
Testo 174T - rejestrator temperatury 
 

 

 
 
1-kanałowy rejestrator temperatury z wewnętrznym czujnikiem (NTC): 
- niezawodny pomiar temperatury do monitorowania łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych 
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB 
- darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 
- stopień ochrony IP65 
- idealny do kontroli bezpieczeństwa żywności: zgodny z HACCP, spełniający normę EN 12830 
 
Zakres dostawy: rejestrator temperatury testo 174T, uchwyt ścienny, baterie i fabryczny protokół kalibracyjny. 
 
Opis produktu  
Rejestrator temperatury testo 174T to idealne narzędzie w trakcie transportu. Wystarczy umieścić w pobliżu towarów, 
np. w kontenerach czy chłodniach, a rejestrator danych w sposób ciągły, bezpieczny i nie rzucający się w oczy 
monitoruje temperaturę. Darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 pozwala na szybkie programowanie 
rejestratora i łatwe analizy. 
 
Dane techniczne: 
- typ czujnika: NTC 
- zakres pomiarowy: -30... +70 °C 
- dokładność: ±0.5 °C (-30... +70 °C) 
- rozdzielczość: 0.1 °C 
- temperatura pracy: -30... +70 °C 
- temperatura składowania: -40... +70 °C 
- typ baterii: 2x CR2032 litowa, wymienna 
- żywotność baterii: 500 dni (przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C) 
- klasa zabezpieczenia: IP65 
- krok pomiarowy: 1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany) 
- pamięć: 16000 odczytów 
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Testo 174T zestaw - rejestrator temperatury (zestaw z interfejsem) 
 

 

 
 
1-kanałowy rejestrator temperatury z wewnętrznym czujnikiem (NTC): 
- niezawodny pomiar temperatury do monitorowania łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych 
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB 
- darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 
- stopień ochrony IP65 
- idealny do kontroli bezpieczeństwa żywności: zgodny z HACCP, spełniający normę EN 12830 
 
Zakres dostawy: rejestrator temperatury testo 174T, 1-kanał wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania 
danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny. 
 
Opis produktu  
Rejestrator temperatury testo 174T to idealne narzędzie w trakcie transportu. Wystarczy umieścić w pobliżu towarów, 
np. w kontenerach czy chłodniach, a rejestrator danych w sposób ciągły, bezpieczny i nie rzucający się w oczy 
monitoruje temperaturę. Darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 pozwala na szybkie programowanie 
rejestratora i łatwe analizy. 
 
Dane techniczne: 
- typ czujnika: NTC 
- zakres pomiarowy: -30... +70 °C 
- dokładność: ±0,5 °C (-30... +70 °C) 
- rozdzielczość: 0,1 °C 
- temperatura pracy: -30... +70 °C 
- temperatura składowania: -40... +70 °C 
- typ baterii: 2x CR2032 litowa, wymienna 
- żywotność baterii: 500 dni (przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C) 
- klasa zabezpieczenia: IP65 
- krok pomiarowy: 1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany) 
- pamięć: 16000 odczytów 
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