befolyásolhatja a mérési 
pontosságot. 

 
 

1. Válassza le a komponenst a feszültségellátásról (hálózati 
csatlakozó / dugaszolós/csavarszorítós 24V AC/DC / Ethernet-
kábel (PoE)). 

2. Csavarja ki a csavarokat  a hátlapon. 
3. Vegye le a hátlapot . 
 

4. Cserélje ki az akkumulátort . 
 
 

5. Helyezze fel a hátlapot a házra. 
6. Csvarozza rá a fedlapot a házra. 
7. Csatlakoztassa le a komponenst a feszültségellátáshoz 

(hálózati csatlakozó / dugaszolós/csavarszorítós 24V AC/DC / 
Ethernet-kábel (PoE)). 

- A komponens üzemkész. 
 

 
A házban egy ellenőrzőkapcsoló található, amelyet a 
hátlap kapcsol. Ehhez a hátlapot hézagmentesen rá kell 
csavarozni a házra. 
Ha a ellenőrzőkapcsoló nem kapcsol be, a komponens 
nem üzemel. 

 
 
 
 
Pos: 207 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/08 a Software-Firmware Update durchführen @ 12\mod_1338384401105_10044.docx @ 126038 @ 2 @ 1 
 

7.9. Szoftver és firmware rendszerfrissítés 
végrehajtása 

 
 

 
• A Saveris rendszer teljesítőképességének 

kihasználásához a rendszert rendszeresen frissíteni 
kell. 

• A szoftver- és firmware-frissítést mindig együtt kell 
végrehajtani. 4.2-es verzióig a frissítést mindig a 
szoftverfrissítéssel kell kezdeni. 4.3-as verziótól 
kezdődően a frissítést mindig a firmware-frissítéssel kell 
kezdeni. 

• Az összes szoftver és firmware frissítés elérhető a 
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Testo weboldalon a letöltési központban vagy a 
Software-Hotline szolgáltatásunknál 
(softwarehotline@testo.de). 

• A frissítésekhez további segítséget nyújtunk a Software-
Hotline szolgáltatásunknál softwarehotline@testo.de 

 
 
Pos: 208 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/08 b Software-Update durchführen PROF @ 12\mod_1338384491723_10044.docx @ 126071 @ 2544 @ 1 
 

7.9.1. Szoftverfrissítés végrehajtása 
 
 

 
• Ennél a folyamatnál megmaradnak a Saveris mérési és 

konfigurációs adatok, mivel ezek az SQL Serveren® 
tárolódnak.  

• Ha MAPI vagy SMTP mail van telepítve, akkor a 
Registryben a Saveris Server-eltávolítás előtt a 
HKeylokalmachine\software\testo\comsoft\tdasmail alatt 
dokumentálni kell a beállításokat és az e-mail 
komponenseket el kell távolítani a szoftverben, a 
Saveris Server új telepítése után pedig újból telepíteni 
kell azokat.  

• Ha az Ön automatikus jelentéseinek mentési elérési 
útját egyénileg állították be a Registryben, akkor újból el 
kell végezni ezeket a beállításokat a Registryben. 

• Saveris CFR szoftver frissítése után újra kell 
konfigurálni a szoftverben a biztonsági beállításokat. 
Kérjük, ehhez távolítsa el a régi konfigurációs 
beállításokat, zárja be a szoftvert, nyissa meg ismét és 
adja meg a biztonsági beállításokat a 3 Testo-
csoportban. 

 
 

Távolítsa el a Saveris Client (Professional vagy CFR) régebbi 
változatát az adatbázis eltávolítása nélkül és ezután telepítse az 
aktuális Servert. 

7.9.1.1. A szoftver eltávolítása 
1. Windows-ban váltson a Vezérlőpult - Programok és 

szolgáltatások menübe. 
2. A Programok és szolgáltatások alatt kattintson a Testo Testo 

Saveris Professional Server -re. 
3. Nyomja meg a jobb egérgombot és válassza ki az Eltávolítás. 
> A párbeszédablakot nyugtázza a Igen-val. 
- A szoftver eltávolításra kerül. 
4. Indítsa újra a PC-t. 
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7.9.1.2. A szoftver telepítése 
1. Váltson a Saveris CD-n a TestoSaveris Prerequisites 

könyvtárba. 
2. Indítsa el a setup.exe fájlt. 
3. Indítsa újra a PC-t 
- A szoftver aktualizálása megtörtént 

 
 

 
Ha nem CD-ről hajtják végre az frissítést, hanem egy 
letöltött könyvtárból, akkor másolják a 
TestoSaverisPrerequisites könyvtárat egy 
gyökérkönyvtárba (pl. C:\ vagy D:\) úgy, hogy a telepítőfájl 
elérési útja a következőképpen nézzen ki: C:\ 
TestoSaverisPrerequisites vagy 
D:\TestoSaverisPrerequisites 

 
 

7.9.1.3. Server telepítse 
1. Váltson a Saveris CD-n vagy a könyvtárstruktúrában a 

TestoSaverisServer  könyvtárba. 
2. Indítsa el a setup.exe fájlt. 
3. Indítsa újra a PC-t 
- A Server aktualizálása megtörtént 

Pos: 209 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/08 c Firmware System-Update durchführen Einleitung PRO @ 14\mod_1380719573105_10044.docx @ 177516 @ 3 @ 1 
 

7.9.2. Firmware rendszerfrissítés végrehajtása 
 
 

 
A firmware rendszerfrissítéssel automatikusan frissítheti a 
rendszerében található összes Saveris komponenst (a 
Saveris Cockpit egység kivételével) a legújabb változatú 
firmware-re. Ez garantálja, hogy rendszerében az összes 
komponens a legújabb firmware-verzióval rendelkezzen.  
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Saveris Cockpit egység 
firmware-frissítését külön kell elvégezni. 

 
 
Pos: 210 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/08 c Firmware System-Update durchführen @ 12\mod_1338384658937_10044.docx @ 126104 @ 25 @ 1 
 

Fontos utasítások a firmware rendszerfrissítéshez 
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a testo Saveris adatmonitoring 

rendszernél két firmware rendszerfrissítés áll rendelkezésre, a 
(V1.X valamint a V2.X).  
Ellenőrizze előbb, hogy melyik rendszer érvényes az Ön 
firmware frissítéséhez. A Firmware-verziók kompatibilitását a 
rendelési szám alapján és a Saveris bázison található 
típustábla alapján lehet ellenőrizni 
◦ Firmware rendszer frissítés V1.X 

érvényes a Saveris rendszerekhez a következő cikkszámú 
bázisokhoz: 0572 0120, 0572 0121, 0572 0160, 0572 0161 
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◦ Firmware rendszerfrissítés V2.X 
érvényes a Saveris rendszerekhez a következő cikkszámú 
bázisokhoz: 0572 0220, 0572 0221, 0572 0260, 0572 0261 

• A rendszerfrissítés időtartama a rendszerben található Saveris 
komponensek számától függ. A firmware automatikus 
elosztásának időtartama a következőkre: 
◦ Konverter és hosszabbító a standard kommunikáció-

frekvenciánál legkevesebb 3 perc + 2 perc 
komponensenként. 

◦ Ethernetes érzékelő a standard kommunikáció-
frekvenciánál legkevesebb 3 perc + 2 perc 
komponensenként. 

◦ Router legalább 6,5 óra (párhuzamosan aktualizálja az 
összes bejelentkeztetett Routert). 

◦ Rádiós érzékelő legalább 16 óra a fixen elhelyezett 
üzemnél minden bejelentkeztetett  (rádiós érzékelőt 
párhuzamosan aktualizál). 

• A Saveris bázist USB-vel vagy Ethernet-kábellel össze kell kötni 
a számítógéppel. 

• A frissítéshez az összes Saveris komponensnek legalább az 
1.12 firmware-verzióval kell rendelkezni. A V 1.12 előtti 
firmware verzióval rendelkező rendszerkomponenseket csak 
szervizinterfészen keresztül lehet frissíteni. 

• 4.3-as verzióra történő frissítés esetén a komponenseknek 
legalább a következő firmware-verzióval kell rendelkezniük:  
◦ V1.x verziószámú rendszerek esetében: szoftver 4.2 SP3, 

bázis és rádióérzékelő V1.90, router, konverter és 
hosszabbító V2.59, Ethernet-érzékelő V1.47 

◦ V2.x verziószámú rendszerek esetében: szoftver 4.2 SP3, 
bázis és rádióérzékelő V2.59, router, konverter és 
hosszabbító V2.59, Ethernet-érzékelő V1.47 

• A firmware rendszerfrissítés előtt Önnek nyugtáznia kell az 
összes nyitott riasztást. 

• FIGYELEM: A firmware frissítési folyamata közben sohase 
válasszák le a feszültség-/ hálózati ellátást, valamint a 
csatlakozást a PC-hez. 

• A frissítés alatt folytatódnak a mérések, adatmentés és 
adatkommunikáció, tehát nincs adatvesztés. 

• Ne módosítsák a konfigurációt a firmware rendszerfrissítés 
alatt, ez lassítaná a folyamatot. 

• A frissítés alatt az erős rádióforgalom átmeneti riasztást válthat 
ki megszakadt rádiós kapcsolat következtében. 
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• Egy érzékelő frissítésének végrehajtása után az újraindítási 
folyamat kb. 1-2 percig tart. E rövid idő alatt nem lehet mérési 
értéket rögzíteni. 

Frissítés végrehajtása 
 
 

 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a frissítés eltarthat több 
óráig is. Eközben nem léphet fel konfiguráció változás vagy 
a hálózat- / áramellátás megszakítása. 

 
 

1. Csomagolja ki a firmware fájl könyvtárát és mentse le a 
számítógépére. 

2. Nyissa meg a Saveris Üzembe helyező asszisztenst és 
kattintson a Projektek fülön a Rendszerfrissítés gombra. 

- Megnyílik a Mappa keresés Windows® Intéző ablak. 

 

1 Válassza ki azt a célkönyvtárat, amelyikbe lementette a letöltött 
fájl könyvtárát. 

2 Nyugtázza az OK-gombbal. 
- Kb. 1 perc után megjelenik a A folyamat sikeresen 

végrehajtva tájékoztató. 
3. Nyugtázza az OK-gombbal. 
- A Saveris üzembe helyező asszisztens automatikusan 

bezáródik. 
- Betölti a Saveris bázis firmware frissítését. 
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- A frissítés akkor fejeződik be, ha a bázis újraindul és a 
Nyelvválasztás menü látható. 

4 Válassza ki a bázison a nyelvet és nyugtázza az ENTER-
gombbal vagy  

5. várjon kb. 10 percig, amíg a Saveris bázis automatikusan 
beindul. 

- A Saveris bázis firmware aktualizálása befejeződött. 
- Elkezdődik a rendszerben található többi Saveris komponens 

frissítése. 
 
 

 
A rendszer-frissítés után a Saveris szoftver összes 
komponensének firmware verzió állapota a Rendszer 
menüpont alatt látható. A firmware verziójelzésének 
aktualizálása csak a szoftver újraindításával megy végbe. 

 
 
Pos: 211 /TD/Produkt instand halten/testo Saveris/08 d Firmware-Update Saveris CockpitUnit durchführen @ 12\mod_1338384723552_10044.docx @ 126137 @ 2 @ 1 
 

7.9.3. A Saveris Cockpit egység firmware frissítése 
• A firmware frissítés előtt a Cockpit egységen nyugtázva kell 

lenni az összes fennálló riasztásnak. 
• Fejezze be az összes folyamatban levő utat a Cockpit 

egységen. 
• Válassza le a Cockpit egységet a feszültségellátásról és 

kapcsolja ki, vagy várjon, amíg automatikusan kikapcsol. 
 
1. Csatlakoztassa az USB kábelt a Saveris Cockpit egységre. 
2. Tartsa lenyomva a Saveris Cockpit egység felfelé lapozás 

gombját. 
3. Csatlakoztassa az USB kábelt egy PC-re/laptoptra. 
- A Cockpit egység állapot-LED-je pirosan világít. 
- A Cockpit egység a Windows® Intéző cserélhető adattárolóként 

(FWUPDATE) jelzi ki. 
4. Engedje fel a Saveris Cockpit egység felfelé lapozás gombját. 
5. Nyissa meg a Windows® Intézőt, és kattintson a FWUPDATE 

elemre. 
6. Távolítsa el a FWUPDATE alatt található fájlokat. 
7. Váltson a célkönyvtárba a letöltött új firmware-fájlok 

mentésével. 
8. Másolja az Cockpit egység új firmware-fájljait a FWUPDATE 

könyvtárba. 
- A Saveris Cockpit egység firmware frissítése befejeződött 

Pos: 212 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
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Pos: 213 /TD/Überschriften/3.2 Technische Daten @ 0\mod_1176211088437_10044.docx @ 10066 @ 2 @ 1 
 

7.10. Műszaki adatok 
Pos: 214 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/01 Basisstation Transport @ 9\mod_1310130675210_10044.docx @ 81767 @ 3 @ 1 
 

7.10.1. Saveris bázis 
 

Tulajdonságok  Értékek  

Memória 40000 érték csatornánként (összesen 
max. 18 000 000 érték) 

Méret 225 x 150 x 49 mm 

Súly kb. 1510 g 

Védelmi osztály IP42 

Tok anyaga Fröccsöntött horgany / műanyag 

Rádiófrekvencia 868 MHz / 2,4 GHz 

Áramellátás Hálózat 6,3 V DC; vagy dugaszoló / 
csavaros sarokkal 24 V AC/DC, 
teljesítményfelvétel < 4 W. 

Akku6 Li-ion Akku 
Az akkumulátor csak az adatok 
biztonságához, és szükség esetén az 
SMS-hez szükséges az áramellátás 
kimaradásakor, nem az üzemeltetés 
áramellátásához. 

Üzemi hőmérséklet +5 ... +45 °C 

Raktározási 
hőmérséklet 

-25 ... +60 °C 

Kijelző grafikus LCD-kijelző, 4 kezelőgomb 

Portok USB, Rádió, Ethernet 

A rádióérzékelők 
darabszáma 

legfeljebb 15 érzékelő csatlakoztatható 
direkt a rádió porton keresztül, 
legfeljebb 150 összesen rádión / routeren 
/ konverteren / hosszabbítón és 
Etherneten keresztül, max. 450 csatorna.

Riasztórelé max. 1 A, max. 30 W, max. 60/25 V 
DC/AC, nyitó vagy záró 

GSM modul 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

Összeszerelés Beleértve az asztali lábat és fali tartót 

                                                           
6 Kopó alkatrészek 
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Tulajdonságok  Értékek  

Garancia 2 év, a garanciafeltételeket lásd ezen a 
honlapon: www.testo.com/warranty 

 
 
Pos: 215 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/05 Fühler @ 0\mod_1191323803625_10044.docx @ 10352 @ 3555555555 @ 1 
 

7.10.2. Saveris rádióérzékelők 

Általános tudnivalók 
Az alábbi táblázatban összefoglalt műszaki adatok az összes 
Saveris rádióérzékelőre érvényesek. Az egyes érzékelőtípusok 
speciális adatai a következő fejezetekben találhatók. 

 
 

Tulajdonság  Értékek  

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

80 x 85 x 38 mm 

Antenna hossza 81 mm 

Tömeg kb. 220 g 

Elemtípus 4 AA mignonelem 

Elem élettartama Jellemző értékek 15 perces mérési ütem 
esetén: 
3 év +25 °C-on 
3 év Energizer L91 foto-lítium elemekkel 
mélyhűtött alkalmazások esetén 

Tok anyaga Műanyag 

Rádiófrekvencia 868 MHz / 2,4 GHz 

Mérési ütem Alapértelmezés 15 perc (1 perctől 24 
óráig állítható be) 

Tárolási 
hőmérséklet 

-40 ... +55 °C (elemekkel együtt) 

Kijelző (opcionális) LCD kétsoros; 7 szegmens, 
szimbólumokkal 

Rádiós hatótávolság kb. 300 m szabad térben 868 MHz-en, 
kb. 100 m szabad térben 2,4 GHz-en 

Fali tartó tartalmazza 

Garancia 2 év, a garanciafeltételeket lásd ezen a 
honlapon: www.testo.com/warranty 
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Saveris T1/ T1D rádióérzékelő 
 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa NTC 

Méréstartomány -35 ... +50 °C 

Pontosság ± 0,4 °C (-25 ... +50 °C) 
± 0,8 °C (egyéb mérési terület) 

Felbontás 0,1 °C 

Védelmi osztály IP68 

Szabványmegfelelés DIN EN 12830 

Üzemi hőmérséklet -35 ... +50 °C 
 

Saveris T2 / T2D rádióérzékelő 
Rádióérzékelő külső érzékelő csatlakozással és belső NTC-vel, 
ajtós érintkező 

 

 

 
 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típus 
(belső) 

NTC 

Mérési terület 
(belső) 

-35 ... +50 °C 

Pontosság 
(belső) 

± 0,4 °C (-25 ... +50 °C) 
± 0,8 °C (egyéb mérési terület) 
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Tulajdonság  Értékek  

Felbontás 
(belső) 

0,1 °C 

Érzékelő típus 
(külső) 

NTC 

Mérési terület 
(külső) 

-50 ... +150 °C 

Pontosság 
(külső) 

± 0,2 °C (-25 ... +70 °C) 
± 0,4 °C (egyéb mérési terület) 

Felbontás 
(külső) 

0,1 °C 

Csatlakozás NTC mini-DIN aljzaton keresztül, 
ajtóérintkező csatlakozókábel (1,80 m) 
a szállítási terjedelemben. Az 
ajtóérintkező kapcsoló állása 
befolyásolja az élettartamot. 

Védelmi osztály IP68 (az érzékelő rejtett, vagy a 
csatlakozóaljzat gumitömítéssel 
lezárva) 

Szabványmegfelelés DIN EN 12830 

Üzemi hőmérséklet -35 ... +50 °C 
 

Saveris T3 /T3D rádióérzékelő 
Kétcsatornás rádióérzékelő két külső TE érzékelőcsatlakozással 
(TE jelleggörbe választható) 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa TE 
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Méréstartomány 
TE típus J 
TE típus K 
TE típus S 
TE típus T 

 
-100 ... +750 °C

-195 ... +1350 °C
0 ... +1760 °C

-200 ... +400 °C

 

Pontosság ±0,5 °C vagy a mérési érték 0,5%-a 
(25 °C) 

Felbontás 0,1 °C / TE típus S 1 °C 

Csatlakozás 2 x TE, TE aljzaton keresztül, 
max. potenciálkülönbség 2V 

Védelmi osztály IP 54 (az érzékelő rejtett, vagy a 
csatlakozóaljzat gumitömítéssel lezárva) 

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 
 
 

 
Az érzékelőbemenetek nem rendelkeznek egymás 
közötti potenciálleválasztással. Ezt vegye figyelembe, 
ha nem szigetelt termoelemmel ellátott érzékelőt 
használ. 

Saveris Pt /PtD rádióérzékelő 
Rádióérzékelő külső Pt100 érzékelő csatlakozással 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa Pt100 

Méréstartomány -200 ... +600 °C 

Pontosság ±0,1 °C (0 ... +60 °C) 
±0,2 °C (-100 ... +200 °C) 
±0,5 °C (egyéb mérési terület) 
25 °C-on 

Felbontás 0,01 °C 

Csatlakozás 1 x Pt100 mini-DIN aljzaton keresztül 

Védelmi osztály IP 68 

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 
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Saveris H3/ H3D rádióérzékelő 
Rádiós páraérzékelő 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa NTC Páraérzékelő 

Méréstartomány -20 ... +50 °C 0 ... 100 %rF7 

Pontosság ±0,5 °C  ±3 %rF +25°C-on 
±0,03 %rF/K 
±1 számjegy 

Felbontás 0,1 °C / 0,1 °Ctd 0,1% 

Védelmi osztály IP 42 

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 

Saveris H2D rádióérzékelő 
Rádiós páraérzékelő 

  

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa Páraérzékelő NTC 

Méréstartomány 0 ... 100 %rF8 -20 ... +50 °C 

                                                           
7 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
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Tulajdonság  Értékek  

Pontosság <90%rF: ±2 %rF 
+25 °C-on 
>90%rF: ±3 %rF 
+25 °C-on  
±0,03%rF/K ± 1 
számjegy 

±0,5 °C  

Felbontás 0,1 % / 0,1 °Ctd  0,1 °C 

Védelmi osztály IP 54 

Tömeg kb. 256 g 
 
 
 
 

Saveris H4D rádióérzékelő 
Rádiós páraérzékelő 

 

Tulajdonság Értékek  

Érzékelő 
típusa 

Páraérzékelő NTC 

Méréstartom
ány 

0 ... 100 %rF9 -20 ... +70 °C 

Pontosság lásd Külső érzékelők ±0,2 °C  

Felbontás 0,1 %/ 0,1 °Ctd 0,1 °C 

Védelmi 
osztály 

IP 54 

Tömeg kb. 254 g 

                                                                                                                                 
8 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
9 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
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Tulajdonság Értékek  

Csatlakozás 1x pára-/hőérzékelő (∅ 12 mm vagy ∅4 mm) mini-DIN 
aljzaton keresztül 

 

Külső érzékelők 

Tulajdonság Értékek  

Érzékelő 
típusa 

Pára-/hőérzékelő ∅12 mm Pára-/hőérzékelő ∅4 mm 

Méréstartomá
ny 

-20...+70 °C 

0...+100 %rF 

0...+40 °C 

0...+100 %rF 

Pontosság ±0,3 °C  

±2 %rF +25 °C-on 
(2...98%rF) 

±0,03 %rF/K 

±1 számjegy 

±0,3 °C  

±2 %rF +25 °C-on (2...98%rF) 

±0,08 %rF/K 

±1 számjegy 

 
Pos: 216 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/04 Router @ 0\mod_1191323737875_10044.docx @ 10351 @ 3 @ 1 
 

7.10.3. Saveris router 
 

 

 
 
 
 
 

Tulajdonságok Értékek 

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

80 x 100 x 38 mm 

Antenna hossza 81 mm 

Súly kb. 180 g 
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Áramellátás Hálózati 6,3 V DC; 
vagy dugaszolós / csavaros sarokkal 
24 V AC/DC,  
teljesítményfelvétel < 5 W. 

Tok anyaga Műanyag 

Védelmi osztály IP54 

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 

Raktározási 
hőmérséklet 

-40 ... +60 °C 

Portok Rádió 

A rádióérzékelők 
darabszáma 

max. 5; routerkaszkádon belül max. 3 
routertől 

Fali tartó beleértve 
 
Pos: 217 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/06 Ethernet-Fühler @ 1\mod_1197559409437_10044.docx @ 10423 @ 35555555 @ 1 
 

7.10.4. Saveris Ethernet-érzékelők 
Az alábbi táblázatban összefoglalt műszaki adatok az összes 
Saveris Ethernet-érzékelőre érvényesek. Az egyes érzékelőtípusok 
speciális adatai a következő fejezetekben találhatók. 

 
 

Tulajdonság  Értékek  

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

85 x 100 x 38 mm 

Áramellátás Hálózatról 6,3 V DC  
vagy dugasz-/csavarszorítós 24 V 
AC/DC, PoE 

Pufferakkumulátor10 Li-ion 

Tok anyaga Műanyag 

Védelmi osztály IP54 

Mérési ütem 2 mp ... 24 óra 

Üzemi hőmérséklet +5 ... +45 °C 

Tárolási 
hőmérséklet 

- 25 ... +60 °C 

Kijelző (opcionális) LCD kétsoros; 7 szegmens, 
szimbólumokkal 

                                                           
10 Kopó alkatrészek 
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Tulajdonság  Értékek  

Fali tartó tartalmazza 

Teljesítményfelvétel PoE-osztály 0 (jellemzően ≤ 3 W) 

Garancia 2 év, a garanciafeltételeket lásd ezen a 
honlapon: www.testo.com/warranty 

 
 

Saveris PtE Ethernet-érzékelő 
Ethernet-érzékelő Pt100 külső érzékelő csatlakozóval 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa Pt100 

Méréstartomány -200 ... +600 °C 

Pontosság ± 0,1 °C (0 ... +60 °C) 
± 0,2 °C (-100 ... +200 °C) 
± 0,5 °C (egyéb mérési terület) 
25 °C-on 

Felbontás 0,01 °C 

Csatlakozás A kiszolgáló port mini-DIN, külső 
hozzáférésű 
1 x Pt100 mini-DIN aljzaton keresztül 

Tömeg kb. 220 g 

Saveris T4E Ethernet-érzékelő 
Ehternet-érzékelő NTC külső érzékelő-csatlakozóval 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa NTC 

Méréstartomány -50 ... +150 °C 
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Pontosság ± 0,2 °C (-25 ... +70 °C) 
± 0,4 °C (egyéb mérési terület) 

Felbontás 0,1 °C 

Csatlakozás A kiszolgáló port mini-DIN, külső 
hozzáférésű 
1 x NTC mini-DIN aljzaton keresztül 

Tömeg kb. 220 g 

Saveris H4E Ethernet-érzékelő 
Ethernet-páraérzékelő 

 

Tulajdonság Értékek  

Érzékelő 
típusa 

Páraérzékelő NTC 

Méréstartom
ány 

0 ... 100 %rF11 -20 ... +70 °C 

Pontosság lásd Külső érzékelők ±0,2 °C 

Felbontás 0,1 % / 0,1 °Ctd  0,1 °C 

Védelmi 
osztály 

IP 54 

Tömeg kb. 254 g 

Csatlakozás 1x pára-/hőérzékelő (∅ 12 mm vagy ∅4 mm) mini-DIN 
aljzaton keresztül 

Külső érzékelők 

Tulajdonság Értékek  

Érzékelő 
típusa 

Pára-/hőérzékelő ∅12 mm Pára-/hőérzékelő ∅4 mm 

                                                           
11 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
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Tulajdonság Értékek  

Méréstartomá
ny 

-20...+70°C 

0...+100 %rF 

0...+40°C 

0...+100 %rF 

Pontosság ±0,3 °C  

±2 %rF +25 °C-on 
(2...98%rF) 

±0,03 %rF/K 

±1 számjegy 

±0,3 °C  

±2 %rF +25 °C-on (2...98%rF) 

±0,08 %rF/K 

±1 számjegy 

Saveris T4E Ethernet-érzékelő 
Négycsatornás Ethernet-érzékelő, 4 külső érzékelő csatlakozóval 

 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa TE 

Méréstartomány 
TE típus S 
TE típus T 
TE típus J 
TE típus K 

 
0 ... +1760 °C

-200 ... +400 °C
-100 ... +750 °C

-195 ... +1350 °C

Pontosság ±0,5 °C vagy a mérési érték 0,5%-a 

Felbontás 0,1 °C / TE típus S 1 °C 

Csatlakozás A kiszolgáló port mini-DIN, külső 
hozzáférésű 
4 x TE, TE aljzaton keresztül 
max. potenciálkülönbség 50 V 

Tömeg kb. 220 g 
 
 

 
A műszaki adatok fixen elhelyezett, folyamatosan 
üzemelő érzékelőkre érvényesek. Stabil mérések 
érzékeléséhez az érzékelőnek egy-két órán keresztül 
üzemben kell lennie. 

 

 
Az Ethernet-érzékelők alkalmazásakor ajánlott szigetelt 
hőelemek használata. Máskülönben a szivárási áramok 
miatt akár 0,6 °C-os mérési értékkülönbözetek is 
adódhatnak. 
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H2E Ethernet-érzékelő 
Ethernet-páraérzékelő 2% 

 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa Páraérzékelő NTC 

Méréstartomány 0 ... 100 %rF12 -20 ... +70 °C 

Pontosság <90%rF: ±2 %rF +25 °C-
on 
>90%rF: ±3 %rF +25 °C-
on  
±0,03%rF/K ± 1 számjegy

±0,5 °C  

Felbontás 0,1 %rF / 0,1 °Ctd  0,1 °C 

Csatlakozás A kiszolgáló port mini-DIN, külső 
hozzáférésű 

Tömeg kb. 230 g 
 
 
 

                                                           
12 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
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H1E Ethernet-érzékelő 
Ethernet-páraérzékelő 1% 

 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Érzékelő típusa Páraérzékelő NTC 

Méréstartomány 0 ... 100 %rF13 -20 ... +70 °C 

Pontosság < 90 %rF: ±1 %rF 
(+0,7% a mérési 
értéktől) 25 °C-no 
> 90 %rF: ±1,4 %rF 
(+0,7% a mérési 
értéktől) 25 °C-on 
±0,03 %rF/K 
±1 számjegy 

±0,2 °C (0 ... 
+30 °C) 
±0,5 °C (egyéb 
mérési terület) 

Felbontás 0,1 %rF / 0,1 °Ctd  0,1 °C 

Csatlakozás A kiszolgáló port mini-DIN, külső 
hozzáférésű 

Tömeg kb. 230 g 
 
Pos: 218 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/04-2 Converter @ 1\mod_1196955545798_10044.docx @ 10398 @ 3 @ 1 
 

7.10.5. Saveris konverter 
 

                                                           
13 Párakicsapódástól mentes környezethez. Folyamatosan magas páratartalom 
(>80%rF ≤30 °C-on >12 h ideig, >60%rF >30 °C-on >12 h ideig) esetén kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a www.testo.com címen. 
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Tulajdonságok Értékek 

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

80 x 100 x 35 mm 

Antenna hossza 81 mm 

Súly kb. 190 g 

Áramellátás Hálózati 6,3 V DC; 
vagy dugaszolós / csavaros sarokkal 
24 V AC/DC,  
PoE, teljesítményfelvétel < 2 W 

Ház anyaga Műanyag 

Védelmi osztály IP54 

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C 

Raktározási 
hőmérséklet 

-40 ... +60 °C 

Portok Rádió, Ethernet 

A rádióérzékelők 
darabszáma 

legfeljebb 15 

Fali tartó beleértve 
 
Pos: 219 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/Cockpit Unit Transport @ 7\mod_1291194645572_10044.docx @ 74227 @ 3 @ 1 
 

7.10.6. Saveris Cockpit egység14 
 

 

 

Tulajdonság  Értékek  

Memória 20 000 mérési érték  

                                                           
14 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett. 



7 A termék karbantartása 

  209 

Tulajdonság  Értékek  

Méretek 150 x 90 x 40 mm 

Tömeg kb. 210 g 

Védelmi osztály IP30 

Ház anyaga Műanyag 

Rádiófrekvencia 868 MHz 

Áramellátás Mini-USB kábel adapterrel a 12/24 V DC 
szivargyújtón keresztüli áramellátáshoz 

Akkumulátor NiMH akkumulátor 
Az akkumulátor csak az adatok 
megtartására szolgál az áramellátás 
kimaradásakor, nem az üzemeltetés 
áramellátásához. 

Üzemi hőmérséklet −30 – +65 °C 

Tárolási 
hőmérséklet 

−40 – +85 °C 

Kijelző grafikus LCD- kijelző 

Portok USB, rádió, infravörös Testo-
nyomtatóhoz 

A rádióérzékelők 
darabszáma 

max. 2 zóna 4 rádióérzékelőhöz (max. 32 
csatorna) 

Összeszerelés Fali tartó tapadókoronggal és 
teleszkópfunkcióval együtt 

Garancia 2 év, a garanciális feltételeket lásd a 
www.testo.com/warranty honlapon 
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Pos: 220 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/Extender Transport @ 7\mod_1291194612761_10044.docx @ 74194 @ 3 @ 1 
 

7.10.7. Saveris hosszabbító15 
 

 

 
 
 
 
 

Tulajdonság Értékek 

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

80 x 100 x 35 mm 

Antenna hossza 81 mm 

Tömeg kb. 190 g 

Áramellátás Tápegység 6,3 V DC;  
alternatív megoldásként 
dugaszolható/csavarkapcsos 
24 V AC/DC, 
PoE, teljesítményfelvétel < 2 W 

Ház anyaga Műanyag 

Védelmi osztály IP54 

Üzemi hőmérséklet −20 – +50 °C 

Tárolási 
hőmérséklet 

−40 – +60 °C 

Portok Rádió, Ethernet 

A rádióérzékelők 
darabszáma 

max. 100 

Rádiófrekvencia 868 MHz 

Fali tartó beleértve 

                                                           
15 A komponens mobil ellenőrzéshez kizárólag azokban az országokban 
kapható, ahol a 868 MHz-es rádiófrekvencia engedélyezett.  
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Pos: 221 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Saveris/07 Analogkoppler @ 4\mod_1245408409793_10044.docx @ 45214 @ 355 @ 1 
 

7.10.8. Saveris analóg csatoló 

Saveris U1 rádiós analóg csatoló 
 

 

 

Tulajdonságok  Értékek  

Mérési terület 2 vezetékes: 4...20 mA 
4 vezetékes: 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V 

Pontosság / 
felbontás (max. 
15 bit / jellemzően 
12 bit) 

Árampontosság: ± 0,03 mA (min. 0,75 µA 
/ tip. 5 µA) 
Feszültség 0...1 V ± 1,5 mV (min. 39 µV / 
tip. 250 µV)     
Feszültség 0...5 V ± 7,5 mV (min. 
0,17 mV / tip. 1,25 mV) 
Feszültség 0...10 V ± 15 mV (min. 
0,34 mV / tip. 2,50 mV) 
± 0,02 % v.Mw/K (eltérés a névleges 
22 °C hőmérséklettől) 

Bemenet 2, ill. 4 vezetékes áram-/feszültség-
bemenet 

Csatornák 1 csatorna 

max. terhelés  
(24 V DC) 

160 Ω 

Védelmi osztály IP54 

Áramellátás Hálózati adapter 6,3 V DC, 20...30 V DC 
max. 25 V AC 

Pufferakkumulátor16 Li-ion 

Üzemi hőmérséklet +5 ... +45 °C 

                                                           
16 Kopó alkatrészek 
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Tulajdonságok  Értékek  

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

85 x 100 x 38 mm 

Súly kb. 240 g 

Ház anyaga Műanyag 

Rádiófrekvencia 868 MHz / 2,4 GHz 

Mérések ütemezése 1 perctől 24 óráig beállítható 

Garancia 2 év, a garanciafeltételeket lásd ezen a 
honlapon: www.testo.com/warranty 

Saveris U1E Ethernet analóg csatoló 
 

 

 

Tulajdonságok  Értékek  

Mérési terület 2 vezetékes: 4...20 mA 
4 vezetékes: 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V 

Pontosság / 
felbontás (max. 
15 bit / jellemzően 
12 bit) 

Árampontosság: ± 0,03 mA (min. 0,75 µA 
/ tip. 5 µA) 
Feszültség 0...1 V ± 1,5 mV (min. 39 µV / 
250 µV)  
Feszültség 0...5V ± 7,5 mV (min. 0,17 mV 
/ tip. 1,25 mV) 
Feszültség 0...10 V ± 15 mV (min. 
0,34 mV / tip. 2,50 mV) 
± 0,02 % v.Mw/K (eltérés a névleges 
22 °C hőmérséklettől) 

Bemenet 2, ill. 4 vezetékes áram-/feszültség-
bemenet 

Csatornák 1 csatorna 

max. terhelés  
(24 V DC) 

160 Ω 

Védelmi osztály IP54 
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Tulajdonságok  Értékek  

Áramellátás Hálózati adapter 6,3 V DC, POE, 
20...30 VDC max. 25 V AC 

Pufferakkumulátor17 Li-ion 

Üzemi hőmérséklet +5 ... +45 °C 

A ház méretei 
(szélesség x 
magasság x 
mélység) 

85 x 100 x 38 mm 

Súly kb. 240 g 

Ház anyaga Műanyag 

Mérések ütemezése 2 másodperctől 24 óráig beállítható 

Garancia 2 év, a garancia-feltételeket lásd ezen a 
honlapon: www.testo.com/warranty 

 
Pos: 222 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.docx @ 10537 @  @ 1 
  

                                                           
17 Kopó alkatrészek 
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Pos: 223 /TD/Überschriften/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_10044.docx @ 10057 @ 1 @ 1 
 

8 Tippek és tanácsok 
Pos: 224 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/testo Saveris/8.1 FAQ Saveris Fehlerbehebung @ 12\mod_1339683824566_10044.docx @ 130814 @ 2 @ 1 
 

8.1. Kérdések és válaszok 
Kérdés Lehetséges ok / megoldás 

A konverter nem visz át 
adatokat a bázisra. 

Nincs rendben a kábelek 
összeköttetése a konverterrel. 
> Távolítsa el az áramellátást és 

ellenőrizze, hogy az Ethernet 
vezeték helyesen van-e 
csatlakoztatva. 

> Csatlakoztassa ismét az 
tápegységet.  

- A konverter megvizsgálja a 
konfigurálását, ha hiba állna fenn, 
akkor az összes értéket a gyári 
beállításra állítja vissza. 

A Cockpit egység nem 
nyomtat 

Megszakadt a Cockpit egység 
áramellátása. 
> Állítsa helyre ismét a Cockpit 

egység áramellátását. 
> Indítsa újra a nyomtatást. 

Megszakad a Cockpit 
egység kinyomtatása 

Megszakadt a Cockpit egység 
áramellátása. 
> Állítsa helyre ismét a Cockpit 

egység áramellátását. 
> Indítsa újra a nyomtatást. 

 
Pos: 225 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/testo Saveris/8.2 FAQ Alarmmeldungen Saveris Base @ 12\mod_1339687134056_10044.docx @ 130847 @ 3 @ 1 
 

8.2. Saveris bázis riasztási értesítései 
Riasztási értesítések Lehetséges ok / megoldás 

L_CommUp  
L_CommApp 

Hiba az USB vagy Ethernet 
inicializálásánál.  

> Válassza le az összes bázishoz 
menő összeköttetést.  

> Csatlakoztassa ismét az 
összekötéseket.  

> Indítsa újra a bázist. 
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Riasztási értesítések Lehetséges ok / megoldás 

L_GSM 
L_GSMMenue 

Hiba a GSM modem inicializálásánál. 

> Ellenőrizze a GSM-modul 
akkufeszültségét. 

> Indítsa újra a bázist. 

L_RF2010Server 
L_RF2010IO 
L_RF2010MemPool 
L_RF2010StreamRip 

L_UDPRF2010 

Hiba a rádiós modul inicializálásánál. 
Indítsa újra a bázist. Ha a probléma 
fennáll, forduljon a szervizhez. 

> Indítsa újra a bázist. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, 
forduljon a testo szervizhez. 

L_UIPrio 

L_DispDrvUI, 

Hiba az UI/kijelző betöltésénél. Indítsa 
újra a bázist. 

> Indítsa újra a bázist. 

L_MemoryMgmt Hiba a memóriakezelő betöltésénél. 

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_AlarmCtrl 

L_AlarmCfg 

Hiba a riasztás-vezérlő betöltésénél.  

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_FileSysChk 

L_FileSys 

L_AccelFileSys 

Hiba a háttértár betöltésénél.  

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_EventLog 

L_AlarmLog 

L_TourLog 

L_ErrorLog 

L_GsmStatLog 

Hiba egy Log betöltésekor.  

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_RFTest2010 Hiba a rádiós modul tesztnél.  

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_BaseConf 
L_LowElement  

L_UppElement 

Hiba lépett fel az alapvető 
funkcionalitás betöltésekor.  

> Forduljon a testo szervizhez. 

L_Group 

L_TourCard 

Hiba a mobil zónák alapjainak 
betöltésénél.  

> Forduljon a testo szervizhez. 
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Pos: 226 /TD/Überschriften/8.3 Zubehör und Ersatzteile @ 0\mod_1177402058734_10044.docx @ 10084 @ 2 @ 1 
 

8.3. Tartozékok és alkatrészek 
Pos: 227 /TD/Tipps und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/testo Saveris Transport @ 7\mod_1291130307943_10044.docx @ 74160 @  @ 1 
 

Leírás  Cikkszám 

Pótelemek érzékelőhöz(4 x alkáli-mangán 
elem AA méret) 

0515 0414 

Pótelem -10 °C alatti mélyhűtött 
működtetéshez (Energizer L91 foto-
lítium) 

0515 0572 

Pótakkumulátor Saveris bázishoz, 
Ethernet érzékelőhöz és analóg 
csatolóhoz 

0515 5021 

Tápegység 100-200 V DC; Saveris 
bázishoz, routerhez, konverterhez, 
Ethernet- érzékelőhöz 

0554 1096 

Tápegység (kalapsínre szerelhető) 90 – 
240 VAC / 24 VDC (2,5 A) 

0554 1749 

Tápegység (asztali készülék) 90 – 240 
VAC / 24 VDC (350 mA) 

0554 1748 

Programozó adapter (mini DIN-ről USB-
re) az Ethernet-elemek üzembe 
helyezéséhez 

0440 6723 

Mágneses központi antenna a GSM 
modulos bázishoz 3m kábellel 

0554 0524 

Mágneses központi antenna (négysávos) 
Saveris bázishoz GSM-modullal 

0554 0525 

Riasztó modul (optikai és akusztikai), 
csatlakoztatható riasztó relékhez, Ø 700 x 
164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, 
folyamatos fény: vörös, tartós hang: 
berregő kb 2,4 kHz Berregő kb. 2,4 kHz 

0572 9999 
Azon. sz. 0699 
6111/1 

Saveris rádiós érzékelő védőburkolata 0572 0200 

Testo gyorsnyomtató vezeték nélküli 
infravörös porttal, 1 tekercs termopapírral 
és 4 mignonelemmel, a Saveris Cockpit 
egység mérési értékeinek nyomtatásához

0554 0549 

testo Saveris SBE szoftver, beleértve az 
USB kábelt a Saveris bázisnak a 
számítógéphez való csatlakoztatásához 

0572 0180 
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Leírás  Cikkszám 

testo Saveris PROF szoftver, beleértve 
az USB kábelt a Saveris bázisnak a 
számítógéphez való csatlakoztatásához 

0572 0181 

Saveris beállító szoftver 0572 0183 

Saveris CFR szoftver, PC és bázis közötti 
Ethernet csatlakozóvezetékkel 

0572 0182 

ISO hőmérsékleti kalibrálási tanúsítvány, 
hőérzékelő, kalibrálási pontok: -8 °C; 
0 °C; +40 °C 
csatornánként/készülékenként (Saveris 
T1/T2-höz alkalmas) 

0520 0171 

ISO hőmérsékleti kalibrálási tanúsítvány, 
Hőérzékelő, kalibrálási pontok: -18 °C; 0 
°C; +60 °C csatornánként/készülékenként 
(Saveris T1/T2-höz nem alkalmas) 

0520 0151 

DAkkS18 hőmérsékleti kalibrálási 
tanúsítvány; Hőérzékelő; kalibrálási 
pontok: -20 °C, 0 °C, +60 °C; 
csatornánként /készülékenként. 

0520 0261 

ISO páratartalom kalibrálási tanúsítvány; 
Nedvességérzékelő; kalibrálási pontok 
11,3 %rF és 75,3 %rF +25 °C-on; 
csatornánként /készülékenként. 

0520 0076 

DAkks páratartalom kalibrálási 
tanúsítvány; Nedvességérzékelő; 
kalibrálási pontok 11,3 %rF és 75,3 %rF 
+25 °C-on; csatornánként 
/készülékenként. 

0520 0246 
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