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Výzkum 
& vývoj

Projektování Výroba 
& zajišťování kvality

Čisté prostory 
& klima budov

Údržba Skladování 
& přeprava

Aby srdce průmyslu tlouklo.
Od tradice s moderní technologií:  

Testo Vám nabízí precizní měřicí techniku pro různé požadavky.

Aplikace měření pro průmysl
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Více služeb, větší bezpečnost pro Vaše měřicí přístroje: 

V naší akreditované kalibrační laboratoři Vám také nabízíme 

kompetentního partnera v oblasti kalibrace, kvalifikace, 

validace a správy zkušebních zařízení.

Tým kvalifikovaných, motivovaných a servisně 

orientovaných zaměstnanců umožňuje vysokou úroveň 

kvality, se kterou jsou vždy dodržovány standardy, směrnice 

a certifikace. Pravidelná kalibrace zkušebního zařízení Vám 

poskytuje spolehlivé hodnoty měření pro zajištění kvality.

Testo Vám nabízí pro spoustu aplikací v průmyslu speciální řešení: při zajišťování disponibility zařízení, zlepšování 
bezpečnosti výroby nebo když například průběžně sledujete teplotu a vlhkost.

Firma Testo Vám nabízí:

• Řešení měření pro různé požadavky v průmyslu

• Profesionální měřicí techniku s nejvyšší přesností

• Záruku služeb a efektivní podporu

• Profesionální služby, poradenství, semináře, školení

Suroviny, energie a komplexní strojírenství jsou hlavními 

složkami vysoce organizované výroby. Průmysl  

na to ročně vydává miliardy. Proto investuje velké částky  

do efektivnějších procesů, které šetří suroviny a energii, 

udržují v provozu stroje a systémy a zlepšují spolehlivost 

výroby, a tím i kvalitu výrobků. Inovativní technologie měření 

od firmy Testo podporuje výrobní procesy v každé fázi, 

vývojem počínaje, až po hotový produkt.

S kompetencí globálního hráče se s Vámi neustále setkáváme, 

protože nabízíme profesionální produkty a služby po celém 

světě. Počátky technologie měření spočívají v tradicích přesné 

mechaniky v Německu.

Naše řešení aplikací v oblasti měření zde mají své kořeny.

Jejich síla spočívá v rozmanitosti technologických metod.

Přístroje Testo měří, analyzují a dokumentují parametry 

jako jsou teplota, vlhkost, proudění vzduchu, tlak, hodnota 

pH, koncentrace CO2   a mnoho dalších - spolehlivě, 

bezpečně a přesně. Na všechny měřicí přístroje Testo 

můžeme zhotovit akreditované a ISO kalibrace. 

A v kurzech, seminářích a školeních přináší Testo aktuální, 

prakticky zaměřené know-how k technice měření a její 

aplikaci.
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Akreditovaná kalibrační laboratoř vznikla u Testo, s.r.o. 

v roce 2000. Díky potřebám našich zákazníků a našim  

inovacím se od založení společnosti neustále vyvíjíme.

S Testo, s.r.o. jako poskytovatelem kompletních služeb 

získáte možnost realizace Vašich přání a požadavků vždy 

s citem pro náklady, a to i v oblastech kalibrace, kvalifikace, 

validace a shody. Naším cílem je poskytnout Vám ty nejlepší 

možné služby tak, aby Vaše procesy a postupy splňovaly 

požadované standardy. 

Více služeb, větší zabezpečení
Testo, s.r.o.
Naše servisní společnost pro zajištění kvality se specializací  

na kalibrace, správu zkušebního zařízení, kvalifikace a validace

Know-how

S mnohaletými zkušenostmi 

a kalibračními postupy jsme 

jedním z předních světových 

poskytovatelů kalibrací,

kvalifikací a validací.

Kvalita z jednoho zdroje

Naše rozsáhlá 

nabídka služeb a bohaté 

zkušenosti jsou základem 

našeho slibu:    

Více služeb, větší zabezpečení.

Zaměření na zákazníka

Podporujeme Vás individálně,  

přesně & podle Vašich potřeb, 

od jednotlivých měření 

a kalibrací až po správu 

komplexních projetků.
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Kalibrace
Zkušební zařízení, zkušební stolice,  zařízení

Jsme jednou z předních kalibračních laboratoří a máme 

akreditace pro více než 220 kalibračních postupů podle 

DIN EN ISO/IEC 17025. Kalibrace provádíme v našich 

laboratořích nebo u Vás na místě. Můžete si zvolit mezi  

kalibrací ISO  a akreditovanými kalibracemi.

Management zkušebních zařízení
Organizujeme vše kolem vašeho testovacího vybavení  

a měřicích míst: kalibrační cykly, procesy, dokumentace, 

logistika a IT řešení.  

Prakticky zaměřené semináře & workshopy 
Máme širokou nabídku seminářů & workshopů na téma  

kalibrace / management zkušebních zařízení & kvalifikace  

GMP / validace. Je pro nás obzvláště důležité, aby všichni  

naši přednášející pocházeli z praxe a měli skvělé know-how. 

Naše školení jsou velmi orientována na praxi a jsou  

vybudována na mnoha aplikačních příkladech. Všechny 

semináře nebo workshopy se mohou konat také přímo  

ve Vašich prostorách - neváhejte nás kontaktovat. 

Kvalifikace  
Čisté prostory, zařízení & nástroje, přeprava & sklady

Kvalifikujeme vaše zařízení a systémy, sklady a přepravní 

systémy v souladu s GxP podle přístupu založeného  

na riziku. Tím je zajištěna dlouhodobá kvalita před výrobou, 

během výroby a po ní a vytváří se základ pro efektivní  

procesy a postupy.

Validace  
Validace čištění, procesů,  

přepravy, počítačů & softwaru

Kontrolujeme a zabezpečujeme pro vás nejdůležitější  

vlastnosti procesů v prostředí GxP: reprodukovatelnost  

a robustnost. Naši odborníci vám vždy nabízejí odpovídající 

podporu pro vaše projekty - ať už pro jednotlivé testy nebo 

pro úplnou koordinaci projektu.

Doplňkové služby pro splnění GxP
Již 20 let pracujeme v oblastech regulovaných GMP 

a podporujeme Vás odbornými znalostmi a zkušenostmi 

ve všech otázkách týkajících se dodržování GxP. 

Více služeb pro Vaše zajišťování kvality.
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Testo, s.r.o.

Pravidelná kalibrace významně přispívá ke zvýšení kvality 

Vaší výroby.  

Testo, s.r.o. je jedním z předních poskytovatelů služeb  

v oblasti měření. V naší akreditované kalibrační laboratoři 

zajišťujeme spolehlivé výsledky měření s nejmenšími  

nejistotami měření. Poskytujeme dobře vyškolené 

zaměstnance a vysoce přesné vybavení pro kalibraci Vašich 

stacionárních systémů. Jako dceřiná společnost výrobce 

Akreditace

Akreditováno podle DIN EN ISO / IEC 17025 pro více než

220 kalibračních postupů.

• Zajištění sledovatelnosti

• Důkaz nejistoty měření

• Testované kalibrační procesy

• Monitorování podmínek prostředí v laboratoři

Zajišťování kvality

• Management kvality ISO 9001:2015

Enviromentální a energetický management

Enviromentální management ISO 14001:2015

Energetický management ISO 50001:2017

• Posílení myšlenky udržitelnosti

• Plnění požadavků na ochranu životního prostředí

• Vědomé využívání ekologických zdrojů

zertifiziert

ISO 50001
D I N E N

2011zertifiziert

ISO 14001
D I N E N

2015

Kompletní servis pro kvalitu a bezpečnost

ISO

CERTIFIED

C O M P A N Y

měřicích přístrojů Testo SE & Co.KGaA máme více než 

60 let zkušeností v oblasti měřící techniky.

Individuálně podle Vašich potřeb Vám nabízíme pro Vaše 

zkušební zařízení vysoce přesné akreditované kalibrace 

podle normy DIN EN ISO/IEC 17025 nebo standardní ISO 

/ tovární kalibrace. Naše portfolio služeb se vyznačuje 

množstvím akreditovaných kalibračních postupů.
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Služby nezávislé na výrobci

Kalibrujeme všechna Vaše měřicí 

zařízení, měřicí místa nebo systémy 

od jakéhokoli výrobce. 

Kalibrační laboratoř

Kalibrace v naší akreditované 

laboratoři s minimálními nejistotami 

měření. 

Kalibrace na místě

Kalibrace Vašich měřicích míst  

a testovacího zařízení přímo  

na Vašem pracovišti.  

Předání kalibračních certifikátů 

ihned po provedení.

Široké portfolio kalibrací
Kalibrujeme téměř všechny měřené 

veličiny s velmi širokým rozsahem  

kalibrace. 

Všestranné kalibrační služby 
– akreditované a nezávislé na výrobci

Kalibrační vůz

S naší mobilní kalibrační laboratoří 

vytváříme laboratorní podmínky  

na Vašem pracovišti.

Služba vyzvednutí 
a doručení

Bezpečný transport Vašeho kvalitního 

zkušebního zařízení ke kalibraci a zpět 

s minimálními náklady na balení. 

Kalibrace a management 
zkušebního zařízení 

Podporujeme Váš systém kvality ve 

všech oblastech (organizace, správa 

měřících zařízení, dokumentace,  

kalibrace, IT řešení nebo logistika).

Akreditováno 

Maximální bezpečnost díky množství 

postupům kalibrace s akreditací.  
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Elektrické veličiny
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Be sure.

Filtr blokující vysokofrekvenční interferenční signály

Nastavitelná citlivost

Optický a akustický signál

Voděodolný a prachutěsný odpovídající IP 67

Osvětlení měřeného místa

Bezkontaktní 
indikátor napětí

testo 745

Bezkontaktní indikátor napětí testo 745 s rozsahem napětí 

až do 1 000 V je především vhodný pro rychlou kontrolu 

všech podezřelých zdrojů poruch. Pokud je zaznamenána 

přítomnost elektrického napětí, testo 745 vydá jasný optický 

a akustický signál.

Za účelem zvýšení spolehlivosti je bezkontaktní 

indikátor napětí testo 745 vybaven filtrem, který blokuje 

vysokofrekvenční interferenční signály. Přístroj je navíc 

voděodolný a prachutěsný odpovídající IP 67.

V

www.testo.cz
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testo 745 Be sure.

testo 745

testo 745, bezkontaktní indikátor napětí, 
vč. baterií

Obj.č. 0590 7450

Technická data / Příslušenství

Technická data

Měř. rozsah napětí 12 ... 1 000 V AC

Osvětlení měřeného 
místa

P

Přepěťové kategorie CAT IV / 600 V 
CAT III / 1 000 V

Třída krytí IP 67

Provozní teplota -10 ... 50 °C

Skladovací teplota -15 ... 60 °C

Rozměry (d x š x v) 155 x 25 x 23 mm

Hmotnost 63 g

Záruka 2 roky

Autorizace CSA, CE

Normy EN 61326-1, EN 61010-1
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Be sure.

Automatická detekce měřené veličiny

Certifikováno jako zkoušečka napětí 

dle DIN EN 61243-3:2010

Naměřené hodnoty získáte bez jakéhokoliv přepínání 

a výběru v přístroji

Osvětlení měřeného místa

Výměnné měřicí hroty

Zkoušečka napětí 
a proudu

testo 755-1
testo 755-2

Oba modely zkoušečky napětí a proudu testo 755 jsou první 

svého druhu: zkoušečky napětí, které splňují nejnovější 

normy a zároveň jsou schopny měřit i proud. Toto znamená, 

že jsou vhodné prakticky pro všechny každodenní úkony  

v elektrotechnice. Při každém použití je automaticky zvoleno 

vhodné nastavení, a tím se tedy předchází nebezpečnému 

chybnému nastavení. Oba modely obsahují všechny důležité 

funkce pro určení napětí / odpojení od zdroje, pro měření 

proudu a odporu a také pro test vodivosti.

Integrované osvětlení měřeného místa umožňuje zlepšenou 

viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou snadno vyměnitelné, 

takže v případě poškození nemusíte vyměňovat celý přístroj. 

Model testo 755-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného 

napětí až do 1000 V a speciálními funkcemi, např. indikace 

napětí dotykem jedné sondy nebo indikace sledu fází.
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testo 755-1 / testo 755-2 Be sure.

testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu, 
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu, 
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Obj.č. 0590 7551

Obj.č. 0590 7552

Příslušenství

Transportní taška pro testo 770 a 755 0590 0017

Sada náhradních měřicích hrotů 0590 0015

Technická data / Příslušenství

Technická data testo 755-1 testo 755-2

Měřicí rozsah napětí 6 ... 600 V AC/DC 6 ... 1 000 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu 0,1 ... 200 A AC

Měřicí rozsah odporu 1 Ω ... 100 kΩ

Zkouška vodivosti <50 Ω

Zkouška sledu fází – 100 ... 690 V AC 
při 50/60 Hz

Indikace napětí 
dotykem jedné sondy

– 100 ... 690 V AC 
při 50/60 Hz

Zobrazení (dílky) 4 000

Osvětlení měřeného 
místa

P

Přepěťová kategorie CAT IV / 600 V
CAT III / 1 000 V

Třída krytí IP 64

Provozní teplota -10 ... 50°C

Skladovací teplota -15 ... 60°C

Rozměry (d x š x v) 199 x 62 x 40 mm

Hmotnost 306 g

Záruka 2 roky

Autorizace TÜV, CSA, CE

Normy EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Obj. č.
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Be sure.

Unikátní klešťový mechanizmus se zasouvacím ramenem 

usnadňuje práci ve stísněných podmínkách

Automatické rozeznání stejnosměrného a střídavého proudu 

a napětí

Velký dvouřádkový displej

Měření efektivní hodnoty TRMS

S dalšími přídavnými funkcemi jako je měření startovacího 

proudu, měření výkonu a měření μA

Bluetooth a aplikace testo Smart Probes App

Klešťový multimetr

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Tři modely z řady klešťových multimetrů testo 770 jsou 

vhodné především pro měření proudu v rozvodných 

skříních. Jedno z ramen kleští lze plně zasunout dovnitř 

přístroje. Tento unikátní mechanizmus zajišťuje, že kabely 

v rozvodných skříních mohou být snadno uchopeny. 

Automatická detekce měřené veličiny také zajišťuje 

spolehlivý chod přístroje: všechny tři přístroje umožňují 

detekovat stejnosměrné a střídavé napětí a proud.  

Při zvolení dalších veličin přístroj automaticky vybere  

dodatečné parametry jako je odpor, vodivost nebo kapacita.

Model testo 770-1 je standardní verzí pro prakticky všechny 

každodenní měřicí úkoly, vč. měření startovacího proudu. 

Model testo 770-2 navíc obsahuje měření mikroampérů  

a také zabudovaný adaptér pro měření teploty 

termočlánkem typu K. Model testo 770-3 dále nabízí funkci 

měření výkonu a může být pomocí Bluetooth spojen  

s aplikací testo Smart Probes App. V aplikaci lze zobrazit 

průběh měřených hodnot jako graf a měření zdokumentovat.
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testo 770-1 / testo 770-2 / testo 770-3 Be sure.

testo 770-1

testo 770-2

testo 770-3

testo 770-1, klešťový multimetr měřicí efektivní 
hodnotu TRMS, vč. jedné sady měřicích kabelů 
a baterií

testo 770-2, klešťový multimetr měřicí efektivní 
hodnotu TRMS, vč. jedné sady měřicích kabelů, 
adaptéru pro termočlánky typu K a baterií

testo 770-3, klešťový multimetr měřicí efektivní 
hodnotu TRMS, vč. jedné sady měřicích kabelů 
a baterií

Obj.č. 0590 7701

Obj.č. 0590 7702

Obj.č. 0590 7703

Příslušenství

Adaptér pro termočlánek typu K 
(pouze pro testo 770-2/-3)

0590 0021

Sada bezpečnostních krokosvorek 0590 0008

Sada krokosvorek 0590 0009

Sada 4 mm standardních měřicích kabelů 
(90° konektor)

0590 0011

Sada 4 mm standardních měřicích kabelů 
(přímý konektor)

0590 0012

Příslušenství

Sada prodlužovacích měřicích kabelů 
(přímý konektor)

0590 0013

Sada prodlužovacích měřicích kabelů 
(90° konektor)

0590 0014

Transportní taška pro testo 770 0590 0017

Technická data / Příslušenství

Technická data testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Měření efektivní 
hodnoty TRMS

P

Základní přesnost 0,8 % 0,1 %

Měřicí rozsah napětí  1 mV ... 600 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu  0,1 ... 400 A AC/DC 0,1 ... 600 A 
AC/DC

Měření výkonu – P
Měření mikroampérů 
µA

– 0,1 ... 400 µA AC/DC

Měřicí rozsah odporu 0,1 Ω ... 40 MΩ 0,1 Ω ... 60 MΩ

Měřicí rozsah 
frekvence

0,001 Hz ... 10 kHz

Měřicí rozsah 
kapacity

0,001 µF ... 
100 µF

0,001 µF ... 
100 µF

0,001 µF ... 
60 000 µF

Měřicí rozsah teploty – -20 ... 500°C

Bluetooth a aplikace 
testo Smart Probes App

– P

Test vodivosti P
Podsvětlený displej P
Zobrazení (dílky) 4 000 6 000

Přepěťová kategorie CAT IV 600 V 
CAT III 1 000 V

Provozní teplota -10 ... 50°C

Skladovací teplota -15 ... 60°C

Rozměry (d x š x v) 243 x 96 x 43 mm

Hmotnost 378 g

Záruka 2 roky

Autorizace TÜV, CSA, CE

Normy EN 61326-1, EN 61140

Obj. č. Obj. č.
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Be sure.

Přehledný, patentovaný 3-stranný LED displej

Technologie světlovodů pro optimální indikaci napětí

Protiskluzový límec pro bezpečné uchycení

Ergonomický tvar rukojeti

Osvětlení měřeného místa

Zkoušečka napětí

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Všechny tři modely zkoušečky napětí testo 750 jsou první 

měřicí přístroje s 3-stranným LED displejem.  Displej je 

čitelný z jakéhokoliv úhlu a zajišťuje ideální indikaci napětí 

díky unikátní optice světlovodů. Všechny tři modely splňují 

normu EN 61243-3:2010 pro zkoušečky napětí a mají 

specifikaci bezpečnosti dle CAT4. Obsahují ty nejdůležitější 

funkce pro testování napětí, zkoušku vodivosti a indikaci 

sledu fází.

Model testo 750-2 je také vhodný pro testování indikace 

napětí dotykem jedné sondy a obsahuje osvětlení měřeného 

místa spolu s testem vybavení proudového chrániče. 

Vibracím odolná zátěžová tlačítka zajišťují, aby nebyl 

spouštěcí test vykonán neúmyslně. Model testo 750-3 

je navíc vybaven LCD displejem pro snadné odečtení 

naměřené hodnoty.

V

www.testo.cz
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testo 750-1 / testo 750-2 / testo 750-3 Be sure.

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

testo 750-1, zkoušečka napětí,  
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

testo 750-2, zkoušečka napětí,  
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

testo 750-3, zkoušečka napětí,  
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

Obj.č. 0590 7501

Obj.č. 0590 7502

Obj.č. 0590 7503

Technická data / Příslušenství

Technická data testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Měřicí rozsah 
zkušebního napětí

12 ... 690 V AC/DC

Test vodivosti <500 kΩ

Zkouška sledu fází 100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz

Indikace napětí 
dotykem jedné sondy

– 100 ... 690 V AC/DC 
při 50/60 Hz

Test vybavení 
proudového chrániče

– P P

LCD displej – – P
Osvětlení měřeného 
místa

– P P

Přepěťové kategorie CAT IV / 600 V 
CAT III / 1 000 V

Třída krytí IP 64

Provozní teplota -10 ... 50°C

Skladovací teplota -15 ... 60°C

Rozměry 
(d x š x v) 

270 x 65 x 35 mm 270 x 70 x 35 mm

Hmotnost 119 g 243 g

Záruka 2 roky

Autorizace TÜV, CSA, CE

Norma EN 61243-3:2010

Příslušenství

Transportní taška pro testo 750 0590 0018

Obj. č.

19
81

 1
52

4/
cz

/0
5/

20
20

   
 V

eš
ke

ré
 z

m
ěn

y,
 i 

te
ch

ni
ck

éh
o 

ch
ar

ak
te

ru
, j

so
u 

vy
hr

az
en

y.

18



Be sure.

Snadné moderní ovládání pomocí funkčních tlačítek 

namísto otočného přepínače

Detekce měřené veličiny podle zapojených svorek

Zabraňuje chybnému nastavení

Měření efektivní hodnoty TRMS

Velký podsvícený LCD displej

Digitální multimetr

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Skupinu přístrojů testo 760 tvoří tři modely pro všechny 

důležité meřicí úlohy. Funkční tlačítka nahrazují otočný 

přepínač u všech tří modelů, čímž je zajištěno snadnější 

ovládání a větší spolehlivost. Chybná nastavení již nejsou 

proveditelná, jelikož měřená veličina je automaticky 

detekována podle zapojených svorek a vhodná funkční 

tlačítka pro měření detekované veličiny jsou podsvícena.

Model testo 760-1 je standardní verzí pro prakticky všechny 

každodenní měřicí úkoly. Model testo 760-2 se odlišuje  

vyšším rozsahem měřeného proudu, měřením efektivní 

hodnoty TRMS a nízkopásmovým filtrem. Testo 760-3  

je model s nejvíce specifikacemi a navíc oproti předchozím 

dvěma modelům disponuje rozsahem měřeného napětí  

až do 1 000 V spolu s vyššími měřicími rozsahy pro 

frekvenci a kapacitu.
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testo 760-1 / testo 760-2 / testo 760-3 Be sure.

testo 760-1

testo 760-2

testo 760-3

testo 760-1, digitální multimetr,  
vč. jedné sady měřicích kabelů a baterií

testo 760-2, digitální multimetr měřicí efektivní 
hodnotu TRMS, vč. jedné sady měřicích kabelů, 
adaptéru pro termočlánek typu K a baterií

testo 760-3, digitální multimetr měřicí efektivní 
hodnotu TRMS, vč. jedné sady měřicích kabelů 
a baterií

Obj.č. 0590 7601

Obj.č. 0590 7602

Obj.č. 0590 7603

Technická data / Příslušenství

Technická data testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Měření efektivní 
hodnoty TRMS

– P

Základní přesnost P 0,1 %

Měřicí rozsah napětí 0,1 mV ... 600 V AC/DC 0,1 mV ... 
1 000 V AC/DC

Měřicí rozsah proudu  1 mA ... 10 A 
AC/DC

0,1 µA ... 10 A 
AC/DC

Měřicí rozsah odporu 0,1 ... 40 MΩ 0,1 ... 60 MΩ

Měřicí rozsah 
frekvence

0,001 Hz ... 
500 kHz

0,001 Hz ... 
10 MHz

0,001 Hz ... 
30 MHz

Měřicí rozsah 
kapacity

0,001 nF ... 
100 µF

0,001 nF ... 
30 000 µF

0,001 nF ... 
60 000 µF

Měřicí rozsah teploty – -20 ... 500 °C

Zkouška vodivosti P
Podsvětlený displej P
Zobrazení (dílky) 4 000 6 000

Přepěťová kategorie CAT IV / 300 V 
CAT III / 600 V

CAT IV / 600 V 
CAT III / 1 000 V

Třída krytí IP 64

Provozní teplota -10 ... 50°C

Skladovací teplota -15 ... 60°C

Rozměry (d x š x v) 167 x 84 x 45 mm

Hmotnost 268 g

Záruka 2 roky

Autorizace TÜV, CSA, CE

Normy EN 61326-1

Příslušenství  

pro testo 760-1/-2
Sada náhradních pojistek 
(5x 10 A / 600 V)

0590 0005

Sada náhradních pojistek 
(5x 630 mA / 600 V)

0590 0007

Příslušenství  

pro testo 760-2/-3
Adaptér pro TE typ K 0590 0002

Klešťová proudová sonda 0590 0003

Příslušenství  

pro testo 760-3
Sada náhradních pojistek 
(5x 10 A / 1 000 V)

0590 0004

Sada náhradních pojistek 
(5x 630 mA / 1 000 V)

0590 0006

Příslušenství  

pro testo 760-1/-2/-3
Magnetický držák 0590 0001

Sada bezpečnostních krokosvorek 0590 0008

Sada krokosvorek 0590 0009

Sada 2 mm měřicích kabelů 
(90° konektor)

0590 0010

Sada 4 mm standardních měřicích kabelů 
(90° konektor)

0590 0011

Sada 4 mm standardních měřicích kabelů 
(přímý konektor)

0590 0012

Sada prodlužovacích měřicích kabelů 
(přímý konektor)

0590 0013

Sada prodlužovacích měřicích kabelů 
(90° konektor)

0590 0014

Transportní taška pro testo 760 0590 0016

Obj. č.         Obj. č.         

Obj. č.         

Obj. č.         
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Teplota

Kontaktní měření
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Měřicí technika pro teplotu

Výběr typu senzoru

Aplikace měření určuje typ sondy. Výběr vhodného teplotního senzoru 
probíhá podle následujících kritérií:
• měřicí rozsah
• přesnost
• místo měření - konstrukce
• odezva
• odolnost

Aby bylo možné pro Vaše požadavky nabídnout tu správnou sondu,  
má Testo ve svém programu širokou škálu senzorových prvků a zařízení 
pro měření teploty: 
• termočlánkové senzory
• odporové senzory (Pt100)
• termistory (NTC)

Termočlánky
Měření teploty pomocí termočlánků spočívá v termoelektrickém efektu. 
Termočlánky se skládají ze dvou spolu bodově svařených drátů z různých 
kovů nebo kovových slitin. 

Základní hodnoty tepelných napětí a přípustné tolerance termočlánků 
jsou uvedeny v normách IEC 584. Nejrozšířenějším termočlánkem 
je NiCr-Ni (typové označení K).

Odporové senzory (Pt100)
Při měření teploty pomocí odporových senzorů se používá teplotně 
závislá změna odporu platinových „rezistorů“. 

Měřicí odpor je napájen konstantním proudem, měří se úbytek napětí, 
který se mění s hodnotou odporu nad teplotou. Základní hodnoty  
a tolerance odporových teploměrů jsou uvedeny v IEC 751.

Termistory (NTC)
Měření teploty termistory je také založeno na změně odporu senzorového 
prvku závislé na teplotě. Na rozdíl od odporových teploměrů mají  
termistory záporný teplotní koeficient (odpor se snižuje se zvyšující  
se teplotou). Charakteristické křivky a tolerance nejsou standardizovány.

Údaje pro termočlánek podle 
EN 60584-2 (dříve IEC 584-1).
Údaje pro Pt100 podle EN 60751 
(dříve IEC 751). Pro snímač 
měřené hodnoty NTC norma  
neexistuje.

ltl = Suma měřené teploty

Snímač 
měřené hodnoty

Rozsah teploty Třída Přípustné tolerance

Termočlánek

Typ K (NiCr-Ni)

Typ T

Typ J

±1.5 °C

±2.5 °C

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.5 °C

±1.5 °C

±0.004 • ltl

±0.0075 • ltl

±0.015 • ltl (-200 ... -167,1 °C)

±0.004 • ItI

±0.004 • ltl

± (0.3 + 0.005 • ItI)

± (0.15 + 0.002 • ItI)

Pt100

NTC

(Standard)

NTC

(vysokoteplotní)

vztaženo na teplotupevná hodnota

Údaje o přesnosti

-40 ... +1000 °C

-40 ... +1200 °C

-200 ... +40 °C

-40 ... +350 °C

-40 ... +750 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-50 ... -25.1 °C

-25 ... +74.9 °C

+75 ... +150 °C

-30 ... -20.1 °C

-20 ... 0 °C

+0.1 ... +75 °C

+75.1 ... +275 °C

±1 °C

±0.6 °C

±0.5 °C

±0,5 °C ±0,5 % z naměřené hodnoty

±0.4 °C

±0.2 °C

±0,5 % z naměřené hodnoty

1

2

3

1

1

B

A

–

–

– °C

+1200  ––

+1100  ––

+1000  ––

+900  ––

+800  ––

+700  ––

+600  ––

+500  ––

+400  ––

+300  ––

+200  ––

+100  ––

0  ––

-100  ––

-200  ––

Termistory Odporový 
senzor

Termmočlánkový 
senzor

Typ K

Typ J

Typ T

Pt100

NTC

Termočlánky pro měření teploty

°C
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Přesnosti
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Přesnosti Pt100/NTC

Údaje pro Pt100 podle EN 60751 (dříve IEC 751). 
Pro snímač měřené hodnoty NTC norma neexistuje.
Kromě rychlých a spolehlivých termočlánkových 
sond jsou k dispozici sondy Pt100 podle EN 
60751 (dříve IEC 751) nebo vybrané vysoce 
přesné sondy na bázi Pt100 s přesností 1/10 DIN. 
Tyto odvozené přesné senzory mají oproti 
„normálním“, tak jako tak již velmi přesným 
senzorům Pt100, 10-krát vyšší přesnost.  
Ve vztahu ke třídě B, jejíž chyba je ± 0,3 
+ 0,005 x I teplota I, to znamená chybu pouze 
± 0,03 + 0,0005 x I teplota I.

Pt100 1/10 třídy B do 100 °C
Pt100 1/5 třídy B do 100 °C

NTC (vysokoteplotní)

Pt100 třída B
NTC (standard)

Pt100 třída A

Údaje pro termočlánek podle EN 60584-2 
(dříve IEC 584-1). Jsou udávány dvě hodnoty, 
jedna pevná hodnota ve °C a jeden vzorec. 
Platí vždy vyšší hodnota.

U termočlánků třídy 1 jsou přesnosti specifikovány 
pro měřicí rozsah -40 ... +1000 °C.

U termočlánků třídy 2 platí přesnosti pro měřicí 
rozsah -40 ... +1200 °C.

U termočlánků třídy 3 platí přesnosti pro měřicí 
rozsah -200 ... +40,1 °C.

C
hy

ba
 v

e 
°C
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Měřicí technika pro teplotu 

Příklad k tepelnému vyzařování

Slunce

Tepelné záření

Světelné záření

Co je tepelné záření?

Základy
Je známou skutečností z každodenního života, 
že všecna tělesa vysílají v závislosti na jejich 
teplotě elektromagnetické vlny, tedy záření. 
Při šíření záření se transportuje energie, která 
nakonec umožní za pomoci záření měřit 
teplotu tělesa bezkontaktně. Vyzařovaná 
energie a její charakteristické vlnové délky jsou 
primárně závislé na teplotě vyzařujícího tělesa. 
Když například nasměrujete zápalku spolu 
s parabolickým zrcadlem přesně proti slunci, 
po krátké době se zapálí. 
Důvodem je tepelné vyzařování slunce, které  
je parabolickým zrcadlem soustřeďováno.

Výhody infračervené měřicí techniky
> Infračervená měřicí technika nabízí snadné 

snímání teploty i při rychlých a dynamických 
procesech, díky krátké odezvě senzorů. 

> Na měřený objekt nemá žádný vliv, takže 
lze provádět měření na citlivých površích 
a sterilních produktech a rovněž tak měření 
na nebezpečných nebo obtížně přístupných 
místech.

Zápalka

Parabolické 
zrcadlo

> U špatných vodičů tepla jako je keramika, 
guma, umělé hmoty, atd. Sonda pro kontaktní 
měření může zobrazit správnou teplotu 
pouze tehdy, pokud může přijmout teplotu 
měřeného tělesa. Tento případ většinou 
nenastává u špatných vodičů tepla, 
případně je doba odezvy velmi dlouhá.

> Pro určení povrchové teploty převodovek, 
skříní a ložisek malých a velkých motorů.

> Pro díly, které se pohybují, například běžící 
papírové pásy, otáčející se pneumatiky, 
pohybující se plechové pásy, atd.

> Pro díly, kterých není možné se dotknout, 
například čerstvě nalakované díly, 
sterilní povrchy nebo agresivní média.

> Pro měření miniaturních a velmi velikých 
ploch.

> Pro díly, které jsou pod napětím, například 
elektrické komponenty, sběrnice, trans-
formátory, atd.

> Pro malé a nízkohmotnostní díly, u nichž 
kontaktní sonda odebírá příliš mnoho tepla 
a tím způsobuje chybná měření.

Využití infračervených teploměrů je vhodné v těchto případech:
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Hliník, válcovaný 170 °C 0,04

Bavlna 20 °C 0,77

Beton 25 °C 0,93

Led, hladký 0 °C 0,97

Železo, broušené 20 °C 0,24

Železo, okujené 100 °C 0,80

Železo, válcované 20 °C 0,77

Sádra 20 °C 0,90

Sklo 90 °C 0,94

Pryž, tvrdá 23 °C 0,94

Pryž, měkká, šedá 23 °C 0,89

Dřevo 70 °C 0,94

Korek 20 °C 0,70

Chladič, černý, eloxovaný 50 °C 0,98

Měď 20 °C 0,04

Měď, zoxidovaná 130 °C 0,76

Plasty (PE, PP, PVC) 20 °C 0,94

Mosaz, zoxidovaná 200 °C 0,61

Papír 20 °C 0,97

Porcelán 20 °C 0,92

Černý lak, matný 80 °C 0,97

Ocel, tepelně opracovaný povrch 200 °C 0,52

Ocel, zoxidovaná 200 °C 0,79

Hlína, pálená 70 °C 0,91

Transformátorový lak 70 °C 0,94

Cihly, malta, omítka 20 °C 0,93

Tabulka stupňů emisivity důležitých materiálů

Měřicí přístroj

Rušivé veličiny,  
např. prach, pára, atd.

Oblast 
infračerveného 
měření

Měřený objekt

Aplikace a praktické tipy

Materiál Teplota ε

Zdroje chyb při infračerveném měření 
V případě bezkontaktního měření teploty může mít 
složení přenosové cesty mezi přístrojem a měřeným 
objektem vliv na výsledek měření. 

Rušivé veličiny jsou například:
částice prachu a nečistot, vlhkost (déšť), pára, 
různé plyny

Špatně nastavená nebo příliš nízká  
emisivita může vést k závažným chybám. 

Měřicí přístroj není po změně teploty ještě 
nové teplotě přizpůsoben (referenční bod). 
To může vést ke značným chybám měření.  

> Zkontrolujte nastavení emisivity pomocí 
tabulky emisivity nebo pomocí kontaktní 
sondy. V případě příliš nízké emisivity  
se musí na měřený objekt nanést  
pro bezkontaktní měření povlak jako 
například lak, olej nebo nalepit páska  
pro zvýšení stupně emisivity.

Infračervené měření je čistě  
optické měření:
> Předpokladem přesného měření je čistá 

čočka.
> Neměřte se zamlženou čočkou, například 

přes vodní páru.

Infračervené měření je povrchové měření
> Postarejte se vždy o čistý povrch! Nachází-li 

se na povrchu nečistota, prach, námraza  
apod; je měřena pouze nejvyšší vrstva, tedy 
nečistota.

> Neměřte vzduchové kapsy (např. u obalů).

Vzdálenost mezi infračerveným měřicím 
přístrojem a měřeným objektem je příliš 
veliká, tzn. že měřené místo je větší než 
měřený objekt.

> Zvolte co možná nejmenší vzdálenost mezi 
měřicím přístrojem a měřeným objektem.

> Skladujte přístroj pokud možno tam,  
kde se také měří! Zabrání se tak problému  
s dobou přizpůsobení (ale: pozor na provozní 
teplotu přístroje!).

> měřte pouze v tehdy, pokud se nevyskytují 
žádné rušivé vlivy
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Výrazná indikace inverzní změnou barvy během 

dvou až tří sekund

Velký měřicí rozsah

Univerzální použití

Při velkých odběrech možnost dodávek též v rolích

nebo v arších

Samolepící teplotní indikátory

testoterm-měřicí proužky
testoterm-mini-indikátory
testoterm-měřicí body

°C

Měřicí proužky a mini-indikátory testoterm jsou samolepící,

teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu.

Tyto indikátory jsou určené ke kontrole a sledování teploty,

např. při měřeních na pohybujících se částech,

k dlouhodobému sledování a pro měření prováděná

na malých předmětech.

Pro kontrolu stanovené maximální teploty se rovněž hodí

samolepící a teplotně odolné měřicí body testoterm,

obsahující teplotně citlivé částice. 

Obrázek 1:1

Be sure.

www.testo.cz
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Be sure.testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Samolepící teplotní indikátory

Měřicí proužky

37 ... 65 °C

71 ... 110 °C

116 ... 154 °C

161 ... 204 °C

204 ... 260 °C

Měřicí proužky testoterm jsou samolepící fólie,
obsahující částice citlivé na teplotu, určené
ke sledování a kontrole teploty, např. pro měření
prováděná na pohybujících se částech,
k dlouhodobému sledování a pro měření
prováděná na malých předmětech.

Obj. č. 0646 0108

Obj. č. 0646 0916

Obj. č. 0646 1724

Obj. č. 0646 2532

Obj. č. 0646 3341

Všeobecná technická data

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit obsahující 10 měřicích proužků 

> Od 5 000 kusů měřicích proužků možnost dodání
v rolích 

Přesnost 43 ...154 °C: ±1,5 °C 
>160°C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici.

Rozměry (d x š) 50 x 18 mm nebo 39 x 18 mm

Měřicí terčíky

60 ... 82 °C

88 ... 110 °C

116 ... 138 °C

143 ... 166 °C

171 ... 193 °C

199 ... 224 °C

Mini-indikátory testoterm jsou samolepící,
teplotně odolné fólie, obsahující částice citlivé
na teplotu, určené ke sledování a kontrole teploty.
Jsou zvláště vhodné pro kontrolu teploty
u malých předmětů.

Obj. č. 0646 0072

Obj. č. 0646 0073

Obj. č. 0646 0074

Obj. č. 0646 0075

Obj. č. 0646 0076

Obj. č. 0646 0077

Všeobecná technická data

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit obsahující 10 mini-indikátorů

> Od 5 000 kusů mini-indikátorů možnost dodávky
na arších (100 archů po 50 kusech, dodací lhůta 6 týdnů)

Přesnost 43 ...154 °C: ±1,5 °C 
>160 °C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům 

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici. 

Rozměry Ø 15 mm
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Měřicí body, které lze dodat

Možnost zvláštních dodávek: 0646 9999

Měřicí proužky
249 ... 280 °C

Měřicí terčíky
40 ... 54 °C
232 ... 260 °C

Měřicí body
46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C, 
88 °C, 93 °C, 99 °C, 104 °C, 
116 °C, 127 °C, 132 °C, 
188 °C, 143 °C, 149 °C, 
154 °C, 160 °C, 166 °C, 
171 °C, 177 °C, 182 °C, 
188 °C, 193 °C, 199 °C

Minimální objednané množství: 
50 balení / sešitů
Dodací lhůta: 7 týdnů

Měřicí body testoterm jsou samolepící, teplotně
odolné fólie, obsahující částice citlivé na teplotu,
určené ke kontrole stanovené maximální teploty.

testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Samolepící teplotní indikátory

Měřicí body

Měřicí rozsah: 46 ... 188 °C
Obj. č. 0646 1... (... = měřená hodnota)
Příklady objednání:
měřicí bod pro 46 °C: 0646 1046
měřicí bod pro 188 °C: 0646 1188

Všeobecná technická data

Přesnost 43 ... 154 °C: ±1,5 °C 
>160 °C: ±1 % ± 1 °C aktuální teploty 

Provozní teplota Odpovídající aktuálním měřicím rozsahům 

Skladovatelnost <65 °C: max. 9 měsíců; 
ostatní měřicí rozsahy až 2 roky; 
max. skladovací teplota 25 °C. 
Doporučuje se skladování v lednici. 

Be sure.

> Během 2 s dojde k inverzní změně barvy

> Praktický sešit s 50 kusy měřicích bodů 

> Od 5 000 kusů měřicích bodů možnost dodání v rolích

K dodání: 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 110 °C, 121 °C
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testoterm-měřicí proužky
testoterm-měřicí terčíky
testoterm-měřicí body

Větší odebíraná množství – informujte se u svého 
distributora Testo.

Zde může být na žádost umístěno
Vaše firemní jméno / logo.

Dodací lhůta u mimořádných množství je 6 týdnů.

Firemní potisk
Od nákladu 10 000 exemplářů
(na teplotní hodnotu) je možné
realizovat u měřicích proužků
testoterm a měřicích bodů
testoterm potisk s firemním
jménem nebo logem.

Be sure.
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testo 115i

www.testo.cz

Produktový Datasheet

Kompaktní profesionální měřicí přístroj řady Chytré sondy 

testo pro použití s chytrými telefony/tablety

Měření teploty přívodu a zpátečky topných systémů

Měření teploty na chladicích systémech pro výpočet 

přehřátí a podchlazení

Grafické zobrazení pro rychlou identifikaci teplotních změn

Analýza naměřených dat a jejich odesílání 

pomocí aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Bezproblémové použití na od sebe vzdálených místech 

měření – Dosah Bluetooth® až do 100 m

testo 115i

Ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem  

je praktický klešťový teploměr testo 115i vhodný  

pro instalaci, servis a odstraňování poruch klimatizačních 

a chladicích systémů. Měřicí přístroj může být použit 

také k měření teplot přívodu a zpátečky. Testo 115i 

usnadňuje práci na od sebe vzdálených místech, a to díky 

bezdrátovému připojení k Vašemu chytrému telefonu  

nebo tabletu. Současné použití přístroje pro měření 

vysokého tlaku testo 549i umožňuje také výpočet 

jednotlivých parametrů chladicího systému, jako je přehřátí 

a podchlazení. Uživatelé mohou pohodlně odečítat 

naměřené hodnoty prostřednictvím aplikace Chytré sondy 

testo nainstalované na koncovém zařízení. Všechna 

naměřená data jsou prezentována buď graficky  

nebo tabulkově. Zprávy naměřených dat mohou  

být posílány přímo ve formátu PDF nebo Excel.

°C

Bluetooth®

+ aplikace
Aplikace Chytré sondy testo 
zdarma ke stažení

Klešťový teploměr 
ovládaný chytrým 
telefonem
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testo 115i
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testo 115i
testo 115i, klešťový teploměr ovládaný chytrým 
telefonem, pro měření na potrubí o průměru 
6 až max. 35 mm, včetně baterií a výstupního 
protokolu z výroby

Obj. číslo 0560 2115 02 

Technická data / příslušenství

Typ senzoru NTC

Rozsah měření -40 až +150 °C

Přesnost ±1 číslice ±1.3 °C (-20 až +85 °C)

Rozlišení 0.1 °C

Obecné technické údaje

Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější 
Android 4.3 nebo novější

vyžaduje mobilní koncové zařízení 
s Bluetooth® 4.0

Skladovací teplota -20 až +60 °C

Provozní teplota -20 až +50 °C

Typ baterie 3 x AAA

Životnost baterie 150 hod.

Rozměry 183 x 90 x 30 mm

Dosah Bluetooth® až do 100 m

Příslušenství Obj. číslo

Chytré pouzdro testo (chlazení) pro skladování a přepravu 2 x testo 115i a 2 x testo 549i,
rozměry 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Chytré pouzdro testo (vytápění) pro skladování a přepravu testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i a testo 805i, 
rozměry 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty  31 0102 0101

Aplikace Chytré sondy testo
Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet  
v displej pro zobrazení testo 115i. Jak ovládání 
měřicích přístrojů, tak zobrazování naměřených 
hodnot je zajištěno prostřednictvím Bluetooth® 
přes aplikaci testo Chytré sondy na Vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu – bez ohledu 
na místo měření. Kromě toho můžete pomocí 
aplikace vytvářet zprávy o měření, přidávat  
k nim fotografie a komentáře a odesílat  
je e-mailem. Pro iOS a Android.
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Be sure.

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo 

pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření teploty v místnostech, vzduchotechnických kanálech a na vyústkách

Rychlá identifikace teplotních změn díky zobrazení křivky grafu

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy 

testo Smart Probes App

Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytrým telefonem ovládaný 
teploměr

testo 905i

Kompaktní teploměr testo 905i, v kombinaci s chytrým 

telefonem nebo tabletem, je vhodný pro měření teploty okolí 

a teploty ve vzduchotechnických kanálech a na vyústkách. 

Díky aplikaci testo Smart Probes App, nainstalované 

na Vašem mobilním zařízení, můžete pohodlně odečítat 

naměřené hodnoty.

Všechna naměřená data jsou zobrazena ve formě grafu 

nebo tabulky, ze kterých lze vyvořit protokol měření,  

a poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu PDF nebo XLS.

°C

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 905i Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 905i
testo 905i, chytrým telefonem ovládaný 
teploměr, vč. baterií a výstupního protokolu 
z výroby

Obj.č. 0560 1905

Typ senzoru TE typu K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah -50 ... 150 °C

Přesnost 
(±1 digit)

±1 °C

Rozlišení 0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie 3x mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterií cca 250 hodin

Rozměry 222 x 30 x 24 mm

Trubice sondy: 100 mm

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy 
testo Smart Probes App
Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet  
v displej přístroje testo 905i. Ovládání měřicího 
přístroje a stejně tak zobrazení naměřených 
hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení  
skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle  
na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít  
pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj 
fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí 
e-mailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS  
a Android.

Příslušenství Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
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Možnost bezdrátového měření pomocí rádiových sond

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před nečistotami

a nárazem (s TopSafe a nasunutou sondou: IP65)

Automatické rozpoznání konečné hodnoty (Auto-Hold)

Akustický alarm (nastavitelné mezní hodnoty)

Paměť pro hodnoty Min./Max.

Velký, podsvícený displej

Certifikát dle EN 13485

Teploměr (1-kanálový)

testo 110 – pro univerzální použití

°C

Přístroj testo 110 je vysoce přesný, univerzálně použitelný

teploměr. Volitelné ochranné pouzdro (TopSafe) 

jej spolehlivě chrání před nečistotami, vodou a nárazem;

ideálně se tedy hodí pro použití v drsnějším prostředí. 

S ochranným pouzdrem TopSafe je testo 110 ve shodě 

jak s HACCP, tak také s EN 13485.

Kontrolní měřicí přístroj je koncipován především pro měření

v chlazených prostorech, v chladírnách a ve venkovním

prostoru. Vedle široké palety klasických sond je možné 

(při použití rádiového modulu v přístroji) současně používat

bezdrátovou rádiovou sondu. Jako uživatel si můžete sám

do přístroje uložit mezní hodnoty; jakmile dojde k překročení

nebo podkročení těchto hodnot, rozezní se výstražný

akustický signál. Dále se na podsvíceném, 2-řádkovém

displeji přehledně zobrazuje minimální a maximální hodnota. 

Be sure.

www.testo.cz
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Volitelné ochranné pouzdro
TopSafe

Konektor sondy

Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroje s možností příjmu rádiového signálu

0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL

testo 110

Teploměr (1-kanálový)

testo 110

testo 110, 1-kanálový teploměr NTC, volitelně
připojitelná rádiová sonda, akustický alarm,
včetně výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. č. 0560 1108

Všeobecná technická data

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterií Akumulátor 9V, 6F22

Životnost baterií 200 hod. (připojená sonda, podsvícení vypnuto)
45 hod. (rádiový provoz, podsvícení vypnuto)
68 hod. (připojená sonda, podsvícení zapnuto)
33 hod. (rádiový provoz, podsvícení zapnuto)

Hmotnost 171 g

Rozměr 182 x 64 x 40 mm

Materiál pouzdra

Záruka

ABS

2 roky

Ve shodě EN 13485

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství k měřicímu přístroji 

Tiskárna a příslušenství

Přeprava a ochrana

Kalibrační certifikáty

0515 0025

0554 0549

0516 0221

Akumulátor 9V pro měřicí přístroj místo baterie

Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami (vč. 2 magnetů pro připevnění)

0554 0568

0516 0210

0515 5028

Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček), dokumentační; dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených dat - až 10 let

Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy

Lithiová knoflíková baterie, CR2032 tužkové baterie pro rádiovou rukojeť

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

-50 ... 150 °C

±0,2 °C (-20 ... 80 °C)
±0,3 °C (zbytek měř. rozsahu)

0,1 °C

Be sure.

31 0102 0101Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

31 0103 0101Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech
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testo 110

Rádiové sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Obrázek

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... 350 °C
krátkodobě až
500 °C

-50 ... 350 °C
krátkodobě až
500 °C

-50 ... 1000 °C

Přesnost

Přesnost

Přesnost

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)
TE-hlavice sondy: třída 2

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)
TE-hlavice sondy: třída 2

±(0,7 °C + 0,3% z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,9 °C + 0,5% z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)

Rozlišení

Rozlišení

Rozlišení

t99

t99

0.1 °C (-50 ...
199.9 °C)
1.0 °C (zbytek
měř. rozsahu)

0.1 °C (-50 ...
199.9 °C)
1.0 °C (zbytek
měř. rozsahu)

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek měř. rozsahu)

t99
(ve vodě)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Společná technická data

Technická data rádiové sondy

Interval měření

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti

Dosah rádiového signálu

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Až 20 m (volný prostor)

Přenos rádiového signálu

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

Jednosměrný

Provozní teplota

TE-hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením / vpichem (TE Typ K)

TE-hlavice sondy pro povrchové měření (TE Typ K)

TE-hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením / vpichem (TE Typ K)

TE-hlavice sondy pro povrchové měření (TE Typ K)

-20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterie 2 x 3V-knoflíková baterie (CR 2032)

Životnost baterie 150 hod. (interval měření 0,5 s)
2 měsíce (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť

Typ baterie 2 mikrotužkové AAA

Životnost baterie 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku (interval měření 10 s)

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro měření ponořením / vpichem

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro povrchové měření

Rádiové rukojeti pro násuvné TE-sondy

Be sure.
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Sondy

Typ sondy

Přesná, robustní NTC sonda
okolního vzduchu, pevný rovný
kabel 1.2 m

Vodotěsná povrchová sonda NTC
pro rovné povrchy, pevný rovný
kabel 1.2 m

Vodotěsná ponorná/vpichovací
sonda NTC, pevný rovný kabel
1.2 m

Potravinářská sonda NTC z
ušlechtilé oceli (IP65) s kabelem
PUR, pevný rovný kabel 1.6 m

Robustní potravinářská vpichovací
sonda NTC se speciální rukojetí,
zesílený kabel PUR, pevný rovný
kabel

Trubková sonda s upínacím
páskem pro průměry potrubí do
max. 75 mm, Tmax. +75°C, NTC,
pevný rovný kabel 1.5 m

Potravinářská sonda NTC z ušlech-
tilé oceli (IP67) s kabelem PTFE do
+250°C, pevný rovný kabel

Sonda NTC do zmrazeného zboží
pro zašroubování bez předvrtání
(vč. násuvného kabelu)

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 125 °C 2)

-50 ... 150 °C 2)

-50 ... 150 °C

-50 ... 150 °C 2)

-25 ... 150 °C 2)

-50 ... 70 °C 2)

-50 ... 150 °C 2)

-50 ... 140 °C 2)

Přesnost

±0,2 °C (-25 ... 80 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74.9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 140 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

t99

60 s

35 s

10 s

8 s

7 s

60 s

8 s

20 s

Obj.č.

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 2211

0613 2411

0613 4611

0613 3311

0613 3211

Sonda okolního vzduchu

Povrchové sondy

115 mm

115 mm

115 mm

125 mm

115 mm

300 mm

125 mm

110 mm

50 mm

50 mm

50 mm

15 mm

30 mm

15 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ponorné/vpichovací sondy

Potravinářské sondy

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
2) Měřicí rozsah dlouhodobě 125 °C, krátkodobě 150 °C příp. 140 °C (2 minuty).

Be sure.
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Be sure.

Ideálně vhodný pro použití v laboratořích a průmyslu

Průběžné zobrazování hodnot min. / max.

Akustický alarm (nastavitelné mezní hodnoty)

Spolu s TopSafe je odolný proti agresivním médiím 

(s TopSafe a nasunutou sondou měřicí přístroj odpovídá IP65)

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Velký, podsvícený displej

Tisk naměřených dat na místě měření pomocí rychlotiskárny Testo

Teploměr (1-kanálový)

testo 720

°C

Přístroj testo 720 je robustní teploměr pro přesné měření

teploty vzduchu, povrchů a ponořením do média v rozsahu

měření od -100 do 800 °C. K jednokanálovému měřicímu

přístroji je možné připojit jak sondy Pt100, tak také

sondy NTC. Přístroj testo 720 je ve spojení s ochranným

pouzdrem TopSafe - stejně jako sondy se skleněným

opláštěním, které se osvědčily při každodenní práci 

v laboratořích - odolný proti agresivním médiím. 

Jako uživatel si můžete do přístroje sám uložit hraniční

hodnoty; jakmile dojde k podkročení nebo překročení těchto

hodnot, rozezní se výstražný akustický signál. Kromě toho

přístroj průběžně zobrazuje na svém velkém, podsvíceném

displeji minimální a maximální naměřené hodnoty. Pokud 

je potřeba, dají se přímo na místě měření pomocí tiskárny

protokolů Testo (volitelně) vytisknout naměřené výsledky.

www.testo.cz
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Be sure.testo 720

Technická data / Příslušenství

testo 720

testo 720, 1-kanálový teploměr, Pt100/NTC,
tlačítko Hold, vč. baterií a výstupního protokolu 
z výroby

Obj. č. 0560 7207

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 70 °C

Typ baterie 9V baterie

Životnost baterie 70 hod.

Rozměr 182 x 64 x 40 mm

Hmotnost 171 g

Materiál pouzdra ABS

Záruka 2 roky

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství k měřicímu přístroji

0515 0025Akumulátor 9V pro měřicí přístroj, místo baterie

0554 0549

0554 0568

0516 0221

0516 0210

0516 1201

0516 1200

0554 0004

31 0102 0101

31 0102 0111

31 0103 0101

31 0103 0111

Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček), dokumentační

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami (vč. 2 magnetu pro připevnění)

Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy

Transportní kufřík pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Transportní kufřík pro měřicí přístroj, 3 sondy a příslušenství (454 x 316 x 111 mm)

Silikonová tepelně vodivá pasta (14g), Tmax = 260 °C
pro zlepšení přenosu tepla u povrchových sond

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

Následná akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech

Následná ISO kalibrace teploty ve 4 bodech

Typy senzorů

Pt100 NTC

Měřicí rozsah -100 ... 800 °C -50 ... 150 °C

Přesnost 
(±1 digit)

±0,2% z n. h. (200 ... 800 °C)
±0,2 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 40 °C)
±0,3 °C (40,1 ... 80 °C)
±0,4 °C (80,1 ... 125 °C)
±0,5 °C (zbytek měř. rozsahu)

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C
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Be sure.testo 720

Sondy

Typ sondy

Laboratorní sonda Pt100, skleněné
opláštění, výměnná skleněná
trubice (Duran 50), odolná proti
agresivním médiím, pevný rovný
kabel

Přesná, robustní NTC-sonda pro
okolní vzduch, pevný rovný kabel
1.2 m

Vodotěsná povrchová sonda NTC
pro rovné povrchy, pevný rovný
kabel 1.2 m

Vodotěsná ponorná/vpichovací
sonda NTC, pevný rovný kabel 

Přesná, robustní sonda okolního
vzduchu, Pt100, pevný rovný kabel

Trubková sonda s upínacím
páskem pro průměr trubky do max.
75 mm, Tmax. +75 °C, NTC

Robustní vodotěsná,
ponorná/vpichovací sonda Pt100, 
pevný rovný kabel

Robustní, vodotěsná povrchová,
teplotní sonda, Pt100, pevný rovný
kabel

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 400 °C

-50 ... 125 °C

-50 ... 150 °C

-50 ... 150 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 70 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

Přesnost

třída A (-50 ... 300 °C), 
třída B (zbytek měř. rozsahu) 1)

±0,2 °C (-25 ... 80 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74.9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74.9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

třída A (-50 ... 300 °C),
třída B (zbytek měř. rozsahu) 1)

±0,2 °C (-25 ... 70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

třída A (-50 ... 300 °C)
třída B (zbytek měř. rozsahu) 1)

třída B 1)

t99

45 s
12 s1)

60 s

35 s

10 s

70 s

60 s

12 s

40 s

Obj. č.

0609 7072

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0609 1773

0613 4611

0609 1273

0609 1973

Laboratorní sondy

Sondy okolního vzduchu

200 mm

115 mm

115 mm

115 mm

114 mm

300 mm

114 mm

114 mm

30 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Ø 6 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 3,7 mm

Ø 9 mm

Povrchové sondy

Ponorné/vpichovací sondy

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60751 se vztahují přesnosti třídy A a  B na -200 ... 600 °C (Pt100).
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Sondy

Typ sondy

Potravinářská sonda NTC 
z ušlechtilé oceli (IP65) s kabelem
PUR, pevný rovný kabel 

Potravinářská sonda NTC 
z ušlech-tilé oceli (IP67) s kabelem
PTFE do +250°C, pevný kabel

Robustní potravinářská vpichovací
sonda NTC se speciální rukojetí,
zesílený kabel PUR, pevný rovný
kabel

Sonda NTC do zmrazeného zboží
pro zašroubování bez předvrtání
(vč. násuvného kabelu)

Robustní, potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), pevný
rovný kabel

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 150 °C 2)

-50 ... 150 °C

-25 ... 150 °C 2)

-50 ... 140 °C 2)

-50 ... 400 °C

Přesnost

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,5 % z n. h. (100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

třída A (-50 ... 300 °C)
třída B (zbytek měř. rozsahu) 1)

t99

8 s

8 s

7 s

20 s

10 s

Obj. č.

0613 2211

0613 3311

0613 2411

0613 3211

0609 2272

Potravinářské sondy

125 mm

125 mm

115 mm

110 mm

125 mm

15 mm

15 mm

30 mm

30 mm

15 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60751 se vztahují přesnosti třídy A a  B na -200 ... 600 °C (Pt100).
2) Měřicí rozsah dlouhodobě 125 °C, krátkodobě 150 °C příp. 140 °C (2 minuty).
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Nejvyšší přesnost v celém měřicím rozsahu díky

systémovému srovnání

Systémová přesnost až do 0,05 °C

Zobrazení, uložení a tisk hodnot Delta T, min., max. 

a středních hodnot

Akustický alarm (s možností nastavení hraničních hodnot)

Cyklický tisk naměřených hodnot, např. jednou za minutu 

Třída krytí IP 65

Certifikován ve shodě s EN 13485

3-kanálový teploměr

testo 735 – Nejvyšší přesnost
díky systémovému srovnání

°C

Robustní a kompaktní měřicí přístroj testo 735 je určen 

pro vysoce přesná měření a je univerzálně použitelný.

Je k dispozici ve dvou verzích:

testo 735-1: přesný teploměr bez paměti pro naměřené hodnoty

testo 735-2: přesný teploměr s pamětí pro naměřené

hodnoty (10 000 hodnot), PC softwarem a s USB kabelem

pro přenos dat.

Přístroj disponuje jedním vstupem pro vysoce přesnou

sondu Pt100 a dvěma vstupy pro rychlou termočlánkovou

sondu.

Na přehledném displeji přístroje mohou být zobrazeny

naměřené hodnoty až tří dalších bezdrátových teplotních

sond. S připojitelnou vysoce přesnou ponornou/vpichovou

sondou Pt100 lze dosáhnout systémové přesnosti 

až 0,05 °C s rozlišením 0,001 °C.

Tento měřicí systém je proto obzvláště vhodný pro použití

jako pracovní etalon. Volitelné uživatelské profily 

a dle aplikace nastavitelné funkční tlačítka umožňují

intuitivní a rychlou obsluhu tohoto přístroje.

Be sure.

www.testo.cz

42



Be sure.

ŽivotnostMěřicí rozsahTyp senzoru Přesnost ±1 digit Rozlišení

cca 60 hPt100 se sondou
0614 0235

-80 ... 300 °C ±0,3 °C (-80 ... -40 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % z nam. hodn.) (-40 °C ... 0 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % z nam. hodn.) (+100 °C ... +300 °C)

0,001 °C (-40 ... 199,999 °C)
0,01 °C (zbytek rozsahu)

cca 250 hPt100 -200 ... 800 °C ±0,2 °C (-100 ... 199.9 °C)
±0,2 % z nam. hodn. (zbytek rozsahu)

0,05 °C

cca 300 hTyp K (NiCr-Ni) -200 ... 1370 °C ±0,3 °C (-60 ... 60 °C)
±(0,2 °C + 0,3 % z nam. hodn.) 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

cca 300 hTyp T (Cu-CuNi) -200 ... 400 °C ±0,3 °C (-60 ... 60 °C)
±(0,2 °C + 0,3 % z nam. hodn.) 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

cca 300 hTyp J (Fe-CuNi) -200 ... 1000 °C ±0,3 °C (-60 ... 60 °C)
±(0,2 °C + 0,3 % z nam. hodn.) 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

cca 300 hTyp S (Pt10Rh-Pt) 0 ... 1760 °C ±1 °C (0 ... 1760 °C) 1 °C

testo 735-2

testo 735-2, 3-kanálový teploměr, TE typu
K/T/J/S/Pt100, akustický alarm, připojení 
max. 3 volitelných bezdrátových sond, s pamětí
naměřených hodnot, PC softwarem a USB
kabelem pro přenos dat, včetně baterie 
a výstupního protokolu z výroby

Bezdrátové měření 
s prostorovými, ponornými 
a vpichovými sondami.

Naměřené hodnoty můžete
analyzovat a dokumentovat 
dle měřicích míst s pomocí
profesionálního PC softwaru
(součástí dodávky testo 735-2).

testo 735-1

testo 735-1, 3-kanálový teploměr, TE typu
K/T/J/S/Pt100, akustický alarm, připojení 
pro max. 3 volitelné bezdrátové sondy, 
včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 7351

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 70 °C

Typ baterie Alkalické, mikrotužkové, typ AA

Třída krytí IP65

Rozměry 220 x 74 x 46 mm

Hmotnost 428 g

Materiál pláště ABS/TPE/kov

Záruka 2 roky

Ve shodě s normou EN 13485

testo 735

Technická data

Obj.č. 0563 7352
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Be sure.

Kalibrace v Testo, s.r.o. (Praha)

0409 1092

31 0102 0101

31 0103 0101

0554 0592

0554 0004

Rukojeť pro násuvné měřicí špičky, použitelná pro všechny sondy testo s miniaturní termočlánkovou zástrčkou

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech

Prodlužovací kabel, 5 m, pro termočlánkovou sondu typu K

Silikonová pasta pro zlepšení tepelné vodivosti (14 g), Tmax. = 260 °C, pro zlepšení tepelného přechodu u povrchových sond

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

Tiskárna a příslušenství

Transport a ochrana

Ostatní

0554 0447

0554 0549

0516 1035

0554 0568

Síťový zdroj 5 VDC 500 mA s eurokonektorem, 100-250 VAC, 50-60 Hz

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Servisní kufr pro základní vybavení měřící přístroj a sondy, rozměry 400 x 310 x 96 mm

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační
dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let

Rádiový modul pro dodatečnou vestavbu do měřicího přístroje s možností bezdrátového přenosu

0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA

testo 735

Příslušenství
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Be sure.

Zobrazení Měřicí
rozsah

-50 ... 1000 °C

Přesnost

±(0,7 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,9 °C + 0 5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)

Rozlišení

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek rozsahu)

Obj. č.

Společná technická data

Technická data rádiových sond

Interval měření

0554 0189

0554 0191

0,5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti

Rádiový dosah

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Do 20 m (volný prostor)

Rádiový přenos Jednosměrný

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterie 2x 3 V knoflíková baterie (CR 2032)

Životnost 150 hod. (interval měření 0,5 s)
2 měsíce (interval měření 10 s)

Rukojeť rádiové sondy

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AAA

Životnost 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku ( interval měření 10 s)

Rukojeti rádiových sond pro násuvné termočlánkové sondy

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
až 500 °C

Přesnost

Rukojeť sondy:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)
TE hlavice sondy: třída 2

Rozlišení t99

0,1 °C 
(-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C 
(zbytek rozsahu)

5 s120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Obj. č.

0554 0189

0554 0191

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0394

0602 0394

TE-sonda pro povrchové měření (TE typu K)

TE-sonda pro povrchové měření (TE typu K)

Rukojeti rádiových sond včetně špičky sondy pro měření povrchů

Rádiové sondy pro ponorné a vpichové měření

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... 275 °C

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
až 500 °C

Přesnost

Přesnost

±0,5 °C (-20 ... 80 °C)
±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C)
±0,8 °C (80,1 ... 200 °C)
±1,5 °C (zbytek rozsahu)

Rukojeť sondy:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)
TE hlavice sondy: třída 2

Rozlišení

Rozlišení

t99

t99

01 °C

0,1 °C 
(-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C 
(zbytek rozsahu)

12 s
(ve vodě)

10 s
(ve vodě)

105 mm

100 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 3,4 mm

Obj. č.

0554 0189

0554 0191

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0293

TE-sonda pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu T

TE-sonda pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu T

Rukojeti rádiových sond včetně špičky sondy ponorné/vpichovací a pro měření okolního vzduchu

testo 735

Rádiové sondy

45



Be sure.

Přesná, vodotěsná porvchová
sonda s malou měřící hlavou pro
rovné povrchy, TE typu K, pevný
rovný kabel

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, zahnutá, vhodná 
i pro nerovné povrchy, měřící rozsah
krátkodobě do +500°C, TE typu K,
pevný rovný kabel

-60 ... 1000 °C

-60 ... 300 °C

třída 1 2)

třída 2 2)

20 s

3 s

0602 0693

0602 0993

150 mm

80 mm

50
 m

m

Ø 2,5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

1) Dle normy EN 60751 se vztahují přesnosti u tříd A a B na -200 ... 600 °C (Pt100).
2) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200  ... 40 °C (typ K).
Jedna sonda odpovídá vždy pouze jedné třídě přesnosti.

Robustní, vodotěsná, povrchová,
teplotní sonda Pt100, pevný rovný
kabel

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, vhodná i pro
nerovné porvchy, měřící rozsah
krátkodobě až +500 °C. TE typu K,
pevný rovný kabel

Rychle reagující sonda na měření 
v těžko přístupných oblastech, jako
jsou úzké otvory anebo praskliny,
TE typ K, pevný rovný kabel

-50 ... 400 °C

-60 ... 300 °C

0 ... 300 °C

třída B 1)

třída 2 2)

třída 2 2)

40 s

3 s

5 s

0609 1973

0602 0393

0602 0193

114 mm

115 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 9 mm

Ø 12 mm

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typu K, pevný rovný kabel

Přesná, robustní sonda okolního
vzduchu, Pt100, pevný rovný kabel

Robustní, cenově dostupná sonda
okolního vzduchu, TE typu T, pevný 
rovný kabel 1.2 m

-60 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 350 °C

třída 2 2)

třída A (-50 ... 300 °C)
třída B (zbytek rozsahu) 1)

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

25 s

70 s

25 s

0602 1793

0609 1773

0603 1793

115 mm

114 mm

112 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Povrchová sonda

Typ sondy

Laboratorní sonda Pt100, opláštěná
sklem, výměnná skleněná trubice
(Duran 50), odolná proti agresivním
médiím, pevný rovný kabel

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 400 °C

Přesnost

třída A (-50 ... 300 °C), 
třída B (zbytek rozsahu) 1)

t99

45 s

12 s (bez
ochranného
skla)

Obj. č.

0609 7072

Laboratorní sondy

Sonda okolního vzduchu

200 mm 30 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

testo 735

Sondy
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Be sure.

Vodotěsná povrchová sonda 
s rozšířenou měřicí špičkou 
pro rovné povrchy, TE typu T, 
pevný rovný kabel 1.2 m

Robustní, vodotěsná
ponorná/vpichovací sonda Pt100,
pevný rovný kabel

Velmi přesná ponorná/vpichovací
sonda Pt100 vč. certifikátu, 
pevný rovný kabel

-50 ... 350 °C

-50 ... 400 °C

-40 ... 300 °C

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu)2)

třída A (-50 ... 300 °C) 
třída B (zbytek rozsahu)1)

±0,05 °C (0 ... 100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % z n. h.)
(zbytek rozsahu)

30 s

12 s

60 s

0603 1993

0609 1273

0614 0235

Ponorné/vpichovací sondy

112 mm

114 mm

295 mm

50 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 3.7 mm

1) Dle normy EN 60751 se vztahují přesnosti u tříd A a B na -200 ... 600 °C (Pt100).
2) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Jedna sonda odpovídá vždy pouze jedné třídě přesnosti.

Pokyny k měření povrchů:
• Uvedené doby odezev t99 jsou naměřeny na leštěných ocelových nebo hliníkových deskách při 60 °C.
• Uvedené přesnosti jsou přesnostmi senzorů.
• Přesnost ve Vaší aplikaci je závislá na druhu (drsnosti/nerovnosti) povrchu, materiálu měřeného objektu ( jeho tepelné kapacitě a tepelném prostupu), jakož i na přesnosti senzoru.

Pro odchylky Vašeho měřicího systému ve Vaší aplikaci, vystaví společnost Testo odpovídající kalibrační protokol. K tomu Testo využívá s PTB (Fyzikálně technický spolkový úřad)
společně vyvinuté zařízení pro ověření povrchů.

Trubková sonda pro průměr trubky
5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí
hlavou, měřicí rozsah krátkodobě
do +280 °C, TE typu K, pevný 
rovný kabel
Náhradní měřicí špička 
pro trubkovou sondu, TE typ K

Klešťová sonda pro měření 
na trubkách o průměru 15...25 mm
(max. 1"). měřicí rozsah krátkodobě
do +130 °C, TE typu K, 
pevný rovný kabel

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

třída 2 2)

třída 2 2)

třída 2 2)

5 s

5 s

5 s

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

15 mm

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s magnety pro přidržení,
pro vysoké teploty, k měření 
na kovových površích, TE typu K,
pevný rovný kabel
Vodotěsná povrchová sonda 
s rozšířenou měřicí špičkou 
pro rovné povrchy, TE typu K,
pevný rovný kabel

Trubková sonda se suchým zipem
pro měření teploty na trubkách 
do max. průměru 120 mm, Tmax.
+120 °C, pevný rovný kabel

-50 ... 400 °C

-60 ... 400 °C

-50 ... 120 °C

třída 2 2)

třída 2 2)

třída 1 2)

30 s

90 s

0602 4892

0602 1993

0628 0020

75 mm

115 mm

395 mm

20 mm

Ø 5 mm

Ø 21 mm

Ø 6 mm

Typ sondy

Povrchová termočlánková sonda 
s plochou měřicí hlavou 
s teleskopem max. 680 mm 
pro měření na těžko přístupných
místech, TE typu K, pevný rovný
kabel 1.6 m (s vysunutým
teleskopem kratší)

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 20 N, s magnety pro přidržení,
k měření na kovových površích, 
TE typu K, pevný rovný kabel

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 250 °C

-50 ... 170 °C

Přesnost

třída 2 2)

třída 2 2)

t99

3 s

150 s

Obj. č.

0602 2394

0602 4792

Povrchová sonda

680 mm

35 mm

12 mm

Ø 25 mm

Ø 20 mm

testo 735

Sondy
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Be sure.

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 800 mm skleněné
vlákno, TE typu K

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm skleněné
vlákno, TE typu K

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm PTFE, 
TE typu K

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 250 °C

třída 2 2)

třída 2 2)

třída 2 2)

5 s

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

0602 0646

800 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

2) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Jedna sonda odpovídá vždy pouze jedné třídě přesnosti.

Ponorná měřící špička, flexibilní, 
TE typu K

Ponorná měřící špička, ohebná, 
pro měření ve vzduchu /spalinách
(nevhodná pro měření 
v taveninách), TE typu K

Vodotěsná ponorná/vpichovací
sonda, TE typu K, 
pevný kabel rovný

Tenká ohebná sonda, ideální pro
měření v malých objemech, jako
jsou Petriho misky nebo pro
povrchové měření (fixace lepidlem),
průměr 0,25 mm, TE. typ K, třída 1,
Tmax 1000 °C, 2 m-FEP izolovaný
přívodní kabel, tepelně odolný 
do 200 ° C, s oválným rozměrem:
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... 40 °C

-200 ... 1300 °C

-60 ... 400 °C

-200 ... 1000 °C

třída 3 2)

třída 1 2)

třída 2 2)

třída 1 2)

5 s

4 s

7 s

1 s

0602 5793

0602 5693

0602 1293

0602 0493

Termočlánky

1000 mm

114 mm

500 mm

50 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 0,25 mm

500 mm

Ø 3,7 mm

Typ sondy

Přesná a rychlá ponorná sonda,
ohebná, vodotěsná, TE typu K,
pevný rovný kabel

Superrychlá, vodotěsná
ponorná/vpichovací sonda, 
TE typu K, pevný rovný kabel

Ponorná měřicí špička, 
ohebná TE typu K

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 1000 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1000 °C

Přesnost

třída 1 2)

třída 1 2)

třída 1 2)

t99

2 s

3 s

5 s

Obj. č.

0602 0593

0602 2693

0602 5792

Ponorné/vpichovací sondy

300 mm

60 mm 14 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

500 mm

testo 735

Sondy
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Be sure.

Vodotěsná, robustní
ponorná/vpichovací sonda s hadicí
s kovovým opláštěním Tmax 230 °C,
např. pro kontrolu teploty 
v rozpáleném oleji, TE typu K, 
pevný rovný kabel

Stabilní, robustní povrchová sonda
s platformou z PTFE a s kovovou
ochrannou hadičkou Tmax +230 °C
pro varné desky, topné a pečicí
plechy, TE typu K, pevný rovný
kabel

Robustní, potravinářská vpichovací
sonda se speciální rukojetí,
zesílený kabel (PUR), TE typu T,
pevný rovný kabel

-50 ... 230 °C

-50 ... 230 °C

-50 ... 350 °C

třída 1 2)

třída 2 2)

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

15 s

45 s

6 s

0628 1292

0628 9992

0603 2492

240 mm

120 mm

115 mm
30 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 60 mm

Ø 3,5 mm

1) Dle normy EN 60751 se vztahují přesnosti u tříd A a B na -200 ... 600 °C (Pt100).
2) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Jedna sonda odpovídá vždy pouze jedné třídě přesnosti.

Typ sondy

Robustní, potravinářská sonda
Pt100 z ušlechtilé oceli (IP65),
pevný rovný kabel

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typu K,
pevný rovný kabel

Vodotěsná, superrychlá jehlová
sonda pro velmi přesná měření bez
viditelného místa vpichu. Speciálně
určená pro potravinářství, ideální
pro měření teploty hamburgerů,
steaků, pizzy, vajec, atd., 
TE typu K, pevný rovný kabel

Rozměry
Rukojeť sondy/Měřicí špička sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 400 °C

-60 ... 400 °C

-60 ... 250 °C

Přesnost

třída A (-50 ... 300 °C) 
třída B (zbytek rozsahu) 1)

třída 2 2)

třída 1 2)

t99

10 s

7 s

1s

Obj. č.

0609 2272

0602 2292

0628 0026

Potravinářské sondy

125 mm

125 mm

150 mm

15 mm

30 mm

15 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 1,4 mm

Ø 3 mm

Ø 3,2 mm

Ø 1 mm

testo 735

Sondy
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Přístroj testo 922 je teploměr, který je zvláště vhodný

pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace. 

Měřicí přístroj snímá teplotu ze dvou připojených

termočlánkových sond a zobrazuje je společně s diferenční

teplotou na displeji. Využitím přenosu měřených dat

rádiovým signálem se dají současně zobrazovat bezdrátově

naměřené hodnoty z další teplotní sondy.  

Měřicí přístroj má s ochranným pouzdrem TopSafe

a s připojenou sondou krytí IP 65.

Přístroj průběžně zobrazuje minimální a maximální hodnotu.

Měřené hodnoty zobrazované na displeji (aktuální měřené

hodnoty, podržená naměřená hodnota nebo minimální

/ maximální hodnota) je možné přímo na místě měření

vytisknout pomocí tiskárny protokolů Testo (volitelně).

Kromě toho se dají naměřené hodnoty tisknout cyklicky 

(intervaly tisku jsou individuálně nastavitelné).

Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace

2-kanálový teploměr s volitelnými rádiovými sondami

Zobrazení diferenční teploty

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před nečistotami a nárazem

Průběžné zobrazování hodnot min. / max.

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Cyklický tisk naměřených hodnot, například jednou za minutu

Teploměr (2-kanálový)

testo 922 – pro rychlé měření
(diferenční) teploty

°C

Be sure.

www.testo.cz
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testo 922

Technická data

testo 922

testo 922, 2-kanálový teploměr, TE typ K,
možnost připojení volitelné rádiové sondy,
vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj.č. 0560 9221

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Materiál pouzdra ABS

Typ baterií 9 V, 6F22

Životnost baterií 200 hod. (připojená sonda, podsvícení vypnuté)
45 hod. (rádiový provoz, podsvícení vypnuté)
68 hod. (připojená sonda, podsvícení zapnuté)
33 hod. (rádiový provoz, podsvícení zapnuté)

Rozměr 182 x 64 x 40 mm

Hmotnost 171 g

Záruka 2 roky

Typ senzoru Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

-50 ... 1 000 °C

±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1 °C (zbytek rozsahu)

Be sure.

Volitelné ochranné pouzdro
TopSafe.

Bezdrátové měření s rádiovou
sondou.

Současné snímání teplot ze dvou
připojených sond a zobrazení
diferenční teploty.

2 konektory pro sondy.
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testo 922

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství k měřicímu přístroji

0515 00259 V akumulátor pro měřicí přístroj, místo baterie

Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroje možností rádiového přenosu

0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL

Be sure.

0554 0549

0554 0568

0516 0222

0516 1200

0516 1201

0516 0210

0409 1092

0554 0592

0554 0004

Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrtátovým, infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační
dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených dat - až 10 let

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami (vč. 2 připevňovacích magnetů)

Transportní kufřík pro měřicí přístroj, 3 sondy a příslušenství (454 x 316 x 111 mm)

Transportní kufřík pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy

Rukojeť pro násuvné měřicí špičky, použitelná pro všechny sondy Testo termočlánkovým minikonektorem

Prodlužovací kabel, 5 m, pro termočlánkovou sondu typ K

Silikonová, tepelně vodivá pasta (14g), Tmax 260 °C, pro zlepšení přechodu tepla u povrchových sond

Tiskárna a příslušenství

Přeprava a ochrana

Ostatní

Kalibrační certifikáty

31 0102 0101Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

31 0103 0101Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech
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testo 922

Rádiové sondy

Be sure.

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 350 °C
(krátkodobě 
až 500 °C)

Přesnost

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)
Termočl. hlavice sondy: třída 2

Rozlišení t99

0,1 °C 
(-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
rozsahu)

t99
(ve vodě)
10 s

100 mm 30 mm

Ø 5 mm Ø 3,4 mm

Obj. č.

0554 0189

0554 0191

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0293

Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)

Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro okolního vzduchu, ponorné/vpichovací

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Obrázek

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... 350 °C
(krátkodobě 
až 500 °C)

Přesnost

Přesnost

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)
Termočl. hlavice sondy: třída 2

Rozlišení

Rozlišení

t99

0,1 °C 
(-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
rozsahu)

5 s120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Obj. č.

Obj. č.

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0394

0602 0394

Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)

Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro povrchové měření

Rádiové rukojeti pro násuvné termočlánkové sondy

-50 ... 1000 °C ±(0,7 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,9 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek rozsahu)

Společná technická data

Technická data rádiové sondy

Interval měření 0,5 s nebo 10 s (nastavitelný na rukojeti)

Dosah signálu Až 20 m (volný prostor)

Přenos signálu Jednosměrný

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterií Knofliková baterie 2x 3V (CR 2032)

Životnost baterií 150 hod. (interval měření 0,5 s)
2 měsíce (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť

Typ baterií 2x mikrotužkové AAA

Životnost baterií 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku (interval měření 10 s)
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testo 922

Sondy

Typ sondy Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

Přesnost t99 Obj. č.

0602 1793

Sondy okolního vzduchu

115 mm

Ø 4 mm

Be sure.

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m

Přesná a rychlá ponorná sondy,
ohebná, vodotěsná, TE typ K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Superrychlá, vodotěsná ponorná /
vpichovací sonda, TE typ K, pevný
rovný kabel 1,2 m

Ponorná měřici špička, ohebná, 
TE typ K

Ponorná měřicí špička, ohevná, 
pro měření ve vzduchu / spalinách
(není vhodná pro měření v tavbě),
TE typ K

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
TE typ K

-60 ... 400 °C

-60 ... 1 000 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1 000 °C

-200 ... 1 300 °C

-200 ... 40 °C

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 3 1)

25 s

2 s

3 s

5 s

4 s

5 s

0602 0593

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Ponorné / vpichovací sondy

300 mm

60 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

114 mm

14 mm

50 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Plochá, povrchová sonda s rychlou
odezvou, pro měření na těžko
přístupných místech, jako např. 
v úzkých otvorech a štěrbinách, 
TE typ K, pevný rovný kabel

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, i pro nerovné
povrchy, měřicí rozsah krátkodobě
až 500 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel 1,2 m

Vodotěsná povrchová sondy 
s rozšířenou měřicí špičkou 
pro rovné povrchy, TE typ K, 
pevný rovný kabel 1,2 m

Vodotěsná, ponorná/vpichovací
sonda, TE typ K, pevný rovný kabel
1,2 m

0 ... 300 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 400 °C

-60 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

3 s

30 s

7 s

0602 0193

0602 0393

0602 1993

145 mm

115 mm

115 mm

40 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 6 mm

Ø 3,7 mm

Povrchové sondy

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1 000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1 200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).

Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.
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Sondy

Typ sondy

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, zahnutá, i pro 
nerovné povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě až 500 °C, TE typ K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 300 °C

Přesnost

třída 2 1)

t99

3 s

Obj. č.

0602 0993
80 mm

150 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm

Povrchové sondy

Be sure.

Přesná, vodotěsná, povrchová
sondy s malou měřicí hlavou 
pro rovné povrchy, TE typ K, 
pevný rovný kabel 1,2 m

Povrchová teplotní sonda TE typ K,
s teleskopem max. 680 mm, 
pro měření na těžko přístupných
místech, pevný rovný kabel 1,6 m
(při vysunutém teleskopu přiměřeně
kratší)

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca  20 N, s přidržovacími magnety,
pro měření na kovovém povrchu, 
TE typ K, pevný rovný kabel 1,6 m

-60 ... 1 000 °C

-50 ... 250 °C

-50 ... 170 °C

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

20 s

3 s

150 s

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

680 mm

35 mm

75 mm

12 mm

Ø 2.5 mm

Ø 20 mm

Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s přidržovacími magnety,
pro měření na kovovém povrchu,
TE typ K, pevný rovný kabel 1,6 m

Trubková sonda s upevňovacím
páskem, pro měření teploty 
na potrubí s průměrem 
max. do 120 mm, Tmax 120 °C, 
TE typ K, pevný rovný kabel 1,5 m

Trubková sonda pro průměr potrubí
5...65 mm, s výměnnou měřicí
hlavou, měřicí rozsah krátkodobě
až 280 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel 1,2 m

Náhradní měřicí hlava 
pro trubkovou sondu, TE typ K

Klešťová sonda pro měření na
potrubí, průměr potrubí 15...25 mm
(max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě
až 130 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel

-50 ... 400 °C

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

90 s

5 s

5 s

5 s

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

395 mm

35 mm

20 mm

15 mm

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1 000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1 200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).

Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.
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Sondy

Typ sondy

Vodotěsná potravinářská sonda 
ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K,
pevný rovný kabel

Vodotěsná, robustní, ponorná /
vpichovací sonda s kabelem 
s kovovou ochranou Tmax 230 °C,
např. pro kontrolu teploty 
ve vařícím oleji, TE typ K, 
pevný rovný kabel

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 400 °C

-50 ... 230 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 1 1)

t99

7 s

15 s

Obj. č.

0602 2292

0628 1292

Potravinářské sondy

125 mm

240 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 3,2 mm

Be sure.

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka 800 mm, skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka 1500 mm, skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka 1500 mm, PTFE, 
TE typ K

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 250 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

0602 0646

800 mm

Ø 1,5 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Termočlánky

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1 000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1 200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).

Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Pokyny k měření povrchů:

• Uvedené odezvy t99 jsou měřeny na broušených ocelových nebo hliníkových deskách při teplotě 60 °C

• Uvedené přesnosti jsou přesnosti senzorů

• Přesnost u Vaší aplikace závisi na vlastnostech povrchu (hrubosti), materiálu měřeného objektu (tepelná kapacita

a přestup tepla) a také na přesnosti senzoru. Pro odchylky Vašeho měřicího systému u Vaší aplikace vystaví

firma Testo odpovídající kalibrační protokol. Firma Testo k tomu využívá zkušební zařízení pro povrchy vyvinuté

společně s PTB (Spolkový fyzikálně technický úřad).
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Ideálně vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace

1-kanálový teploměr s volitelnými rádiovými sondami

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před nečistotami a nárazem

Průběžné zobrazování hodnot min. / max.

Akustický alarm (nastavitelné hraniční hodnoty)

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Velký, podsvícený displej

Teploměr (1-kanálový)

testo 925 – pro rychlé 
a spolehlivé měření v oblasti
vytápění, ventilace a klimatizace

°C

Be sure.

Přístroj testo 925 je 1-kanálový teploměr, který je zvláště

vhodný pro použití v oblasti vytápění, ventilace 

a klimatizace. Optimálně je vhodný pro připojení rychlých

a spolehlivých termočlánkových sond, využitím rádiového

přenosu naměřených dat je možné zobrazovat naměřené

hodnoty z další teplotní sondy.

Ochranné pouzdro TopSafe - s připojenou sondou - zajišťuje

vodotěsnost a ochranu vůči nečistotám podle třídy krytí IP 65.

Přístroj průběžně a spolehlivě zobrazuje minimální 

a maximální hodnoty. Naměřené hodnoty zobrazované 

na displeji (aktuální měřená hodnota, podržená naměřená

hodnota nebo minimální / maximální hodnota) lze vytisknout

pomocí tiskárny protokolů Testo (volitelně). Uživatel si může

sám do přístroje uložit hraniční hodnoty; jakmile dojde 

k podkročení nebo překročení těchto hodnot, rozezní 

se výstražný akustický signál.

www.testo.cz
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Technická data

testo 925

testo 925, 1-kanálový teploměr, TE typ K,
akustický alarm, možnost připojení jedné
volitelné rádiové sondy, vč. baterií 
a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0560 9250

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Materiál pouzdra ABS

Typ baterií Akumulátor 9V, 6F22

Životnost baterií 200 hod. (připojená sonda, podsvícení vypnuté)
45 hod. (rádiový provoz, podsvícení vypnuté)
68 hod. (připojená sonda, podsvícení stále
zapnuté)
33 hod. (rádiový provoz, podsvícení stále
zapnuté)

Rozměr 182 x 64 x 40 mm

Hmotnost 171 g

Záruka 2 roky

Typ senzoru Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

-50 ... 1000 °C

±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek rozsahu)

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1 °C (zbytek rozsahu)

Volitelné ochranné pouzdro
TopSafe

Bezdrátové měření s rádiovou
sondou

1 konektor pro sondu

Be sure.
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Příslušenství

Obj. č.Příslušenství k měřicímu přístroji

0515 0025

0554 0549

0554 0568

0516 0221

0516 1200

0516 1201

0516 0210

0409 1092

0554 0592

0554 0004

9V akumulátor pro měřicí přístroj, místo baterie

Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrtátovým, infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační
dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených dat - až 10 let

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami

Transportní kufřík pro měřicí přístroj, 3 sondy a příslušenství (454 x 316 x 111 mm)

Transportní kufřík pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondy

Rukojeť pro násuvné měřicí špičky, použitelná pro všechny sondy Testo termočlánkovým minikonektorem

Prodlužovací kabel, 5 m, pro termočlánkovou sondu typ K

Silikonová, tepelně vodivá pasta (14g), Tmax = 260 °C, pro zlepšení přechodu tepla u povrchových sond

Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroje možností rádiového přenosu

Tiskárna a příslušenství

Přeprava a ochrana

Ostatní

Kalibrační certifikáty

0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL

Be sure.

31 0102 0101Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

31 0103 0101Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech
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Rádiové sondy

Rádiové sondy pro měření ponořením / vpichem

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... +275 °C

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
až 500 °C

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
až 500 °C

-50 ... 1000 °C

Přesnost

Přesnost

Přesnost

Přesnost

±0.5 °C (-20 ... +80 °C)
±0.8 °C (-50 ... -20.1 °C)
±0.8 °C (+80.1 ... +200 °C)
±1.5 °C (zbytek měř.rozsahu)

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)
termočl. hlavice sondy: třída 2

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)
termočl. hlavice sondy: třída 2

±(0,7 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,9 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)

Rozlišení

Rozlišení

Rozlišení

Rozlišení

t99

t99

t99

0.1 °C

0,1 °C 
(-50 ... 199.9 °C)
1,0 °C 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C 
(-50 ... 199.9 °C)
1,0 °C 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek měř. rozsahu)

t99 (ve
vodě)
12 s

10 s
(ve vodě)

5 s

105 mm

100 mm

120 mm

30 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3.4 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Společná technická data

Technická data rádiové sondy

Interval měření

0613 1001

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti

Dosah signálu

Rádiová, ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL,
GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Až 20 m (volný prostor)

Přenos signálu

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

Jednosměrný

Provozní teplota

Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)

Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)

Termočlánková hlavice sondy pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem (TE typ K)

Termočlánková hlavice sondy pro povrchové měření (TE typ K)

-20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

Typ baterií Knofliková baterie 2 x 3V (CR 2032)

Životnost baterií 150 hod. (interval měření 0,5 s)
2 měsíce (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť

Typ baterií 2 mikrotužkové AAA

Životnost baterií 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku (interval měření 10 s)

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro okolního vzduchu, ponorné/vpichovací

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro povrchové měření

Rádiové rukojeti pro násuvné termočlánkové sondy

Be sure.
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Sondy

Typ sondy

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typ K, pevný rovný kabel 1,2 m

Přesná a rychlá ponorná sondy,
ohebná, vodotěsná, TE typ K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Plochá, povrchová sonda s rychlou
odezvou, pro měření na těžko
přístupných místech, jako např. 
v úzkých otvorech a štěrbinách, 
TE typ K, pevný rovný kabel

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, i pro nerovné
povrchy, měřicí rozsah krátkodobě
až 500 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel 1,2 m

Vodotěsná povrchová sondy 
s rozšířenou měřicí špičkou 
pro rovné povrchy, TE typ K, 
pevný rovný kabel 1.2 m

Superrychlá, vodotěsná ponorná /
vpichovací sonda, TE typ K, pevný
rovný kabel 1,2 m

Ponorná měřici špička, ohebná, 
TE typ K

Ponorná měřicí špička, ohevná, 
pro měření ve vzduchu / spalinách
(není vhodná pro měření v tavbě),
TE typ K

Vodotěsná, ponorná/vpichovací
sonda, TE typ K, pevný rovný kabel
1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 400 °C

-60 ... 1000 °C

0 ... 300 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 400 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1000 °C

-200 ... 1300 °C

-60 ... 400 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

t99

25 s

2 s

5 s

3 s

30 s

3 s

5 s

4 s

7 s

Obj. č.

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 1293

Sondy okolního vzduchu

Ponorné / vpichovací sondy

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

60 mm

500 mm

1000 mm

114 mm

40 mm

14 mm

50 mm

Ø 4 mm

Ø 1,5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 6 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3,7 mm

Povrchové sondy

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Be sure.
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Sondy

Typ sondy

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, zahnutá, i pro nerov
né povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě až 500°C, TE typ K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Přesná, vodotěsná, povrchová
sondy s malou měřicí hlavou pro
rovné povrchy, TE typ K, pevný
rovný kabel 1,2 m

Povrchová teplotní sonda TE typ K,
s teleskopem max. 680 mm, pro
měření na těžko přístupných
místech, pevný rovný kabel 1,6 m
(při vysunutém teleskopu přiměřeně
kratší)

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca  20 N, s přidržovacími
magnety, pro měření na kovovém
povrchu, TE typ K, pevný rovný
kabel 1,6 m

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s přidržovacími magnety,
pro měření na kovovém povrchu,
TE typ K, pevný rovný kabel 1,6 m

Trubková sonda s upevňovacím
páskem, pro měření teploty na
potrubí s průměrem max. do 120 mm,
Tmax 120 °C, TE typ K, pevný
rovný kabel 1,5 m

Trubková sonda pro průměr potrubí
5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí
hlavou, měřicí rozsah krátkodobě
až 280 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel

Náhradní měřicí hlava pro
trubkovou sondu, TE typ K

Klešťová sonda pro měření na
potrubí, průměr potrubí 15...25 mm
(max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě
až 130 °C, TE typ K, pevný rovný
kabel

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 300 °C

-60 ... 1000 °C

-50 ... 250 °C

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

t99

3 s

20 s

3 s

150 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Obj. č.

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

80 mm

150 mm

680 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

50 mm

12 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Povrchové sondy

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Be sure.
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Sondy

Typ sondy

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K,
pevný rovný kabel

Vodotěsná, robustní, ponorná /
vpichovací sonda s kabelem 
s kovovou ochranou Tmax 230°C,
např. pro kontrolu teploty 
ve vařícím oleji, TE typ K, 
pevný rovný kabel

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka 800 mm, skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka1500 mm, skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
flexibilní, délka 1500 mm, PTFE, 
TE typ K

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 400 °C

-50 ... 230 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... °C

-50 ... 250 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

t99

7 s

15 s

5 s

5 s

5 s

Obj. č.

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Potravinářské sondy

125 mm

240 mm

800 mm

Ø 1,5 mm

1500 mm

1500 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3,2 mm

Termočlánky

Měřicí přístroj v TopSafe je s touto sondou vodotěsný.
1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
Sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Be sure.

Pokyny k měření povrchů:

• Uvedené odezvy t99 jsou měřeny na broušených ocelových nebo hliníkových deskách při teplotě 60 °C.

• Uvedené přesnosti jsou přesnosti senzorů.

• Přesnost u Vaší aplikace závisi na vlastnostech povrchu (hrubosti), materiálu měřeného objektu (tepelná kapacita

a přestup tepla) a také na přesnosti senzoru. Pro odchylky Vašeho měřicího systému u Vaší aplikace vystaví firma Testo

odpovídající kalibrační protokol. Firma Testo k tomu využívá zkušební zařízení pro povrchy vyvinuté společně s PTB

(Spolkový fyzikálně technický úřad).
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Teplota

Bezkontaktní měření
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Be sure.

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo 

pro použití s chytrými telefony / tablety

Bezkontaktní IR měření povrchové teploty

Jednoduchá fotodokumentace místa měření včetně měřené 

hodnoty a bodového označení

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré 

sondy testo Smart Probes App

Dobře viditelné laserové 8-bodové kruhové označení místa měření

Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytrým telefonem 
ovládaný
infračervený teploměr

testo 805i

Infračervený teploměr testo 805i, v kombinaci  

s chytrým telefonem nebo tabletem, funguje jako kompaktní 

měřicí přístroj pro teploty stěn, stejně tak pro teploty 

pojistek a komponent klimatizačních systémů. Měřené 

místo je jasně vyznačeno pomocí laserového vícebodového 

kruhového zaměřovače. 

Díky aplikaci testo Smart Probes App, nainstalované 

na Vašem mobilním zařízení, můžete pohodlně odečítat 

naměřené hodnoty. Za pomoci aplikace lze také pořídit 

snímek místa měření, vč. teplotních údajů.  

Kromě toho, detekce oblastí, ohrožených výskytem plísně,  

je zjednodušena díky speciálnímu menu. Protokoly měření 

lze poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu PDF nebo XLS.

°C

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 805i Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 805i
testo 805i, chytrým telefonem ovládaný 
infračervený teploměr, vč. baterií  
a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 1805

Typ senzoru Infračervený

Měřicí rozsah -30 ... 250 °C

Přesnost 
(±1 digit)

±1,5 °C nebo ±1,5 % z nam. hod. (0 ... 250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Rozlišení 0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie 3x mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterií cca 30 hodin

Optika 10:1

Laserové zaměřování Difrakční optika (laserový kruh)

Rozměry 140 x 36 x 25 mm

Emisivita 0,1 ... 1,0 (nastavitelná)

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy 
testo Smart Probes App
Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet v displej 
přístroje testo 805i. Ovládání měřicího přístroje  
a stejně tak zobrazení naměřených hodnot probíhá 
pomocí Bluetooth spojení skrze aplikaci pro chytré 
sondy Testo na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu 
– nezávisle na místě měření. Aplikaci můžete navíc 
použít pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj 
fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí e-mailu. 
Aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android.

Příslušenství    Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (IR senzor) 31 0102 0100

Prvotní ISO kalibrace teploty (IR senzor) 31 0103 0100
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°C

Laserové označení místa měření a optika pro přesné měření 

i při větších vzdálenostech

Rychlé zjištění měřené hodnoty dvěmi měřeními za sekundu

Nastavitelná emisivita

Dvě nastavitelné hraniční hodnoty pro alarm

Pohodlné zacházení díky ergonomickému „pistolovému designu“

Funkce Hold a zobrazení hodnot min. / max.

Infračervený teploměr

testo 830 – rychlé, bezdotykové měření
povrchové teploty

Testo 830 je univerzálně použitelný infračervený teploměr

pro bezkontaktní měření povrchové teploty v řemeslech 

a v průmyslu. Díky novému procesoru, a tím lepšímu

rozlišení, je nyní možné ještě přesnější měření. Teplotu lze

měřit s přesností na 0,1 °C. Hraniční hodnoty posledního

měření je možné díky funkci Min. / Max. zobrazit a ještě lépe

kontrolovat.

Infračervené teploměry testo 830 ve zkratce:

testo 830-T1 s 1-bodovým laserovým označením místa

měření a optikou 10:1.

testo 830-T2 s 2-bodovým laserovým označením místa

měření a optikou 12:1. Možnost připojení externí teplotní

sondy.

testo 830-T4 s 2-bodovým laserovým označením místa

měření a optikou 30:1. Tento přístroj měří z bezpečné

vzdálenosti povrchovou teplotu i malých objektů. 

Možnost připojení externí teplotní sondy.

Be sure.

www.testo.cz
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Infračervené teploměry testo 830

testo 830

testo 830-T1 testo 830-T2

Bezdotykový teploměr s jednobodovým
laserovým označením místa měření,
nastavitelnými hraničními hodnotami 
a alarmem

Infračervený teploměr s dvoubodovým laserovým
zaměřovačem měřeného místa, s nastavitelnými
hraničními hodnotami, alarmem a možností
připojení externích sond.

Obj. č. 0560 8311

Sada testo 830-T2
Měřící přístroj, povrchová sonda s rychlou odezvou pro dotykové
měření a kožené pouzdro

• Rychlé získání naměřené hodnoty

• Označení místa měření laserovým paprskem

• Nastavitelná mezní hranice alarmu

• Akustický a optický alarm při překročení mezní hodnoty

• Příjemné zacházení díky "pistolovému" designu

• Podsvícený displej

• Nastavitelná emisivita (0,1 ... 1,0)

Dále k výhodám testo 830-T2:

• Laser pro označení měřeného místa 2 body

• Kontaktní měření pomocí připojitelné teplotní sondy

• Určení emisivity pomocí externí TE sondy

Infračervený teploměr s 1-bodovým laserovým značením Infračervený teploměr s 2-bodovým laserovým značením

a konektorem pro sondu

Be sure.

Rychlý a univerzální infra-teploměr s 2-bodovým laserovým

zaměřením měřeného místa a s optikou 12:1. Možnost

připojení externí sondy typu K pro kontaktní měření.

Rychlý a univerzální infra-teploměr s jednobodovým

laserovým označením měřeného místa a optikou 10:1 

v  ergonomickém "pistolovém" designu.

Obj. č. 0560 8312

Obj. č. 0563 8312
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Infračervené teploměry testo 830

Rychlý a univerzální infračervený teploměr s dvoubodovým

zaměřovacím laserem a optikou 30:1. Z bezpečné

vzdálenosti je možné měřit teplotu i malých předmětů. 

Díky optice 30:1 má místo měření ze vzdálenosti 1 m 

průměr 3,6 cm. Je možné připojit externí teplotní sondu.

testo 830

testo 830-T4

Profesionální řešení pro bezdotykové měření
teploty v rozsahu -30 ... 400 °C s optikou 30:1 
a dvoubodovým laserem pro označení místa
měření.

Sada testo 830-T4
Sada testo 830-T4 se skládá z koženého pouzdra, včetně dotykové
(křížové) sondy a baterie.

• Optika 30:1 pro měření teploty ze vzdálenosti i u malých

objektů

• Dotykové měření °C s připojitelnou TE sondou

• Určení emisivity pomocí externí teplotní sondy

• Zadání horní a spodní hraniční hodnoty

• Akustický a optický alarm při překročení hraniční hodnoty

• Podsvícený displej

Infračervený teploměr s optikou 30:1 pro přesné měření

z velké vzdálenosti

Be sure.

Obj. č. 0560 8314

Obj. č. 0563 8314
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Technická data

testo 830

Společná technická data všech variant

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie Akumulátor 9V

Životnost 15 hod.

Hmotnost 200 g

Rozměry 190 x 75 x 38 mm

Materiál pouzdra ABS

Emisní faktor 0,1 ... 1,0 (nastavitelný)

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Spektrální rozsah 8 ... 14 µm

Rozdílná technická data

testo 830-T1 testo 830-T2

Měřicí rozsah

Infračervený

Infračervený

Infračervený

Typ K (NiCr-Ni)

Typ K (NiCr-Ni)

-30 ... 400 °C

Přesnost (±1 digit)

±1,5 °C nebo 1,5 % z n. h.
(0,1 ... 400 °C)
±2 °C nebo ±2 % z n. h. 
(-30 ... 0 °C)
platí vždy vyšší hodnota

Interval měření

0,5 s

-30 ... +400 °C

±1,5 °C nebo 1,5 % z n. h.
(0,1 ... 400 °C)
±2 °C nebo ±2 % z n. h. 
(-30 ... 0 °C)
platí vždy vyšší hodnota

0,5 s

Značení místa měření 1-bodový laser 2-bodový laser

Vzdálenost 
k označenému 
místu měření

10:1 12:1

testo 830-T4

-30 ... +400 °C

Typ K (NiCr-Ni) – -50 ... +500 °C -50 ... +500 °C

±1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)
±1 °C  nebo 1% z n. h.
(zbytek měř. rozsahu)

–

0,5 s

– 1.75 s 1.75 s

2-bodový laser

30: 1 (typicky při vzdálenosti
0,7 m k měřenému objektu) 
24 mm @ 700 mm (90 %)

±0,5 °C + 0,5 % z n. h. ±0,5 °C + 0,5 % z n. h.

Be sure.
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500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

Standardní optika 10:1, 
1 laserový paprsek pro označení místa měření

Přesná optika 12:1 umožňuje přesná měření na velkou vzdálenost,
2 laserové paprsky pro označení místa měření

Vzdálenost k označenému místu měření 30:1, 
2 laserové paprsky pro označení místa měření

Optika

Příslušenství

Příslušenství pro všechny varianty testo 830 Obj. č.

0554 0051

0516 8302

0515 0025

31 0102 0101

31 0102 0100

31 0103 0101

31 0103 0100

Lepicí páska na lesklé povrchy (role 10m, šířka 25mm), E = 0,95, teplotně stabilní do 250 °C

Kožené pouzdro pro ochranu měřícího přístroje, včetně poutka na opasek

Akumulátor 9V pro měřicí přístroj, místo baterie

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (IR senzor)

Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech

Prvotní ISO kalibrace teploty (IR senzor)

testo 830

testo 830-T1 testo 830-T2

testo 830-T4

Be sure.

Ø 18 mm
Ø 24 mm Ø 36 mm

500mm

1500 mm
2000 mm
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testo 830

Sondy testo 830-T2 / -T4

Typ sondy

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typu K, pevný rovný kabel 1,2 m

Přesná a rychlá ponorná sonda,
ohebná, vodotěsná, TE typu K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typu K,
pevný rovný kabel

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 800 mm, skleněné
vlákno, TE typu K

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm, skleněné
vlákno, TE typu K

Vodotěsná ponorná / vpichovací
sonda s hadicí s kovovým
opláštěním, Tmax 230°C, 
např. pro kontrolu teploty 
v rozpáleném oleji, TE typu K,
pevný rovný kabel

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

Superrychlá, vodotěsná ponorná /
vpichovací sonda, TE typu K
(není možná kalibrace nad 300 °C),
pevný rovný kabel 1,2 m

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
TE typu K

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
pro měření ve vzduchu / spalinách
(není vhodná pro měření 
v taveninách), TE typu K

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
TE typu K

Vodotěsná ponorná / vpichovací
sonda, TE typu K, pevný rovný
kabel 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 400 °C

-60 ... 1000 °C

-60 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 230 °C

-50 ... 250 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1000 °C

-200 ... 1300 °C

-200 ... 40 °C

-60 ... 400 °C

Přesnost

třída 2*

třída 1*

třída 2*

třída 2*

třída 2*

třída 1*

třída 2*

třída 1*

třída 1*

třída 1*

třída 3*

třída 2*

t99

25 s

2 s

7 s

5 s

5 s

15 s

5 s

3 s

5 s

4 s

5 s

7 s

Obj. č.

0602 1793

0602 0593

0602 2292

0602 0644

0602 0645

0628 1292

0602 0646

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Sonda okolního vzduchu

Ponorné / vpichovací sondy

Potravinářské sondy

Termočlánky

115 mm

Ø 1,5 mm

125 mm

800 mm

1500 mm

240 mm

1500 mm

60 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 1,5 mm

114 mm

30 mm

14 mm

50 mm

Ø 4 mm

300 mm

Ø 4 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 4 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

Ø 5 mm

Ø 3,2 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3,7 mm

*Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (Typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (Typ K), třídy 3 na  -200 ... 40 °C (Typ K).

Be sure.
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testo 830

Sondy testo 830-T2 / -T4

Typ sondy Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

Přesnost t99

Magnetická sonda, adhezní síla cca 20 N, 
s magnety pro přidržení, pro měření 
na kovovém povrchu, TE typu K, 
pevný rovný kabel

Magnetická sonda, adhezní síla cca 10 N,
s magnety pro přidržení, pro vyšší teploty,
pro měření na kovovém povrchu, 
TE typu K, pevný rovný kabel

Trubková sonda s upínacím páskem, 
pro měření teploty na potrubí s průměrem
do max. 120 mm, Tmax 120 °C, 
TE typu K, pevný rovný kabel

Trubková sonda pro průměr trubky
...65 mm, s výměnnou měřící hlavou, 
měřicí rozsah krátkodobě do 280 °C, 
TE typu K, pevný rovný kabel

Náhradní měřicí hlava pro trubkovou sondu,
TE typu K

Klešťová sonda pro měření na potrubí,
průměr trubky 15...25 mm (max. 1"), měřicí
rozsah krátkodobě do 130 °C, TE typu K,
pevný rovný kabel 

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

třída 2*

třída 2*

třída 1*

třída 2*

třída 2*

třída 2*

150 s

90 s

5 s

5 s

5 s

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

20 mm

15 mm

*Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (Typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (Typ K), třídy 3 na  -200 ... 40 °C (Typ K).

Povrchová plochá sonda s rychlou odezvou
pro měření na těžko přístupných místech,
jako např. v úzkých otvorech a štěrbinách,
TE typu K, pevný rovný kabel

Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou 
s pružným termočlánkovým páskem, rovněž
pro nerovné povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě až 500°C, TE typu K, 
pevný rovný kabel 1,2 m

Vodotěsná povrchová sondy s rozšířenou
měřicí špičkou pro rovné povrchy, TE typu K,
pevný rovný kabel 1,2 m

Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou
s pružným termočlánkovým páskem,
zahnutá, rovněž pro nerovné povrchy,
měřicí rozsah krátkodobě až 500°C, 
TE typu K, pevný rovný kabel 1,2 m

Přesná, vodotěsná povrchová sonda 
s malou měřicí hlavou pro rovné povrchy, 
TE typu K, pevný rovný kabel 1,2 m

Povrchová teplotní sonda, TE typu K, 
s teleskopem max. 680 mm, pro měření 
na těžko přístupných místech, pevný kabel
rovný, 1,6 m (při vytaženém teleskopu
přiměřeně kratší)

0 ... 300 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 400 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 1000 °C

-50 ... 250 °C

třída 2*

třída 2*

třída 2*

třída 2*

třída 1*

třída 2*

5 s

3 s

30 s

3 s

20 s

3 s

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 0993

0602 0693

0602 2394

Povrchové sondy

145 mm

115 mm

115 mm

80 mm

150 mm

680 mm

40 mm

Ø 12 mm

Ø 6 mm

50 mm

Ø 4 mm

12 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 7 mm

Ø 12 mm

Ø 25 mm

Be sure.

Obj. č.
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Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot

4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

chybná měření

Optika 50:1 dovoluje přesná měření z velké vzdálenosti

Integrované zadání stupně emisivity pro absolutní jistotu měření

Patentované měření povrchové vlhkosti (testo 835-H1) 

Komfortní navigace v menu pomocí ikon a joysticku

Paměť pro naměřené hodnoty, místa měření a vyhodnocení

dat na počítači

testo 835 – Rychlý a přesný infračervený
teploměr pro řemeslo a průmysl

Využijte výhod které nabízí série infračervených teploměrů

testo 835 prakticky ve všech odvětvích servisu a průmyslu.

Například při kontrole teploty a vlhkosti zdiva, při kontrole

klimatizačních a ventilačních zařízení, údržbě průmyslových

systémů nebo při kontrole kvality průmyslově vyráběných

produktů.

Především při sledování teploty malých, pohyblivých, těžko

přístupných nebo velmi horkých objektů pomáhá

infračervená měřící technika testo poskytnout prvotřídní

výsledky i při měření z velké vzdálenosti. Široká škála funkcí

rozšiřuje prostor pro využití tohoto přístroje: infračervené

měření povrchové vlhkosti ve stavebnictví nebo měření teplot

až do 1.500 °C v hutním, sklářském a keramickém průmyslu.

Máte tak všechno stále pod kontrolou a zachováváte si svůj

standard kvality.

Be sure.

Infračervený teploměr

°C

%rv

www.testo.cz
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testo 835

Objednací údaje

testo 835-T1

testo 835-H1

testo 835-T2

testo 835-T1, infračervený teploměr, 4-bodové
laserové značení, správa naměřených dat, 
vč. baterií a výstupního protokolu z výroby

testo 835-H1, infračervený teploměr, 4-bodové
laserové značení, správa naměřených dat,
vlhkostní modul, vč. baterií a výstupního
protokolu z výroby

testo 835-T2, infračervený teploměr pro oblast
vysokých teplot, 4-bodové laserové značení
správa naměřených dat, vč. baterií a výstupního
protokolu z výroby

Obj. č. 0560 8351 Obj. č. 0560 8352

testo 835-T1
Základ pro infračervenou měřicí techniku

testo 835-H1
Speciální přístroj s integrovaným měřením povrchové vlhkosti

testo 835-T2
Profesionál pro oblast vysokých teplot

Co největší jistota a přesnost při měření teploty menších

objektů ze střední vzdálenosti, např. při kontrole teploty 

na zdech, hledání závad u otopných a klimatizačních

zařízením nebo při kontrole kvality průmyslově vyráběných

produktů.

S jedinečným, patentovaným, infračerveným měřením

povrchové vlhkosti např. pro včasné rozpoznání nebezbečí

tvorby plísní u stavebních prvků, měření vlhkosti, zdiva 

nebo pro kontrolu rosného bodu.

Díky rozšířenému měřícímu rozsahu přesné měření teplot 

až do 1500 °C z bezpečné vzdálenosti, např. při kontrole

teploty výrobků ve sklářském, keramickém a hutním

průmyslu.

Be sure.

Obj. č. 0560 8353
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Typ senzoru: infračervený

Typ senzoru externí sondy: typ K (NiCr-Ni)

Typ senzoru vlhkosti: kapacitní vlhkostní senzor Testo

testo 835

Technická data

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 50 °C

Materiál pouzdra ABS + PC

Typ baterií 3 mikrotužkové AA (nebo provoz přes USB s počítačovým softwarem)

Životnost 25 hod. (typicky 25 °C bez laseru a podsvícení)
10 hod. (typicky 25 °C bez podsvícení)

Rozměry 193 x 166 x 63 mm

Hmotnost 514 g

testo 835-T1 testo 835-T2 testo 835-H1

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

-30 ... 600 °C

Optika 50:1 (se zřetelem na typickou vzdálenost 2 m k měřenému objektu) + průměr otvoru senzoru (24 mm)

Značení místa měření 4-bodový laser

Spektrální rozsah 8 ... 14 µm

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C)
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C)
±1,0 °C  (0,0 ... +99,9 °C)
±1 % z nam. h. (zbytek rozsahu)

0,1 °C

-10 ... 1500 °C

±2,0 °C nebo ±1 % z nam. h.

0,1 °C (-10,0 ... 999,9 °C)
1 °C (1000,0 ... 1500,0 °C)

-30 ... 600 °C

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C)
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C)
±1,0 °C  (0,0 ... +99,9 °C)
±1% z nam. h. (zbytek rozsahu)

0,1 °C

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

-50 ... 600 °C -50 ... 1000 °C -50 ... 600 °C

±(0,5 °C + 0,5 % z nam. h.)

0,1 °C

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

–

–

–

0 ... 100 %rv

±2 %rv
±0,5 °C

0,1 °C
0,1 %rv
0,1 °Ctd

Be sure.

Displej Bodová matrice

Auto-Off
(deaktivováno pro
nepřetržité měření 
a připojení USB)

Podsvícení: 30 s
Přístroj: 120 s

Normy EN 61326-1:2006

Emisivita 0,10 … 1,00 (kroky 0,01)

Tabulka emisivity Možnost uložení 20 hodnot

Laser Zapnuto / Vypnuto

Paměť Možnost uložení 200 naměřených hodnot

Alarm
(horní/spodní hranice) Teplota IR, Teplota TE

Signál alarmu Akustický / Optický

Záruka 2 roky
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testo 835 Be sure.

Příslušenství Obj. č.

0554 0051Lepící páska, například pro lesklé povrchy (rolička, délka: 10 m, šířka: 25 mm)

0554 0004

31 0102 0101

31 0102 0100

31 0103 0101

31 0103 0100

0440 0950

0449 0047

Silikonová, tepelně vodivá pasta (14g), Tmax = 260 °C

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (IR senzor)

Prvotní ISO kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty (IR senzor)

Držák na stativ

Propojovací USB kabel mezi přístroj a počítač

Příslušenství
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testo 835 Be sure.

Sondy

Typ sondy

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typ K, pevný kabel, přímý 1,2 m

Přesná a rychlá ponorná sonda,
ohebná, vodotěsná, TE typ K,
pevný kabel, přímý 1,2 m

Velmi rychlá povrchová sonda 
s pružným páskovým termočlánkem,
vhodná i pro nerovné povrchy, 
měř. rozsah krátkodobě do 500°C,
TE typ K, pevný kabel, přímý 1,2 m

Superrychlá, vodotěsná ponorná /
vpichovací sonda, TE typ K, pevný
kabel, přímý 1,2 m

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
TE typ K (v prodeji pouze do
31.12.2012)

Vodotěsná ponorná / vpichovací
sonda, TE typ K, pevný kabel, 
přímý 1,2 m

Velmi rychlá pádlová povrchová
sonda, pro měření na těžko 
přístup-ných místech, např. v úzkých
otvorech a štěrbinách, TE typ K,
pevný kabel, přímý

Vodotěsná povrchová sonda 
s rozšířenou měřicí špičkou 
pro rovné povrchy, TE typ K, 
pevný kabel, přímý 1,2 m

Velmi rychlá povrchová sonda 
s pružným páskovým termočlánkem,
zahnutá, též pro nerovné povrchy,
měřící rozsah krátkodobě 
do +500°C, TE typ K, pevný kabel,
přímý 1,2 m

Přesná, vodotěsná povrchová
sonda s malou měřicí hlavou 
pro rovné povrchy, TE typ K,
pevný kabel, přímý 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 400 °C

-60 ... 1000 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1000 °C

-60 ... 400 °C

0 ... 300 °C

-60 ... 400 °C

-60 ... 300 °C

-60 ... 1000 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 1 1)

t99

25 s

2 s

3 s

3 s

5 s

7 s

5 s

30 s

3 s

20 s

Obj. č.

0602 1793

0602 0593

0602 0393

0602 2693

0602 5792

0602 1293

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

Sondy okolního vzduchu

Ponorné / vpichovací sondy

115 mm

300 mm

115 mm

60 mm

500 mm

114 mm

145 mm

115 mm

80 mm

150 mm

14 mm

50 mm

40 mm

50 mm

Ø 4 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 12 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3,7 mm

Ø 6 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Povrchové sondy

1) Dle normy EN 60751 se vztahuje přesnost tříd 1 / 2 na -40 ... 1000/+1200 °C.
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testo 835 Be sure.

Sondy

Typ sondy

Povrchová teplotní sonda, TE typ K,
s teleskopem max. 680 mm, pro
měření na těžko přístupných
místech, pevný kabel, přímý 1,6 m
(při roztaženém teleskopu
přiměřeně kratší)

Vodotěsná potravinářská sondy 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K,
pevný kabel přímý 1,2 m

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 20 N, s magnety pro přidržení,
pro měření na kovovém povrchu, 
TE typ K, pevný kabel, přímý 1,6 m

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s magnety pro přidržení,
pro vyšší teploty, pro měření 
na kovovém povrchu, TE typu K,
pevný kabel, přímý 1,6 m

Trubková sonda s upínacím
páskem, pro měření teploty 
na potrubí s průměrem do max. 120
mm, Tmax +120 °C, TE typu K,
pevný kabel, přímý 1,5 m

Trubková sonda pro průměr trubky
5 ... 65 mm, s výměnnou měřící
hlavou, měřicí rozsah krátkodobě
do +280 °C, TE typu K, pevný
kabel, přímý 1,2 m

Náhradní měřicí hlava pro trubkovou
sondu, TE typu K

Klešťová sonda pro měření na
potrubí, průměr trubky 15...25 mm
(max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě
do +130 °C, TE typu K, pevný kabel
přímý 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 250 °C

-60 ... 400 °C

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

Přesnost

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

t99

3 s

7 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Obj. č.

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Povrchové sondy

Potravinářské sondy

680 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3,2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1)Dle normy EN 60751 se vztahuje přesnost tříd 1 / 2 na -40 ... 1000/+1200 °C.
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testo 835 Be sure.

Testo je výrobce měřících přístrojů a měřících systémů

s celosvětovou působností, s 31 mezinárodními dceřinnými

společnostmi a zastoupeními v mnoha zemích. Testo Vám tedy

nabízí zamozřejmě na těchto místech také odborné poradenství,

servis a služby akreditované kalibrační laboratoře.

V případě Vašich otázek k našim přístrojům se můžete obrátit

na svou kompetentní kontaktní osobu ve své zemi. 

Přehled nejblíže se nacházejících obchodníků nebo prodejců,

najdete na internetových stránkách www.testo.cz. 

Koncern s celosvětovou působností
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Be sure.
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Teplota

Záznamníky teploty
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Zobrazení aktuální teploty

Vysoké zabezpečení dat

Velký displej

Rychlé vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Třída krytí IP65

Paměť pro 16000 naměřených hodnot

Mini-datalogger
teploty

testo 174 T

Mini-datalogger teploty, testo 174 T, je ideální průvodce 

při přepravě. Jednoduše umístěný ke zboží, například

v kontejnerech a chladících prostorech, kontroluje průběžně

teplotu, bezpečně a nenápadně. Software ComSoft Basic,

který je dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování

dataloggeru a rovněž snadnou analýzu dat.

Vysokou přesnost zajišťuje integrovaný senzor NTC. 

Velký měřící rozsah a kompaktní design vytváří 

z dataloggeru testo 174 T kompetentního pomocníka 

pro téměř každé zaznamenávání teploty.

Be sure.

°C

www.testo.cz
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testo 174T Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 174 T

Sada testo 174 T

Mini-datalogger testo 174 T, 1 kanál, 
vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032
Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Sada mini-dataloggeru testo 174 T, 1 kanál,
vč. USB rozhraní pro programování a vyčtení dat,
nástěnný držák, baterie (2 x CR 2032 Lithium) 
a výstupní protokol z výroby

Obj.č. 0572 1560

Obj.č. 0572 0561

Technická data

Typ sondy 1x interní

Typ baterie 2x lithiová baterie (CR2032)

Životnost baterie 500 dní (interval měření 15 min, 25 °C)

Provozní teplota -30 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rozměry 60 x 38 x 18,5 mm

Krytí IP65

Interval měření 1 min ... 24 hod

Paměť 16 000 naměřených hodnot

Označení dle EN 12830 S, T, C, 1

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

0572 0500Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 174 T a testo 174 H

0515 5028

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

Lithiová knoflíková baterie CR 2032 (pro jeden záznamník objednávejte, prosím, 2 baterie)

CD s ComSoft Basic 5 pro zobrazenín naměřených hodnot a funkci exportu
(v případě, že si zákazník nepřeje stažení z internetových stránek zdarma)

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro záznamníkyTesto

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

31 0103 0101Prvotní ISO kalibrace teploty
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Typ senzoru NTC

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

-30 ... 70 °C

±0,5 °C (-30 ... 70 °C)

0,1 °C
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Vysoké zabezpečení dat

Velký, dobře čitelný displej

Paměť pro 1 milión naměřených hodnot

Životnost baterií až 3 roky

Přenos dat pomocí USB kabelu nebo SD karty

Ve shodě s normou DIN EN 12830 

Dataloggery
teploty

testo 175 T1 / testo 175 T2

°C

Přístroj testo 175 T1 je kompaktní datalogger pro

dlouhodobé sledování v chladících a mrazících prostorech 

a také pro dokumentaci přepravní teploty v nákladních

autech.  Velká paměť s kapacitou 1 milion naměřených

hodnot a baterie s dlouhou životností umožňují, že není

nutné datalogger často vyčítat ani při krátkém intervalu

měření. Software ComSoft Basic, který je dodáván zdarma,

umožňuje rychlé naprogramování záznamníku a také

rychlou analýzu dat.

Varianta testo 175 T2 je navíc vybavena konektorem 

pro externí teplotní NTC sondu, aby bylo možné u zboží

například měřit teplotu jádra. Tak, jako všechny dataloggery

testo, pro použití v oblasti potravinářství, jsou také testo 175 T1

a testo 175 T2 certifikovány zkušebnou ATP u TÜV Süd podle

DIN EN 12830. Je tím zajištěno používání ve shodě s HACCP.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 175 T1 / testo 175 T2 Be sure.

Technická data

testo 175 T1 Sada testo 175 T1

testo 175 T2

1-kanálový datalogger teploty s interní sondou
(NTC), vč. držáku na stěnu a zámku

Sada testo 175 T1 obsahuje:
- 3x testo 175 T1
- 1x USB kabel
- 1x SD kartu
- 1x CD ComSoft Basic 5

2-kanálový datalogger  teploty s interní sondou
(NTC) a konektorem pro externí sondu (NTC), 
vč. držáku na stěnu a zámku

Obj.č. 0572 1751 Obj.č. 0572 1750

Obj.č. 0572 1752

Technická data

Typ baterie 3x AlMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterií 3 roky (interval měření 15 min, 25 °C)

Provozní teplota -35 ... 55 °C

Skladovací teplota -35 ... 55 °C

Rozměry 89 x 53 x 27 mm

Krytí IP65

Interval měření 10 s ... 24 hod.

Paměť 1  mil. naměřených hodnot

Boční připojení mini-USB kabelu 
a SD karty.

Konektor sondy na spodní části
pouzdra pro externí NTC sondu
(pouze testo 175 T2).

Velký a přehledný displej pro
zobrazení naměřených hodnot.

testo 175 T1 testo 175 T2

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah -35 ... 55 °C

Přesnost
(±1 digit)

±0,4 °C (-35 ... 55 °C)

Rozlišení 0,1 °C

NTC

Interní : -35 ... 55 °C
Externí: -40 ... 120 °C

Typ sondy 1x interní 1x interní, 1x externí

Interní: ±0,4 °C (-35 ... 55 °C)
Externí: závisí na zvoleném typu sondy

0,1 °C

Označení dle EN 12830 S, T, C, D, 1 S, T, A, B, C, D, 1
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testo 175 T1 / testo 175 T2 Be sure.

Příslušenství

Typ sondy

Externí prostorová sonda, IP 54

Vestavná sonda s hliníkovým
pouzdrem, IP 65, pevný kabel 
rovný 2,4 m

Přesná ponorná/vpichovací sonda,
IP 67, pevný kabel rovný 6 m

Přesná ponorná/vpichovací sonda,
IP 67, pevný kabel rovný 1,5 m

Sonda pro měření povrchové
teploty, pevný kabel rovný 2 m

Sonda pro měření teploty povrchu
zdi, např. jako důkaz o závadách 
ve stavební podstatě, pevný kabel
rovný 3 m

Vpichovací sonda NTC s páskovým
vedením, IP54, pevný kabel rovný
2 m 

Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

-20 ... 70 °C

-30 ... 90 °C

-35 ... 80 °C

-35 ... 80 °C

-50 ... 80 °C

-50 ... 80 °C

-40 ... 125 °C

Přesnost

±0,2 °C (-20 ... 40 °C)
±0,4 °C (40,1 ... 70 °C)

±0,2 °C (0 ... 70 °C)
±0,5 °C (zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-35 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (75 ... 80 °C)

±0,2 °C (0 ... 70 °C)

±0,2 °C (0 ... 70 °C)

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 125 °C)
±0,2 °C (-25 ... 80 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

t99

15 s

190 s

5 s

5 s

150 s

20 s

8 s

Obj. č.

0628 7510

0628 7503 1)

0610 1725

0628 0006 1)

0628 7516

0628 7507

0572 1001

NTC

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 3,6 mm

1) Sonda je testována podle EN 12830 pro způsobilost v oblasti transportu a skladování.

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, Mini-USB ma USB

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

SD karta pro sběr naměřených dat datalggeru testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 175 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 175
rozsah použití až do -10 ° C, alkalické baterie AAA (nutno objednat 3ks pro datalogger)

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

Baterie pro testo 175 rozsah použití pod -10 °C, Energizer L92 mikrotužkové AAA (nutno objednat 3ks pro daralogger)

ComSoft Professional 4, profesionální software, vč. archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

Externí sondy (pouze pro testo 175 T2)

0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184
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1) Dlouhodobě do 125 °C, krátkodobě do 150 °C (2 minuty).
2) Sonda je testována podle EN 12830 pro způsobilost v oblasti transportu a skladování.

Potravinářská sonda NTC 
z ušlechtilé oceli (IP65) s kabelem
PUR, pevný kabel rovný 1,6 m

Vodotěsná ponorná/vpichovací 
sonda NTC, pevný kabel rovný 1,2 m

-50 ... 150 °C 1)

-50 ... 150 °C

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

8 s

10 s

0613 2211 2)

0613 1212

125 mm

115 mm

125 mm

15 mm

15 mm

50 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Potravinářská sonda NTC 
z ušlechtilé oceli (IP65) 
s teflonovým kabelem do 250 °C,
pevný kabel rovný

-50 ... 150 °C ±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

8 s
0613 3311

Ø 4 mm Ø 3 mm

testo 175 T1 / testo 175 T2 Be sure.
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Externí sondy

Typ sondy Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah Přesnost t99

Obj. č.

NTC

Přesná, robustní NTC sonda 
pro okolní vzduch, pevný kabel
rovný 1,2 m

Vodotěsná povrchová sonda NTC
pro rovné povrchy, pevný kabel
rovný 1,2 m

Trubková sonda s upínacím páskem
pro průměr trubky do max. 75 mm,
Tmax. 75 °C, NTC, pevný kabel
rovný

-50 ... 125 °C

-50 ... 150 °C

-50 ... 70 °C

±0,2 °C (-25 ... 80 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 s

35 s

60 s

0613 1712

0613 1912

0613 4611

115 mm

115 mm

300 mm

50 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Robustní potravinářská vpichovací
sonda NTC se speciální rukojetí,
zesílený kabel PUR, pevný kabel
rovný

Sonda do zmrazeného zboží NTC
pro zašroubování bez nutnosti
předvrtání

-25 ... 150 °C 1)

-50 ... 140 °C 1)

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 150 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,5 % z nam. hodn. 
(100 ... 140 °C)
±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

7 s

20 s

0613 2411

0613 3211

115 mm

110 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4 mm
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Velký, dobře čitelný displej

Vysoké zabezpečení dat

Paměť pro 1 milión naměřených hodnot 

Životnost baterií až 3 roky

Přenos dat pomocí USB kabelu nebo SD karty

Dva konektory pro externí sondy 

(termočlánek typu T a typu K)

Datalogger
teploty

testo 175 T3

°C

Be sure.

Často musí být teplota sledována a zaznamenávána 

na dvou místech současně. Datalogger testo 175 T3 

se dvěma konektory pro externí termočlánkové sondy 

(typ K a typ T) je pro tuto úlohu nejvhodnější. 

Velký měřící rozsah dovoluje univerzální použití dataloggeru.

Software ComSoft Basic, který je dodáván zdarma,

umožňuje rychlé naprogramování dataloggeru a také

jednoduchou analýzu dat.

Na podzim začíná topná sezóna a s ní také období stížností

nájemníků, že byty nejsou vytápěny v požadovaném

rozsahu. S pomocí testo 175 T3 a flexibilních externích

termočlánkových sond například cíleně kontrolujete teplotu

topné a vratné větve u jednotlivých radiátorů. Následně

můžete identifikovat a odstranit příčinu závady.

www.testo.cz
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0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184

testo 175 T3 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 175 T3

2-kanálový datalogger teploty s konektory 
pro externí sondy (TE typ T a typ K), 
vč. držáku na stěnu a zámku.

Obj.č. 0572 1753

Technická data

Typ sondy 2x externí

Typ baterie 3 x AlMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterií 3 roky (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 55 °C

Skladovací teplota -20 ... 55 °C

Rozměry 89 x 53 x 27 mm

Krytí IP65

Interval měření 10 s ... 24 hod.

Paměť 1 mil. naměřených hodnot

0449 0047Kabel pro propojení dataloggerů testo 175 a testo 176 s počítačem, Mini-USB na USB

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

SD karta pro sběr naměřených dat dataloggerů testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 175 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 175
rozsah použití až do -10 ° C, alkalické baterie AAA (nutno objednat 3 ks pro datalogger)

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Typ senzoru

Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah -50 ... 400 °C -50 ... 1000 °C 

Přesnost
(±1 digit)

±0,5 °C (-50 ... 70 °C)
±0,7 % z nam. hodn. (70,1 ... 1000 °C)

±0,5 °C (-50 ... 70 °C)
±0,7 % z nam. hodn. (70,1 ... 1000 °C)

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj
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testo 175 T3 Be sure.

Externí sondy

Typ sondy

Trubková sonda se suchým zipem
pro měření teploty na trubkách 
do max. průměru 120 mm, Tmax.
120 °C, pevný kabel rovný 1,5 m

Trubková sonda pro průměr trubky
5...65 mm, s výměnnou měřicí
hlavou, měřící rozsah krátkodobě
do 280 °C, TE typ K, pevný kabel
rovný 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

Přesnost

třída 1 1)

třída 2 1)

t99

90 s

5 s

Obj. č.

0628 0020

0602 4592

Čidlo typ K

395 mm

2
0

 m
m

1) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...40 °C (typ K).

Ponorná měřicí špička, ohebná

Ponorná měřicí špička, flexibilní, 
TE typ K

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
pro měření ve vzduchu / spalinách
(nevhodná pro měření 
v taveninách), TE typ K

-200 ... 1000 °C

-200 ... 40 °C

-200 ... 1300 °C

třída 1 1)

třída 3 1)

třída 1 1)

5 s

5 s

4 s

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 20 N, s magnety pro přidržení,
k měření na kovových površích, 
TE typ K, pevný kabel rovný

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s magnety pro přidržení,
pro vysoké teploty, k měření na
kovových površích, TE typ K, pevný
kabel rovný

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

150 s
0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Klešťová sonda pro měření na
trubkách o průměru 15...25 mm
(max. 1"). měřicí rozsah krátkodobě
do 130 °C, TE typ K, pevný kabel
rovný

-50 ... 100 °C třída 2 1) 5 s
0602 4692

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K,
pevný kabel rovný

-60 ... 400 °C třída 2 1) 7 s
0602 2292125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

Vodotěsná, robustní
ponorná/vpichovací sonda s hadicí
s kovovým opláštěním Tmax 
230 °C, např. pro kontrolu teploty 
v rozpáleném oleji, TE typ K, pevný
kabel rovný

-50 ... 230 °C třída 1 1) 15 s
0628 1292240 mm

Ø 4 mm

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 800 mm skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm skleněné
vlákno, TE typ K

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm
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testo 175 T3 Be sure.

Externí sondy

Typ sondy Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

Přesnost t99

Obj. č.

Čidlo typ K

Čidlo typ T

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm PTFE, 
TE typ K

-50 ... 250 °C třída 2 1) 5 s
0602 0646

1500 mm

Ø 1,5 mm

1) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...40 °C (typ K).
2) Dle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 naf -40...350 °C (typ T).

Vestavná sonda s ocelovým
pouzdrem, pevný kabel rovný 1,9 m

-50 ... 205 °C třída 2 1) 20 s
0628 753340 mm

Ø 6 mm

Tenká ohebná sonda, ideální 
pro měření v malých objemech,
jako jsou Petriho misky nebo 
pro povrchové měření (fixace 
s lepidlem), průměr 0.25mm, 
TE typ K, třída 1, Tmax 1000°C, 
2 m-FEP izolovaný přívodní kabel,
tepelně odolný do 200 °C, 
s oválným rozměrem: 
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... 1000 °C třída 1 1) 1 s
0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

Sonda pro zmrazené zboží 
k zašroubování bez předvrtání; 
TE typ T, připojovací kabel

-50 ... 350 °C ±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

8 s
0603 3292110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Potravinářská sonda z ušlechtilé
oceli (IP67), s teflonovým kabelem
do 250 °C, TE typ T, pevný kabel
rovný

Vodotěsná, superrychlá jehlová
sonda pro měření bez viditelného
vpichu, TE typ T, pevný kabel rovný

-50 ... 350 °C

-50 ... 250 °C

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

7 s

2 s

0603 3392

0628 0027

125 mm

150 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 1,4 mm

Ø 3,2 mm

Flexibilní prostorová sonda 
do trouby, Tmax 250 °C, kabel 
z PTFE

-50 ... 250 °C třída 1 2)

0603 06462000 mm

Ø 1,5 mm
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Vysoké zabezpečení dat

Velmi přesné měření se senzorikou Pt100

Paměť pro 2 milióny naměřených hodnot

Životnost baterií až 8 let

Přenos dat pomocí USB kabelu nebo SD karty

Pro větší robustnost v kovovém pouzdře a s interním

senzorem (testo 176 T1) nebo pro větší přehlednost s velkým

displejem a dvěma konektory pro externí sondy (testo 176 T2)

Datalogger
teploty

testo 176 T1 / testo 176 T2

°C

Jestliže jde o velmi přesné sledování teploty v extrémních

podmínkách, je testo 176 T1 ta správná volba. Teplotu měří

uvnitř umístěný přesný senzor Pt100. Přístroj 176 T1 

se výborně hodí pro dlouhodobé zaznamenávání teploty.

Kovové pouzdro odolává mechanickým vlivům a tvrdým

nárazům, a proto je datalogger vhodný pro používání

v průmyslovém prostředí. Software ComSoft Basic, 

který je dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování

dataloggeru a také jednoduchou analýzu dat.

Pro současné měření na dvou místech je testo 176 T2 

se svými oběma vstupy pro externí sondy Pt100 tím 

správným dataloggerem. Je to datalogger referenční třídy,

který je možné použít také ke kalibraci jiných dataloggerů.

Tak jako všechny dataloggery Testo pro používání v oblasti

potravinářství jsou také testo 176 T1 a testo 176 T2

certifikovány zkušebnou ATP u TÜV Süd podle DIN EN 12830.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 176 T1 / testo 176 T2 Be sure.

Technická data

testo 176 T1

testo 176 T2

1-kanálový datalogger teploty v kovovém 
pouzdře s velmi přesnou interní sondou (Pt100),
vč. držáku na stěnu a zámku

2-kanálový záznamník teploty s konektory 
pro velmi přesné externí sondy (Pt100), 
vč. držáku na stěnu a zámku

Obj.č. 0572 1761

Obj.č. 0572 1762

Technická data

Typ baterie 1x Lithium (TLH-5903)

Životnost baterie 8 let (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -35 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 85 °C

Rozměry 103 x 63 x 33 mm

Krytí IP68 (testo 176 T1)
IP65 (testo 176 T2)

Interval měření 1 s ... 24 hod.

Paměť 2 mil. naměřených hodnot

Boční připojení mini-USB kabelu
a SD karty.

Konektory sond na spodní části
pouzdra pro dvě sondy Pt100
(pouze testo 176 T2).

Velký a přehledný displej pro
zobrazení měřených hodnot
(pouze testo 176 T2).

testo 176 T1 testo 176 T2

Typ senzoru Pt100

Měřicí rozsah -35 ... 70 °C

Přesnost
(±1 digit)

±0,2 °C (-35 ... 70 °C)

Rozlišení 0,01 °C

Pt100

-100 ... 400 °C

Typ sondy 1x interní 2x externí

±0,2 °C (-50 ... 200 °C)
±0,3 °C (200,1 ... 400 °C)

0,01 °C

Označení dle EN 12830 S, T, C, D, 1 S, T, A, B, C, D, 1
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0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184

testo 176 T1 / testo 176 T2 Be sure.

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, mini-USB na USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

SD karta pro sběr naměřených dat z dataloggeru testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 176 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 176, 1x TL-5903 mikrotužková AA

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

ComSoft Professional 4, profesionální software, vč. archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Typ sondy

Vodotěsná ponorná/vpichovací
sonda, kalibrovatelná, pevný kabel
rovný 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 300 °C

Přesnost

třída A 1)

t99

12 s

Obj. č.

0614 1272160 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Robustní, potravinářská sonda
Pt100, IP65, kalibrovatelná, 
pevný kabel rovný 1,2 m

Vpichovací sonda Pt100 
s páskovým vedením, IP54, 
pevný kabel rovný 2 m

-50 ... 300 °C

-50 ... 180 °C

třída A 1)

třída A

10 s

10 s

0614 2272

0572 7001

125 mm

60 mm

15 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Ø 3,6 mm

Laboratorní sonda, opláštěná
sklem, výměnná skleněná trubice,
odolná proti agresivním médiím,
pevný kabel rovný

-50 ... 400 °C třída A (-50 ... 300 °C)
třída B (zbytek rozsahu) 1)

45 s

12 s
(bez och-
ranného
skla)

0609 7072200 mm 30 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

1) Podle normy EN 60751 se přesnosti třídy A a B vztahují na -200 ... 600 °C (Pt100).

Sonda Pt100

Přesná, robustní sonda okolního
vzduchu, Pt100, pevný kabel rovný

-50 ... 400 °C třída A (-50 ... 300 °C)
třída B (zbytek rozsahu) 1)

70 s
0609 1773114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Externí sondy
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testo 176 T1 / testo 176 T2 Be sure.
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Vysoké zabezpečení dat

Možnost připojení termočlánků typu T, typu K a typu J 

Paralelní měření teploty na čtyřech místech

Paměť pro 2 milióny naměřených hodnot

Životnost baterií až 8 let

Přenos dat pomocí USB kabelu a SD karty

Pro větší robustnost v kovovém pouzdře (testo 176 T3),

nebo pro větší přehlednost s velkým displejem (testo 176 T4)

Dataloggery
teploty

testo 176 T3 / testo 176 T4

°C

Často je důležité zkontrolovat, zda jsou stanovené 

hraniční hodnoty teploty v procesu také dodržovány. Přístroj

testo 176 T3 v robustním kovovém pouzdře je ten správný

datalogger pro paralelní měření a zaznamenávání teploty

na více místech v průmyslových procesech. Využitím široké

palety připojitelných termočlánkových sond (typu K, typu T,

typu J) je možné splnit požadavky nejrůznějších aplikací.

Uživatelé přístroje testo 176 T4 navíc sázejí na velký displej,

který poskytuje na místě měření přehled o naměřených

hodnotách a o překročení hraničních hodnot. Je tak získán

rychlý přehled, aniž by musel být datalogger vyčten 

do počítače. Software ComSoft Basic, který je dodáván

zdarma, umožňuje rychlé naprogramování dataloggeru 

a také jednoduchou analýzu dat.

Be sure.

www.testo.cz
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0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184

testo 176 T3 / testo 176 T4 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 176 T3

testo 176 T4

4-kanálový datalogger teploty v kovovém 
pouzdře s konektory pro externí sondy 
(TE typ T, typ K a typ J), vč. držáku na stěnu 
a zámku

4-kanálový datalogger teploty s konektory 
pro externí sondy (TE typ T, typ K a typ J), 
vč. držáku na stěnu a zámku

Obj. č. 0572 1763

Obj. č. 0572 1764

Technická data

Typ sondy 4x externí

Typ baterie 1 x Lithium (TLH-5903)

Životnost baterie 8 let (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 85 °C

Rozměry 103 x 63 x 33 mm

Druh krytí IP65

Interval měření 1 s ... 24 hod.

Paměť 2 mil.  naměřených hodnot

Příslušenství Obj. č.

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, mini-USB na USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

SD karta pro sběr naměřených dat ze dataloggeru testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 176 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 176, 1x TL-5903 mikrotužková AA

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Typ senzoru

Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni) Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah -200 ... 400 °C -195 ... 1000 °C -100 ... 750 °C

Přesnost
(±1 digit)

±1 % z nam. hod. (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... 70 °C)
±0,5 % z nam. hod. (70,1 ... 1000 °C)

±1 % z nam. hod. (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... 70 °C)
±0,5 % z nam. hod. (70,1 ... 1000 °C)

±1 % z nam. hod. (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... 70 °C)
±0,5 % z nam. hod. (70,1 ... 1000 °C)

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Boční připojení mini-USB kabelu 
a SD karty

Konektory sond na spodním
straně pouzdra pro čtyři
termočlánky (typ T, K a J)
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testo 176 T3 / testo 176 T4 Be sure.

Externí sondy

Typ sondy

Trubková sonda se suchým zipem
pro měření teploty na trubkách 
do max. průměru 120 mm, Tmax. 
120 °C, pevný kabel rovný 1,5 m

Trubková sonda pro průměr trubky
5...65 mm, s výměnnou měřící
hlavou, měřící rozsah krátkodobě
do 280 °C, TE typ K, pevný kabel
rovný 1,2 m

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-50 ... 120 °C

-60 ... 130 °C

Přesnost

třída 1 1)

třída 2 1)

t99

90 s

5 s

Obj. č.

0628 0020

0602 4592

Čidlo typ K

395 mm

2
0

 m
m

1) Podle normy EN 60584-2 se přesnost třídy 1 vztahuje na -40...1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...40 °C (typ K).

Ponorná měřicí špička, ohebná

Ponorná měřicí špička, flexibilní, 
TE typ K

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
pro měření ve vzduchu / spalinách
(nevhodná pro měření 
v taveninách), TE typ K

-200 ... 1000 °C

-200 ... 40 °C

-200 ... 1300 °C

třída 1 1)

třída 3 1)

třída 1 1)

5 s

5 s

4 s

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 20 N, s magnety pro přidržení,
k měření na kovových površích, 
TE typ K, pevný kabel rovný

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 10 N, s magnety pro přidržení,
pro vysoké teploty, k měření 
na kovových površích, TE typ K,
pevný kabel rovný

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

150 s
0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Klešťová sonda pro měření na
trubkách o průměru 15...25 mm
(max. 1"), měřící rozsah krátkodobě
do 130 °C, TE typ K, pevný kabel
rovný

-50 ... 100 °C třída 2 1) 5 s
0602 4692

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TE typ K,
pevný kabel rovný

-60 ... 400 °C třída 2 1) 7 s
0602 2292125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

Vodotěsná, robustní
ponorná/vpichovací sonda s hadicí
s kovovým opláštěním Tmax 
230 °C, např. pro kontrolu teploty 
v rozpáleném oleji, TE typ K, pevný
kabel rovný

-50 ... 230 °C třída 1 1) 15 s
0628 1292240 mm

Ø 4 mm

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 800 mm skleněné
vlákno, TE typ K

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm skleněné
vlákno, TE typ K

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm
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testo 176 T3 / testo 176 T4 Be sure.

Externí sondy

Typ sondy Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

Přesnost t99 Obj. č.

Čidlo typ K

Čidlo typ T

Termočlánek s TE konektorem,
pružný, délka 1500 mm PTFE, 
TE typ K

-50 ... 250 °C třída 2 1) 5 s
0602 0646

1500 mm

Ø 1,5 mm

1) Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...1200 °C (typ K), třídy 3 na -200...40 °C (typ K).
2) Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...350 °C (typ T).

Vestavná sonda s ocelovým
pouzdrem, pevný kabel rovný
1,9 m

-50 ... 205 °C třída 2 1) 20 s
0628 753340 mm

Ø 6 mm

Tenká ohebná sonda, ideální pro
měření v malých objemech, jako
jsou Petriho misky nebo pro
povrchové měření (fixace 
s lepidlem), průměr 0,25 mm, 
TE typ K, třída 1, Tmax 1000 °C, 
2 m-FEP izolovaný přívodní kabel,
tepelně odolný do 200 °C, 
s oválným rozměrem: 
2,2 x 1,4 mm

-200 ... 1000 °C třída 1 1) 1 s
0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

Sonda pro zmrazené zboží 
k zašroubování bez předvrtání; 
TE typ T, připojovací kabel

-50 ... 350 °C ±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

8 s
0603 3292110 mm 30 mm

Ø 8 mm
Ø 4 mm

Potravinářská sonda z ušlechtilé
oceli (IP67), s teflonovým kabelem
do 250 °C, TE typ T, pevný kabel
rovný

Vodotěsná, superrychlá jehlová
sonda pro měření bez viditelného
vpichu, TE typ T, pevný kabel rovný

-50 ... 350 °C

-50 ... 250 °C

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
třída 1 (zbytek rozsahu) 2)

7 s

2 s

0603 3392

0628 0027

125 mm

150 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 1,4 mm

Ø 3,2 mm

Flexibilní prostorová sonda 
do trouby, Tmax 250 ° C, kabel 
z PTFE

-50 ... 250 °C třída 1 2)

0603 06462000 mm

Ø 1,5 mm
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Jasné zobrazení alarmu

Snadná obsluha

Snadná konfigurace bez instalace softwaru

Pohodlné odečítání díky automatickým PDF výkazům

Možnost mobilního odečítání s NFC

Bezpečný z hlediska IT (žádný download, žádná instalace)

Datalogger teploty

testo 184 T1
testo 184 T2
testo 184 T3

S dataloggery testo řady 184 můžete sledovat každý krok

Vašeho chladicího řetězce, ať už přeprava citlivého zboží

probíhá po silnici, po kolejích nebo vzduchem.

Dataloggery testo 184 T1 a testo 184 T2 mají v sobě již

zabudovanou baterii s danou kapacitou, jsou tedy vhodné

spíše pro jednocestnou přepravu zboží.

Datalogger testo 184 T3 má baterii vyměnitelnou a je tedy

vhodný na dlouhodobá měření.

Při doručení okamžitě zjistíte, zda byly dodrženy

stanovené mezní hodnoty či nikoliv. Ke zpřístupnění

detailních informací stačí pouze datalogger připojit

k počítaci - vygeneruje se PDF zpráva se všemi

důležitými údaji.

Abyste mohli s dataloggery pracovat ještě efektivněji

a pohodlněji, jsou v jednotlivých verzích vždy uloženy

všechny důležité soubory a informace: konfigurační soubor,

návod k obsluze a vygenerovaná PDF zpráva Vašich

naměřených údajů.

Měřítko 1:1

°C

Be sure.

www.testo.cz
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testo 184 T1

testo 184 T2

testo 184 T3

testo 184 T1/T2/T3 Be sure.

Technická data

Ověření, certifikáty · EN 12830 certifikát (C,D)
· Certifikát HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2 nebo vyšší) spolu s CFR 21 Part 11

Záruka testo 184 T1/T2:
12 měsíců od data produkce
datum produkce: viz zvýrazněné datum (MMDD) na indentifikační destičce

Senzor

testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3

Měřená veličina Teplota

Teplotní senzor NTC, interní

Měřicí rozsah -35 ... 70 °C

Přesnost ±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Technická data

Napájecí zdroj Lithiová baterie, nevyměnitelná Lithiová baterie CR2450, 3V, 
vyměnitelná

Lithiová baterie, nevyměnitelná

Provozní doba 90 dní Neomezená150 dní

— 500 dní (při 25 °C a 15 min. intervalu
měření)

—Životnost baterie

Provozní teplota -35 ... 70 °C

Skladovací teplota -55 ... 70 °C

Obsah dodávky Datalogger, kalibrační certifikát teploty (uložen jako PDF v přístroji), baterie CR2450

Rozměry 33 x 9 x 74 mm 44 x 12 x 97 mm 44 x 12 x 97 mm

25 g 45 g 45 g

Třída krytí IP67

Hmotnost

Interval měření 1 min … 24 h 1 min … 24 h1 min … 24 h

Paměť 16 000 hodnot 40 000 hodnot40 000 hodnot

Pomocí LED Pomocí LED a na displejiPomocí LED a na displejiZobrazení alarmu

Datalogger testo 184 T1 pro teplotu, provozní
doba 90 dní.

Dostupný v balení po 1, 10 nebo 50 kusech.

Datalogger testo 184 T2 pro teplotu, provozní
doba 150 dní.

Dostupný v balení po 1, 10 nebo 50 kusech.

Datalogger testo 184 T3 pro teplotu, neomezená
provozní doba díky vyměnitelné baterii.

Dostupný v balení po 1, 10 nebo 50 kusech.

testo 184 T3:
24 měsíců

Obj.č. 0572 1841

Obj.č. 0572 1842

Obj.č. 0572 1843
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testo 184 T1/T2/T3 Be sure.

Příslušenství

testo 184 T2/T3

testo 184 T1/T2/T3

Obj. č.

Obj. č.

0554 1841

0554 1704

0554 1705

31 0103 0201

Nástěnný držák pro testo 184

ComSoft 4 Professional pro zpracování dat, grafické funkce, analýza

ComSoft CFR 21 Part 11, software dle požadavků CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní kalibrační certifikát teploty ISO, teplotní sonda: 4 kalibrační body

testo 184 T3 Obj. č.

0515 5841Lithiová baterie CR2450, 3 V

Konfigurační soubor

Pro konfiguraci dataloggerů testo 184 není zapotřebí

instalovat žádný software na Váš počítač nebo notebook.

Konfigurační soubor v podobě PDF je již uložen uvnitř

přístroje a lze jej otevřít jednoduchým dvojklikem.

Není zapotřebí vůbec žádné stahování souboru 

nebo instalace. Po nastavení požadovaných parametrů 

je konfigurace jednoduše opět uložena v dataloggeru, 

který je ihned připraven k použití.

Po dokončení měření a připojení dataloggeru k počítači 

se automaticky vytvoří PDF zpráva se všemy naměřenými

údaji, konfigurací a zobrazí se graf vytvořený z naměřených

hodnot a vše se uloží do přístroje. Dvojklikem je opět možné

zprávu otevřít a nechat vytisknout nebo poslat emailem.

Pokud požadujete zobrazení a zpracování podrobnějších

informací, můžete si objednat náš software ComSoft Pro 4.

Abyste dosáhli souladu s 21 CFR Part 11, což je běžným

požadavkem v oblasti zdravotnictví, máme pro Vás 

k dispozici i speciální verzi softwaru.

106



testo 184 T1/T2/T3 Be sure.

19
80

 0
21

1/
cz

/0
1/

20
20

   
 V

eš
ke

ré
 z

m
ěn

y,
 i 

te
ch

ni
ck

éh
o 

ch
ar

ak
te

ru
, j

so
u 

vy
hr

az
en

y.

107



Jasné zobrazení alarmu

Snadná obsluha

Snadná konfigurace bez instalace softwaru

Pohodlné odečítání díky automatickým PDF výkazům

Možnost mobilního odečítání s NFC

Zvláště pro přepravu s teplotami do -80 °C

Datalogger teploty
až do -80 °C

testo 184 T4

Datalogger testo 184 T4 byl navržen pro nejnižší teploty 

až do -80 °C, které se vyskytují v přepravnících chlazených

suchým ledem např. při transportu krevní plazmy. Díky

použití speciálních komponentů, které jsou určeny pro tento

nízký teplotní rozsah, je umožněno nepřetržité monitorování

po dobu až 100 dní při provozní teplotě -80 °C.

Při doručení tak okamžitě zjistíte, zda byly dodrženy

stanovené mezní hodnoty či nikoliv. Ke zpřístupnění

detailních informací stačí pouze datalogger připojit 

k počítači pomocí USB- vygeneruje se PDF zpráva 

se všemi důležitými údaji.

Abyste mohli s dataloggery pracovat ještě efektivněji 

a pohodlněji, jsou v testo 184 T4 uloženy všechny důležité

soubory a informace: konfigurační soubor, návod k obsluze

a vygenerovaná PDF zpráva Vašich naměřených údajů.

°C

Be sure.

Měřítko 1:1

www.testo.cz
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testo 184 T4 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 184 T4
Senzor

Měřená veličina Teplota

Teplotní senzor Pt1000

Měřicí rozsah -80 ... 70 °C

Přesnost ±0,8 °C (-80 ... -35,1 °C)
±0,5 °C (-35 ... 70 °C)

Rozlišení 0,1 °C

Technická data

Napájecí zdroj Lithiová baterie ER2450T, 3V, vyměnitelná

Provozní doba Neomezená

Životnost baterie 100 dní (při -80 °C a 15 min. intervalu
měření)

Datalogger testo 184 T4 pro teplotu, neomezená
provozní doba díky vyměnitelné baterii.

Dostupný v balení po 1 nebo po 10 kusech.

Příslušenství

Provozní teplota -80 ... 70 °C

Skladovací teplota -80 ... 70 °C

Rozměry 44 x 12 x 97 mm

Hmotnost 45 g

Třída krytí IP67

Interval měření 1 min … 24 h

Paměť 40 000 hodnot

Obsah dodávky Datalogger, kalibrační certifikát teploty
(uložen jako PDF v přístroji), baterie ER2450T

Zobrazení alarmu Pomocí LED

Ověření, certifikáty · EN 12830 certifikát (C,D)
· Certifikát HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2

nebo vyšší) spolu s CFR 21 Part 11

Záruka 24 měsíců

Obj. č.

0554 1841

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

Nástěnný držák pro testo 184

ComSoft 4 Professional pro zpracování
dat, grafické funkce, analýza

ComSoft CFR 21 Part 11, 
software dle požadavků CFR 21 Part 11 
pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná
kalibrace teploty
- 4 body

Prvotní ISO
kalibrace teploty
- 4 body
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370,-

8.600,-

38.700,-

840,-

600,-

Obj.č. 0572 1844
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testo 190

www.testo.cz

Produktový Datasheet

Zpráva jedním klepnutím: úplná dokumentace pro audit 

pouhým kliknutím myši  

Snížení doby zpracování při plném dodržování předpisů

Kritérium přijatelnosti:  

Žádný problém s “10% mírou selhání”

Software kompatibilní s 21 CFR část 11:  

poskytuje jak začátečníkům, tak odborníkům optimální 

podporu pro měřicí procesy

CFR  
systém záznamníků

testo 190 - vysoce efektivní 
validace sterilizačních  
a lyofilizačních procesů

°C

bar

Inovativní design CFR záznamníku testo 190 je moderním 

řešením pro prověření sterilizačních a lyofilizačních procesů. 

Baterie mohou být rychle a bezpečně měněny bez použití 

nářadí, čímž se Vaše procesy enormně urychlují  

- a po výměně zůstávají záznamníky 100% těsné.  

Systém se skládá ze čtyř teplotních a jednoho záznamníku 

tlaku s pevnými a ohebnými sondami, multifunkčního kufru 

s integrovanou programovací a odečítací jednotkou, jakož 

i softwaru v souladu s 21 CFR část 11.

Velikost záznamníků lze změnit dvěma různými typy baterií. 

Typy baterií lze libovolně kombinovat se všemi přístroji 

testo 190. Uživatelsky přívětivý software testo 190 CFR a 

speciální odečítací jednotka v kufru umožňuje vyčtení 

až 8 záznamníků současně.
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testo 190

Přehled systémových komponent

Multifunkční kufr pro testo 190.

Robustní, inteligentní a praktický, neslouží pouze jako úložiště pro

datové záznamníky, ale také pro konfiguraci a vyčtení hodnot, je 

nainstalována programovací a vyčítací jednotka, se kterou obsloužíte

až 8 datových záznamníků současně.

Záznamníky jsou programovány a odečítány pomocí intuitivního 

softwaru testo 190 CFR. Pro analýzu dat není nutný jejich export  

(např. do Excelu). Zpráva jedním kliknutím znamená, že úplnou 

dokumentaci relevantní pro audit lze získat pouhým jedním kliknutím myši. 

Samozřejmě vyhovuje požadavkům 21 CFR část 11. V jednom validačním 

procesu je možné odečíst celkem až 254 záznamníků.

CFR záznamníky jsou nabízeny ve čtyřech teplotních a jednom tlakovém 

provedení. Vyznačují se robustností, odolností a spolehlivostí.  

Závit zaručí, že mohou baterie být bezpečně vyměněny během několika 

sekund bez použití nářadí. Díky hermeticky utěsněnému provedení 

záznamníku zůstává 100% těsný i po výměně baterie.
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Objednací údaje

testo 190-T1

testo 190-T3

testo 190-P1

testo 190 malý kufr

testo 190 CFR software

testo 190-T2

testo 190-T4

testo 190-T1, CFR teplotní záznamník, včetně 
velké baterie a adaptéru pro programovací  
a odečítací jednotku testo 190.

testo 190-T3, CFR teplotní záznamník, včetně 
velké baterie a adaptéru pro programovací  
a odečítací jednotku testo 190.

testo 190-P1, CFR tlakový záznamník, 
včetně velké baterie.

Software splňující 21 CFR Část 11 pro konfiguraci 
a odečítání záznamníků testo 190. 
Systémové požadavky: Windows 7 (32/64 bit),  
Windows 8, Windows 10.

testo 190-T2, CFR teplotní záznamník, včetně 
velké baterie a adaptéru pro programovací  
a odečítací jednotku testo 190.

testo 190-T4, CFR teplotní záznamník, 
včetně velké baterie, adaptéru  
pro programovací a odečítací jednotku 
testo 190 a prodloužení závitu.

Obj. číslo 0572 1901 

Order no. 0572 1903 

Obj. číslo 0572 1900 

Obj. číslo 0516 1901 

Obj. číslo 0554 1901 

Obj. číslo 0572 1902 

Obj. číslo 0572 1904 

Malý kufr testo 190, kufr pro přepravu, skladování, 
konfiguraci a odečítání CFR záznamníků testo 190. 
Včetně USB kabelu a 1 programovací a odečítací 
jednotky pro maximálně 8 záznamníků. 
Rozměry: 340 x 265 x 60 mm.
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Technická data / příslušenství

CFR záznamníky testo 190-T1 testo 190-T2 testo 190-T3 testo 190-T4 testo 190-P1

Parametr měření / typ sondy Teplota (Pt1000) Tlak (piezorezistivní 
senzor)

Rozsah měření -50 až +140°C 1 mbar až 4 bar abs.

Přesnost ±0,2°C (-50 ... -40 °C); ±0,1°C (-40 ... +140 °C) ± 20 mbar

Rozlišení 0,01°C 1 mbar

Paměť 60 000 záznamů  30 000 na kanál 60 000 záznamů

Měřicí cyklus 1 s až 24 h

Skladovací teplota -20 až +50°C

Rozměry

Záznamník s malou baterií 20 x 40 mm (Ø x V) 20 x 45 mm (Ø x V) 20 x 53 mm (Ø x V) 22 x 64 mm (Ø x V)

Záznamník s velkou baterií 20 x 59 mm (Ø x V) 20 x 63 mm (Ø x V) 20 x 72 mm (Ø x V) 22 x 83 mm (Ø x V)

Trubice sondy 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1.5 x 775 mm –

Špička trubice sondy – 3 x 25 mm –

Velká baterie (standard)

Typ baterie ½ AA lithiová

Životnost 2,500 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -50 až +140°C

Malá baterie (volitelné)

Typ baterie 2 x lithiové knoflíkové baterie

Životnost 250 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -20 až +140°C

Příslušenství Obj. číslo

Malý kufr testo 190, kufr pro přepravu, skladování, konfiguraci a odečítání CFR záznamníků testo 190.
Včetně USB kabelu a 1 programovací a odečítací jednotky pro maximálně 8 záznamníků. Rozměry: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

testo 190 malá baterie, potažená PEEK. Pro napájení všech modelů testo 190. Rozsah použití: -20 až +140°C. 0515 1900
testo 190 velká baterie, potažená PEEK. Pro napájení všech modelů testo 190. Rozsah použití: -50 až +140°C. 0515 1901
testo 190 držák (puk) lyofilizačních sond pro ještě přesnější měření povrchové teploty přístrojem testo 190-T3 a testo 190-T4. 0554 1907
Upevňovací svorky (5 ks) pro zajištění záznamníků (testo 190-T1/-T2/-T3 /-T4) v aplikačních oblastech (např. v autoklávech). 0554 0297
Krátké distanční adaptéry pro zajištění záznamníku testo 190-T4 v programovací a odečítací jednotce. 0554 0298
Dlouhé distanční adaptéry pro zajištění záznamníků testo 190-T1, testo 190-T2 a testo 190-T3 v programovací a odečítací jednotce. 0554 0299

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty - 4 teplotní body 31 0102 0101

Akreditovaná kalibrace teploty - 4 teplotní body 31 0102 0111

Certifikát pro ISO kalibraci tlaku (testo 190-P1), kalibrační body 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

Certifikát pro DAkkS kalibraci tlaku (testo 190-P1), kalibrační body 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar 0520 0215
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www.testo.cz

Produktový Datasheet

°C

bar

Jednoduše intuitivnější: uživatelsky přívětivý software 

s průvodcem měřením a postupy dokumentace spolu  

se zprávou jedním kliknutím 

Jednoduše bezpečnější: baterie a měřicí technika ve dvou 

samostatných pouzdrech - pro bezpečnou výměnu baterií  

a utěsněné záznamníky

Jednoduše rychlejší: konfigurace a čtení až osmi 

záznamníků současně pomocí multifunkčního kufru

Jednoduše flexibilnější: chytrá koncepce baterie umožňuje 

využití různých výšek pro všestranné použití ve Vašem 

procesu

HACCP  
systém záznamníků

testo 191 – monitorování teploty a tlaku 
při sterilizaci, pasterizaci a lyofilizaci

Systém HACCP záznamníků testo 191 pro pasterizaci, 

sterilizaci a lyofilizaci umožňuje chytré monitorování 

teploty a tlaku v procesech tepelné konzervace. 4 teplotní 

záznamníky, 1 tlakový záznamník a vhodné příslušenství 

nabízejí vhodné řešení pro každou aplikaci měření  

- ať už u výrobků, v konzervách nebo v lahvích.

Odolné záznamníky umožňují rychlou a bezpečnou výměnu 

baterií, po které zůstávají stále 100% těsné. Velikost 

záznamníku se může lišit díky dvěma různým typům baterií.

Multifunkční kufr zajišťuje bezpečné skladování záznamníků 

a umožňuje jejich odečítání a konfiguraci pomocí 

integrované programovací a odečítací jednotky. Měření lze 

provádět rychle a snadno pomocí profesionálního softwaru 

testo 191.
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Přehled systémových komponent

Záznamníky HACCP se dodávají jako jeden tlakový a čtyři teplotní 

modely. Vyznačují se robustností, odolností a spolehlivostí.  

Závit umožňuje bezpečnou výměnu baterií během několika sekund  

bez použití nářadí. Díky hermeticky utěsněnému provedení záznamníku 

zůstává 100% těsný i po výměně baterie.

Záznamníky jsou konfigurovány a odečítány pomocí 

profesionálního softwaru testo 191. To vše bez potřeby 

400stránkového návodu k obsluze a komplikovaných menu,  

ale s pomocí možnosti provádění celým procesem, užitečné vizualizace 

dat a inovativních zpráv jedním kliknutím: zpráva obsahuje parametry 

posledního měření, takže můžete splnit svou povinnost rychlým 

a efektivním poskytnutím dokumentace, aniž byste museli znovu 

přenastavovat všechny parametry zprávy.

Multifunkční kufr pro testo 191 doplňuje systém. Je robustní, chytrý  

a praktický. Poskytuje nejen úložiště pro záznamníky, ale také umožňuje 

konfiguraci a odečítání. V každém kufru je instalována programovací a 

odečítací jednotka. To znamená, že lze konfigurovat a odečítat  

až 8 záznamníků současně.
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Objednací údaje

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

testo 191-T1, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru 
pro programovací a odečítací 
jednotku testo 191 a výstupního 
protokolu z výroby.

testo 191-T3, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru 
pro programovací a odečítací 
jednotku testo 191 a výstupního 
protokolu z výroby.

testo 191-P1, tlakový HACCP  
záznamník, včetně velké baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

testo 191-T2, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké baterie, 
dlouhého distančního adaptéru  
pro programovací a odečítací jednotku 
testo 191 a výstupního protokolu  
z výroby.

testo 191-T4, teplotní HACCP 
záznamník, včetně velké 
baterie, krátkého distančního 
adaptéru pro programovací  
a odečítací jednotku testo 191, 
prodloužení závitu a výstupního 
protokolu z výroby.

Obj. číslo 0572 1911 Obj. číslo 0572 1913 

Obj. číslo 0572 1916 

Obj. číslo 0572 1912 

Obj. číslo 0572 1914 

Kufr testo 191 Obj. číslo

Malý kufr testo 191, kufr pro přepravu, skladování, programování a odečítání HACCP záznamníků testo 191,
včetně USB kabelu a 1 programovací a odečítací jednotky pro maximálně 8 záznamníků.
Poskytuje prostor pro 1 programovací a odečítací jednotku. Rozměry: 340 x 265 x 60 mm. 

0516 1901

Příslušenství Obj. číslo

Malá baterie testo 191, potažený PEEK. Pro napájení všech modelů testo 191. Rozsah použití: -20 až +140°C. 0515 1900
Velká baterie testo 191, potažený PEEK. Pro napájení všech modelů testo 191. Rozsah použití: -50 až +140°C. 0515 1901
testo 191 upevnění ke konzervě a láhvi, upevní záznamník testo 191 ke konzervám nebo láhvím. 0554 0458
testo 191 stojánek ke konzervě pro přizpůsobení polohy sondy záznamníku testo 191 a ke zlepšení stability. 0554 1906
testo 191 držák lyofilizační sondy pro přesnější měření povrchové teploty s testo 191-T3 a testo 191-T4. 0554 1907
Upevňovací svorky pro záznamníky testo 191 (sáček s 5 ks). 0554 0297
Krátké distanční adaptéry pro zajištění záznamníku testo 191-T4 v programovací a odečítací jednotce. 0554 0298

Dlouhé distanční adaptéry pro zajištění záznamníků testo 191-T1, testo 191-T2 a testo 191-T3 v programovací a odečítací 
jednotce.

0554 0299

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty - 4 teplotní body 31 0102 0101

Akreditovaná kalibrace teploty - 4 teplotní body 31 0102 0111

Certifikát pro ISO kalibraci tlaku (testo 191-P1), kalibrační body 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

Certifikát pro DAkkS kalibraci tlaku (testo 191-P1), kalibrační body 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar 0520 0215

Software testo 191 Obj. číslo

Profesionální software testo 191, software pro konfiguraci a odečítání záznamníků testo 191.
Systémové požadavky: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1911
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HACCP záznamníky testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Parametr měření / typ sondy Teplota (Pt1000) Tlak 
(piezorezistivní 

senzor)

Rozsah měření -50 až +140°C 1 mbar až 4 bar abs.

Přesnost ±0.2°C (-50 až -40°C)
±0.1°C (-40 až +140°C)

± 20 mbar

Rozlišení 0.01°C 1 mbar

Paměť 60,000 záznamů  30,000 na kanál 60,000 záznamů

Měřící cykly 1 s až 24 h

Teplota skladování -20 až +50°C

Rozměry

Záznamník s malou baterií 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Záznamník s velkou baterií 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Trubice sondy 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1.5 x 775 mm –

Špička trubice sondy – 3 x 25 mm –

Velká baterie (standard)

Typ baterie ½ AA lithiová

Životnost 2,500 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -50 až +140°C

Malá baterie (volitelné)

Typ baterie 2 x lithiové knoflíkové baterie

Životnost 250 provozních hodin (měřicí cyklus 10 sekund při 121°C)

Rozsah použití -20 až +140°C

Technická data
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testo 160 Be sure.
Katalogový list

Přenos naměřených hodnot do úložiště Cloud pomocí WLAN

Všechna naměřená data jsou kdykoliv k dispozici 

na chytrém telefonu / tabletu / PC

Hlášení alarmu přes SMS nebo e-mail

Nenápadný design a rozměrově malá konstrukce

Kryt Deco-Cover pro optimální individuální přizpůsobení 

záznamníku okolí

Monitorovací systém

testo 160 – Monitorovací systém 
pro sledování teploty, vlhkosti, 
intenzity osvětlení, UV záření,
atmosférického tlaku
a koncentrace CO2

°C

%rv

Lux

mW/m2

ppm

mbar

Monitorovací systém testo 160 sleduje okolní podmínky 

ve vitrínách, výstavních prostorech a depozitářích. 

Záznamníky přenášejí naměřené hodnoty pomocí WLAN 

do online úložiště (Testo-Cloud). Všechna data můžete 

kdykoliv vyvolat přes počítač/tablet/chytrý telefon 

a internetový prohlížeč. Při narušení hraničních hodnot 

následuje okamžité vyslání alarmu zprávou SMS a/nebo 

e-mailem. Pro intenzitu osvětlení je možné také vyslat 

alarm tehdy, když množství světla nahromaděné během 

dne, týdne nebo měsíce překročí hraniční hodnotu. 

Díky volitelnému a individuálně přizpůsobitelnému krytu 

Deco-Cover lze záznamníky nenápadně integrovat  

na výstavách a ve vitrínách. Teplotní a vlhkostní sonda  

s průchodkou je ideální pro sledování malých vitrín,  

do nichž není možné záznamník dat umístit.

Záznamník testo 160 Vám tak umožňuje kontrolovat 

všechny rozhodující parametry okolních podmínek  

pro zachování hodnoty exponátů a splnění povinností 

ohledně dokumentace.

www.testo.cz
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14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Be sure.

Tak funguje sledování klimatu s testo 160.

S monitorovacím systémem testo 160 máte všechny rozhodující parametry okolních podmínek zcela jednoduše 

pod kontrolou – je jedno, kde se právě nacházíte.

Počítač Chytrý telefon Tablet

°C

°C °C

°C

°C °C

%rv

%rv %rv

%rv %rv

%rv

Lux

Lux Lux

mW/m2

mW/m2 mW/m2

ppm

mbar

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

integrovaný senzor připojitelná sonda

Testo-Cloud
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testo 160 Cloud

Naše balíčky

Testo 160 Cloud je centrální obslužný prvek monitorovacího 

systému testo 160. Zde můžete svůj rádiový záznamník 

dat konfigurovat, nastavovat alarmy pro hraniční hodnoty, 

a vyhodnocovat naměřená data. Abyste měli k testo 160 

Cloud přístup, musíte se nejprve zaregistrovat  

na www.museum.saveris.net.

Basic Advanced

15 min. ... 24 hod.Interval měření 1 min. ... 24 hod. (flexibilní)

1 hod. ... 24 hod.Interval přenosu dat 1 min. ... 24 hod. (flexibilní)

Max. 3 měsíceUkládání dat Max. 2 roky

Manuálně (.pdf/.csv)Zprávy
Manuálně (.pdf/.csv)

Automaticky (.pdf/.csv)

Vždy pro jeden měřicí kanálAnalýza dat Až pro 10 měřicích kanálů současně 

1Počet uživatelů na účet 10

Neomezený

Horní/spodní hranice alarmu

Počet rádiových záznamníků  
na účet

Možnosti alarmu

Neomezený

• Horní/spodní hranice alarmu
• Prodleva alarmu

• Časové ovládání alarmů

AnoAlarm e-mailem Ano

NeAlarm přes SMS

• Oznámení při nízké kapacitě baterie

• Přerušení rádiového spojení

• Perušení napájení

Systém oznámení

• Oznámení při nízké kapacitě baterie

• Přerušení rádiového spojení

• Přerušení napájení

Podle požadovaného rozsahu funkcí máte při používání 

na výběr mezi bezplatným balíčkem Basic 

a obsáhlejším balíčkem Advanced. V balíčku Advanced 

máte přístup k rozhraní API, abyste mohli exportovat 

měřená data  do svých systémů.

12-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0735

24-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0732

36-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0733

• Vč. 25 SMS na záznamník / rok
• Možnost přikoupení dalších balíčků SMS

Registrujte se na: www.museum.saveris.net
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testo 160 TH

testo 160 THL

testo 160 THE
testo 160 TH záznamník 
dat WLAN s integrovaným 
teplotním a vlhkostním 
senzorem

testo 160 THL  
záznamník dat WLAN  
s integrovaným  
teplotním a vlhkostním 
senzorem a senzorem 
Lux a UV

testo 160 THE záznamník 
dat WLAN s integrovaným 
teplotním a vlhkostním 
senzorem a možností 
připojení dvou sond  
(S-TH, S-LuxUV nebo S-Lux)

Obj.č. 0572 2021

Obj.č. 0572 2024

testo 160 IAQ
testo 160 IAQ záznamník 
kvality vzduchu WLAN  
s displejem a integrovanými  
senzory pro teplotu, vlhkost, 
CO2 a atmosférický tlak

Obj.č. 0572 2014

testo 160 E
testo 160 E záznamník 
dat WLAN s možností 
připojení dvou sond 
(S-TH, S-LuxUV nebo 
S-Lux)

Obj.č. 0572 2022

Obj.č. 0572 2023

Údaje pro objednání záznamníků WLAN
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Technická data záznamníků dat WLAN

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 TH

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 THE

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 THL

Záznamník kvality 
vzduchu WLAN 
testo 160 IAQ

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 E

Měření teploty

Měřicí rozsah -10 ... 50 °C 0 ... 50 °C
viz. 

externí sondy
Přesnost ±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Měření vlhkosti

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv

viz. 
externí sondy

Přesnost

±2 %rv při 25 °C a 20 ... 80 %rv
±3 %rv při 25 °C a <20 %rv a >80 %rv

±1 %rv hystereze
±1 %rv / roční drift

Rozlišení 0,1 %rv

Měření intenzity osvětlení

Měřicí rozsah

viz. externí sondy

0 ... 20 000 Lux

viz. 
externí sondy

Přesnost

DIN 5032-7  
shoda s třídou C 

±3 Lux nebo  
±3 % z reference 

(DIN 2032-7 Třída L)

Rozlišení 0,1 Lux

Měření UV

Měřicí rozsah

viz. externí sondy

0 ... 10 000 mW/m2

viz. 
externí sondy

Přesnost
±5 mW/m2 nebo  

±5 % z naměř. hodnoty  
(platí vyšší hodnota)

Rozlišení 0,1 mW/m2

Měření CO2

Měřicí rozsah 0 ... 5 000 ppm

Přesnost

±(50 ppm + 2 %
z naměřené hodnoty) 

při 25 °C
Bez externího 

napájení:  
±(100 ppm + 3 % 

z naměřené hodnoty) 
při 25 °C

Rozlišení 1 ppm

Měření tlaku

Měřicí rozsah 600 ... 1100 mbar

Přesnost ±3 mbar při 22 °C

Rozlišení 1 mbar

WLAN

Standard 802.11 b/g/n

Zabezpečení
WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Všeobecně

Provozní teplota -10 ... 50 °C 0 ... 50 °C     -10 ... 50 °C

Skladovací teplota -20 ... 50 °C 0 ... 50 °C     -20 ... 50 °C

Třída krytí IP20 IP 20 IP 20

Interval měření V závislosti na licenci Cloud - Basic: 15 min / Advanced: 1 min … 24 hod (flexibilní)

Interval přenosu dat V závislosti na licenci Cloud - Basic: 1 hod … 24 hod / Advanced: 1 min … 24 hod (flexibilní)

Paměť 32 000 naměřených hodnot (součet všech kanálů)

Napájení (alternativně napájecí 
zdroj přes USB kabel)

4x AAA alkali manganové baterie 1,5 V
4x AA alkali manga-
nové baterie 1,5 V

4x AAA alkali manga-
nové baterie 1,5 V

Životnost baterií  
(v závislosti na intervalu měření 
a komunikace s Cloudem)

1,5 roku 1 rok 1,5 roku

Rozměry 76 x 64 x 22 mm 76 x 64 x 22 mm 92 x 64 x 22 mm 117 x 82 x 32 mm 76 x 64 x 22 mm

Hmotnost (vč. baterií) 94 g 94 g 113 g 269 g 96 g
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Příslušenství

Typ sondy Teplotní a vlhkostní sonda Sonda pro měření Lux a UV Sonda pro měření Lux

Měřicí rozsah -10 ... 50 °C
0 ... 100 %rv

0 ... 20 000 Lux
0 ... 10 000 mW/m2

0 ... 20 000 Lux

Přesnost ±0,5 °C
±2 %rv při 25 °C a 20 ... 80 %rv
±3 %rv při 25 °C a <20 %rv a >80 %rv
±1 %rv hystereze
±1 %rv / roční drift

DIN 5032-7 ve shodě s třídou C 
±3 Lux nebo  
±3 % z reference (DIN 5032 A) 
±5 % z reference (pro UV)

DIN 5032-7 ve shodě s třídou C 
±3 Lux nebo  
±3 % z reference (DIN 5032 A)

Obj.č. 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sondy

      Obj. č.

Deco-Cover pro testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Deco-Cover pro testo 160 THL 0554 2009

Deco-Cover pro testo 160 IAQ 0554 2012

Nástěnný držák pro testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Nástěnný držák pro testo 160 IAQ 0554 2015

Prodlužovací kabel pro sondu, délka 0,6 m (je přiložen ke každé sondě) 0554 2004

Prodlužovací kabel pro sondu, délka 2,5 m 0554 2005

Vitrínová průchodka pro teplotní a vlhkostní sondu ( je přiložena ke každé sondě) 0554 2016

Alkali manganová mikrotužková baterie AAA do -10 °C, 1 kus 0515 0009

Alkali manganová tužková baterie AA do -10 °C, 1 kus 0515 0014

Externí napájení USB 0572 2020

Prvotní ISO kalibrace teploty - nový číslicový teploměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty - nový číslicový teploměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti - nový číslicový vlhkoměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0201

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti - nový číslicový vlhkoměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0201

Kalibrační certifikát ISO pro intenzitu osvětlení 0520 0010

Kalibrační certifikát ISO pro CO2 31 0303 0512
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Management dat

testo 160 Cloud

Přístup k testo 160 Cloud zdarma je součástí dodávky. Naměřené 
hodnoty uložené online v Cloud můžete prohlížet a spravovat a také 
využít funkci alarmu pomocí e-mailu. Systém se zde navíc dá nastavit 
a konfigurovat.

Přehled výhod testo 160 Cloud:
•  Centrální prvek obsluhy pro sledování, dokumentaci a správu všech

míst měření
•  Bezpečná ochrana naměřených dat před neoprávněným přístupem

třetích osob
•  Automatické ukládání Vašich naměřených hodnot a trvalá

disponibilita všech naměřených dat
• Funkce alarmu při kritických hodnotách
•  Dva licenční balíčky (Basic, Advanced) s rozdílným rozsahem funkcí

Maximální flexibilita s licencí Advanced:
• Volně nastavitelný interval měření
•  Reporty automaticky zasílané e-mailem splňují povinnost

dokumentace
• Více uživatelských profilů - důležité např. při více stanovištích
• Vyslání alarmu též pomocí SMS
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Be sure.

Kryty Deco-Cover

Pro výstavy v prostorech s barevnými zdmi nebo podklady 

lze kryty (Deco-Cover) individuálně uzpůsobit lakováním, 

malováním nebo polepením. Záznamník splyne s podkladem 

a neodvrací tak pozornost od exponátů.
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Automatizované, nepřetržité a bezeztrátové ukládání 

naměřených dat

Báze testo Saveris V 3.0 může spravovat 

až 3 000 měřicích kanálů

Komplexní správa alarmů

Alarmy pro překročení mezních hodnot 

podle ustanovení GxP

Automatické, programované zálohy

Báze a Gateway pro systém monitorování 
měřených dat testo Saveris

Báze testo Saveris V 3.0 je „srdcem“ systému 

pro monitorování naměřených dat testo Saveris. 

Spravuje naměřené hodnoty až z 3 000 kanálů, vyhodnocuje 

je a generuje alarmy v případech, kdy dojde k překročení 

mezních hodnot.

Integrovaná nouzová baterie zajišťuje nejvyšší bezpečnost 

dat i v případě výpadku proudu. Přes poplachové relé  

lze připojit různé poskytovatele alarmů - takže jsou možná 

upozornění prostřednictvím SMS, optická nebo zvuková.

Systém monitorování měřených dat testo Saveris podporuje 

kromě ethernetu a WLAN také rádiovou technologii  

testo UltraRange prostřednictvím testo UltraRange 

Gateway. Kromě využití stávající infrastruktury nabízí také 

možnost využití soběstačné rádiové sítě prostřednictvím 

šifrovaných proprietárních signálů, které poskytují 

vynikající dosah a stabilitu signálu pro použití v uzavřených 

místnostech.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

Báze testo Saveris V 3.0  
testo UltraRange Gateway
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Přehled systému

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Síť zákazníka

Síť Testo

testo UltraRange 
Gateway

Báze testo Saveris 
V 3.0

Převodník
měření

Analogový
propojovací

člen

Zákazníkův vlastní
přístupový bod WLAN

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Digitální sondy Analogové sondy

testo 150 
DIN2

testo 150 
TC4

LAN

R
A

D
IO

W
LA

N

LA
N

TUC 
kabel

testo Saveris 
CFR software

Kokpit
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Objednací údaje

Báze testo Saveris V 3.0 testo UltraRange Gateway

Báze testo Saveris vč. baterie a konfiguračního kabelu.
Upozornění: Součástí dodávky nejsou žádné napájecí 
zdroje.

Gateway  pro rádiové připojení testo UltraRange 
vč. konfiguračního kabelu.
Upozornění: Součástí dodávky nejsou žádné 
napájecí zdroje.

Obj. číslo 0572 9320 Obj. číslo 0572 9310

Příslušenství

Příslušenství pro Bázi testo Saveris V 3.0 a testo UltraRange Gateway Obj. číslo

Stojánek 0554 7200

Napájecí zdroj s USB kabelem 0572 5004

Příslušenství k Bázi testo Saveris V 3.0 Obj. číslo

Náhradní dobíjecí baterie 0515 5107

LTE flash disk (Evropa, Blízký východ, Afrika) 0554 7210

LTE flash disk (Amerika) 0554 7211

LTE flash disk (APAC a Austrálie) 0554 7212

Externí anténa pro LTE flash disk 0554 7230

Poplachový modul (optický a akustický) 0572 9999 
pro provoz: 

je vyžadován  
nap. zdroj 24V 

0554 1749

Příslušenství pro testo UltraRange Gateway Obj. číslo

Komunikační modul testo UltraRange pro Evropu 0554 9311 02

Komunikační modul testo UltraRange pro Ameriku 0554 9312 02

Komunikační modul testo UltraRange Čína 0554 9313 02

Komunikační modul testo UltraRange pro region APAC 0554 9314 02
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Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Báze testo Saveris V 3.0
testo UltraRange 

Gateway

Fyzikální specifikace

Materiál pouzdra ABS/PC plast

Rozměry (D x Š x V) 193 x 112 x 46 mm

Hmotnost Přibl. 370 g Přibl. 314 g

Třída krytí IP IP20

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -20 až +60 °C -20 až +80 °C

Provozní teplota +5 až +35 °C +5 až +45 °C

Napájení

Zdroj napájení PoE; volitelně přes napájecí zdroj a kabel Micro USB 
(obj. č. 0572 5004)

Životnost baterie

pouze pro účely řízeného 
vypnutí a odeslání 

posledního alarmu v případě 
výpadku napájení

–

Typ dobíjecí baterie

Li ion dob. baterie, 3,7 V / 
2,6 Ah, obj. číslo 0515 0107

(pro zálohování dat a pro 
nouzový alarm v případě 

výpadku proudu)

–

Rozhraní

Připojení

2x USB 
LAN/PoE 

Micro USB 
Připojení relé alarmu

Kanálů na bázi 3 000 –

Záznamníků na Gateway – 40

Úložiště naměřených dat

Paměť Kruhová vyrovnávací paměť –

Max. počet naměřených 
hodnot

120 000 000 –

Interní úložiště (na kanál) 40 000 –

Ostatní

Poplachové relé
Připojení externího relé 

alarmu je k dispozici
–

Modul GSM přes LTE flash disk –
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Automatické, nepřetržité a bezdrátové zaznamenávání 

naměřených dat v prostředí regulovaném GxP

Možnost kombinovat s komunikačními moduly Testo  

pro přenos měřených dat technologií WLAN, Ethernet 

nebo testo UltraRange

Alarmy a dokumentace kompatibilní s GxP

Efektivní monitorování díky možnosti připojení 

až čtyř senzorů

Certifikováno podle DIN EN 12830:2018

Dvojnásobné alarmy porušení limitních hodnot přímo 

na záznamníku

Moduly záznamníku pro monitorování 
okolních parametrů

testo 150

Tři moduly záznamníku testo 150 jsou součástí 

monitorovacího systému monitorování měřených dat  

testo Saveris a umožňují bezpečné, jednoduché  

a efektivní monitorování kritických okolních parametrů 

podle nejpřísnějších pokynů GxP.

•  testo 150 TUC4 (čtyři přípojky pro digitální sondy):

Výměna sond a kalibrace bez přerušení provozu,

nezávisle na modulu záznamníku.

•  testo 150 TC4 (čtyři přípojky pro termočlánky): Ideální

pro průmyslové aplikace a měření extrémních podmínek.

•  testo 150 DIN2 (čtyři přípojky pro standardní sondy):

Umožňuje použití řady sond Testo pokrývající všechny

aplikace.

Prostřednictvím softwaru pro správu měřených dat  

testo Saveris CFR software + Kokpit vám všechny moduly 

záznamníku poskytují alarmy při překročení mezních hodnot.

Díky své modulární koncepci mohou být moduly 

záznamníku testo 150 integrovány do jakékoli existující 

komunikační infrastruktury (WLAN, LAN). Volitelná dálková 

bezdrátová technologie testo UltraRange umožňuje 

soběstačný a bezpečný přenos naměřených hodnot  

na velké vzdálenosti.

°C

% RV

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris
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EN 12830:2018

EN 12830:2018

EN 12830:2018

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Moduly záznamníku

Objednací údaje

Příslušenství

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4

Modul záznamníku s displejem  
a 4 přípojkami pro všechny senzory 
Testo s konektorem TUC.
Včetně nástěnného držáku, baterie  
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku s displejem  
a 2 přípojkami pro teplotní senzory 
s konektorem miniDIN.
Včetně nástěnného držáku, baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku s displejem  
a 4 přípojkami pro termočlánky.
Včetně nástěnného držáku, baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. číslo 0572 3320 Obj. číslo 0572 3340

Obj. číslo 0572 3330

Příslušenství Obj. číslo

Baterie Energizer L91 0515 0572

Napájecí zdroj a USB kabel pro testo 150 0572 5004

4 x AlMn baterie LR 6 (alkali manganese mignon AA) 0515 0414

Magnetický držák na zeď 0554 2001

Komunikační moduly Obj. číslo

Komunikační modul LAN/PoE 0554 9330

Komunikační modul WLAN 0554 9320

Komunikační modul testo pro záznamníky - Evropa 0554 9311 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - Amerika  0554 9312 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - Čína 0554 9313 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - region APAC 0554 9314 01

131



Z
m

ěn
y 

vy
hr

az
en

y,
 v

če
tn

ě 
te

ch
ni

ck
ýc

h 
úp

ra
v.

19
80

 X
X

X
4/

cz
/0

1/
20

20

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Displej

Typ displeje Segmentový displej

Funkce displeje Zobrazení 2 měřicích kanálů, překročení mezních hodnot, stavu připojení, síly signálu, stavu baterie, 
deaktivovatelný displej

Technická specifikace

Materiál pouzdra PC/PET (přední) 
ABS+PC+10% GF/PET (zadní)

Rozměry (Š x V x D) 69.3 x 88.0 x 29.0 mm 69.3 x 89.3 x 29.0 mm 69.3 x 87.9 x 29.0 mm

Rozsah měření Analogové (NTC): -40 až +150 °C
Digitální: Viz sondy

1. TC Typ K: -200 až 1350 °C
2. TC Typ J: -100 až 750 °C

3 TC Typ T: -200 až + 400 °C

NTC: -40 až +150 °C
PT100 (s externí sondou):

-200 až +600 °C

Přesnost (±1 číslice) Analogové (NTC): ±0.3 °C
Digitální: Viz sondy

± (0.5 °C + 0.5% of reading) NTC: ±0,3  C
Pt100: ±0,1 ° C (0 až +60 °C)

±0,2 °C (-100 až +200 °C)
±0,5 °C (další rozsahy měření)

Rozlišení Analogové (NTC): 0.1 °C / 0.1 °F
Digitální: Viz sondy

0.1 °C NTC: 0.1 °C / 0.1 °F
Pt100: 0.01 °C / 0.01 °F

Hmotnost Přibl. 255 g

Třída krytí IP IP 67 a IP 65 (s připojeným modulem testo UltraRange a komunikačním modulem WLAN), 
IP 30 (Ethernet) (každý bez sondy)

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -40 až +50 °C

Napájení

Zdroj napájení volitelně přes napájecí zdroj a micro USB (0572 5004)

Typ baterie 4 x alkalické manganové baterie typu AA
Při teplotách pod +10 °C se doporučuje používat baterie Energizer LI (0515 0572)

Životnost baterie testo UltraRange: až 3,5 roku
WLAN: 2 roky

(1h komunikační cyklus, 15 min 
měření, +25 °C, 1 připojená digitální 

NTC sonda)

testo UltraRange: až 5 let
WLAN: 2,5 roku

(1h komunikační cyklus, 15 minut 
měření, +25 °C, připojena 1 sonda 

typu K)

testo UltraRange: až 6,5 roku
WLAN: 3 roky

(1h komunikační cyklus, měření 15 
minut, + 25 ° C, připojena 1 analogová 

NTC sonda)

Rozhraní

Připojení 4x TUC  
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

4x termočlánek (Typ K, J, T)
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

2x miniDIN
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

Úložiště naměřených dat

Interval měření 5 s až 24 h (spojení přes WLAN nebo Ethernet) 
1 min až 24 h (testo UltraRange rádio)

Kanály 16 4 2

Interní úložiště (pro každý 
kanál)

min. 16,000 záznamů min. 64,000 záznamů min. 128,000 záznamů

Komunikační cyklus 5 s až 24 h (spojení přes Ethernet)
1 min až 24 h (testo UltraRange rádio nebo WLAN)

Ostatní

Nástěnný držák Součást dodávky

Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Moduly záznamníku
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Modulární příslušenství pro komunikaci přes WLAN, 

Ethernet a testo UltraRange (rádio)

Technologie testo UltraRange: rádiový dosah s velmi 

dlouhou vzdáleností a stabilitou signálu ve srovnání  

s konvenčními radiovými technologiemi

Mezinárodní rádiová oprávnění

Volně kombinovatelný se všemi moduly záznamníku 

testo 150 pro maximální pokrytí způsobů použití

Snadná instalace, servis a uvedení do provozu

Komunikační moduly pro testo 150 
a testo Saveris UltraRange Gateway

Komunikační moduly umožňují použití různých 

komunikačních technologií s moduly záznamníku testo 150. 

To znamená, že v závislosti na způsobu použití můžete 

použít buď existující infrastrukturu (WLAN nebo Ethernet), 

nebo můžete použít rádiovou technologii testo UltraRange.

S touto novou technologií máte možnost používat vlastní 

rádiovou síť s šifrovanými proprietárními signály, které 

poskytují vynikající dosah a stabilitu signálu pro použití  

v uzavřených místnostech.

Datový list
Monitorovací systém  
měřených dat testo Saveris
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Komunikační moduly

Objednací údaje

LAN/PoE komunikační modul WLAN komunikační modul

testo UltraRange 
komunikační modul

Obj. číslo 0554 9330 Obj. číslo 0554 9320

Verze pro Obj. číslo

Evropa záznamníky 0554 9311 01
Gateway 0554 9311 02

Amerika záznamníky 0554 9312 01
Gateway 0554 9312 02

Čína záznamníky 0554 9313 01
Gateway 0554 9313 02

Oblast 
APAC

záznamníky 0554 9314 01
Gateway 0554 9314 02

Příslušenství

Gateway Obj. číslo

testo UltraRange Gateway 0572 9310

Dataloggery Obj. číslo

testo 150 TUC4 záznamník 0572 3320

testo 150 TC4 záznamník 0572 3330

testo 150 DIN2 záznamník 0572 3340

LAN komunikační modul s PoE 
pro záznamníky testo 150

testo UltraRange komunikační modul 
pro záznamníky testo 150  
a testo UltraRange Gateway

LAN komunikační modul s PoE 
pro záznamníky testo 150
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Technická data

LAN/PoE  
komunikační modul

WLAN  
komunikační modul

testo UltraRange  
komunikační modul

Technická specifikace

Materiál pouzdra Plast

Rozměry (Š x V x D) 67.8 x 29.5 x 28.9 mm 67.8 x 12.2 x 28.9 mm 67.8 x 112.8 x 28.9 mm

Hmotnost Cca 45 g Cca 17 g Cca 30 g

Třída krytí IP (při připojení 
k modulu záznamníku 
testo 150)

IP 30 IP 67 IP 67

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -35 až +50 °C  -35 až +50 °C  -40 až +50 °C

Napájení

Zdroj napájení přes PoE přes TCI přes TCI

Rozhraní

Připojení LAN TCI TCI

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2

Úložiště naměřených dat

Komunikační cyklus 5 s až 24h 1 min až 24 h 1 min až 24 h

Ostatní

Rádiová frekvence – 2.4 GHz
868 MHz (Region Evropa/Čína) 

920 MHz (Region APAC) 
915 MHz (Region Amerika)

Dosah přenosu 20 m v budovách 100 m v budovách

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Komunikační moduly
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Datový list

Přesné digitální sondy pro prostředí regulované GxP

Výměna sondy během několika sekund bez datových mezer 

v dokumentaci

Velký rozsah měření teploty

Snadná manipulace a instalace

Efektivní monitorování zařízení pomocí digitálních dveřních 

kontaktů

Digitální teplotní a vlhkostní sondy 
pro modul záznamníku 
testo 150 TUC4

Digitální sondy umožňují velmi přesná měření parametrů pro 

GxP v regulovaném prostředí. Pro kalibraci sond není nutné 

přerušit měření - výměna sond probíhá během nepřetržitého 

provozu. Záznamníky nemusí být demontovány  

a v naměřených hodnotách nevznikají mezery. 

Digitální sondy je možné použít s modulem záznamníku 

testo 150 TUC4 a využívat tak výhody z univerzálnosti 

monitorovacího systému měřených dat testo Saveris: 

Používejte buď různé komunikační infrastruktury, jako 

je WLAN nebo Ethernet, nebo velmi moderní rádiové 

technologie testo UltraRange pro bezkonkurenční, 

bezpečnou a efektivní dálkovou komunikaci  

v proprietární síti.

Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

°C

%RV
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Objednací údaje / Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Digitální teplotní a vlhkostní sondy

Příslušenství

Příslušenství Obj. číslo

TUC prodlužovací kabel 2 m 0449 3302

TUC prodlužovací kabel 6 m 0449 3306

TUC prodlužovací kabel 10 m 0449 3310

Sondy Digitální krátká 
teplotní NTC sonda

Digitální kabelová 
teplotní sonda 

Pt100

Digitální krátká 
vlhkostně/teplotní 

sonda

Digitální kabelová 
vlhkostně/teplotní 

sonda

Digitální dveřní 
kontakt

Obj. číslo 0572 2162 0572 2163 0572 2164 0572 2165 0572 2161

Parametr měření °C/°F °C/°F °C/°F, %RV 
(+ °Ctd, g/m³) 

°C/°F, %RV 
(+ °Ctd, g/m³) 

–

Typ sondy NTC Pt100 NTC NTC –

Provozní teplota -30 až +50 °C

Skladovací teplota -30 až +60 °C

Rozsah měření -30 až +50 °C -85 až +150 °C -30 až +50 °C, 0 až 100 %RH 
(nekondenzující)

I/O

Přesnost systému ±0.4 °C ±0.25 °C při -49.9 až 
+99.9°C ±0.55 °C 
zbývající měřicí 

rozsah

±0.4 °C při +25 °C 
±2.0 %RV při 0 až 90 %RV

–

Rozlišení 0.1 °C 0.01 °C 0.1 °C / 0.1 %RH –

Rozměry Délka 120 mm 
Ø 20 mm

Délka 90 mm 
Ø 3 mm

Délka 105 mm 
Ø 12 mm

Délka 30 mm 
Šířka 40 mm 
Výška 7 mm

Průměr kabelu 5 mm 5 mm 2 mm

Délka kabelu 1.3 m 1.3 m 1.3 m

Krytí IP42 v systému záznamníku / sondy

Hmotnost 17.2 g 23.8 g 17.4 g 40.8 g 22.8 g

t90 °C 240 s °C 20 s °C 240 s / %RV 20 s °C 240 s / %RV 20 s –

Připojení TUC
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°C

% RV

Velmi přesné měření v prostředí regulovaném GxP

Velký rozsah měření teploty

Rozšířený rozsah sond - možnost přizpůsobení 

dle specifikací zákazníka

Krátká doba odezvy

K dispozici jsou různé kabelové verze a délky kabelů

Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
pro moduly záznamníku testo 150

Analogové teplotní sondy Testo pokrývají téměř všechny 

možné aplikace měření teploty v oblasti Life Science.

Odporové NTC sondy jsou zvláště robustní a spolehlivé. 

Kromě toho vynikají svou vysokou úrovní přesnosti a široké 

škále aplikací pro měření teploty.

Platinové odporové sondy (PT100) se používají při měření 

většího teplotního rozsahu, než jaký může být pokryt 

například odporovou NTC sondou.

Termočlánky zapůsobí flexibilním a komplexním výběrem 

vhodných senzorů pro nejrůznější aplikace.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris
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Rozměry  
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90 Obj. číslo

TC sondy

Vpichovací sonda, TC typ K s 
plochým kabelem, délka kabelu 
2 m, IP 54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +220 °C Třída 1* 7 s 0572 9001

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 800 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K

Ø 1.5 mm

800 mm -50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0644

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0645

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, PTFE, TC 
typ K Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 až +250 °C Třída 2* 5 s 0602 0646

Magnetická sonda, adhezní síla 
20 N, s magnety, pro měření na 
kovovém povrchu, TC Typ K, 
připojení: pevný kabel

Ø 20 mm
35 mm -50 až +170 °C Třída 2* 150 s 0602 4792

Magnetická sonda, adhezní síla 
10 N, s adhezními magnety, pro 
vyšší teploty, pro měření na kovo-
vém povrchu, TC Typ K, připojení: 
pevný kabel 1.6 m

Ø 21 mm

75 mm -50 až +400 °C Třída 2* 60 s 0602 4892

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro 
měření vzduchu/spalin (není vhodné 
pro měření v hutích), TC Typ K

Ø 3 mm

1000 mm
-200 až  
+1300 °C

Třída 1* 4 s 0602 5693

Ponorná měřicí špička, ohebná, TC 
Typ K

Ø 1.5 mm

500 mm -200 až  
+1000 °C

Třída 1* 5 s 0602 5792

Lehká ohebná ponorná měřicí 
špička, ideální pro měření v malých 
objemech, jako jsou Petriho misky, 
nebo pro měření povrchu (např. 
přilepením lepící páskou)

500 mmØ 0.25 mm
-200 až 
+1000 °C

Třída 1* 1 s 0602 0493

TC typ K, 2 m, FEP-tepelně izolované vedení, odolává teplotám až 
do 200°C, oválný kabel s rozměry: 2.2 mm x 1.4 mm

Teplotní sonda s objímkou pro po-
trubí o průměru 5 až 65 mm, s 
vyměnitelnou měřicí hlavicí, krátkod-
obý měřicí rozsah až do +280°C, TC 
Typ K, připojení: pevný kabel 1.2 m

-60 až +130 °C Třída 2* 5 s 0602 4592

Teplotní sonda s upínacím páskem 
na suchý zip, pro měření teplot na 
potrubí o průměru až do max.  
120 mm, Tmax +120°C, TC Typ K, 
připojení: pevný kabel 1.5 m

20 mm

395 mm -50 až +120 °C Třída 1* 90 s 0628 0020

Stacionární sonda s pouzdrem z 
ušlechtilé oceli, TC Typ K, připojení: 
pevný kabel 1.9 m Ø 6 mm

40 mm -50 až +205 °C Třída 2* 20 s 0628 7533

Vodotěsná, superrychlá jehlová 
sonda pro měření bez viditelných 
vpichů, TC Typ T, pevný kabel

150 mm

Ø 1.4 mm

-50 až +250 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

2 s 0628 0027

Sonda pro zmrazené zboží k 
zašroubování bez předvrtání; TC Typ 
T, plug-in kabel

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0603 3292

Robustní potravinářská vpichovací 
sonda se speciální rukojetí, zesílený 
kabel (PVC), TC Typ T, pevný kabel

115 mm 30 mm
Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

6 s 0603 2492

Vodotěsná standardní ponorná/
vpichovací sonda, TC Typ T, pevný 
kabel

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

7 s 0603 1293

* Podle normy 60584-2 se přesnost třídy 1 týká -40 až +1000°C (typ K), třídy 2 -40 až +1200°C (typ K), třídy 3 -200 až +40°C (typ K).

TC sondy

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
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NTC sondy / Pt100 sondy
Rozměry  
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90
Obj. číslo

NTC sondy

Vpichovací NTC sonda s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54

Ø 5 mm

90 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +125 °C ±0.5 % z nam.hodn.  
(+100 až +125 °C)
±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0572 1001

Externí teplotní sonda 12 mm, 
plug-in, bez kabelu

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

-30 až +50 °C ±0.2 °C (-30 až +50 °C) 240 s 0572 2153

Krátká sonda, IP 54

Ø 3 mm

35 mm -20 až +70 °C ±0.2 °C (-20 až +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 až +70 °C)

15 s 0628 7510

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 6 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; délka kabelu: 6 m Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

5 s 0610 1725

Stacionární sonda s hliníkovým 
pouzdrem, IP 65, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 2.4 m Ø 6 mm

40 mm -30 až +90 °C ±0.2 °C (0 až +70 °C)
±0.5 °C (zbyt.měř.rozsahu)

190 s 0628 7503

Teplotní sonda s upínacím páskem 
na suchý zip, pro měření teplot na 
potrubí o průměru až do max. 75 
mm, Tmax +75 °C, NTC, připojení: 
pevný kabel, délka kabelu: 1.5 m

30 mm

300 mm -50 až +70 °C ±0.2 °C (-25 až +70 °C)
±0.4 °C (-50 až -25.1 °C)

60 s 0613 4611

Teplotní sonda pro povrchová 
měření, pevný kabel, 2 m

40 mm
8 x 8 mm

-50 až +80 °C ±0.2 °C (0 až +70 °C) 150 s 0628 7516

Teplotní sonda k měření povrchu 
stěn, např. pro prokázání poškození 
konstrukce budov, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 3 m

-50 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.5 °C (-40 až -25.1 °C)

20 s 0628 7507

Potravinářská NTC sonda z 
ušlechtilé oceli (IP65) s PU vedením, 
připojení: pevný kabel; délka kabelu: 
1.6 m

Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0613 2211

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0613 1212

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 1.5 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; délka kabelu: 1.5 m Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

5 s 0628 0006

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0615 1212

Robustní NTC sonda okolního 
vzduchu, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +125 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

60 s 0615 1712

Teplotní sonda se suchým zipem 
(NTC), pevný kabel 1.4 m

300 mm

30 mm
-50 až +70 °C ±0.2 °C (-25 až +70 °C)

±0.4 °C (-50 až -25.1 °C)
60 s 0615 4611

Standardní teplotní sondy z programu Testo lze individuálně přizpůsobit vaší aplikaci.
Pro více informací kontaktujte svého partnera Testo.

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Analogové teplotní a vlhkostní sondy 

Pt100 sondy

Vpichovací sonda Pt100 s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP54

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -85 až +150 °C Třída A* 35 s 0572 7001

Robustní, Pt100 vodotěsná ponorná/
vpichovací sonda, pevný kabel

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbyt.měř.rozsahu)

12 s 0609 1273

Robustní potravinářská sonda Pt100 
z ušlechtilé oceli (IP65), připojení: 
pevný kabel Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0609 2272

Ohebná digitální teplotní sonda 
Pt100 pro měření na obtížně 
přístupných místech a v kapalinách

Ø 4 mm

Délka 1000 mm

-100 až +260 °C ±(0.3 °C + 0.3 % z nam.
hodn.) 
Rozlišení 0.01 °C

45 s 0618 0071

Digitální laboratorní sonda Pt100 
opláštěná sklem pro měření v 
korozivním prostředí

200 mm
Ø 6
mm

-50 až +400 °C ±(0.3 °C + 0.3 % z nam.
hodn.) (-50 až +300 °C)
±(0.4 °C + 0.6 % z nam.
hodn.) (+300.01 až +400 °C)
Rozlišení 0.01 °C

45 s 0618 7072

* Podle normy EN 60751 se přesnost tříd A a B týká -200 až +600 °C (Pt100).
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Matice sond / záznamníků

Sonda vhodná pro datalogger
Typ Sondy Obj. číslo testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

N
T

C

Vpichovací NTC sonda s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 1001 – – X

Externí teplotní sonda 12 mm, plug-in, bez kabelu 0572 2153 – – X

Krátká sonda, IP 54 0628 7510 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 6 m, IP 67 0610 1725 – – X

Stacionární sonda s hliníkovým pouzdrem, IP 65 0628 7503 – – X

Teplotní sonda se suchým zipem pro průměr potrubí až do max. 75 mm 0613 4611 – – X

Sonda pro měření povrchu 0628 7516 – – X

Teplotní sondy k měření povrchu stěn 0628 7507 – – X

Potravinářská NTC sonda z ušlechtilé oceli (IP65) s PU vedením 0613 2211 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC sonda 0613 1212 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 1.5 m, IP 67 0628 0006 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda 0615 1212 X – –

Robustní sonda okolního vzduchu 0615 1712 X – –

Teplotní sonda se suchým zipem 0615 4611 X – –

P
t1

0
0

Vpichovací sonda Pt100 s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP54 0572 7001 – – X

Robustní, vodotěsná ponorná/vpichovací sonda Pt100 0609 1273 – – X

Robustní potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli(IP65) 0609 2272 – – X

Ohebná, digitální teplotní sonda Pt100 0618 0071 X – –

Digitální laboratorní sonda Pt100 opláštěná sklem pro měření v korozivních mediích 0618 7072 X – –

T
C

Vpichovací sonda, TC Typ K s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 9001 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 800 mm, skleněné vlákno 0602 0644 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, skleněné vlákno 0602 0645 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, PTFE 0602 0646 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 20 N, s magnety 0602 4792 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 10 N, s magnety 0602 4892 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro měření ve vzduchu/v plynech 0602 5693 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná 0602 5792 – X –

Ohebná, lehká ponorná měřicí špička 0602 0493 – X –

Potrubní klešťová sonda pro potrubí o průměru 5 až 65 mm 0602 4592 – X –

Potrubní ovinovací sonda se suchým zipem 0628 0020 – X –

Stacionární sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli 0628 7533 – X –

Vodotěsná, superrychlá jehlová sonda 0628 0027 – X –

Sonda pro zmrazené zboží k zašroubování bez předvrtání 0603 3292 – X –

Robustní potravinářská vpichovací sonda se speciální rukojetí 0603 2492 – X –

Vodotěsná standardní ponorná/vpichovací sonda 0603 1293 – X – Z
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
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Integrace mnoha dalších parametrů měření 

díky vstupu 4 až 20mA nebo 0 až 10V

Standardizovaná rozhraní pro snadnou integraci

Snadné připojení k záznamníku testo 150 TUC4 

přes TUC konektor

Digitálně analogový propojovací člen 
s proudovým/napěťovým vstupem  
pro modul záznamníku testo 150 TUC4

Digitálně analogový propojovací člen umožňuje integrovat 

kromě teploty, vlhkosti a diferenčního tlaku ještě  

více měřených parametrů do monitorovacího systému 

měřených dat testo Saveris. To znamená například,  

že mohou být integrovány všechny měřicí převodníky  

se standardizovanými proudovými/napěťovými rozhraními.

Digitálně analogový propojovací člen je jednoduše 

integrován do systému testo Saveris pomocí záznamníku 

testo 150 TUC4, pomocí Ethernetu, WLAN nebo technologie 

testo UltraRange. 

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

testo Saveris
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Objednací údaje

Digitálně analogový 
propojovací člen 
pro testo 150

Obj. číslo 0572 2166

Technická specifikace

Materiál pouzdra Plast

Rozměry (Š x V x D) 85 x 100 x 38 mm

Hmotnost 240 g

Třída krytí IP IP54

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota -25 až +60 °C

Provozní teplota +5 až +45 °C

Napájení

Zdroj napájení Napájení přes záznamník testo 150 TUC4 

Typ dobíjecí baterie Li-ion

Rozhraní

Připojení
2- nebo 4-vodičový proudový/napěťový 

vstup

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4

Úložiště naměřených dat

Rozsah měření 4 až 20 mA; 0 až 10 V

Interval měření 1 min až 24 h

Interní úložiště (na kanál) 6,000 záznamů

Komunikační cyklus
v závislosti na typu komunikace 

s testo 150

Přesnost

Proudový vstup 
maximální chyba: ±0.03 rozlišení 

(min. chyba): 0.75 µA (16 Bit)  
typická chyba: 5 µA 

Napěťový vstup 
0 až 1 V maximální chyba: ±1.5 mV 
rozlišení (min. chyba): 39 µV (16 Bit) 

typická chyba: 250 µV
0 až 5 V maximální chyba: ±7.5 mV 

rozlišení (min. chyba): 0.17 mV  
typická chyba: 1.25 mV 

0 až 10 V maximální chyba: ±15 mV 
rozlišení (min. chyba): 0.34 mV  

typická chyba: 2.50 mV

Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Digitálně analogový propojovací člen
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www.testo.cz

Ověřitelný software klienta a prohlížeče včetně databáze 

pro instalaci na PC nebo na server

Rychlá lokalizace a vyhodnocení alarmů 

v grafické vizualizaci

Přístup k datům nezávislý na platformě

Přizpůsobitelná správa alarmů a hlášení

Snížená potřeba zaškolení a nižší riziko chyb díky 

intuitivnímu ovladání

Software pro správu dat měření 
v prostředí regulovaném GxP

V softwaru testo Saveris CFR jsou všechna naměřená data 

shromažďována, vizualizována a dokumentována. Soulad 

s US FDA 21CFR, část 11 a s přílohou 11 EU pokynů GMP 

jsou zaručeny maximální integritou dat, auditní stopou, 

uživatelskými úrovněmi s odlišnými uživatelskými právy  

a elektronickými podpisy. 

Webové, intuitivní rozhraní softwaru testo Saveris CFR 

umožňuje navíc identifikaci, opravu a potvrzení alarmů 

kdykoli a z jakéhokoli koncového zařízení.

Alarmy jsou v rozhraní jasně prezentovány a nelze  

je přehlédnout. Každé potvrzení alarmu musí být uzavřeno 

osobním digitálním podpisem a povinným komentářem  

k události.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

testo Saveris CFR + rozhraní
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
testo Saveris CFR + rozhraní

testo Saveris CFR software

-  správa alarmů vč. řízení eskalace

- řízení kalibrace

-  rozšířené analytické funkce bez exportu dat 

jako soubor CSV (ale volitelně také k dispozici)

-  individuální podávání zpráv na základě předpisů 

a přání uživatele

-  auditní stopa a zásady ERES (Electronic Records 

/ Electronic Signatures), na základě regulačních požadavků 

podle 21CFR část 11 a EU přílohy 11 regulací GMP

-  správa uživatelů založená na různých uživatelských 

skupinách systému Windows a příslušných platných 

položkách služeb Windows Active Directory

Rozhraní

-  jednoduché a intuitivně ovládané uživatelské rozhraní 

nezávislé na platformě

-  snadné zaškolení a vytváření obsahu školení a 

standardních pracovních postupů

-  geograficky hierarchická struktura umožňuje přiblížení 

komplexních systémů s velkým počtem míst měření

-  správa uživatelů založená na obsahu Windows Active 

Directory zákazníka

-  správa přístupových práv a práv na potvrzení alarmu

-  individualizace systému nahráním vlastních plánů 

podlaží a míst měření

Objednací údaje

testo Saveris CFR + rozhraní

Obj. číslo 0572 0182

testo Saveris CFR software 
+ Rozšíření rozhraní
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Termografie
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Termografie

Co je termografie? 

Všechny předměty, jejichž teploty jsou vyšší 

než mínus 273 stupně Celsia (absolutní 

nula), vydávají infračervené tepelné záření. 

Infračervené záření není lidským okem  

viditelné. Termokamery naproti tomu umí 

toto infračervené záření přeměnit  

na elektrické signály a znázornit  

je v termosnímku. Tím se tepelné záření  

pro člověka zviditelní.

Jednoduše vidět bezdotykově více.
S měřicími přístroji Testo vytvoříte standardizované rámcové podmínky  

pro spolehlivé výsledky

Termokamery Testo rychle a spolehlivě odhalí anomálie, 

slabá místa a poškození v průmyslové údržbě,  

při sledování výroby, ve výzkumu a vývoji. Materiály  

a stavební díly jsou kontrolovány pomocí zobrazovací 

metody naprosto nedestruktivně. Problémová místa jsou 

odhalována betzdotykově dříve, než dojde k poruše nebo 

vzniknou nebezpečná rizika požáru. Zatímco u jiných metod 

se musí kvůli revizi potrubí odkrýt velkoplošné potrubní 

systémy, u termokamery Testo stačí už jeden jediný pohled. 

Termokamery Testo pro průmyslovou termografii:

• Preventivní údržba

• Sledování mechanických a elektrických zařízení

• Kontrola výrobních procesů

• Prověřování součástek během vývoje

• Kontrola dodržování kvality

a specifikace ve stádiu vývoje
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Jak termokamery pomáhají v průmyslu?

Průmyslová údržba

Výroba a zajišťování kvality

Výzkum a vývoj

• Pravidelné kontroly při elektrické údržbě,

například rozvodné skříně

• Prevence požáru elektrických zařízení

• Podpora při preventivní mechanické údržbě

• Management inspekcí u velkých výrobních zařízení

• Kontrola chlazených stropů

• Odhalení špatně izolovaných součástí

• Optimalizace výrobních časů

• Zvýšení disponibility strojů

• Snížení zmetkovitosti

• Provádění kontrolních měření

• Tepelné chování při spojování, tváření a dělení

• Optimalizace produktivity

• Sledování hladiny v uzavřených nádržích

• Kontrola solárních zařízení

• Vizualizace slabých míst

• Kontrola tepelné změny součástí způsobené třením

• Kontrola tepelného využití montážních sestav

• Optimalizace chování při ochlazování různých součástí

• Sledování životních cyklů produktu
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Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů

S technologií testo SuperResolution až 320 x 240 pixelů

Automatické rozeznání teplého-studeného místa

Termokamera

testo 865 – zapnout, zaměřit, 
více vědět

°C

Termokamera testo 865 představuje ideální vstup do světa 

termografie. Přesvědčí vynikající kvalitou obrazu ve své 

třídě, praktickým ovládáním, dostatečnou robustností,  

aby obstála i v každodenním tvrdém pracovním prostředí  

a nabízí užitečné funkce pro ještě lepší termosnímky.

A to při progresivním poměru ceny a výkonu. 

Zapnout, zaměřit, více vědět.

Katalogový list 
testo 865

www.testo.cz
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testo 865

Objednací údaje

testo 865
Termokamera testo 865 s USB kabelem, 
síťovým zdrojem, Li-Ionovým akumulátorem, 
profesionálním softwarem, návodem  
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem  
a výstupním protokolem z výroby

Obj.č. 0560 8650

Infračervený systém termokamery

Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů

Teplotní citlivost (NETD) 120 mK

Zorné pole / 
min. vzdálenost ostření

31° x 23° / 
<0,5 m

Geometrické rozslišení 
(IFOV)

3,4 mrad

testo SuperResolution 
(pixely/IFOV)

320 x 240 pixelů / 
2,1 mrad

Obnovovací frekvence 
snímku

9 Hz

Ostření Fixní

Spektrální rozsah 7,5 ... 14 µm

Displej termokamery

Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixelů)

Možnosti zobrazení Infračervený snímek

Barevné palety Ocel, duha HC, horká-studená, šedá

Datové rozhraní

USB 2.0 Micro B 4

Měření

Měřicí rozsah -20 ... 280 °C

Přesnost ±2 °C, ±2 % z naměřené hodnoty

Nastavení 
stupeň emisivity /
odražená teplota

0,01 ... 1 / manuální

Měřicí funkce

Analyzační funkce Měření středního bodu,  
rozpoznání teplého-studeného místa, 

delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV varování 4

Vybavení kamery

Objektiv 31° x 23°

Video-stream Přes USB

Ukládání ve formátu JPG 4

Mód plného obrazu 4

Ukládání snímků

Formát souborů .bmt a .jpg; možnost exportu do .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Paměť Interní paměť (2,8 GB)

Napájení

Typ baterie Li-Ionový akumulátor s možností výměny 
na místě

Doba provozu 4 hodiny

Možnosti nabíjení V přístroji / v nabíječce (volitelně)

Síťový provoz 4

Okolní podmínky

Provozní teplota -15 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 60 °C

Vlhkost vzduchu 20 … 80 %rv nekondenzující

Krytí pouzdra 
(IEC 60529)

IP54

Vibrace (IEC 60068-2-6) 2G

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost 510 g

Rozměry (d x š x v) 219 x 96 x 95 mm

Pouzdro PC - ABS

Počítačový software

Požadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, certifikáty, záruka

Směrnice EU 2014/30/EU

Záruka 2 roky

Příslušenství    Obj. č.

Náhradní akumulátor, další Li-Ionový 
akumulátor pro prodloužení doby provozu

0515 5107

Nabíječka akumulátoru, stolní nabíječka 
pro optimalizaci doby nabíjení

0554 1103

Lepící páska pro zvýšení emisitivy,  
lepící páska např. pro lesklé povrchy  
(rolička, d: 10 m, š: 25 mm),  
ε = 0,95, teplotní odolnost do 250 °C

0554 0051

Pouzdro 0554 7808

Technická data
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Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů  

(s technologií testo SuperResolution až 320 x 240 pixelů)

S aplikací testo Thermography App

Vestavěný digitální fotoaparát

Automatické rozeznání teplého-studeného místa

Funkce testo ScaleAssist pro porovnatelné termosnímky 

při termografii budov

Funkce testo ε-Assist pro automatické zjištění stupně 

emisivity

Termokamera

testo 868 – chytrá a propojená 
termografie

°C

Propojená termografie - to Vám umožní termokamera  

testo 868. Disponuje tou nejlepší kvalitou snímků ve své 

třídě, vestavěným digitálním fotoaparátem a přesvědčí 

novými, chytrými funkcemi. 

Aplikace testo Thermography App bezdrátově integruje 

naměřené hodnoty a dělá z Vašeho chytrého telefonu nebo 

tabletu druhý displej. Kromě toho můžete pomocí aplikace 

kameru obluhovat a na místě měření vytvořit zprávu a tu 

ihned odeslat.

testo Thermography App
zdarma ke stažení

Katalogový list 
testo 868

www.testo.cz
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testo 868

Objednací údaje

testo 868
Termokamera testo 868 s rádiovým modulem 
WLAN, USB kabelem, síťovým zdrojem, 
Li-Ionovým akumulátorem, profesionálním 
softwarem, 3x testo ε-Markerem, návodem 
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem  
a výstupním protokolem z výroby

Obj.č. 0560 8681

Termosnímek bez testo 
ScaleAssist.

Termosnímek s testo ScaleAssist.

testo ScaleAssist

Poněvadž lze teplotní stupnici a interpretaci barev 

termosnímků individuálně přizpůsobovat, je možné, 

že je např. teplotné technické chování budovy špatně 

interpretováno. Funkce testo ScaleAssist řeší tento problém 

tím, že přizpůsobuje rozložení barev stupnice vnitřní  

a vnější teplotě měřeného objektu a rovněž jejich rozdílu.  

To zajišťuje objetivně porovnatelné a bezchybné 

termosnímky.

testo ε-Assist

Pro precizní termosnímky je důležité v kameře nastavit 

stupeň emisivity (ε) a odraženou teplotu zkoumaného 

objektu. To bylo doposud zdlouhavé a ve vztahu k odražené 

teplotě také špíše nepřesné. To se s funkcí testo ε-Assist 

mění: jednoduše se na měřený objekt nalepí jedna  

z dodaných referenčních nálepek. Termokamera rozpozná 

přes vestavěný digitální fotoaparát nálepku, zjistí stupeň 

emisivity a odraženou teplotu a obě hodnoty automaticky 

nastaví.

Příslušenství   Obj. č.

Náhradní akumulátor, další Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu 0515 5107

Nabíječka akumulátorů, stolní nabíječka pro optimalizaci doby nabíjení 0554 1103

testo ε-Marker (10 ks), marker pro funkci testo ε-Assist pro automatické zjištění stupně emisivity a odražené teploty 0554 0872

Pouzdro 0554 7808

testo Thermography App
S aplikací testo Thermography App se z Vašeho 
chytrého telefonu / tabletu stane druhý displej  
a dálkové ovládání Vaší termokamery testo. 
Navíc můžete s aplikací na místě měření rychle 
vytvářet protokoly měření, odesílat je nebo  
je online ukládat. Nyní zdarma ke stažení  
pro zařízení Android a iOS.
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Technická data

testo 868

Infračervený systém termokamery

Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů

Teplotní citlivost 
(NETD)

100 mK

Zorné pole / 
min. vzdálenost ostření

31° x 23° / 
<0,5 m

Geometrické rozlišení 
(IFOV)

3,4 mrad

testo SuperResolution 
(pixely/IFOV)

320 x 240 pixelů / 
2,1 mrad

Obnovovací frekvence 
snímku

9 Hz

Ostření Fixní

Spektrální rozsah 7,5 ... 14 µm

Digitální fotoaparát

Velikost snímku / 
min. vzdálenost ostření

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Displej termokamery

Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixelů)

Možnosti zobrazení Infračervený snímek / reálný snímek

Barevné palety Ocel, duha HC, studená-horká, šedá

Datové rozhraní

WLAN spojení Komunikace s testo Thermography App 
rádiový modul WLAN 

(EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)

USB 2.0 Micro B 4

Měření

Měřicí rozsahy Měřicí rozsah 1: -30 ... 100 °C 
Měřicí rozsah 2: 0 ... 650 °C

Přesnost ±2 °C, ±2 % z naměřené hodnoty

Nastavení stupně 
emisivity / odražené 
teploty

0,01 ... 1 / manuální

testo ε-Assist Automatické rozpoznání emisivity a zjištění 
odražené teploty (RTC)

Měřicí funkce

Analyzační funkce Měření středního bodu,  
rozpoznání teplého-studeného místa, delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV varování 4

Vybavení kamery

Digitální fotoaparát 4

Objektiv 31° x 23°

Video-stream Přes USB,  
přes WLAN s testo Thermography App

Ukládání ve formátu 
JPG

4

Mód plného obrazu 4

Ukládání snímků

Formát souborů .bmt a .jpg; možnost exportu do .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Paměť Interní paměť (2,8 GB)

Napájení

Typ baterie Li-Ionový akumulátor s možností výměny 
na místě

Doba provozu 4 hodiny

Možnosti nabíjení V přístroji / v nabíječce (volitelně)

Síťový provoz 4

Okolní podmínky

Provozní teplota -15 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 60 °C

Vlhkost vzduchu 20 … 80 %rv nekondenzující

Krytí pouzdra 
(IEC 60529)

IP54

Vibrace 
(IEC 60068-2-6)

2G

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost 510 g

Rozměry (d x š x v) 219 x 96 x 95 mm

Pouzdro PC - ABS

Počítačový software

Požadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, certifikáty, záruka

Směrnice EU EMV: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU

Záruka 2 roky
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testo 868
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Infračervené rozlišení 240 x 180 pixelů  

(s technologií testo SuperResolution až 480 x 360 pixelů)

Teplotní citlivost 90 mK

Vestavěný digitální fotoaparát

S aplikací testo Thermography App

Bezdrátový přenos naměřených hodnot z klešťového 

multimetru testo 770-3 a vlhkoměru testo 605i

S funkcemi testo ScaleAssist a testo ε-Assist

Termokamera

testo 871 – chytrá termografie 
pro profesionální požadavky

°C

Termokamera testo 871 nabízí velmi kvalitní detektor 

s 240 x 180 pixely, propojení přes aplikaci 

testo Thermography App, a také inovační funkce 

testo ScaleAssist a testo ε-Assist, které umožňuji  

objektivně porovnatelné a bezchybné termosnímky.

Termokamera navíc bezdrátově integruje naměřené  

hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3 a také  

z termohygrometru testo 605i (oba přístroje volitelně 

k objednání) pro ještě průkaznější termosnímky.

testo Thermography App
zdarma ke stažení

Katalogový list 
testo 871

www.testo.cz
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testo 871

Objednací údaje

testo 871
Termokamera testo 871 s rádiovým modulem 
BT/WLAN, USB kabelem, síťovým zdrojem, 
Li-Ionový akumulátorem, profesionálním 
softwarem, 3x testo ε-Markerem, návodem  
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem  
a výstupním protokolem z výroby

Obj.č. 0560 8712

testo Thermography App
S aplikací testo Thermography App se z Vašeho 
chytrého telefonu / tabletu stane druhý displej  
a dálkové ovládání Vaší termokamery testo. 
Navíc můžete s aplikací na místě měření rychle 
vytvářet protokoly měření, odesílat je nebo  
je online ukládat. Nyní zdarma ke stažení  
pro zařízení Android a iOS.

Termosnímek bez testo 
ScaleAssist.

Termosnímek s testo ScaleAssist.

testo ScaleAssist

Poněvadž lze teplotní stupnici a interpretaci barev 

termosnímků individuálně přizpůsobovat, je možné, 

že je např. teplotné technické chování budovy špatně 

interpretováno. Funkce testo ScaleAssist řeší tento problém 

tím, že přizpůsobuje rozložení barev stupnice vnitřní  

a vnější teplotě měřeného objektu a rovněž jejich rozdílu.  

To zajišťuje objetivně porovnatelné a bezchybné 

termosnímky.

testo ε-Assist

Pro precizní termosnímky je důležité v kameře nastavit 

stupeň emisivity (ε) a odraženou teplotu zkoumaného 

objektu. To bylo doposud zdlouhavé a ve vztahu k odražené 

teplotě také špíše nepřesné. To se s funkcí testo ε-Assist 

mění: jednoduše se na měřený objekt nalepí jedna  

z dodaných referenčních nálepek. Termokamera rozpozná 

přes vestavěný digitální fotoaparát nálepku, zjistí stupeň 

emisivity a odraženou teplotu a obě hodnoty automaticky 

nastaví.

Příslušenství    Obj. č.

Náhradní akumulátor, další Li-Ionový 
akumulátor pro prodloužení doby provozu

0515 5107

Nabíječka akumulátorů, stolní nabíječka 
pro optimalizaci doby nabíjení

0554 1103

testo ε-Marker (10 ks), marker  
pro funkci testo ε-Assist pro automatické 
zjištění stupně emisivity a odražené 
teploty

0554 0872

Pouzdro 0554 7808

Prvotní akreditovaná kalibrace
- 3 body ve středu displeje

31 0102 0104

Prvotní akreditovaná kalibrace
- 5 kalibračních bodů displeje

31 0102 0105

Kompatibilní měřicí přístroje  
pro průkaznější termosnímky  Obj. č.           

Termohygrometr testo 605i  
s ovládáním pomocí chytrého telefonu,  
vč. baterií a výstupního protokolu z výroby 
• Měření teploty a vlhkosti vzduchu
•  Přímý přenost naměřených hodnot

do termokamery testo 871 přes
Bluetooth a rozeznání míst ohrožených
tvorbou plísně na principu semaforu

0560 1605

Klešťový mulitmetr testo 770-3 
vč. baterií a 1 sady měřicích kabelů 
•  Jednoduchá manipulace díky plně

zasunutelnému rameni kleští
•  Automatické rozpoznání střídavého

a stejnosměrného proudu (AC/DC) 
a velký dvouřádkový displej

•  Přenos naměřených hodnot
do termokamery testo 871 
přes Bluetooth

0590 7703
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Technická data

testo 871

Infračervený systém termokamery

Infračervené rozlišení 240 x 180 pixelů

Teplotní citlivost 
(NETD)

90 mK

Zorné pole / 
min. vzdálenost ostření

35° x 26° / 
<0,5 m

Geometrické rozlišení 
(IFOV)

2,6 mrad

testo SuperResolution 
(pixely/IFOV)

480 x 360 pixelů / 
1,6 mrad

Obnovovací frekvence 
snímku

9 Hz

Ostření Fixní

Spektrální rozsah 7,5 ... 14 µm

Digitální fotoaparát

Velikost snímku / 
min. vzdálenost ostření

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Displej termokamery

Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixelů)

Možnosti zobrazení Infračervený snímek / reálný snímek

Barevné palety Ocel, duha HC, studená - horká, šedá

Datové rozhraní

WLAN spojení Komunikace s testo Thermography App

Bluetooth1) Přenos naměřených hodnot  
z termo-hygrometru testo 605i, 

 klešťového multimetru testo 770-3 
(volitelně)

USB 2.0 Micro B 4

Měření

Měřicí rozsahy Měřicí rozsah 1: -30 ... 100 °C 
Měřicí rozsah 2: 0 ... 650 °C

Přesnost ±2 °C, ±2 % z naměřené hodnoty

Nastavení stupně 
emisivity / odražené 
teploty

0,01 ... 1 / manuální

testo ε-Assist Automatické rozpoznání emisivity a zjištění 
odražené teploty (RTC)

Měřicí funkce

Analyzační funkce Měření středního bodu,  
rozpoznání teplého-studeného místa, delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV varování 4

Vlhkostní mód 
(manuálně)

4

Měření vlhkosti 
vlhkoměřem1)

Automatický přenos naměřené hodnoty  
z termohygrometru testo 605i přes Bluetooth 

(přístroj musí být objednán zvlášť)

Solární mód 
(manuálně)

Zadání hodnoty slunečního záření

Elektro-mód 
(manuálně)

Zadání proudu, napětí nebo příkonu

Elektrické měření 
klešťovým 
multimetrem1)

Automatický přenos naměřené hodnoty 
z klešťového multimetru testo 770-3 přes 

Bluetooth (přístroj musí být objednán zvlášť)

Vybavení kamery

Digitální fotoaparát 4

Objektiv 35° x 26°

Video-stream Přes USB;  
přes WLAN s testo Thermography App

Ukládání ve formátu 
JPG

4

Mód plného obrazu 4

Ukládání snímků

Formát souborů .bmt a .jpg; možnost exportu do .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Paměť Interní paměť (2,8 GB)

Napájení

Typ baterie Li-Ionový akumulátor s možností výměny 
na místě

Doba provozu 4 hodiny

Možnosti nabíjení V přístroji / v nabíječce (volitelně)

Síťový provoz 4

Okolní podmínky

Provozní teplota -15 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 60 °C

Vlhkost vzduchu 20 … 80 %rv nekondenzující

Krytí pouzdra 
(IEC 60529)

IP54

Vibrace 
(IEC 60068-2-6)

2G

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost 510 g

Rozměry (d x š x v) 219 x 96 x 95 mm

Pouzdro PC - ABS

Počítačový software

Požadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, zkoušky, záruka

Směrnice EU EMV: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU

Záruka 2 roky
1) Licence pro rádiový provoz v EU, EFTA, USA, Kanadě, Austrálii,

Turecku.
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Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů  

(s technologií testo SuperResolution 640 x 480 pixelů)

Teplotní citlivost 60 mK

Vestavěný digitální fotoaparát a laserový zaměřovač

S aplikací testo Thermography App

Bezdrátový přenos naměřených hodnot z klešťového 

multimetru testo 770-3 a vlhkoměru testo 605i

S funkcemi testo ScaleAssist a testo ε-Assist

Termokamera

testo 872 – chytrá termografie 
s velmi vysokou kvalitou obrazu.

°C

Termokamera testo 872 přesvědčí rozlišením  

320 x 240 pixelů, velmi dobrou teplotní citlivostí, mnoha 

inovačními funkcemi, připojením k chytrému telefonu  

přes aplikaci testo Thermography App a nejlepším  

poměrem výkonu a ceny ve své třídě.

Navíc termokamera testo 872 bezdrátově integruje  

hodnoty naměřené klešťovým multimetrem testo 770-3  

a také termo-hygrometrem testo 605i (oba přístroje volitelně 

k dostání) pro ještě průkaznější termosnímky.

testo Thermography App
zdarma ke stažení

Katalogový list 
testo 872

www.testo.cz
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testo 872

Objednací údaje

Příslušenství    Obj. č.

Náhradní akumulátor, další Li-Ionový 
akumulátor pro prodloužení doby provozu

0515 5107

Nabíječka akumulátorů, stolní nabíječka 
pro optimalizaci doby nabíjení

0554 1103

testo ε-Marker (10 ks), marker  
pro funkci testo ε-Assist pro automatické 
zjištění stupně emisivity a odražené 
teploty

0554 0872

Pouzdro 0554 7808

Prvotní akreditovaná kalibrace
- 3 body ve středu displeje

31 0102 0104

Prvotní akreditovaná kalibrace
- 5 kalibračních bodů displeje

31 0102 0105

Kompatibilní měřicí přístroje  
pro průkaznější termosnímky    Obj. č. 

Termohygrometr testo 605i  
s ovládáním pomocí chytrého telefonu,  
vč. baterií a výstupního protokolu z výroby 
• Měření teploty a vlhkosti vzduchu
•  Přímý přenost naměřených hodnot

do termokamery testo 872 přes
Bluetooth a rozeznání míst ohrožených
tvorbou plísně na principu semaforu

0560 1605

Klešťový mulitmetr testo 770-3 
vč. baterií a 1 sady měřicích kabelů 
•  Jednoduchá manipulace díky plně

zasunutelnému rameni kleští
•  Automatické rozpoznání střídavého

a stejnosměrného proudu (AC/DC) 
a velký dvouřádkový displej

•  Přenos naměřených hodnot
do termokamery testo 872 
přes Bluetooth

0590 7703

testo 872
Termokamera testo 872 s rádiovým modulem 
BT/WLAN, USB kabelem, síťovým zdrojem, 
Li-Ionovým akumulátorem, profesionálním 
softwarem, 3x testo ε-Markerem, návodem  
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem  
a výstupní protokol z výroby

testo Thermography App
S aplikací testo Thermography App se u Vašeho 
chytrého telefonu/tabletu stane druhý displej 
a dálkové ovládání Vaší termokamery testo. 
Navíc můžete vytvářet s aplikací App na místě 
měření rychle kompaktní zprávy, odesílat je nebo 
je online ukládat. Nyní zdarma ke stažení pro 
Android nebo iOS.

Termosnímek bez testo 
ScaleAssist

Termosnímek s testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Poněvadž lze teplotní stupnici a interpretaci barev 

termosnímků individuálně přizpůsobovat, je možné, 

že je např. teplotné technické chování budovy špatně 

interpretováno. Funkce testo ScaleAssist řeší tento problém 

tím, že přizpůsobuje rozložení barev stupnice vnitřní  

a vnější teplotě měřeného objektu a rovněž jejich rozdílu.  

To zajišťuje objetivně porovnatelné a bezchybné 

termosnímky.

testo ε-Assist

Pro precizní termosnímky je důležité v kameře nastavit 

stupeň emisivity (ε) a odraženou teplotu zkoumaného 

objektu. To bylo doposud zdlouhavé a ve vztahu k odražené 

teplotě také špíše nepřesné. To se s funkcí testo ε-Assist 

mění: jednoduše se na měřený objekt nalepí jedna  

z dodaných referenčních nálepek. Termokamera rozpozná 

přes vestavěný digitální fotoaparát nálepku, zjistí stupeň 

emisivity a odraženou teplotu a obě hodnoty automaticky 

nastaví.

Obj.č. 0560 8721
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Infračervený systém termokamery

Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů

Teplotní citlivost 
(NETD)

60 mK

Zorné pole / 
min. vzdálenost ostření

42° x 30° / 
<0,5 m

Geometrické rozlišení 
(IFOV)

2,3 mrad

testo SuperResolution 
(pixely/IFOV)

640 x 480 pixelů 
1,3 mrad

Obnovovací frekvence 
snímku

9 Hz

Ostření Fixní

Spektrální rozsah 7,5 ... 14 µm

Digitální fotoaparát

Velikost snímku / 
min. vzdálenost ostření

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Displej termokamery

Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixelů)

Digitální zoom 2x, 4x

Možnosti zobrazení Infračervený snímek / reálný snímek

Barevné palety Ocel, duha, duha HC,  
studená-horká, modrá-červená, šedá, 
inverzní šedá, sépie, Testo, ocel HT

Datové rozhraní

WLAN Connectivity Komunikace s testo Thermography App

Bluetooth1) Přenos naměřených hodnot  
z termo-hygrometru testo 605i, 

 klešťového multimetru testo 770-3 
(volitelně)

USB 2.0 Micro B 4

Měření

Měřicí rozsahy Měřicí rozsah 1: -30 ... 100 °C 
Měřicí rozsah 2: 0 ... 650 °C

Přesnost ±2 °C, ±2 % z naměřené hodnoty

Nastavení stupně 
emisivity / odražené 
teploty

0,01 ... 1 / manuální

testo ε-Assist Automatické rozpoznání emisivity a zjištění 
odražené teploty (RTC)

Měřicí funkce

Analyzační funkce Měření středního bodu,  
rozpoznání horkých/studených bodů, delta 
T, kalkulace oblastí min./max. (Min-Max on 

area)

testo ScaleAssist 4

IFOV varování 4

Vlhkostní mód 
(manuálně)

4

Měření vlhkosti 
vlhkoměřem1)

Automatický přenos naměřené hodnoty  
z termo-hygrometru testo 605i přes 

Bluetooth (přístroj musí být objednán zvlášť)

Solární mód 
(manuálně)

Zadání hodnoty slunečního záření

Elektro-mód 
(manuálně)

Zadání proudu, napětí nebo příkonu

Elektrické měření 
klešťovým 
multimetrem1)

Automatický přenos naměřené hodnoty 
z klešťového multimetru testo 770-3 přes 

Bluetooth (přístroj musí být objednán zvlášť )

Vybavení kamery

Digitální fotoaparát 4

Objektiv 42° x 30°

Laser2) Laserová třída 2

Video-stream Přes USB;  
přes WLAN s testo Thermography App

Ukládání ve formátu 
JPG

4

Mód plného obrazu 4

Ukládání snímků

Formát souborů .bmt a .jpg; možnost exportu do .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Paměť Interní paměť (2,8 GB)

Napájení

Typ baterie Li-Ionový akumulátor s možností výměny 
na místě

Doba provozu 4 hodiny

Možnosti nabíjení V přístroji / v nabíječce (volitelně)

Síťový provoz 4

Okolní podmínky

Provozní teplota -15 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 60 °C

Vlhkost vzduchu 20 … 80 %rv nekondenzující

Krytí pouzdra 
(IEC 60529)

IP54

Vibrace 
(IEC 60068-2-6)

2G

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost 510 g

Rozměry (d x š x v) 219 x 96 x 95 mm

Pouzdro PC - ABS

Počítačový software

Požadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, zkoušky, záruka

Směrnice EU EMV: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU

Záruka 2 roky
1) Licence pro rádiový provoz v EU, EFTA, USA, Kanadě, Austrálii,
Turecku
2) S výjimkou USA, Číny a Japonska

Technická data

testo 872
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Velikost detektoru 160 x 120 pixelů

Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů

Teplotní citlivost < 50 mK

Integrovaný fotoaparát s osvětlovacími LED diodami

Výměnné objektivy

Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní

Měření vysokých teplot do 550 °C

Termokamera

testo 875i
– vstup do profesionální termografie

°C

rv

Termokamera testo 875 rychle a spolehlivě odhalí odchylky

a slabá místa u materiálů a součástí. Pomocí zobrazovací

metody jsou bezdotykově odhalovány energetické ztráty

a tepelné mosty u budov a také závady nebo přehřívání

u průmyslových zařízení. Zatímco u jiných metod se musí

kabelové a potrubní systémy velkoplošně odkrýt,

s termokamerou testo 875 stačí již jeden jediný pohled.

Technologie SuperResolution zvyšuje v softwaru 

testo IR-Soft rozlišení termokamer testo 875i 

ze 160 x 120 pixelů na 320 x 240 pixelů. 

To je čtyřikrát více naměřených hodnot, 

což umožní detekci ještě menších objektů.

www.testo.cz
www.termokamery-testo.cz
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testo 875i

Funkce 
počítačového softwaru: 
překrytí obrazu TwinPix

Výměnné objektivy

Solární mód
Ke každému měření je možné do kamery zadat intenzitu slunečního
záření. Tato hodnota se ukládá ke každému termosnímku.

Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
S 19 200 měřicími teplotními body jsou měřené objekty
detekovány s velmi dobrou kvalitou obrazu jasně a přesně.

Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů
S technologií SuperResolution se kvalita obrazu zlepší o jednu
třídu, tzn. že rozlišení termosnímků je čtyřikrát vyšší.

Funkce je obsažena v termokamerách testo 875-1i, testo 875-2i
a v testo 875-2i sada.

Teplotní citlivost < 50 mK
Díky teplotnímu rozlišení < 50 mK jsou vidět i ty nejmenší teplotní
rozdíly.

Integrovaný digitální fotoaparát
Paralelně s termosnímkem se ukládá ke každému měřenému
objektu také reálný snímek.

Automatické rozeznání horkých a studených bodů
Kritické teplotní stavy se přímo zobrazí pomocí funkce
automatického rozeznání horkých a studených bodů.

Výhody testo 875i

Speciální mód měření pro detekci míst 
ohrožených tvorbou plísní
Pomocí externě naměřené okolní teploty a vlhkosti vzduchu a rovněž
změřené povrchové teploty se vypočítá hodnota vlhkosti každého
měřeného bodu a na displeji se zobrazí jako skutečný vlhkostní
snímek.
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Ochranné sklo objektivu

Intuitivní obsluha

není k dispozici–

Invračervený systém termokamery
Typ detektoru
Teplotní citlivost (NETD)
Zorné pole / min. vzdálenost ostření

Obnovovací frekvence snímku
Ostření
Spektrální rozsah
Digitální fotoaparát
Velikost snímku / min. vzdálenost ostření
Displej termokamery
Displej
Možnosti zobrazení 

Video-výstup
Barevné palety

Měření
Teplotní rozsah

Měření vysokých teplot - volitelně
Přesnost

Nastavení stupně emisivity / 
odražená teplota
Měřící funkce
Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti
(manuálním zadáním)
Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní sondou**
(automatický přenos měřené hodnoty v reálném čase)

Analyzační funkce

Solární mód

Vybavení termokamery

Osvětlovací LED diody
Digitální fotoaparát

Standardní objektiv
Výměnný objektiv - volitelně
Laser*** (klasifikace laseru 635 nm, třída 2 )
Hlasový záznam

Videostreaming (přes USB)
Ukládání snímků
Formát souborů
Paměťové médium
Napájení
Typ baterií
Provozní čas
Možnosti nabíjení
Síťový provoz
Okolní podmínky
Rozsah provozní teploty
Rozsah skladovací teploty
Vlhkost vzduchu
Krytí pouzdra (IEC 60529)
Vibrace (IEC 60068-2-6)
Fyzikální vlastnosti
Hmotnost
Rozměry (d x š x v) in mm
Montáž na stativ
Pouzdro
Počítačový software
Požadavky na systém

Normy, certifikáty, záruka
Směrnice EU
Záruka 

s výjimkou USA, Japonska a Číny

FPA 160 x 120 pixelů, a.Si

33 Hz*

7,5 ... 14 µm

3,5" LCD s 320 x 240 pixely

USB 2.0
10 (ocel, duha, duha HC, studená-horká, modrá-

červená, šedá, šedá inverzní, sépie, Testo, ocel HT)

+350 ... +550 °C
±2 °C, ±2% z n.h. ±3%
z n.h. (+350 ... +550 °C)

0,01 ... 1 / 
manuální

32° x 23°

640 x 480 pixelů / 0,4 m

souprava sluchátka s
mikrofonem a kabel

až 2 měřicí body,
rozeznání horkých
a studených bodů

(     )

pouze infra-snímek /pouze reálný snímek / 
infra-snímek a reálný snímek

< 50 mK při 30 °C
32° x 23° / 0,1 m (standardní objektiv), 

9° x 7° / 0,5 m (teleobjektiv)
Geometrické rozlišení (IFOV) 3,3 mrad (standardní objektiv), 

1,0 mrad (teleobjektiv)

.bmt;  možnost exportu do .bmp, .jpg, .png, .csv,.xls
SD karta 2 GB (cca 2 000 snímků)

rychlonabíjecí, Li-Ionové s možností výměny na místě
4 hodiny

v přístroji / v nabíječce (volitelně)
ano

-15 °C ... +40 °C
-30 °C ... +60 °C

20% ... 80% nekondenzující
IP 54
2G

cca 900 g
152 x 108 x 262

M6
ABS

2004 / 108 / EG
2 roky

Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista,   
Windows 7/8/10 (Service Pack 1), rozhraní USB 2.0

SuperResolution (pixely / IFOV) - volitelně 320 x 240 pixelů / 
2,1 mrad (standardní objektiv), 

0,6 mrad (teleobjektiv)

***

v rámci EU a pro export do uvolněných zemí, jinak 9 Hz*standardně

volitelně(    ) rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, Chorvatsku, USA, Kanadě, 
Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonézii

**

9° x 7°

manuální

–
±2 °C, ±2%
z nam.hodn.

testo 875-1i testo 875-2i

-30 ... +100 °C / 
0 ... +350 °C ( přepínatelný)

–

–

–

–

–

až 2 měřicí body,
rozeznání horkých
a studených bodů,
izotermy,
měření oblastí
(kalkulace min. / max.)

Technická data testo 875i
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testo 875i

160 x 120 pixelů

Přehled variant

Charakteristika

* v rámci EU a pro export do uvolněných zemí, jinak 9 Hz
** s výjimkou USA, Číny a Japonska

Ochranné sklo objektivu

Náhradní akumulátor

Rychlonabíječka

testo 
875-2i

Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní
sondou*** (automatický přenos měřené
hodnoty v reálném čase)

SuperResolution

Detektor

< 50 mKTeplotní citlivost (NETD)

33 Hz*Obnovovací frekvence

-30 ... +350 °CTeplotní rozsah

Měření vysokých teplot do 550 °C

Hlasový záznam pomocí sluchátka a
mikrofonu

Integrované osvětlovací LED diody

Objektiv 32° x 23°

Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti
(manuálním zadáním)

Laser**

Integrovaný digitální fotoaparát

Automatické rozeznání horkých a
studených bodů

Solární mód

Výměnný teleobjektiv 9° x 7°

Zobrazení izoterm v přístroji

Kalkulace oblastí min. / max.

součást dodávky volitelně(      )

(      )

(      )(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      ) (      )

*** rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, Chorvatsku, USA,
Kanadě, Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonézii
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Objednací údaje

Termokamera testo 875-2i sada 
v robustním kufru vč. profesionálního softwaru, Soft-Case,
transportního popruhu, SD karty, USB kabelu, hadříku na
čištění objektivu, síťového zdroje, Li-Ionového akumulátoru
a adaptéru pro montáž na stativ

Sada testo 875-2i obsahuje
navíc k výbavě termokamery
testo 875-2i:
· teleobjektiv 9° x 7°
· ochranné sklo objektivu
· náhradní akumulátor
· rychlonabíječku

Termokamera testo 875-2i 
v robustním kufru vč. profesionálního softwaru, Soft-Case,
transportního popruhu, SD karty, USB kabelu, hadříku na
čištění objektivu, síťového zdroje, Li-Ionového akumulátoru
a adaptéru pro montáž na stativ

Termokamery testo 875i

0563 0875 V3

0563 0875 V2

Obj.č.
testo 

875-1i

(      )

(      )

(      )

(      )

testo 
875-2i sada

–

–

–

–

–

–

–

–

Termokamera testo 875-1i 
v robustním kufru vč. profesionálního softwaru, Soft-Case,
transportního popruhu, SD karty, USB kabelu, hadříku na
čištění objektivu, síťového zdroje, Li-Ionového akumulátoru
a adaptéru pro montáž na stativ

0563 0875 V1

Prvotní akreditovaná kalibrace termokamery
Jeden objektiv, třemi kalibračními body ve středu displeje
Jeden objektiv, třemi kalibračními body v pěti bodech displeje 31 0102 0105

31 0102 0104

Lepící páska pro úpravu emisivity. Lepící páska např. pro
lesklé povrchy (rolička, d: 10 m, š: 25 mm), e=0,95, odolná
teplotě do +250 °C

0554 0051

Rychlonabíječka. Stolní rychlonabíječka
pro dva akumulátory pro optimalzaci doby
nabíjení.

0554 8801

Náhradní akumulátor. Dodatečný Li-Ionový
akumulátor pro prodloužení provozní doby.

Měření vysokých teplot 
do 550 °C (pouze testo 875-2i)
Měření vlhkosti rádiovou 
vlhkostní sondou*** (pouze testo 875-2i)

SuperResolution. Čtyřikrát více
naměřených hodnot pro ještě detailnější
analýzu termosnímků.

0554 8802            

2)

2)  3)

0554 7806

Ochranné sklo objektivu. Speciální ochran-
né sklo z germania pro optimální ochranu
objektivu před prachem a poškrábáním.

0554 8805            

Obj.č.
(dovybavení)

E1

5.810,-

D1
2.600,-

G1
17.490,-

B1
na dotaz

S1

standard

C1

7.260,-

Kód1) (počá-
teční vybavení
testo 875i)

2) Obraťte se, prosím, na náš servis
3) Včetně zabudování

1) Při objednávce formou počátečního vybavení obdržíte příslušenství přímo v kufru.
Příklad: testo 875-1i vč. ochranného skla objektivu a náhradního akumulátoru: 
obj.č. 0563 0875 V1 C1 D1

Příslušenství

Teleobjektiv 9° x 7°
(pouze testo 875-2i)

2)A1
55.400,-
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Velikost detektoru 320 x 240 pixelů

Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů

Teplotní citlivost < 50 mK

Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami

Speciální mód měření pro detekci míst 

ohrožených tvorbou plísní

Měření vysokých teplot do 550 °C

Termokamera

testo 882 – spolehlivá termografie
s vysokým rozlišením obrazu

°C

rv

S termokamerou testo 882 spolehlivě a bezpečně

zkontrolujete materiály a součásti. Přístroj testo 882

– v ergonomickém pistolovém designu Vás přesvědčí

svými termosnímky s velmi vysokým rozlišením a vysokou

teplotní citlivostí. Naprosto nedestruktivně tak rozeznáte

na měřeném objektu každý detail a ještě snadněji odhalíte

odchylky a slabá místa i z velké vzdálenosti. Pro Vás to

znamená: při termografii více vidět a mít ještě větší jistotu!

www.testo.cz
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testo 882

Výhody testo 882

Funkce 
počítačového softwaru:: 
překrytí obrazu TwinPix

Integrovaný digitální fotoaparát 
s osvětlovacími LED diodami 

Solární mód
Ke každému měření je možné do kamery zadat intenzitu
slunečního záření. Tato hodnota se ukládá ke každému
termosnímku.

Velikost detektoru 320 x 240 pixelů
Se 76 800 měřícími teplotními body jsou měřené objekty
detekovány s vynikající kvalitou obrazu jasně a přesně.

Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů
S technologií SuperResolution se kvalita obrazu zlepší o jednu
třídu, tzn. že rozlišení termosnímků je čtyřikrát vyšší.

Teplotní citlivost < 50 mK
Díky teplotnímu rozlišení < 50 mK jsou vidět i ty nejmenší teplotní
rozdíly.

Velké zorné pole díky úhlu objektivu 32°
Se standardním objektivem 32° se ihned rozpoznají velké výřezy
snímku a jediným pohledem se zachytí rozložení teploty
měřeného objektu.

Měření vysokých teplot do 550 °C
Pomocí volitelného měření vysokých teplot lze měřící rozsah
flexibilně rozšířit až na 550 °C.

Speciální mód měření pro detekci míst 
ohrožených tvorbou plísní
Pomocí externě naměřené okolní teploty a vlhkosti vzduchu a
rovněž změřené povrchové teploty se vypočítá hodnota vlhkosti
každého měřeného bodu a na displeji se zaobrazí jako skutečný
vlhkostní snímek.

168



Infračervený systém termokamery
Typ detektoru
Teplotní citlivost (NETD)
Zorné pole / min. vzdálenost ostření

Obnovovací frekvence snímku
Ostření
Spektrální rozsah
Digitální fotoaparát
Velikost snímku / min. vzdálenost ostření
Displej termokamery
Displej
Možnosti zobrazení 

Video-výstup
Barevné palety

Měření
Teplotní rozsah
Měření vysokých teplot - volitelně
Přesnost

Nastavení stupně emisivity / odražená teplota

Měřící funkce
Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti
(manuálním zadáním)
Měření vlhkostí rádiovou vlhkostní sondou**
(automatický přenos měřené hodnoty v reálném čase)

Analyzační funkce
Solární mód

Vybavení termokamery

Osvětlovací LED diody
Digitální fotoaparát

Motorické ostření
Standardní bojektiv
Laser*** (klasifikace laseru 635 nm, třída 2 )
Hlasový záznam
Videostreaming (přes USB)
Ukládání snímků
Formát souborů
Paměťové médium
Napájení
Typ baterií
Provozní čas
Možnosti nabíjení
Síťový provoz
Okolní podmínky
Rozsah provozní teploty
Rozsah skladovací teploty
Vlhkost vzduchu
Krytí pouzdra (IEC 60529)
Vibrace (IEC 60068-2-6)
Fyzikální vlastnosti
Hmotnost
Rozměry (d x š x v) v mm
Montáž na stativ
Poudro
Počítačový software
Požadavky na systém

Normy, certifikáty, záruka
Směrnice EU
Záruka

standardně
volitelně

FPA 320 x 240 pixelů, a.Si
< 50 mK při 30 °C

33 Hz*
manuální a motorické

8 ... 14 µm

3,5" LCD s 320 x 240 pixely

USB 2.0
10 (ocel, duha, duha HC, studená-horká, modrá-červená, šedá,

šedá inverzní, sépie, Testo, ocel HT)

-20 ... +100 °C / 0 ... +350 °C (přepínatelný)
+350 ... +550 °C

±2 °C, ±2% z nam.hodn.
± 3% z nam.hodn. (+350 ... +550 °C)

0,01 ... 1 / manuálně

32° x 23°

640 x 480 pixelů / 0,4 m

souprava sluchátka s mikrofonem propojená kabelem

až 2 měřicí body, rozeznání horkých a studených bodů, 
izotermy, měření oblastí (kalkulace min. / max.)

pouze infra-snímek / 
pouze reálný snímek / 
infra a reálný snímek

32° x 23° / 0,2 m
Geometrické rozlišení (IFOV) 1,7 mrad

.bmt;  možnost exportu do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls*
SD karta 2 GB (cca 1 000 snímků)

rychlonabíjecí, Li-Ionové s možností výměny na místě
4 hodiny

v přístroji / v nabíječce (volitelně)
ano

-15 °C ... +40 °C
-30 °C ... +60 °C

20% ... 80% nekondenzující
IP 54
2G

cca 900 g
152 x 108 x 262

M6
ABS

2004 / 108 / EG
2 roky

Windows XP (Service Pack 3), Windows 8 (Service Pack 1), 
Windows Vista, rozhraní USB 2.0

SuperResolution (pixely / IFOV) - volitelně 640 x 480 pixelů / 
1,1 mrad

Hlasový záznam pomocí soupravy
sluchátka a mikrofonu

Intuitivní obsluha

Technická data testo 882

(    )

(    )
** rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, 

Chorvatsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile,
Mexiku, Novém Zélandu, Indonézii

* v rámci EU a pro export do uvolněných zemí, jinak 9 Hz

*** s výjimkou USA, Japonska a Číny
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testo 882
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Přehled Objednací údaje

320 x 240 pixelů

Charakteristika

Ochranné sklo objektivu z germania

Náhradní akumulátor

Rychlonabíječka

Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní
sondou*** (automatický přenos měřené
hodnoty v reálném čase)

SuperResolution

Detektor

< 50 mKTeplotní citlivost (NETD)

33 Hz*Obnovovací frekvence

-20 ... +350 °CTeplotní rozsah

Měření vysokých teplot do 550 °C

Hlasový záznam pomocí soupravy slu-
chátka a mikrofonu

Integrované osvětlovací LED diody

Objektiv 32° x 23°

Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti
(manuálním zadáním)

Laser**

Integrovaný digitální fotoaparát

Automatické rozeznání horkých a
studených bodů

Solární mód

Motorické ostření

Zobrazení izoterm v přístroji

Kalkulace oblastí min. / max.

Termokamera testo 882 
v robustní kufru vč. profesio-
nálního softwaru,
Soft-Case, transportního
popruhu, SD karty, USB
kabelu, síťového zdroje,
Li-Ionového akumulátoru,
adaptéru pro montáž na
stativ, hadříku na čištění
objektivu, soupravy slu-
chátka s mikrofonem

Termokamera testo 882

0560 0882

Obj.č.

Lepící páska pro úpravu emisivity. Lepící páska např. pro
lesklé povrchy (rolička, d: 10 m, š: 25 mm), e=0,95, odolná
teplotě do +250 °C

0554 0051

Rychlonabíječka. Stolní rychlonabíječka
pro dva akumulátory pro optimalzaci doby
nabíjení.

Příslušenství

0554 8801

Náhradní akumulátor. Dodatečný Li-Ionový
akumulátor pro prodloužení provozní doby.

Měření vysokých teplot 
do 550 °C
Měření vlhkosti rádiovou 
vlhkostní sondou***

SuperResolution. Čtyřikrát více
naměřených hodnot pro ještě detailnější
analýzu termosnímků.

0554 8802

2)

2)  3)

0554 7806

Ochranné sklo objektivu. Speciální ochran-
né sklo z germania pro optimální ochranu
objektivu před prachem a poškrábáním.

0554 8805

(dovybavení)
Obj.č.

E1

5.540,-

D1
2.770,-

G1
17.580,-

B1
7.730,-

S1
součástí
dodávky

C1

7.260,-

Kód1) (počá-
teční vybavení)

2) Obraťte se, prosím, na náš servis.

3) Včetně zabudování

testo 882

* v rámci EU a pro export do uvolněných zemí, jinak 9 Hz
** s výjimkou USA, Číny a Japonska

součást dodávky volitelně(      )

*** rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, 
Chorvatsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu,
Indonézii

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

1) Při objednávce formou počátečního vybavení obdržíte příslušenství přímo v kufru.
Příklad: testo 882 vč. ochranného skla objektivu a náhradního akumulátoru: 
Obj.č. 0560 0882 C1 D1

Prvotní akreditovaná kalibrace
Jeden objektiv, třemi kalibračními body ve středu displeje
Jeden objektiv, třemi kalibračními body v pěti bodech displeje

31 0102 0104 
31 0102 0105 
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testo 885

www.testo.cz

Produktový Datasheet

Infračervené rozlišení: 320 x 240 pixelů 

Technologie testo SuperResolution: 640 x 480 pixelů

Teplotní citlivost < 30 mK

Flexibilita díky otočné rukojeti a díky otočnému vyklápěcímu displeji

Vyměnitelné objektivy

Režim měření pro detekci oblastí s rizikem vzniku plísně

Vysokoteplotní měření až do 1200 °C

Asistent panoramatického snímku

Technologie SiteRecognition

Termokamera

testo 885 – profesionální, všestranná 
a přesná termografie

°C

Termokamera testo 885 je profesionální měřicí přístroj 

pro velmi přesné odhalení anomálií a poškození plášťů 

budov nebo interiérů. Vysoce kvalitní infračervený měřicí 

systém znamená, že lze spolehlivě rozpoznat ztráty energie 

nebo teplotní mosty v pláštích budov, což umožňuje 

provádět komplexní energetické konzultace. Vnitřní ztráty 

lze spolehlivě lokalizovat, aniž by bylo nutné demontovat 

kabelové nebo potrubní systémy. Intuitivní testo 885  

s otočnou rukojetí, vyklápěcím displejem a mnoha 

užitečnými funkcemi, jako je asistent panoramatického 

snímku a automatické ostření, umožňuje provádět rychlé 

kontroly na místě, i komplexní konzultace s odborníkem  

v oblasti energetiky doplněné odborným hlášením a to vše 

jednoduše, spolehlivě a profesionálně.

%RH
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testo 885

Údaje pro objednávky

Příslušenství
Obj. č.

(dodatečné)
Kód1)

(počáteční výbava)

0554 7806součástí dodávky

F1

G1

H1

I1

E1

D1

V1

Měření vysokých teplot až do +1,200 °C

Měření vlhkosti 3)

3)  Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, 
Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii.

4) Podle objektivu
5) Plus instalace

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

T2 2)

2)

0554 8902

SuperResolution.  
Čtyřikrát více naměřených hodnot pro podrobnější  analýzu termosnímků

Ochranné sklo objektivu. Speciální ochranné sklo z germánia pro optimální ochranu objektivu 
před prachem a poškrábáním

Dodatečný akumulátor.  
Dodatečný Li-ion akumulátor pro prodloužení provozní doby.

Rychlonabíječka. Stolní nabíjecí stanice na dva akumulátory pro optimalizaci doby nabíjení.

Teleobjektiv 11° x 9°

Super-teleobjektiv 5° x 3.7°

Balíček procesní analýzy:  
sekvenční snímání obrazu v přístroji a plně radiometrické měření videa

Emisní lepicí páska. Lepicí páska, např. pro reflexní povrchy (role, D.: 10 m, Š.: 25 mm),
ε = 0.95, teplotní odolnost do +250 °C

Prvotní akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 3 kalibrační body 
rozsah -30°C ... 500°C

Akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 3 kalibrační body 
rozsah -30°C ... 500°C

Akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 5 kalibračních bodů 
rozsah -30°C ... 500°C

0554 0051

31 0102 0104 4)

31 0102 0141 4)

31 0102 0142 4)

1) Při objednání jako počáteční výbava obdržíte příslušenství přímo v kufru.
2) Prosím, kontaktujte náš zákaznický servis.

O1 2)25° Objektiv

J1Detekce horečky

Obj. č.

Obj. č.Termokamera testo 885

0563 0885 X2

0563 0885 X3

0563 0885 X5

0563 0885 X6

0563 0885 X1

0563 0885 X4

testo 885 sada se dvěma objektivy – viz výše uvedené sady

Termokamera testo 885 s integrovanou funkcí testo SuperResolution a s jedním objektivem (volba mezi 30° 
standardním objektivem, 25° objektivem a 11° teleobjektivem) v robustním kufru, včetně profesionálního software, 
SD karty, USB kabelu, popruhu, čistícího hadříku, napájení, Li-ion akumulátoru a náhlavní soupravy

Termokamera testo 885 s integrovanou funkcí testo SuperResolution a super teleobjektivem v robustním kufru,  
vč. softwaru, SD karty, USB kabelu, popruhu, čistícího hadříku, napájení, Li-ion akumulátoru a náhlavní soupravy

testo 885 sada se třemi objektivy – viz výše uvedené sady

testo 885 sada se SuperTele a jedním objektivem – viz výše uvedené sady

testo 885 sada se SuperTele a dvěma objektivy – viz výše uvedené sady

testo 885 sady 
s vlastním výběrem objektivů
Termokamera testo 885 s integrovaným testo SuperResolution  
v robustním kufru, každá sada obsahuje profesionální software, SD kartu, 
USB kabel, popruh pro nošení, čisticí hadřík, napájení, Li-ion akumulátor, 
náhlavní soupravu, pouzdro na objektiv, ochranné sklo objektivu, 
dodatečný akumulátor a rychlonabíjecí stanici.
Možnost volby mezi 30° standardním objektivem, 25° objektivem a / nebo 
11° teleobjektivem.
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Technická data

Výstup infračerveného obrazu

Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů

Teplotní citlivost (NETD) < 30 mK při +30 °C

Zorné pole/min. vzdálenost 
zaostření
(Verze s objektivem)

30° x 23° / 0.1 m (Standardní)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)
11° x 9° / 0.5 m (Teleobjektiv)

5° x 3.7° / 2 m (Super-teleobjektiv)

Geometrické rozlišení 
(IFOV)
(Verze s objektivem)

1.7 mrad (Standardní)
1.36 mrad (25° Objektiv)
0.6 mrad (Teleobjektiv)

0.27 mrad (Super-teleobjektiv)

SuperResolution 
(pixely / IFOV)
(Verze s objektivem)

640 x 480 pixelů / 1.06 mrad (Standardní)
640 x 480 pixelů / 0.85 mrad (25° Objektiv)
640 x 480 pixelů / 0.38 mrad (Teleobjektiv)

640 x 480 pixelů / 0.17 mrad  
(Super-teleobjektiv)

Obnovovací frekvence 33 Hz*

Ohnisko auto / manuál

Spektrální rozsah 7.5 až 14 µm

Vizuální výstup

Velikost obrazu / 
min. zaostř. vzdálenost

3.1 MP / 0.5 m

Prezentace obrázků

Typ displeje 4.3“ LCD dotykový 
s 480 x 272 pixelů

Digitalní zoom 1- až 3-krát

Možnost zobrazení IR / skutečný obraz

Video výstup USB 2.0, Micro HDMI

Barvy 9 (kovová, barevná, barevná HC, 
studeno-teplá, modro-červená, šedá, 

invertní šedá, sépie, Testo)

Měření

Rozsah měření

Přesnost

-30 až +100 °C /
0 to +350 °C (přepínatelné)
0 to +650 °C (přepínatelné)

±2 °C, ±2 % z n.h.
(±3 °C z m.v. při -30 až -22 °C)

Měření vysokých teplot - 
volitelné
Přesnost

+350 to +1200 °C 
(není možné se super-teleobjektivem)

±2 °C, ±2 % z n.h.

Emisivita / odražené teplo 0.01 až 1 / ručně

Korekce přenosu 
(atmosféra) √

Měřicí funkce

Zobrazení povrchové 
vlhkosti (použití 
manuálního vstupu)

√

Měření vlhkosti radiovou 
sondou pro měření vlh-
kosti (automatický přenos 
naměřených hodnot v reál-
ném čase)**

(√)

Solární režim √
Funkce analýza až do 10 bodů měření,

rozpoznání horkých a studených míst,
až do 5 x oblastí měření

(min/max a průměr),
Izotermické a alarmové hodnoty

* v EU, mimo 9 Hz
** Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, 

Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii
*** kromě USA, Číny a Japonska
**** Bluetooth pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, 

Japonsku, Rusku, Ukrajině, Indii, Austrálii

Zobrazovací zařízení

Digitální fotoaparát s 
Power LED √

Verze s objektivem 30° x 23° (Standardní)
25° x 19° (25° Objektiv)
11° x 9° (Teleobjektiv)

5° x 3.7° (Super-teleobjektiv)

SiteRecognition 
(rozpoznání místa měření 
pomocí správy snímků)

√

Asistent panoramatického 
snímku √

Laser (laser klasifikace 635 
nm, třída 2)***

Laserový zaměřovač

Hlasový záznam Bluetooth****/
sluchátka

Videoměření
(USB)

Až 3 body měření

Balíček procesní analýzy: 
sekvenční snímání 
obrazu v přístroji a plně 
radiometrické měření videa

(√)

Detekce teploty (√)
Rozhraní LabVIEW, popis rozhraní ke stažení na 

domovské stránce Testo

Úložiště obrázků

Typ formátu obrázku .bmt; možnost exportu v .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Typ formátu videa (USB) .wmv, .mpeg-1

Úložiště SD karta 2GB  
(přibližně 1500 - 2000 obrázků)

Napájení

Typ baterie Rychlonabíjecí, Li-ion akumulátor může 
být vyměněn na místě

Provozní doba 4.5 hodin

Možnosti nabíjení v přístroji / v nabíječce (volitelné)

Provoz ze sítě √
Podmínky

Rozsah provozní teploty -15 °C až +50 °C

Rozsah skladovací teploty -30 až +60 °C

Vlhkost vzduchu 20 to 80 % rv bez kondenzace

Třída ochrany pouzdra (IEC 
60529)

IP54

Chvění (IEC 60068-2-6) 2G

Fyzické specifikace

Hmotnost 1570 g

Rozměry (D x Š x V) 253 x 132 x 111 mm

Montáž na stativ 1/4“ - 20UNC

Pouzdro ABS

PC software

Systémové požadavky Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

rozhraní USB 2.0

Záruka

EU směrnice 2004 / 108 / EC

√ součástí dodávky     (√) volitelné
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Přehled variant

√ součástí dodávky
(√) volitelné

* v EU, mimo 9 Hz
** s výjimkou USA, Číny a Japonska
*** Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, 

Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, 
Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii

**** Bluetooth pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, 
Kanadě, Kolumbii, Turecku, Japonsku, Rusku, 
Ukrajině, Indii, Austrálii

***** v závislosti na zvolené sadě

Funkce testo 885 testo 885 
sada

Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů

Teplotní citlivost (NETD) < 30 mK

Rozsah měření -30 až +650 °C

Obnovovací frekvence 33 Hz*

SuperResolution √ √
25° x 19° Objektiv (√) (√)
Teleobjektiv 11° x 9° ***** (√) √
Super-teleobjektiv 5° x 3.7° ***** (√) √
Automatické zaostřování √ √
Měření vysokých teplot až do 1,200 °C (√) (√)
Asistent panoramatického snímku √ √
SiteRecognition
(rozpoznání místa měření pomocí správy snímků)

√ √

Laserový zaměřovač** √ √
Zobrazení povrchové vlhkosti (použití manuálního vstupu) √ √
Měření vlhkosti radiovou sondou pro měření vlhkosti *** 
(automatický přenos naměřených hodnot v reálném čase)

(√) (√)

HDMI rozhraní √ √
Detekce teploty (√) (√)
Balíček procesní analýzy: sekvenční snímání obrazu v přístroji 
a plně radiometrické měření videa

(√) (√)

Hlasový záznam náhlavní soupravou **** √ √
Solární režim √ √
Ochranné sklo objektivu (√) √
Náhradní baterie (√) √
Rychlonabíječka (√) √
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www.testo.cz

Produktový Datasheet

Infračervené rozlišení 640 x 480 pixelů

Technologie testo SuperResolution s rozlišením 1280 x 960 pixelů

Teplotní citlivost < 40 mK

Flexibilita díky otočné rukojeti a díky otočnému vyklápěcímu displeji

Vyměnitelné objektivy

Režim měření pro detekci oblastí s rizikem vzniku plísně

Vysokoteplotní měření až do 1.200 °C

Asistent panoramatického snímku

Technologie SiteRecognition

Plně radiometrické video měření a zachycení obrazové sekvence

Termokamera

testo 890 – Termografie 
pro nejvyšší nároky

°C

Termokamera testo 890 nabízí vynikající kvalitu obrazu 

pro nejvyšší termografické požadavky. Díky vysoce 

kvalitnímu infračervenému systému měření s detektorem s 

rozlišením 640 x 480 pixelů lze termosnímky zaznamenávat 

v megapixelové kvalitě (1290 x 960) pomocí technologie 

SuperResolution. To znamená, že i ty nejmenší měřené 

objekty, jako jsou elektronické součásti nebo vzdálené 

měřené objekty, např. na průmyslových zařízeních, lze 

bezpečně zaznamenávat termograficky v nejlepší kvalitě 

obrazu a vysokém rozlišení. Dokonce i termické procesy 

mohou být přesně analyzovány v průběhu času pomocí 

plně radiometrického měření videa: všechny body měření 

termosnímku jsou k dispozici vždy s přesností na pixel.

%rv
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Údaje pro objednávky

Příslušenství
Obj. č.

(dodatečné)
Kód1)

(počáteční výbava)

0554 7806součástí dodávky

F1

G1

H1

I1

E1

D1

V1

Měření vysokých teplot až do +1.200 °C

Měření vlhkosti 3)

3)  Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, 
Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii.

4) Podle objektivu
5) Plus instalace

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

T2 2)

2)

0554 8902

SuperResolution. 
Čtyřikrát více naměřených hodnot pro ještě podrobnější analýzu termosnímků

Ochranné sklo objektivu. Speciální ochranné sklo z germánia pro optimální ochranu objektivu 
před prachem a poškrábáním

Dodatečný akumulátor.  
Dodatečný Li-ion akumulátor pro prodloužení provozní doby.

Rychlonabíječka. Stolní nabíjecí stanice pro dva akumulátory pro optimalizaci doby nabíjení.

Teleobjektiv 15° x 11°

Super-teleobjektiv 6.6° x 5°

Balíček procesní analýzy:  
sekvenční snímání obrazu v přístroji a plně radiometrické měření videa

Emisní lepicí páska. Lepicí páska, např. pro reflexní povrchy (role, D.: 10 m, Š.: 25 mm),
ε = 0.95, teplotní odolnost do +250 °C

Prvotní akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 3 kalibrační body 
rozsah -30°C ... 500°C

Akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 3 kalibrační body 
rozsah -30°C ... 500°C

Akreditovaná kalibrace termokamery ve středu displeje režim IR - 1 objektiv - 5 kalibračních bodů 
rozsah -30°C ... 500°C

0554 0051

31 0102 0104 4)

31 0102 0141 4)

31 0102 0142 4)

1)  Při objednání jako počáteční výbava obdržíte příslušenství přímo v kufru.
Příklad: testo 890 vč. ochranného skla objektivu a SuperResolution: 
Obj. číslo 0563 0890 X1 F1 S1

2) Prosím, kontaktujte náš zákaznický servis.

O1 2)25° Objektiv

J1Detekce horečky

Obj. č.

Obj. č.Termokamery testo 890

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

0563 0890 X1

testo 890 sada se dvěma objektivy – viz výše uvedené sady

Termokamera testo 890 s integrovaným testo SuperResolution a s jedním objektivem (volba mezi 42° standardním 
objektivem, 25° objektivem a 15° teleobjektiv) v robustním kufru, včetně profesionálního softwaru, SD karty, USB 
kabelu, popruhu, čistícího hadříku, napájení, Li-ion akumulátoru a náhlavní soupravy

testo 890 sada se třemi objektivy – viz výše uvedené sady

testo 890 sada se SuperTeleobjektivem a jedním objektivem – viz výše uvedené sady

testo 890 sada se SuperTeleobjektivem a dvěma objektivy – viz výše uvedené sady

testo 890 
sady s vlastním výběrem objektivů
Termokamera testo 890 s integrovaným testo SuperResolution v
robustním kufru, obsahuje profesionální software, SD kartu, USB kabel, 
popruh pro nošení, čisticí hadřík, napájení, Li-ion akumulátor, ochranné 
sklo objektivu, náhradní akumulátor, rychlonabíječku, náhlavní soupravu a 
pouzdro na objektiv. Možnost volby mezi 42° standardním objektivem, 25° 
objektivem a / nebo 15° teleobjektivem.

0563 0890 X4Termokamera testo 890 s integrovaným testo SuperResolution a SuperTeleobjektivem v robustním kufru, vč. 
softwaru, SD karty, USB kabelu, popruhu, čistícího hadříku, napájení, Li-ion akumulátoru a náhlavní soupravy
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Technická data

Zobrazovací zařízení

Digitální fotoaparát √
Verze s objektivem 42° x 32° (Standardní)

25° x 19° (25° Objektiv)
15° x 11° (Teleobjektiv)

6.6° x 5° (Super-teleobjektiv)

SiteRecognition 
(rozpoznání místa měření 
pomocí správy snímků)

√

Asistent panoramatického 
snímku

√

Laser (laser klasifikace 635 
nm, třída 2)***

Laserový zaměřovač

Hlasový záznam Bluetooth****/
sluchátka

Videoměření
(USB)

až 3 body měření

Balíček procesní analýzy: 
sekvenční snímání 
obrazu v přístroji a plně 
radiometrické měření videa

(√)

Detekce teploty (√)
Rozhraní LabVIEW, popis rozhraní ke stažení na 

domovské stránce Testo

Úložiště obrázků

Typ formátu obrázku .bmt; možnost exportu v .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Typ formátu videa (USB) .wmv, .mpeg-1 / formát Testo 
(plně radiometrické video)

Úložiště SD karta 2GB  
(přibližně 1500 - 2000 obrázků)

Napájení

Typ baterie Rychlonabíjecí, Li-ion akumulátor může 
být vyměněn na místě

Provozní doba 4.5 hodiny

Možnosti nabíjení v přístroji / v nabíječce (volitelné)

Provoz ze sítě √
Podmínky

Rozsah provozní teploty -15 °C až +50 °C

Rozsah skladovací teploty -30 až +60 °C

Vlhkost vzduchu 20 až 80 % RH bez kondenzace

Třída ochrany pouzdra (IEC 
60529)

IP54

Chvění (IEC 60068-2-6) 2G

Fyzické specifikace

Hmotnost 1630 g

Rozměry (D x Š x V) 253 x 132 x 111 mm

Montáž na stativ 1/4“ - 20UNC

Pouzdro ABS

PC software

Systémové požadavky Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

rozhraní USB 2.0

Záruka

EU směrnice 2004 / 108 / EC

√ součástí dodávky     (√) volitelné

Výstup infračerveného obrazu

Infračervené rozlišení 640 x 480 pixelů

Teplotní citlivost (NETD) < 40 mK při +30 °C

Zorné pole/min. vzdálenost 
zaostření
(Verze s objektivem)

42° x 32° / 0.1 m (Standardní)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)
15° x 11° / 0.5 m (Teleobjektiv)

6.6° x 5° / 2 m (Super-teleobjektiv)

Geometrické rozlišení 
(IFOV)
(Verze s objektivem)

1.13 mrad (Standardní)
0.68 mrad (25° Objektiv)
0.42 mrad (Teleobjektiv)

0.18 mrad (Super-teleobjektiv)

SuperResolution 
(pixely / IFOV)
(Verze s objektivem)

1280 x 960 pixelů / 0.71 mrad (Standardní)
1280 x 960 pixelů / 0.43 mrad (25° Objektiv)
1280 x 960 pixelů / 0.26 mrad (Teleobjektiv)

1280 x 960 pixelů / 0.11 mrad  
(Super-teleobjektiv)

Obnovovací frekvence 33 Hz*

Ohnisko automaticky / ručně

Spektrální rozsah 7.5 až 14 µm

Vizuální výstup

Velikost obrazu / 
min. zaostř. vzdálenost

3.1 MP / 0.5 m

Prezentace obrázků

Typ displeje 4.3“ LCD dotykový 
s 480 x 272 pixelů

Digitalní zoom 1- až 3-krát

Možnost zobrazení IR / skutečný obraz

Video výstup USB 2.0, Micro HDMI

Barvy 9 (kovová, barevná, barevná HC, 
studeno-teplá, modro-červená, šedá, 

invertní šedá, sépie, Testo)

Měření

Rozsah měření

Přesnost

-30 až +100 °C /
0 až +350 °C (přepínatelné)
0 až +650 °C (přepínatelné)

±2 °C, ±2 % z m.v.
(±3 °C z m.v. při -30 až -22 °C)

Měření vysokých teplot - 
volitelné
Přesnost

+350 to +1200 °C (bez připojeného 
teleobjektivu)

±2 °C, ±2 % z m.v.

Emisivita / odražené teplo 0.01 až 1 / ručně

Korekce přenosu 
(atmosféra)

√

Měřicí funkce

Zobrazení povrchové 
vlhkosti (použití 
manuálního vstupu)

√

Měření vlhkosti radiovou 
sondou pro měření vlh-
kosti (automatický přenos 
naměřených hodnot v reál-
ném čase)**

(√)

Solární režim √
Funkce analýza až do 10 bodů měření,

rozpoznání horkých a studených míst,
až do 5 x oblastí měření

(min/max a průměr),
Izotermické a alarmové hodnoty

* v EU, mimo 9 Hz
** Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, 

Kolumbii, Turecku, Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii
*** kromě USA, Číny a Japonska
**** Bluetooth pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, 

Japonsku, Rusku, Ukrajině, Indii, Austrálii
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Přehled variant

√ součástí dodávky
(√) volitelné

* v EU, mimo 9 Hz
** s výjimkou USA, Číny a Japonska
*** Bezdrátové sondy vlhkosti pouze v EU, Norsku, 

Švýcarsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, 
Brazílii, Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonésii

**** Bluetooth pouze v EU, Norsku, Švýcarsku, USA, 
Kanadě, Kolumbii, Turecku, Japonsku, Rusku, 
Ukrajině, Indii, Austrálii

***** v závislosti na zvolené sadě

Funkce testo 890 testo 890 
sada

Infračervené rozlišení 640 x 480 pixelů

Teplotní citlivost (NETD) < 40 mK

Rozsah měření -30 až +650 °C

Obnovovací frekvence 33 Hz*

SuperResolution √ √
25° x 19° Objektiv (√) (√)
Teleobjektiv 15° x 11° ***** (√) √
Super-teleobjektiv 6.6° x 5° ***** (√) √
Automatické zaostřování √ √
Měření vysokých teplot až do 1.200 °C (√) (√)
Asistent panoramatického snímku √ √
SiteRecognition
(rozpoznání místa měření pomocí správy snímků)

√ √

Laserový zaměřovač** √ √
Zobrazení povrchové vlhkosti (použití manuálního vstupu) √ √
Měření vlhkosti radiovou sondou pro měření vlhkosti *** 
(automatický přenos naměřených hodnot v reálném čase)

(√) (√)

HDMI rozhraní √ √
Detekce teploty (√) (√)
Balíček procesní analýzy: sekvenční snímání obrazu v přístroji 
a plně radiometrické měření videa

(√) (√)

Hlasový záznam náhlavní soupravou **** √ √
Solární režim √ √
Ochranné sklo objektivu (√) √
Náhradní baterie (√) √
Rychlonabíječka (√) √

178



Vlhkost
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Měřicí technika pro vlhkost

Požadavky
Měření vlhkosti plynů nebo vzduchu získává 
stále více na významu. Neustálé zlepšování 
technických procesů, zvyšující se požadavky 
na kvalitu a ekonomie v energetice vyžadují 
přesné, dlouhodobě stabilní a cenově 
nenáročné postupy měření vlhkosti vzduchu. 

Různé postupy měření

Vlasový hygrometr Psychrometr
Zrcadlo rosného 
bodu

Kapacitní vlhkostní 
senzor

Vlasový hygrometr  
je jednou z nejstarším 
metod měření  
vlhkosti. Délka vlasu 
se mění v závislosti 
na okolní vlhkosti. 
Tato změna délky se 
pomocí mechanizmu 
zobrazuje jako  
relativní vlhkost.

Jeden teploměr, 
zpravidla přetažený 
vlhkou bavlněnou 
punčoškou, se v 
důsledku odpařování 
ochlazuje. Druhý 
teploměr měří okolní 
teplotu. Z rozdílu  
teplot lze rovnou určit 
okolní vlhkost.

Zrcadlo se tak dlouho 
ochlazuje, dokud se 
při dosažení rosného 
bodu neorosí.  
Pozorováním orosení 
zrcadla se určí  
rosný bod.

Kondenzátor mění 
svoji kapacitu  
v závislosti na okolní 
vlhkosti.

Výhody Výhody Výhody Výhody

– Jednoduchá měřicí 
technika s nízkou
pořizovací cenou

– Nízkonákladové
aplikace

– Při pečlivém 
zacházení je možná
přesnost 2...3 %rv

– Široký měřicí rozsah
– Vysoká přesnost

– Cenově výhodné, 
rychlé a přesné
měření (až ±1 %rv)

– Velký rozsah měření
(0...100 %rv,
-40...+180 °C)

– Dlouhodobě stabilní
– Malé, přenosné

měřicí přístroje

Nevýhody Nevýhody Nevýhody Nevýhody

– Vysoká náročnost 
údržby

– Častá regenrace
vlasů

– Použitelný pouze 
od 15 % do 85 %rv
a do max. 50 °C

– Velmi vysoké
nepřesnosti,
nedefinovatelné

– Pomalé měření s
velkou setrvačností

– Nelze použít pro
bodová měření

– Nákladná manipulace 
(prakticky před
každým měřením
se musí navlhčit
destilovanou vodou)

– Před každým
důležitým měřením
se musí uskutečnit
přizpůsobení teploty
okolí a musí se
vyměnit punčoška

– Náročná, drahá 
metoda měření

– Závislost na síti
– Vysoká hmotnost 

(nejedná se o
přenosný měřicí
přístroj)

– Vyžaduje velmi 
přesné měření
teploty

– Dlouhá doba
přizpůsobení

– Velký stolní přístroj

dříve...
kapacitní senzory 
dříve platily  
za nerobustní  
a nestabilní
dnes...
je kapacitní senzor 
firmy Testo v celém 
světě ověřen  
a etablován  
v průmyslové měřicí 
technice

Různé postupy měření
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Vlhkostní senzor Testo
Díky vlhkostnímu senzoru, který firma Testo 
vyvinula, se oblasti pro použití kapacitních 
senzorů značně rozšířily: 

– Provozní teplota do +180 °C
– Určení rosného bodu od -50 do +100 °C
– Dlouhodobě stabilní měření za extrémních

podmínek 
– Velmi přesný v oblasti vysoké vlhkosti

(>95%rv)
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Přehled o celém procesu.

   Minimalizujte rizika a snižujte náklady,  

aby byly vaše výrobní procesy efektivnější.

   Získejte přístup ke všem svým  

datům odkudkoli a kdekoli. 

   Zaznamenaná data použijte pro analýzu  

a optimalizaci procesů.

Dosažení větší efektivity. 

   Zaznamenejte údaje o kvalitě pro všechny důležité  

parametry prostředí - digitálně a bezpapírově.

   Zaznamenávejte a dokumentujte všechny důležité údaje 

o kvalitě pro různé aplikace.

   Získejte přístup ke svým datům kdykoli - a buďte vždy 

připraveni na další audit.

Kompletní řešení systému testo Saveris bylo vyvinuto společně s experty oboru a s více  

než 10 lety zkušeností. Vysoce přesná technologie měření, software s intuitivní obsluhou 

a kompletní servis Vám pomohou zvládnout Vaši práci rychle, efektivně a v souladu  

s předpisy GxP.

testo Saveris:  
Všechny informace na první pohled 
– s jedním jediným systémem.

Síť u zákazníka
Síť Testo

Brána 
testo UltraRange

Převodník Analogový spojovací 
člen

testo UltraRange

testo 150 
TUC4

Digitální sonda

Modulární záznamníky dat
Moduly záznamníku dat testo 150 je možné za pomocí 
různých komunikačních modulů integrovat do každé 
existující komunikační infrastruktury (WLAN, LAN). 
Volitelná rádiová technologie testo UltraRange umožňuje 
bezpečný přenos naměřených hodnot na velké 
vzdálenosti.

Digitální sondy s fukcí Plug & Play
Digitální sondy modulové řady záznamníků dat testo 150 
můžete vyměnit během sekundy a za provozu. 
Nevzniknou žádné mezery v měření. 

Rádiová technologie testo UltraRange
Díky této technologii používáte autonomní 
rádiovou síť prostřednictvím šifrovaných 
proprietárních signálů s vynikajícím dosahem 
a robustností v uzavřených místnostech.

testo Saveris
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Identifikace kritických bodů.

   Zjistěte chyby včas a přijměte  

nápravná opatření

   Používejte inteligentní funkce alarmu  

pro rychlé jednání podle Vašeho systému CAPA.

   Rozpoznejte problémy v systému dřív,  

než nastanou.

Vše pod kontrolou.

  Splňte vysoké standardy kvality, které  

se vztahují na Vaši aplikaci.

   Posilujte povědomí o kvalitě ve Vaší organizaci 

a mezi svými partnery.

   Získejte plnou kontrolu nad kvalitou  

jednotlivých oblastí odpovědnosti.

I pro Váš příští audit platí: Be sure.

testo Saveris 
Base V 3.0

WLAN Access Point 
u zákazníka

WLAN LAN/PoE

Analogová sonda

testo 150 
DIN2

testo 150 
TC4

testo Saveris 
CFR Software

Cockpit

Software testo Saveris CFR
V softwaru testo Saveris CFR jsou všechna měřená data 
plynule shromažďována, vizualizována a dokumentována. 
Soulad s 21 CFR část 11 americké FDA a evropským 
protějškem Annex 11 pokynů GMP je zaručen 
elektronickými podpisy a záznamem protokolu auditu  
a je také doplněn maximální integritou dat a úrovní 
uživatelů s různými uživatelskými právy.

Báze testo Saveris V 3.0
Báze testo Saveris V 3.0 je jádrem systému.  
Díky trojnásobnému ukládání naměřených hodnot v bázi, 
záznamnících dat a v databázi je zabráněno mezerám  
v dokumentaci.

Webové rozhraní
Webové rozhraní softwaru testo Saveris CFR umožňuje 
kdykoli rozpoznat poplachy, iniciovat nápravná opatření 
a potvrdit je. Alarmy jsou ve webovém rozhraní jasně 
zobrazovány. Každé potvrzení poplachu musí být 
ukončeno osobním digitálním podpisem a povinným 
komentářem k události.
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Přehled oblastí použití 
systému testo Saveris

Sledování procesů ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický průmysl má vysoké požadavky  

na zaznamenávání a sledování parametrů kvality. Stálá 

dokumentace během výroby a skladování produktů citlivých 

na teplotu, jako jsou léky, krevní konzervy nebo buněčné 

kultury, platí již dlouhou dobu jako absolutní nutnost. 

Systém testo Saveris automatizuje centrální dokumentaci 

měřených dat a rovněž bezpečné sledování produktů, které 

jsou z hlediska teploty nebo vlhkosti kritické, což jsou 

například léčiva nebo očkovací látky v chladicích nebo  

mrazicích prostorech, inkubátorech a klimatizačních 

komorách. Systém testo Saveris tím nabízí optimální  

kontrolu počínaje výrobou, přes skladování až po expedici.

Podrobná správa alarmů umožňuje rychlé vyslání alarmu, 

pokud dojde k porušení mezních hodnot. Díky flexibilní  

kombinaci různých variant sond je systém navržen pro 

mnoho aplikací v životním prostředí i ve farmaceutickém 

průmyslu. Systém monitorování dat testo Saveris 

samozřejmě odpovídá požadavkům 21 CFR Part 11. 

Sledování klimatu budov

Při sledování klimatických podmínek v budově jsou 

nezbytné stabilní podmínky prostředí, zejména v muzeích 

a archivech, aby byly chráněny citlivé a cenné předměty. 

Systém testo Saveris automatizuje centrální zaznamenávání 

všech údajů o klimatu.

Díky vyslání alarmu při překročení hraničních hodnot chrání 

systém testo Saveris v každém okamžiku cenný inventář 

před nežádoucími vlivy teploty nebo vlhkosti. Rádiové sondy 

mohou být flexibilně namontovány na místě měření bez 

nákladné pokládky kabelů.

testo Saveris
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Sledování procesů ve výzkumu a vývoji, 

v laboratořích a nemocnicích

Oblasti výzkumu a vývoje, laboratoře a nemocnice jsou 

odpovědné za zaznamenávání okolních a procesních dat, 

aby sledovaly citlivé produkty nebo stroje. Systém testo 

Saveris přebírá centrální dokumentaci sérií měření.

Systém testo Saveris tak zaručuje jednoduché a bezpečné 

sledování údajů o klimatu a procesech v klimatických 

komorách, chladničkách, inkubátorech, zkušebních stolicích 

nebo krevních bankách.

testo Saveris
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testo Saveris

Sledování výroby a přepravy v průmyslu

V průmyslu musí být během výroby a skladování výrobků 

zaznamenáváno a sledováno množství údajů o kvalitě.  

Systém testo Saveris automatizuje dokumentaci těchto dat 

a při překročení nebo podkročení hraničních hodnot vyšle 

alarm. Výrobkům a procesům je tak zajištěna stabilní úroveň 

kvality.

Systém testo Saveris je optimální pro monitorování  

a dokumentování údajů o klimatu a teplotě ve výrobních 

prostorech, skladech, chladničkách a klimatických 

komorách. 

Sledování chladicího řetězce u potravin

Dodržování předem definovaných teplot je v potravinářské 

výrobě pro kvalitu rozhodující a důležité pro plnění  

zákonem stanovených hygienických standardů. Rozhodující 

je kontinuální sledování chladicího řetězce během výroby  

a skladování. Koneckonců jenom nepřetržité sledování 

zaručí posouzení kvality a čerstvosti produktů.

Naměřená data se ukládají centrálně do databáze  

a je možné je kdykoliv vyvolat. Máte tak přehled o všech 

naměřených hodnotách! Při všech překročeních hraničních 

hodnot je samozřejmě ihned vyslán alarm.

Přehled oblastí použití 
systému testo Saveris
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Převodníky vlhkosti
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Zvláštní varianta: testo 6631

Monitorování kritického klimatu v biologickém 
výzkumu, např. ve sklenících, které se používají 
pro výzkumné účely.

Oblasti použití

Klimatizační technika:
použití v místnosti nebo  
v klimatizačním kanálu

Klimatizační technika  
a průmysl:
kritické klima, čisté prostory

Průmysl:
kritické klima, čisté prostory, vysoušecí 
procesy, vysoká vlhkost, zbytková vlhkost, 
vlhkost v prostředí H2O2, atd.

P
ož

ad
av

ek
 p

ro
ce

su

testo 6621

testo 6651

testo 6681

EthernetEthernet

Přehled převodníků vlhkosti testo 6621, testo 6651 
a testo 6681

189



Převodníky vlhkosti testo 6651 a 6681

Displej a menu obsluhy
Volitelný displej má velmi komfortní 
ovládací menu. Pomocí čtyř  
ovládacích tlačítek lze provádět 
téměř všechny operace, které  
se jinak provádějí pomocí 
softwaru P2A. Uvedení do provozu, 
seřízení a analýza jsou tak možné  
i bez počítače - jednoduše na místě 
měření!

Převodníky vlhkosti testo 6651 a testo 6681 jsou koncipovány  
ke sledování kritického klimatu, k použití v procesním inženýrství 
a v technologii stlačeného vzduhu. Náročné měření je realizováno 
vylepšeným vlhkostním senzorem Testo s oceňovanou dlouhodobou 
stabilitou. Řešením pro nejvyšší přesnost i pro speciální aplikace (vysoká 
vlhkost, vlhkost v H2O2, zbytková vlhkost atd.) je nabízena špičková 
technologie měření vlhkosti. 

Digitální sondy: zaměnitelné  
a sledovatelné
Vlhkostní sondy je možné jednoduše 
vyměnit. Závěrečná srovnání  
na místě měření již není nutné, 
jelikož série sond testo 6600  
/ testo 6610, které se používají  
s převodníky vlhkosti testo 6651  
/ testo 6681, mají nejen čistě  
digitální rozhraní k převodníku,  
ale jsou již kompletně kalibrovány  
a seřízeny. 

Vlastnosti a výhody

Přehled přístrojové řady: převodníky testo 6651 a 6681 a digitální sonda 6610
To, zda padne rozhodnutí pro testo 6651 nebo testo 6681, závisí nejen na otázce materiálu pouzdra (testo 6681: kovové pouzdro) a velikosti 
použité vlhkosti nebo signálů, ale také především na výběru sondy. Obecně platí měřicí rozsah 0 ... 100% rv, přičemž se odkazuje na testo 6614 pro 
nepřetržitou vysokou vlhkost. 

Stěna Kanál Kabel

Standard

±1 %rv±1,7 %rv±1,7 %rv±1 %rv ±1 %rv ±1,7 %rv

Pro
vysokou
vlhkost

–> 
vyhřívaná

Pro
zbytkovou 

vlhkost
–> s auto-
matickým
nastavením

Bezpečnost
–> auto-

diagnostika
na

senzoru

-30 ... +120 °C
-4 ... +248 °F

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C
-4 ... +248 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

6601 6602 6603 6604 6605

66126611 6613 6614 6615 6617

Sonda pro testo 6651 (testo 6600), srov. stranu 26

Sonda pro testo 6681 (testo 6610), srov. stranu 32

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-30 ... +150 °C
-22 ... +302 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-60 ... +30
°Ctpd

±1,2 %rv

°C19.3

%rv57.8
PŘIPOJENÍ SONDY
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Varianta do kanálu s výměnnou sondou
Pro mnoho uživatelů je nejvhodnější řešení varianta do kanálu, u které 
je senzorová sonda klasicky připevněna k zadní stěně převodníku: 
Převodník nemusí být instalován samostatně, ale je připevněn pomocí 
patentované sondy (1) testo 6602/6603 (pro testo 6651) a testo 6612 
(pro testo 6681).

Vlastní kontrola
Přístroje testo 6651 a testo 6681 neustále kontrolují samy sebe: svoje 
napájení, svoji prodlevu při 100 %rv, možný posuv při dvoubodové  
kalibraci, atd. Navíc testo 6681 se sondou testo 6617 nabízí vlastní  
monitorování senzorů. Zprávy, které jsou z toho odvozené, se nejen  
ukládají s razítkem provozních hodin - pro pozdější analýzu - ale také  
se zobrazují na displeji! 

Připojení přes Ethernet nebo proudový / napěťový výstup
Jako jeden z předních světových poskytovatelů měřicí techniky nabízí 
firma Testo ethernetové rozhraní pro převodníky vlhkosti a diferenčního 
tlaku. 

Paralelně s používáním analogových výstupů pro účely regulace může 
být jednoduché a nákladově efektivní kontinuální monitorování měřených 
dat z úrovně pracoviště na úroveň řízení (například data z výroby jsou  
k dispozici v kanceláři). 

Ethernetový modul převodníků  testo 6651/testo 6681 a testo 6351 
/testo 6381 je možné provozovat ve dvou módech:
1. Integrace převodníku do systému monitorování měřených dat testo

Saveris 
2. Integrace převodníku do zákaznického systému

Dvoubodová kalibrace s opakovaně použitelnými solnými roztoky
Na místě měření lze použít kalibraci pomocí dvou solných roztoků.  
Ve vnější komůrce těchto „kalibračních nádobek“ se nachází nasycený 
solný roztok. Vzduch ve vnitřní komoře, do které je senzor ponořen, 
vytváří po uplynutí doby přizpůsobení rovnovážnou vlhkost.  
U obou standardních roztoků je to 11,3 %rv a 75,3 %rv.
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Vysoká vlhkost a zbytková vlhkost

Vysoká vlhkost – sonda testo 6614
Procesy s vysokou vlhkostí patří mezi 
nejnáročnější výzvy v měřicí technice. 
Běžné vlhkostní senzory mají v této 
oblasti tendenci mít pomalou dobu 
odezvy, zatímco koroze (procesy  
s vysokou vlhkostí často obsahují  
agresivní média) mohou ohrozit 
dlouhodobé používání senzoru.
S digitální sondou testo 6614 dává 
firma Testo pro tento případ aplikace 
jedinečné řešení: vyhříváním senzoru 
se vytváří vysoce stabilní mikroklima, 
ve kterém je zaručena rychlá reakce, 

vysoce přesná měření a odolnost proti korozi. Pomocí další teplotní 
sondy se měří skutečná teplota procesu a vypočítává se vlhkost procesu 
v mikroprocesoru. Dlouhodobá stabilita s vysokou přesností - v oblasti 
vysoké vlhkosti byla doposud mimo možnosti! 

např. 73 %rv

Mlha

5 K

T

[°C]

“Mikroklima“ podmínky 
senzoru po nahřátí

Procesní podmínky 
při vysoké vlhkosti

100 %rv

Zbytková vlhkost – testo 6615
Také zbytková vlhkost - tedy velmi nízká hodota relativní vlhkosti nebo 
(tlakového) rosného bodu - představuje velmi náročný úkol v oblasti 
měření. To je místo, kde konvenční vlhkostní senzory ukazují své limity, 
zejména pokud jde o přesnost měření. 
Firmě Testo se nyní podařilo vyvinout speciální senzoriku založenou  
na postupu autokalibrace. Se senzačním výsledkem: digitální sonda 
testo 6615 stále nabízí nejvyšší úroveň přesnosti až do nízké zbytkové 
vlhkosti rosného bodu -60 ° (což odpovídá relativní vlhkosti 0,03%  
při +25 ° C / 77 ° F)!
Pro tyto aplikace je nyní k dispozici také vhodné příslušenství:
– předfiltr 0554 3311 (k ochraně měřicí komůrky a senzoru)
– přesná měřicí komůrka 0554 3312 (ušlechtilá ocel), s prouděním

s možností justáže
– průtokoměr pro měřicí komůrku 0554 3313, pro kontrolu proudění

přesnou měřicí komůrkou

Pomocí těchto komponentů lze při vysokém tlaku (až do PN 16)  
a při nejlepší ochraně před znečištěním nastavit optimální průtok 
snímače. Pro dlouhodobě stabilní měření zbytkové vlhkosti ve stlačeném 
vzduchu a suchých plynech.

°Ctpd

Konvenční  
polymerový senzor

Chyba
∆ °Ctpd

Připojení sondy pro měření zbytkové vlhkosti testo 6615 přes měřicí 
komůrku a předfiltr

Firma Testo vyvinula metodu kalibrace, která zaručuje nejvyšší přesnost 
v oblasti vysoké vlhkosti. Kalibrace v 1 bodě je v rozsahu vysoké  
vlhkosti 94,5% rv. Kontrolní a kalibrační sůl pro vysokou vlhkost slouží 
speciálně ke kontrole a kalibraci vysokovlhkostní sondy testo 6614  
ve spojení s převodníkem testo 6681. Touto metodou se zlepší přesnost 
speciálně v pracovní oblasti nad 80% rv. 

testo 6681 - průmyslový převodník vlhkosti + portfolio sond 661x
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Tato speciální krytka M08  
je určena pro použití  
v prostředí H2O2. Obzvláště 
výhodné je, že nedochází  

v důsledku filtrace k redukci a proto nemůže dojít k nasycenosti filtru. 
Ochranná fukce je zaručena trvale. Pomocí inovativního konceptu  
je možné určit smíšený rosný bod.
- Velikost pórů 100 µm
- Hustota pórů á M01 + M02

Patentované řešení Testo

Výroba sterilních produktů je stále důležitější. S testo 6681  
lze zaznamenávat hodnoty vlhkosti a teploty v prostředí H2O2.

Suchá sterilizace klade nejvyšší nároky na převodník vlhkosti. 

Jako nejnovější inovace může převodník vlhkosti testo 6681 s nově  
vyvinutou krytkou senzoru M08 a variantou displeje H8 nejen „přežít“ 
drsné prostředí H2O2 bez poškození, ale vlhkost lze také nadále měřit 
během fází H2O2. 

Speciální krytka pro H2O2 (M08)

Sterilní zpracování produktů hraje ve výrobním procesu stále důležitější roli. Peroxid vodíku (H2O2) je látka, která se pro tuto aplikaci používá  
v potravinářském a nápojovém průmyslu a také ve farmaceutickém průmyslu. H2O2 se odpaří, aby se produkty udržovaly ve výrobní komoře sterilní. 
Pro optimalizaci tohoto procesu je důležité znát vlhkost sterilizačního procesu a v případě potřeby ji regulovat. Většinou je třeba zabránit orosení 
zboží, které má být sterilizováno.

Měření vlhkosti v atmosféře H2O2

Při sterilizace produktů se používají různé  
koncentrace H2O2. Údaje o vázaném (kapalném) 
peroxidu vodíku se přitom uvádějí v hmotnostních 
procentech. Tuto koncentraci lze zadat přímo  
v ovládacím menu displeje. Přes třetí analogový 
výstup jsou potom vydávány informace  
o smíšeném rosném bodu [°Ctm/°Ftm] nebo
smíšené vlhkosti [%rv].

Výpočet smíšeného rosného bodu nebo smíšené vlhkosti
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Spirála přesnosti

Hmotnostní podíl H2O2 (%) 
v kapalném roztoku

Procesní teplota [°C]

Příklad 2:
Při procesní teplotě 48 °C, 
30%ním roztoku H2O2  
a vzdálenosti rosného bodu 
15 K je nejistota ±3-4 Kelviny.

Příklad 1:
Při procesní teplotě 
91 °C, 40%ním  
roztoku H2O2   
a vzdálenosti rosného 
bodu 10 K je nejistota 
±4-5 Kelvinů.

Typická  nejistota smíšeného rosného bodu:

Vzdálenosti rosného bodu  
se v prstencích zvětšují směrem  
od středu ven vždy od 0 do 20 K:

přerušované čáry 
pro vzdálenost 
rosného bodu

Vzdálenost rosného bodu

Vážným rizikem při sterilizaci je kondenzace páry H2O2. K tomu dochází, 
když procesní teplota klesne pod rosný bod. Rozdíl teplot mezi procesní 
teplotou a rosným bodem se nazývá vzdálenost rosného bodu. 
Příklad: Při naměřené teplotě 50 °C/122 °F a rosném bodu 40 °C/104 °F 
je vzdálenost rosného bodu 10 Kelvinů.

Smíšený rosný bod

Smíšený rosný bod (°Ctm/°Ftm) je rosný bod, který vzniká ze směsi  
parciálního tlaku páry tvořeného vodou (H2O) a peroxidem vodíku  
( H2O2). Toto je (výlučně) relevantní hodnota vlhkosti během fází H2O2. 
Přístroj testo 6681 umožňuje výpočet smíšeného rosného bodu přímo  
ve výrobním procesu, takže i během fází H2O2 je možné sledovat  
vzdálenost rosného bodu (kanál 2 mínus kanál 3).

Nejistota smíšeného rosného bodu vyplývá ze závislosti hmotnostního podílu kapalného roztoku H2O2 (přičemž se předpokládá homogenní rozložení 
odpařeného H2O2) procesní teploty a vzdálenosti rosného bodu (procesní teplota mínus smíšený rosný bod). Typické hodnoty jsou uvedeny v grafu.

Kontinuální měření vlhkosti 
v prostředí peroxidu vodíku

testo 6681 - průmyslový převodník vlhkosti + portfolio sond 661x
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Stacionární měřicí systémy 

testo 6614 – Sonda pro vysokou vlhkost
Měření vlhkosti v oblasti vysoké vlhkosti patří k těm nejnáročnějším 
úkolům měření. Nestabilní měřené hodnoty, pomalejší odezva signálu 
a případně také koroze senzoru nejsou neobvyklé, pokud zde není 
použito speciální řešení.

Firma Testo pro tuto aplikaci vyvinula speciální, vyhřívaný, vlhkostní 
senzor testo 6614. Uvnitř filtru tím vzniká mikroklima, které je o 5 Kelvinů 
vyšší než jsou procesní podmínky. Výrazně nižší relativní vlhkost  
v mikroklimatu vede k tomu, že odezva senzoru je výrazně zlepšena  
a tendence ke korozi je znatelně snížena.

Kromě tohoto vyhřívaného vlhkostního senzoru má testo 6614 ještě další 
teplotní sondu. Ta měří skutečnou procesní teplotu; na tomto základě  
se v mikroprocesoru převodníku správní procesní vlhkost vypočítává  
a je o ní vydávána informace.

testo 6617 – Vlhkostní sonda se systémem včasného varování  
na agresivní prostředí
Měření vlhkosti v agresivních médiích je často spojeno pouze  
s krátkou použitelností senzorů. I pro tento problém vyvinula firma Testo 
průkopnickou novinku: monitorování krytky elektrod.

Díky tomuto opatření jsou rozpoznány a hlášeny první známky koroze 
v časném stádiu. Toto včasné varování umožňuje výměnu měřicí sondy 
dříve, než dojde k chybnému měření nebo dokoce k přerušení měření. 
Tím je zaručena optimální disponibilita zařízení! 

testo 6615 – Sonda pro měření zbytkové vlhkosti
Měření vlhkosti v oblastech s nejnižší vlhkostí je také velmi náročné. 
Budou-li zde použity „normální“ polymerové vlhkostní senzory, nabere 
chyba měřená ve stupních rosného bodu brzy velmi vysokých hodnot.

Firma Testo pro náročné měření zbytkové vlhkosti vyvinula sondu  
testo 6615, která je vybavena  integrovanou autokalibrací zbytkové 
vlhkosti. Tady je cyklicky zajišťováno, že jsou korigovány i ty nejmenší 
odchylky až do zbytkové vlhkosti -60° rosného bodu!  

Speciální vlhkostní sonda pro extrémní podmínky
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Přehled převodníků rosného bodu

testo 6681 a testo 6615

testo 6741

-90 °Ctd -70 -50 -30 -10 +10 +300-20-45

Třída stlačeného vzduchu 1 Třída stlač. vzduchu 2

Polymerový senzor

Polymerový senzor

Teplota 
rosného bodu
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Rosný bod nebo atmosférický rosný bod? 
– zapojení testo 6740

Unsicherheit der gemessenen Reifpunkttemperatur bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
(angenommen wird ein Messfehler von +/- 0,1%rF)
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Rosný bod nebo atmosférický rosný bod?
Atmosférický vzduch je schopen ukládat více vodní páry než stlačený 
vzduch. Jestliže je stlačený vzduch ochlazován, dosáhne již při vyšších 
teplotách svého rosného bodu (° Ctd nebo ° Ftd), zatímco atmosférický 
vzduch může být ochlazován do té doby, dokud se poprvé neuvolní  
kondenzát (atmosférický rosný bod ve ° CtdA nebo ° FtdA). 
Při sledování zbytkové vlhkosti systémů stlačeného vzduchu hraje roli 
pouze rosný bod, protože to ukazuje, jak daleko je „prahová hodnota 
nebezpečí“ (= rosný bod). Protože někteří uživatelé stále používají údaje 
v atm. rosném bodu (° CtdA), umožňuje testo 6740 výstupy volitelně 
jako rosný bod a atm. rosný bod (procesní tlak se zadává jako pevná 
hodnota). 

Stlačený vzduch (35 bar) je snížen na 4 bary. 
Rosný bod tím klesne z 10 °Ctd na -23 °Ctd.

Stlačený vzduch (7 bar) má tlakový rosný bod 20 °Ctd. 
To odpovídá atmosférickému rosnému bodu -8 °CtdA.

Elektrické zapojení

Co je zatížení RL?
Celkový odpor dvouvodičového připojení sestávající z vedení, displeje 
a ovládání.

Standardní konektor 
(4...20 mA, 2 vodiče)

Signál +

4...20 mA

Signál -

RL

U=20...28
VDC

Se spínacím konektorem 
obj.č. (0554 3302)
(4...20 mA, 2 vodiče plus 
2 bezpotenciálové spínací 
kontakty): 8-žilový kabel

Signál +

4...20 mA

Signál -

RL

U=12...30
VDC

Napájení +

Napájení -

US ±

LS ±

ON, je-li hodnota > US+HYS

OFF, je-li hodnota < US-HYS

ON,  je-li hodnota > LS+HYS

OFF, je-li hodnota < LS-HYS

RL = zatížení, vnější zátěž

U

10 V

24 V

30 V

300 Ohm

650 Ohm

950 Ohm

–

650 Ohm

–

LS = spodní spínač    US = horní spínač

ON

OFF

LS

HYS ON

OFF

US °Ctpd

HYS

Požadovaná hodnota / °Ctd (procesní rosný bod)

Z
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 6

74
0 

/ 
°C

tp
d

25 °C

35 °C

50 °C
25 °C

Displej = požadovaná hodnota35 °C

50 °C

Příklad:
při -30 °Ctd a procesní 
teplotě 25 °C  nejistota 
±3 K

Nejistota měření při různých procesních teplotách
Jak je zřejmé z grafu, závisí přesnost měření na procesní teplotě  
a rozsahu tlakového rosného bodu.
Pro dosažení nejlepších výsledků měření s testo 6740 by měl být 
zajištěn teplotní rozsah procesu pokud možno 25 ° C a rozsah  
tlakového rosného bodu větší než -45 ° Ctd.

Požadovaná 

absolutní vlhkost [g/m3] při 1 bar abs / 25 °C

atmosférický rosný bod [°CtdA]

ro
sn

ý 
b

od
 [°
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td

]
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p0
 [b
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]
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Lokální kalibrace zbytkové vlhkosti 
bez referenčního měřicího přístroje

P1P2
P

P1 P2

Proč kalibrovat lokálně?
Převodníky rosného bodu jako je testo 6743 kontrolují sušičky 
stlačeného vzduchu průběžně. Je stlačený vzduch dostatečně suchý? 
Nedochází k poškození součástí stlačeného vzduchu vlhkostí?  
Je před vlhkostí chráněn konečný produkt?
Pro zaručení dlouhodobého, bezpečného a spolehlivého sledování, jsou 
převodníky rosného bodu pravidelně kalibrovány, tzn. že jsou porovnány 
a zkorigovány se spolehlivým referenčním zdrojem.
Doposud se toto porovnání zpravidla provádělo vůči zrcadlu rosného 
bodu.
Tento způsob vyžaduje časově a finančné náročná opatření: demontáž 
převodníku, pořízení a připojení zrcadla rosného bodu, porovnávací 
měření a nakonec zadání korekce na převodníku. U některých značek 
výrobků je dokonce vyžadováno zaslání výrobci.

Patentované řešení Testo: lokální kalibrace ve 2 bodech
Firma Testo tento problém rozpoznala a vyvinula cenově výhodnou  
alternativu, která nepřipouští u přesnosti žádné kompromisy.
Patentovaný proces využívá skutečnosti, že různé hodnoty tlaku vedou 
k různým hodnotám vlhkosti. Zařízení pro kalibraci ve 2 bodech  
0554 3314 se jednoduše namontuje mezi proces a testo 6743* 
(rychlospojky pro stlačený vzduch). Prostřednictvím integrovaného  
ventilu je pak generován dělič tlaku, který snižuje testo 6743 *  
z procesního tlaku P1 při hodnotě vlhkosti% rv 1 na definovanou nižší 
úroveň tlaku P2. Z toho plyne rovněž definovaná, nižší hodnota %rv 2.
Kalibrace je pak jednoduše potvrzena integrovaným ovládacím menu 
testo 6743 *. Výsledkem je rychlá a ekonomicky nenáročná kalibrace, 
která přesvědčí svou přesností!

*Od modelu červen 07. U starších modelů je zapotřebí aktualizace
firmwaru, kontaktujte, prosím, firmu Testo.

Vyhody?
– není zapotřebí referenční přístroj (zrcadla rosného bodu jsou velmi

nákladná!)
– žádná demontáž přístroje nebo zasílání výrobci
– kalibrační zařízení je dostačující pro libovolný počet měřicích míst
– přesnost se bezpečně nastaví s minimální časovou náročností

Schéma kalibrace ve 2 bodech

Rozměrový výkres

Úchytka ventilu

Rychlospojka
NW 7,2Závit G½ pro testo 6743

90°

0554 3314

testo 6743

%rv

%rv 1

%rv 2

199 mm ±2 mm

53 mm
±2 mm

testo 6740 - převodník rosného bodu až do -45 °Ctd
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Měření zbytkové vlhkosti

>>

Při vysokém a středním napětí se používá 
SF6, aby se zabránilo jiskření při přepínání. 
testo 6740 kontinuálně sleduje vlhkost - takže 
výměnné cykly drahého plynu lze maximalizovat; 
zabrání se poškození

V kritických aplikacích testo 6740 monitoruje 
vlhkost stlačeného vzduchu přímo před 
spotřebitelem - např. ve výrobě elektroniky. 

Optimální pro měření zbytovké vlhkosti
Vlhkostní senzor Testo je obecně kalibrován 
v několika bodech, takže existují minimální  
odchylky. Pro měření zbytkové vlhkosti  
je navíc za pomoci vysoce přesného 
referenčního měření (zrcadlo rosného bodu) 
provedena a zaprotokolována kalibrace  
při -40 °Ctd/-40 °Ftd (rosný bod). Uživatel  
tak má k dispozici v relevantním rozsahu 
(až -60 °Ctd/-76 °Ftd) spolehlivé a přesné 
naměřené hodnoty. 

Sledujte zbytkovou vlhkost,  
vyhněte se poškození 
Stlačený vzduch a plyny se používají  
ve všech odvětvích průmyslu. Vlhkost  
je obvykle nežádoucí, protože může způsobit 
poškození nebo zhoršit kvalitu konečného  
produktu, jak ukazuje obrázek níže. 

Výroba Prodej Spotřebitel

Koroze v potrubí  
a ve funkčních prvcích

Pneumatické pohony:
- přerušení mazání
- mechanická poškození

Tvorba ledu  
v chladných  
a venkovních zónách

Kompresor Sušička

např. lékařský 
stlačený vz-

mokré tablety 
se slepí

Tvorba bakterií 
Evropská 
regulace léčiv

např. vzduch pro 
pohon tablet ve 
farmacii
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Vymražovací a membránové sušičky:
Bez ohledu na to, zda se jedná o vymražovací nebo membránovou 
sušičku, bez trvalého sledování sušičky nelze zabránit poškození.  
Pokud jsou hodnoty vlhkosti příliš vysoké, jsou okamžitě detekovány 
zablokované odtoky kondenzátu a špatně uzavřené obtokové potrubí.

Absorpční sušička:
Pokud není přepnutí komory řízeno časově, ale místo toho je řízeno 
vlhkostí, pomocí testo 6740 (viz obrázek vpravo), jsou fáze sušení 
(modrá) obecně výrazně delší než fáze 
regenerace (červená).  Během této 
doby nemusí být generován žádný 
regenerační vzduch, takže kompresory 
lze přepnout zpět ze 100 % na přibližně 
85 % objemového průtoku. Výsledkem 
jsou značné úspory provozních nákladů.

Zajištění kvality - snížení nákladů

Vlhký 
stlačený vzduch

Kondenzát

Chladicí okruh

Suchý
stlačený vzduch

Vymražovací sušička

Co je kvalita stlačeného vzduchu?
Mezinárodní norma ISO 8573 určuje sedm tříd kvality stlačeného  
vzduchu a popisuje, jakou vlhkost, jaký obsah oleje, jaký obsah částic, 
atd. smí stlačený vzduch vykazovat. Třída 1 přitom klade nejvyšší 
nároky. Třída 4 je splněna například tehdy, pokud není překročen rosný 
bod 3 ° Ctd příp. 37 ° Ftd nebo absolutní vlhkost nepřesáhne 6 g vodní 
páry na m3 nebo 1083 ppmV (částic na milion, vztaženo na objem). 
Hlavním opatřením k udržení třídy kvality je instalace vhodné sušičky. 
Její sledování a případně ovládání přebírá testo 6740 (viz dole).

Regenerace

Přepnutí komory
např. při -35 °Ctd

Alarm např při
-30 °Ctd

Zásobník A

Rosný bod
(°Ctd)

Sušení

Regenerace

Sušení

Zásobník B

Čas

Suchý
stlačený vzduch

Vlhký
stlačený vzduch

85%

15%

Jak lze snížit náklady?
Hlavním účelem aplikace testo 6740 je samozřejmě sledovat a zabránit 
nadměrné vlhkosti v síti, aby nedošlo k poškození. Toto poškození vede 
ke značným nákladům, zejména pokud je ovlivněna kvalita konečného 
produktu. Kromě toho lze při použití absorpčních sušiček výrazně snížit 
provozní náklady.

    

  

  

  

   
   

 

 

 

 

ISO 8573

Opatření Sušička stlačeného vzduchu

testo 6740Sledování/
ovládání

Třída

1

2

3

4

5

6

7

-70

-40

-20

3

7

10

–

-94

-40

-4

37

44

50

–

0,003

0,12

0,88

5,51

7,28

8,93

–

0,37

18

147

1083

1432

1756

–

Výroba polovodičů

Sušička granulátu

Transportní vzduch

Pracovní/energet. vzduch 

Foukání vzduchu

°Ctd °Ftd g/m3
ppmv

(při 7 bar)

Zbytková vlhkost Typická aplikace

-

Membránová sušička

Vlhký stlačený 
vzduch

Suchý stlačený 
vzduch
Typicky: -30...-20 

Vlhký 
proplachovací 
vzduch 

např. 0,02 %rv

např. 20 %rv

Odbočka proplach. 
vzduchu

Difúze molekul 
vody membránami 
z dutých vláken

Uvolnění proplachovacího 
vzduchu (např. 6 => 1 bar)
=> %rv

testo 6740 - převodník rosného bodu až do -45 °Ctd
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testo 605i

www.testo.cz

Produktový Datasheet

Kompaktní profesionální měřicí přístroj řady 

Chytré sondy testo pro použití s chytrými telefony/tablety

Měření vlhkosti a teploty vzduchu v místnostech 

a v potrubích

Automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého 

teploměru pomocí aplikace Chytré sondy testo

Analýza a odesílání naměřených dat v aplikaci 

Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Bezproblémové použití u od sebe vzdálených bodů měření 

- dosah Bluetooth® až 100 m

Ohebná hlavice sondy pro pohodlná měření

Termohygrometr ovládaný 
chytrým telefonem

testo 605i

Kompaktní přístroj pro měření vlhkosti testo 605i  

je ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem vhodný  

pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu v místnostech 

a v potrubích. Ve spojení s termickým anemometrem  

testo 405i lze také určit výkon chlazení a vytápění.

Uživatelé mohou pohodlně odečítat naměřené hodnoty 

pomocí aplikace Chytré sondy testo nainstalované  

na koncovém zařízení. Aplikace Chytré sondy testo navíc 

umožňuje automatický výpočet teplot odpařování  

a kondenzace. Všechna naměřená data jsou uvedena  

buď v grafu nebo v tabulce. Zprávy naměřených dat mohou 

být posílány přímo ve formátu PDF nebo v Excelu.

% r.v.

°C

Bluetooth®

+ aplikace
Aplikace Chytré sondy testo 
zdarma ke stažení
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Technická data / příslušenství

testo 605i
testo 605i, termohygrometr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně baterií  
a výstupního protokolu z výroby

Obj. číslo 0560 2605 02 

Typ senzoru Vlhkost – kapacitní

Rozsah měření 0 až 100 % r.v.

Přesnost 
(při +25 °C) 
±1 číslice

±3.0 % r.v. (10 až 35 % r.v.)
±2.0 % r.v. (35 až 65 % r.v.)
±3.0 % r.v. (65 až 90 % r.v.)
±5 % r.v. (< 10 % r.v. nebo > 90 % r.v.)

Rozlišení 0.1 % r.v.

Typ senzoru NTC

Rozsah měření -20 až +60 °C

Přesnost ±1 číslice ±0.8 °C (-20 až 0 °C)
±0.5 °C (0 až +60 °C)

Rozlišení 0.1 °C

Všeobecné technické údaje

Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější /
Android 4.3 nebo novější

vyžaduje mobilní koncové zařízení s 
Bluetooth® 4.0

Skladovací teplota -20 až +60 °C

Provozní teplota -20 až +50 °C

Typ baterie 3 x AAA

Životnost baterie 150 hod.

Rozměry 218 x 30 x 25 mm

73 mm trubice sondy

Dosah Bluetooth® až do 100 m

Aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)
Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet  
v displej měřicího přístroje testo 605i. Ovládání 
i zobrazování naměřených hodnot je zajištěno 
prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci 
testo Chytré sondy ve Vašem chytrém telefonu 
nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. 
Kromě toho můžete pomocí aplikace vytvářet 
zprávy o měření, přidávat k nim fotografie  
a komentáře a odesílat je e-mailem.  
Pro iOS a Android.

Příslušenství Obj. číslo

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro skladování a přepravu testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty  31 0102 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 31 0102 0201
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Produktový Datasheet

Chytré sondy testo 
– sada pro plíseň

Identifikujte včas riziko plísně s aplikací Chytré sondy testo 

(testo Smart Probes)

Označení bodu měření laserem

Prezentace a vyhodnocení rizika vzniku plísní 

v barvách semaforu

Analýza a odesílání naměřených dat 

vč. fotodokumentace postižených oblastí 

přes aplikaci Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Chytré sondy testo – sada pro plíseň

testo 605i termohygrometr
testo 805i infračervený teploměr
v Chytrém pouzdře testo

Sada Chytrých sond testo pro detekci plísní v kombinaci 

s bezplatnou aplikací Chytré sondy testo je ideální  

pro preventivní identifikaci rizika vzniku plísní dříve,  

než k ní dojde. Tato kompaktní a snadno přepravitelná  

sada obsahuje dvě Chytré sondy testo - testo 605i  

a testo 805i pro měření okolní teploty, relativní vlhkosti 

vzduchu a povrchové teploty. Díky tomu je ideální 

pro rychlou identifikaci nebezpečí plísní.

Výsledky indikace plísně se vyhodnocují podle principu 

semaforu (zelená, žlutá, červená) a lze je uložit stisknutím 

tlačítka ve formátu PDF, CSV nebo Excelu a přenést  

do jiných zařízení nebo odeslat přímo e-mailem.  

Pro lepší vizualizaci jsou do zprávy přidány fotografie 

postižené oblasti.

% r.v.

°C

Bluetooth®

+ aplikace
Aplikace Chytré sondy testo 
zdarma ke stažení
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Chytré sondy testo – sada pro plíseň
testo 605i / testo 805i / Chytré pouzdro testo

Technická data / příslušenství

Chytré sondy testo 
– sada pro plíseň
Chytré sondy testo - sada pro plíseň 
slouží k snadnému stanovení míst  
s rizikem vzniku plísní. 
Obsahuje: testo 605i, testo 805i,  
Chytré pouzdro testo (IAQ), baterie  
a výstupní protokol z výroby

Obj. číslo 0563 0005 10 

testo 605i testo 805i
Typ senzoru Vlhkost – kapacitní Infračervený

Rozsah měření 0 až 100 % r.v. -30 až +250 °C
Přesnost ±1 číslice ±3.0 % r.v. (10 až 35 % r.v.)

±2.0 % r.v. (35 až 65 % r.v.)
±3.0 % r.v. (65 až 90 % r.v.)
±5 % r.v. (< 10 % r.v. nebo > 90 % r.v.)
(při +25 °C)

±1.5 °C nebo ±1.5% z nam. hodn. (0 až +250 °C) 
±2.0 °C (-20 až -0.1 °C) 
±2.5 °C (-30 až -20.1 °C)

Rozlišení 0.1 % r.v. ≤0.1 °C
Typ senzoru NTC

Rozsah měření -20 až +60 °C
Přesnost ±1 číslice ±0.8 °C (-20 až 0 °C) 

±0.5 °C (0 až +60 °C)
Rozlišení ≤0.1 °C
Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější

vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0
Dosah Bluetooth® až do 100 m až do 15 m
Skladovací teplota -20 až +60 °C -20 až +60 °C
Provozní teplota -20 až +50 °C -10 až +50 °C
Typ baterie 3 x AAA 3 x AAA
Životnost baterie 150 hod. 30 hod.
Rozměry 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

73 mm trubice sondy
Optika 10:1
Laserové označení difrakční optika (laserový kruh)
Emisivita 0.1 až 1.0 nastavitelná

Aplikace Chytré sondy testo 
(testo Smart Probes)
Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet 
v displej pro současné zobrazení až 6 Testo 
Chytrých sond. Jak ovládání měřicích přístrojů, 
tak zobrazování naměřených hodnot je zajištěno 
prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci 
testo Chytré sondy na Vašem chytrém telefonu 
nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. 
Kromě toho můžete pomocí aplikace vytvářet 
zprávy o měření, přidávat k nim fotografie  

Příslušenství Obj. číslo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty  31 0102 0101
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 31 0102 0201
Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
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Zobrazení teploty a relativní vlhkosti / teploty mokrého

teploměru / rosného bodu

Hodnoty max. / min.

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Podsvícení displeje

Funkce automatického vypnutí Auto-Off

TopSafe, ochrana přístroje proti nečistotám a nárazu

Vlhkoměr / teploměr

testo 625 – dlouhodobě stabilní
a kompaktní

%rv

°C

Testo 625 je kompaktní přístroj s integrovanou vlhkostní

hlavicí sondy pro měření vlhkosti a teploty vzduchu. 

Velký, dvouřádkový displej rychle a spolehlivě zobrazuje

vlhkost, teplotu mokrého teploměru nebo rosný bod.

Při měřeních na těžko přístupných místech lze jednoduše

vlhkostní hlavici sondy odejmout a nasadit ji na rukojeť 

s kabelem (příslušenství). Alternativně se dají měřené

hodnoty přenášet na velkou vzdálenost bezdrátově ze

sondy do měřicího přístroje. V tom případě se hlavice

vlhkostní sondy nasadí na rádiovou rukojeť (příslušenství) 

a přístroj testo 625 se doplní rádiovým modulem

(příslušenství). Stisknutím tlačítka zobrazí přístroj testo 625

maximální a minimální hodnotu.Tlačítko Hold slouží 

k podržení naposledy naměřené hodnoty. Měřicí přístroj 

a sonda jsou bezpečně uloženy v pohotovostní brašně

(volitelně) a ochranné pouzdro TopSafe (volitelně) spolehlivě

chrání přístroj proti nečistotám a nárazu.

Be sure.

www.testo.cz
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Vlhkostní hlavice sondy s rukojetí
a kabelem.

Testo 625 s rádiovou rukojetí
a rádiovým modulem.

Testo 625 s nasunutou hlavicí
sondy.

testo 625

Vlhkoměr / teploměr

testo 625

testo 625, vlhkoměr / teploměr, vč. násuvné
vlhkostní hlavice sondy, baterií a výstupního
protokolu z výroby

Obj.č. 0563 6251

Všeobecná technická data

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterií 9 V, 6F22

Životnost baterie 70 hod. (bez rádiového signálu)

Hmotnost 195 g

Rozměry 182 x 64 x 40 mm

Materiál pouzdra ABS

Záruka 2 roky

Typy senzorů

NTCKapacitní vlhkostní
senzor Testo

Měřicí rozsah -10 ... 60 °C0 ... 100 %rv

Přesnost (±1 digit) ±0,5 °C±2,5 %rv (5 ... 95 %rv)

Rozlišení 0,1 °C0,1 %rv

Typ K (NiCr-Ni)
(rádiová sonda)

-200 ... 1 370 °C

Viz data pro sondu

0,1 °C

Be sure.
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0554 0189

0554 0191

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK,
FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné hlavice sond, vč. TE adaptéru, licence pro USA, CA, CL; rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Interval měření 0,5 s nebo 10 s, nastavitelné na rukojeti

Dosah rádiového signálu Až 20 m (volný prostor)

Přenos signálu Jednosměrný

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Technická data pro rádiovou rukojeť

Typ baterií 2 mikrotužkové AAA

Životnost 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť pro násuvnou vlhkostní hlavici sondy
(násuvná vlhkostní hlavice sondy je součástí dodávky testo 625)

testo 625

Příslušenství

Příslušenství k měřicímu přístroji

0516 0210

0516 0221

0554 0660

0515 5028

0515 0025

0554 0025

Pohotovostní brašna pro měřicí přístroj a sondu

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami

Kontrolní a kalibrační souprava pro vlhkostní sondy testo, solný roztok 11,3 %rv a 75,3 %rv,
vč. adaptéru pro vlhkostní sondy testo

Knoflíková lithiová baterie

Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj místo baterie

Nabíječka pro akumulátor 9 V, pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025

Obj. č.

0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL

Rádiový modul pro vybavení měřicího přístroj funkcí rádiového signálu

Be sure.

Kalibrace Obj. č.

31 0102 0101Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (4 kalibrační body)

31 0103 0101Prvotní ISO kalibrace teploty (4 kalibrační body)

31 0102 0201Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti (4 kalibrační body)

31 0103 0201Prvotní ISO kalibrace vlhkosti (4 kalibrační body)

Obj. č.

Obj. č.
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Připojení 2 násuvných sond  a 3 rádiových sond pro teplotu

a vlhkost

Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů,

tlakového rosného bodu, absolutního tlaku a U hodnoty 

Zobrazení vzdálenosti rosného bodu, hodnoty min., max.

a průměrné hodnoty

Podsvícený displej

Krytí IP 54

Paměť přístroje pro 10 000 naměřených hodnot 

(pouze testo 635-2)

Počítačový software pro archivaci a dokumentaci

naměřených dat (pouze testo 635-2)

Teploměr / vlhkoměr

testo 635 – technologie pro měření vlhkosti

°C

°Ctd

%rv

hPa

Přístroj testo 635 nabízí možnost kontrolovat a analyzovat

vlhkost vzduchu, vlhkost materiálů (na bázi vyrovnané

vlhkosti), hodnotu U a tlakový rosný bod v systémech

stlačeného vzduchu.

Vedle měření s klasickými sondami je u testo 635 možné

také bezdrátové měření pomocí rádiových sond 

na vzdálenost až 20 metrů. Poškození kabelu nebo problémy

při manipulaci jsou tímto vyloučeny. Přístroj lze kdykoliv

dovybavit volitelným rádiovým modulem. Testo 635 

si uživatele získá intuitivní obsluhou a komfortní navigací 

v menu. 

Přístroj testo 635-2 nabízí při měřeních na různých místech

výhodu, že jsou naměřené hodnoty přiřazeny aktuálnímu

místu měření. Při dlouhodobých měřeních a měřeních vlkosti

materiálu lze přepínat mezi různými uživatelskými profily.

Přístroj testo 635 je nabízen ve dvou variantách. Varianta

testo 635-2 disponuje dalšími funkcemi přístroje, jako je

např. paměť přístroje, počítačový software, přímé zobrazení

vlhkosti materiálu a možnost připojení sondy pro měření

hodnoty U.

www.testo.cz
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testo 635

Technická data

testo 635-1

testo 635-2

Testo 635-1, vlhkoměr / teploměr, včetně
výstupního protokolu z výroby a baterií

Testo 635-2, vlhkoměr / teploměr s pamětí
naměřených hodnot, počítačovým softwarem,
datovým USB kabelem, včetně výstupního
protokolu z výroby a baterií

Obj. č. 0560 6351

Obj. č. 0563 6352

Všeobecná technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -30 ... 70 °C

Typ baterií Alkali-mangan, mignon, typ AA

Životnost 200 hod.

Rozměry 220 x 74 x 46 mm

Hmotnost 428 g

Materiál pouzdra ABS/TPE/kov

Záruka 2 roky

Typy senzorů

Typ K (NiCr-Ni) NTC (vlhkostní sondy) Kapacitní vlhkostní
senzor Testo

Sonda absolutního tlaku

Měřicí rozsah -200 ... 1370 °C -40 ... 150 °C 0 ... 100 %rv 0 ... 2000 hPa

Přesnost 
(±1 digit)

±0,3 °C (-60 ... 60 °C)
±(0,2 °C + 0,3 % z n. h.)
(zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 ... 99,9 °C)
±0,5 % z n. h.) (zbytek
rozsahu)

viz údaje pro sondu viz údaje pro sondu

Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C 0,1 %rv 0,1 hPa

Společné výhody

· Připojení 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

· Měření vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálu a tlakového

rosného bodu v systémech stlačeného vzduchu

· Zobrazení vzdálenosti rosného bodu, hodnoty min., max.

a průměru

· Tisk dat na rychlotiskárně Testo (volitelně)

· Podsvícený displej

· Krytí IP 54

Výhoda testo 635-1

· Cyklický tisk naměřených hodnot na rychlotiskárně Testo,

např. jednou za minutu

Výhoda testo 635-2

· Paměť pro 10 000 naměřených hodnot

· Počítačový software pro archivaci a dokumentaci

naměřených dat

· Přímé zobrazení vlhkosti materiálu na základě libovolně

vložené křivky (na základě sorpční charakteristiky vlhkosti

materiálu)

· Možnost připojení sondy pro měření U hodnoty

· Ukládání jednotlivých měření nebo sad měření s orientací

na místo měření

· Rychlý přístup k důležitým funkcím přes uživatelské profily

210



Příslušenství

0554 0549

0554 0568

31 0102 0101

31 0102 0111

31 0102 0201

31 0102 0211

31 0103 0101

31 0103 0111

31 0103 0201

31 0103 0211

Rychlotiskárna IRDA testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační

Prvotní akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní akreditovaná kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

Akreditovaná kalibrace číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

ISO kalibrace číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní ISO  kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

ISO kalibrace číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Transport a ochrana

Další příslušenství a náhradní díly

Tiskárna a příslušenství

Kalibrační certifikáty

0516 1035

0516 1435

0554 0660

0554 0756

0554 0641

0554 0447

0515 5028

0554 0761

Servisní kufr pro základní výbavu měřicí přístroj a sondy, rozměr 400 x 310 x 96 mm

Servisní kufr pro měřicí přístroj, sondy a příslušenství, rozměr 520 x 380 x 120 mm

Kontrolní a kalibrační souprava pro vlhkostní sondy, solný roztok s 11,3 %rv a 75,3 %rv,
vč. adaptéru pro vlhkostní sondy testo

Sintrovaný filtr PTFE, Ø 12 mm, pro agresivní média
oblast vysoké vlhkosti (dlouhodobá měření), vysoké rychlosti proudění

Sintrovaná krytka z ušlechtilé oceli, Ø 12 mm, Ø otvorů 100 um, 
pro měření při vysokých rychlostech proudění nebo znečištěném vzduchu

Síťový zdroj, 5 VDC 500 mA s euro-konektorem, 100-250 VAC, 50-60 Hz

Knoflíková lithiová baterie, CR2032 malá baterie pro rádiovou rukojeť

Fixační hmota pro připevnění a utěsnění

Obj. č.

testo 635
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Sondy

Typ sondy

Vlhkostní / teplotní sonda

Sonda tlakového rosného bodu pro
měření v systémech stlačeného
vzduchu, pevný kabel rovný

Sonda absolutního tlaku 2000 hPa

Robustní sonda okolního vzduchu,
TE typu K, pevný kabel rovný

Přesná sonda tlakového rosného
bodu pro měření v systémech
stlačeného vzduchu, vč. certifikátu
s kalibračním bodem -40°C tpd,
pevný kabel rovný

Robustní vlhkostní sonda pro
měření do +125 °C, krátkodobě 
do +140 °C, Ø 12 mm, např.
odvětrá-vací kanály a pro měření
vyrovnávací vlhkosti materiálů,
např. sypkých hmot

Tenká vlhkostní sonda s osazenou
elektronikou, vč. 4 násuvných
ochranných krytek PTFE pro
měření vyrovnávací vlhkosti
materiálu

Sonda pro rychlé měření vlhkosti
materiálu bez poškození,
s kabelem sondy 1,2 m

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

0 ... 100 %rv
-20 ... 70 °C

0 ... 100 %rv
-30 ... 50 °C tpd

0 ... 2000 hPa

-60 ... 400 °C

0 ... 100 %rv
-60 ... 50 °C tpd

0 ... 100 %rv
-20 ... 125 °C

0 ... 100 %rv
0 ... 40 °C

dřeva:
á50 %
stavební hmoty:
á20 %

Přesnost

±2 %rv (2 ... 98 %rv)
±0,3 °C

±0,9 °C tpd (0,1 ... 50 °C tpd)
±1 °C tpd (-4,9 ... 0 °C tpd)
±2 °C tpd (-9,9 ... -5 °C tpd)
±3 °C tpd (-19,9 ... -10 °C tpd)
±4 °C tpd (-30 ... -20 °C tpd)

±5 hPa

třída 2 1)

±0,8 °C tpd (-4,9 ... 50 °C tpd)
±1 °C tpd (-9,9 ... -5 °C tpd)
±2 °C tpd (-19,9 ... -10 °C tpd)
±3 °C tpd (-29,9 ... -20 °C tpd)
±4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

±2 %rv (2 ... 98 %rv)
±0,2 °C 

±2 %rv (2 ... 98 %rv)
±0,2 °C

t99

300 s

25 s

300 s

Obj. č.

Vlhkostní sondy

Sondy pro měření tlakového rosného bodu

Sonda absolutního tlaku

Sonda okolního vzduchu

300 mm

115 mm

300 mm

300 mm

60 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 9835

0638 1835

0602 1793

0636 9836

0636 2161

0636 2135

0636 6160

1) Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).
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1) Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).

Sondy

Typ sondy

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, i pro nerovné
povrchy, měřicí rozsah krátkodobě
až +500°C, TE typu K, pevný kabel
rovný

Teplotní sonda pro určení hodnoty
U, trojnásobná senzorika pro
zjištění teploty zdi, vč. fixační hmoty

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-60 ... 300 °C

-20 ... 70 °C

Upozornění: tuto sondu lze použít pouze u testo 635-2.
Pro určení hodnoty U je zapotřebí další sonda pro zjištění
venkovní teploty, např. 0602 1793, 0613 1001 nebo 0613 1002.

*při použití se sondou NTC nebo rádiovou vlhkostní sondou
pro měření venkovní teploty a rozdílu vzduchu uvnitř/vně 20 K

Přesnost

třída 2 1)

třída 11)

U hodnota: ±0,1 ±2 % z n.h.*

t99

3 s

Obj. č.

Povrchové sondy

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

0602 0393

0614 1635

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou s pružným páskovým
termočlánkem, zahnutá, i pro
nerovné povrchy, měřicí rozsah
krátkodobě až +500°C, TE typu K,
pevný kabel rovný 1,2 m

Přesná, vodotěsná povrchová
sonda s malou měřicí hlavou pro
rovné povrchy, TE typu K, pevný
kabel rovný 1,2 m

Povrchová teplotní sonda, TE typu
K, s teleskopem max. 680 mm, pro
měření na těžko přístupných
místech, pevný kabel rovný 1,6 m
(při vysunutém teleskopu přiměřeně
kratší)

Magnetická sonda, adhezní síla
cca. 20 N, s magnety pro přidržení,
pro měření na kovových plochách,
TE typu K, pevný kabel rovný 1,6 m

Magnetická sonda, adhezní síla
cca. 20 N, s magnety pro přidržení,
pro vyšší teploty, pro měření 
na kovových plochách, TE typu K,
pevný kabel rovný

-60 ... 300 °C

-60 ... 1000 °C

-50 ... 250 °C

-50 ... 170 °C

-50 ... 400 °C

třída 2 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

3 s

20 s

3 s

150 s

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

80 mm

150 mm

680 mm

35 mm

75 mm

50 mm

12 mm

Ø 5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Vodotěsná povrchová sondy s
rozšířenou měřicí špičkou pro rovné
povrchy, TE typu K, pevný kabel
rovný 1,2 m

-60 ... 400 °C třída 2 1) 30 s

0602 1993115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Plochá povrchová sonda s rychlou
odezvou, pro měření na těžko
přístupných místech jako např.
v úzkých otvorech a štěrbinách,
TE typu K, pevný kabel rovný

0 ... 300 °C třída 2 1) 5 s

0602 0193
145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m
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Sondy

Typ sondy Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

Přesnost t99 Obj. č.

Povrchové sondy

Trubková sonda pro průměr trubek
5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí
hlavou, měřící rozsah krátkodobě
až +280°C, TE typu K, pevný kabel
rovný

Náhradní měřicí hlava pro trubkovou
sondu, TE typu K

Klešťová sonda pro měření na
potrubí, průměr trubky 15...25 mm
(max. 1"), měřicí rozsah krátkodobě
až +130 °C, TE typu K, pevný kabel
rovný

-60 ... 130 °C

-60 ... 130 °C

-50 ... 100 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

5 s

5 s

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

15 mm

Přesná a rychlá ponorná sonda,
ohebná, vodotěsná, TE typu K,
pevný kabel rovný 1,2 m

Velmi rychlá, vodotěsná ponorná /
vpichovací sonda, TE typu K, pevný
kabel rovný 1,2 m

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
TE typu K

Vodotěsná ponorná / vpichovací
sonda, TE typu K, pevný kabel
rovný 1,2 m

-60 ... 1000 °C

-60 ... 800 °C

-200 ... 1000
°C

-60 ... 400 °C

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 1 1)

třída 2 1)

2 s

3 s

5 s

7 s

0602 0593

0602 2693

0602 5792

0602 1293

Ponorné / vpichovací sondy

300 mm

60 mm

500 mm

114 mm

14 mm

50 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.7 mm

Termočlánek s TE konektorem,
ohebný, délka 800 mm, skleněné
vlákno, TE typu K

Termočlánek s TE konektorem,
ohebný, délka 1500 mm, skleněné
vlákno, TE typu K

Termočlánek s TE konektorem,
ohebný, délka 1500 mm, PTFE, 
TE typu K

-50 ... 400 °C

-50 ... 400 °C

-50 ... 250 °C

třída 2 1)

třída 2 1)

třída 2 1)

5 s

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

0602 0646

800 mm

Ø 1,5 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Termočlánky

1) Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40 ... 1000 °C (typ K), třídy 2 na -40 ... 1200 °C (typ K), třídy 3 na -200 ... 40 °C (typ K).

Trubková sonda s upínacím
páskem, pro měření teploty 
na trubkách s průměrem max.
do 120 mm, Tmax +120 °C,
TE typu K, pevný kabel rovný

-50 ... 120 °C třída 1 1) 90 s

0628 0020
395 mm

20 mm

testo 635
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Rádiové sondy

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Obrázek

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
do 500 °C

0 ... 100 %rv
-20 ... 70 °C

-50 ... 1000 °C

Přesnost

Přesnost

Přesnost

Rádiová rukojeť
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř.rozsahu)
TE hlavice sondy: třída 2

±2 %rv (2 ... 98 %rv)
±0,3 °C

±(0,7 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 900 °C)
±(0,9 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř. rozsahu)

Rozlišení

Rozlišení

Rozlišení

t99

0,1 °C (-50 ...
199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
měř. rozsahu)

0,1 %rv
0,1 °C

0,1 °C (-50 ... 199,9 °C)
1,0 °C (zbytek měřícího
rozsahu)

5 s120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

0554 0189

0554 0189

0554 0189

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0394

0636 9736

TE hlavice sondy pro povrchové měření (TE typu K), násuvná na rádiovou rukojeť 0554 0189

Vlhkostní hlavice sondy, násuvná na rádiovou rukojeť 0554 0189

TE hlavice sondy pro povrchové měření (TE typu K), násuvná na rádiovou rukojeť 0554 0189

Vlhkostní hlavice sondy, násuvná na rádiovou rukojeť 0554 0189

Rádiové rukojeti vč. hlavice sondy pro měření teploty povrchů

Rádiové rukojeti vč. vlhkostní hlavice sondy

Rádiové rukojeti pro násuvné termočlánkové sondy

Rádiové ponorné / vpichovací sondy

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

Měřicí
rozsah

-50 ... 275 °C

-50 ... 350 °C
krátkodobě 
do 500 °C

Přesnost

Přesnost

±0,5 °C (-20 ... 80 °C)
±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C)
±0,8 °C (80,1 ... 200 °C)
±1,5 °C (zbytek měřícího rozsahu)

Rádiová rukojeť
±(0,5 °C + 0,3 % z n. h.) (-40 ... 500 °C)
±(0,7 °C + 0,5 % z n. h.) (zbytek měř.rozsahu)
TE hlavice sondy: třída 2

Rozlišení

Rozlišení

t99

t99

0,1 °C

0,1 °C (-50 ...
199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
měř. rozsahu)

12 s
(ve vodě)

10 s
(ve vodě)

105 mm

100 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 3,4 mm

Obj. č.

Obj. č.

0613 1001

0554 0189

Rádiová ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL,
GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiová frekvence 869.85 MHz FSK

Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

0602 0293

Rádiová ponorná / vpichovací sonda, NTC, licence pro USA, CA, CL; Rádiová frekvence 915.00 MHz FSK

TE-sonda pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu K

TE-sonda pro měření okolního vzduchu, ponořením/vpichem, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu K

Rádiové rukojeti vč. hlavice pro sondy ponorné / vpichovací a pro měření okolního vzduchu

testo 635
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0554 0188Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869.85 MHz FSK, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiový modu pro měřicí přístroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL

Příslušenství k rádiovým sondám Obj. č.
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Společná technická data

Technická data pro rádiové sondy

Interval měření 0,5 s nebo 10 s, nastavitelný na rukojeti

Rádiový dosah Až do 20 m (volný prostor)

Rádiový přenos Jednosměrný

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Krytí IP54

Rádiová ponorná / vpichovací sonda, NTC

Typ baterií 2x 3 V knoflíková baterie (CR 2032)

Životnost 150 hod. (interval měření 0,5 s)
2 měsíce (interval měření 10 s)

Rádiová rukojeť

Typ baterií 2 mikrotužkové baterie AAA

Životnost 215 hod. (interval měření 0,5 s)
½ roku (interval měření 10 s)

Rádiové sondy

testo 635
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Vlhkost

Záznamníky teploty
a stacionární měřicí systémy
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%rv

°C

Dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor

Vysoké zabezpečení dat

Velký displej

Zobrazení aktuální hodnoty teploty nebo vlhkosti

Paměť pro 16 000 naměřených hodnot

Rychlé vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Mini-datalogger
pro teplotu a vlhkost

testo 174 H

Mini-datalogger teploty a vlhkosti, testo 174 H, je ideální

pro sledování teplotně a vlhkostně citlivého zboží ve skladu.

Přístroj testo 174 H kontroluje průběžně, bezpečně

a nenápadně rovněž klima v budovách. Bezplatný software

ComSoft Basic umožňuje rychlé naprogramování

dataloggeru a také jednoduchou analýzu dat.

Cenově zajímavý datalogger teploty a vlhkosti zaručuje

přesné výsledky měření na základě nejmodernější měřící

techniky. Integrované senzory garantují dlouhodobě stabilní

měřené hodnoty. Tímto způsobem je možné dodržovat

směrnice o zajišťování kvality a s jistotou naměřená data

dokumentovat.

Be sure.

Obrázek 1:1

www.testo.cz
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testo 174H Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 174 H

Sada testo 174 H

Mini-datalogger testo 174 H, 2 kanály, 
vč. nástěnného držáku, baterie (2 x CR 2032
Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Sestava mini-dataloggeru testo 174 H, 2 kanály,
vč. rozhraní USB pro programování a vyčtení
dataloggeru, nástěnný držák, baterie (2 x CR
2032 Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0572 6560

Obj. č. 0572 0566

Technická data

Typ sondy 2x interní

Typ baterie 2 lithiové baterie (CR2032)

Životnost 1 rok (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Rozměry 60 x 38 x 18,5 mm

Krytí IP20

Interval měření 1 min ... 24 hod

Paměť 16 000 naměřených hodnot

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství pro měřící přístroj

0572 0500USB rozhraní pro programování a vyčtení dataloggeru testo 174 T a testo 174 H

0515 5028

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0103 0101

Lithiová knoflíková baterie CR 2032 (pro jeden datalogger objednávejte, prosím 2 baterie)

CD s ComSoft Basic 5 pro znázornění naměřených hodnot a funkci exportu
(v případě, že si zákazník nepřeje stažení z internetových stránek zdarma)

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky na směrnici CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

31 0102 0201

31 0103 0201

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti

Typ senzoru NTC

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

-20 ... 70 °C

±0,5 °C (-20 ... 70 °C)

0,1 °C

Typ senzoru Kapacitní vlhkostní senzor Testo

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

* Neplatí pro atmosféru, kde dochází k orosení. Pro kontinuální použití
ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12 hod., >60 %rv 
při >30 °C pro >12 hod.) kontaktujte nás nebo naše internetové
stránky.

0 ... 100 %rv*

±3 %rv (2 ... 98 %rv) 
±0,03 %rv/K

0,1 %rv
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Datalogger
teploty a vlhkosti

testo 175 H1

°C

%rv

°Ctd

g/m³

Přístroj testo 175 H1 průběžně zaznamenává teplotu

a vlhkost a v případě potřeby zobrazuje na displeji vedle

těchto hodnot také rosný bod. Lze tak kontrolovat ovzduší

v místnosti a následně zdůraznit nutnost cíleného větrání

a výměny vzduchu.

Be sure.

Přístroj testo 175 H1 je s dlouhodobě stabilním vlhkostním

senzorem profesionální kompaktní datalogger pro sledování

teploty a relativní vlhkosti na pracovištích a ve skladech.

Externí vlhkostní senzor (krátká sonda) se v porovnání

se sondami vestavěnými v pouzdře vyznačuje rychlejší

odezvou, což je důležitým parametrem pro energetické

úspory v budovách. Software ComSoft Basic, který je

zdarma, umožnuje rychlé naprogramování dataloggeru

a také jednoduchou analýzu dat.

Vysoké zabezpečení dat

Velký, dobře čitelný displej

Paměť pro 1 milión naměřených hodnot

Životnost baterie až 3 roky

Přenos dat pomocí USB kabelu nebo SD karty

Pevně připojený externí kapacitní vlhkostní senzor

www.testo.cz
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testo 175 H1 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 175 H1

2-kanálový datalogger teploty a vlhkosti 
s externí sondou (NTC/kapacitní vlhkostní
senzor), vč. držáku na stěnu a zámku

Obj.č. 0572 1754

Technická data

Typ sondy 2x interní

Typ baterie 3x AlMn typ AAA nebo Energizer

Životnost baterií 3 roky (interval měření 15 min, 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 55 °C

Skladovací teplota -20 ... 55 °C

Rozměry 149 x 53 x 27 mm

Krytí IP54

Interval měření 10 s ... 24 hod.

Paměť 1 mil. naměřených hodnot

Příslušenství Obj. č.

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, Mini-USB na USB (součást dodávky přístroje)

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0102 0201

31 0103 0201

31 0103 0101

SD karta pro sbírání naměřených dat dataloggerů testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 175 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 175
rozsah použití až do -10 ° C, alkalické baterie AAA (nutno objednat 3 ks pro datalogger)

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

Baterie pro testo 175 
rozsah použití pod -10 °C, Energizer L92 mikrotužkové AAA (nutno objednat 3 ks pro datalogger)

ComSoft Professional 4, profesionální software, vč. archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace teploty

Typ senzoru

NTC Kapacitní vlhkostní senzor Testo

Měřící rozsah -20 ... 55 °C 0 ... 100 %rv*

Přesnost (±1 digit) ±0,4 °C (-20 ... 55 °C) ±2 %rv (2 ... 98 %rv) při 25 °C

Rozlišení

*Není vhodný pro kondenzující atmosféru. Pro průběžné používání ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12 hod., >60 %rv při >30 °C pro >12 hod.)
nás, prosím, kontaktujte přes naše internetové stránky.

0,1 °C

Dopočítaná veličina °Ctd

-40 ... 50 °Ctd

0,03 %rv/K

0,1 %rv 

0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184
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Vysoké zabezpečení dat

Konektor pro dvě externí teplotní / vlhkostní sondy

Paralelní měření na dvou místech

Paměť pro 2 milióny naměřených hodnot

Životnost baterií až 8 let

Přenos dat pomocí USB kabelu a SD karty

Pro větší robustnost v kovovém pouzdře (testo 176 H2) 

nebo pro větší přehlednost s velkým displejem (testo 176 H1)

Dataloggery
vlhkosti a teploty

testo 176 H1 / testo 176 H2

%rv

°C

°Ctd

g/m³

WB

Be sure.

Pokud nevykazují krátkodobá měření žádné odlišnosti, 

avšak ovzduší ve skladu přesto neodpovídá potřebným

požadavkům, pak je testo 176 H1 nebo testo 176 H2 

ten správný datalogger. Oba modely jsou vybaveny 

dvěma konektory pro externí teplotně vlhkostní sondy, 

které je možné umístit v místnosti v souladu s požadavky.

Kovové pouzdro přístroje testo 176 H2 zaručuje robustnost

a chrání před mechanickými vlivy, jako např. před nárazy.

Přehledný displej u testo 176 H1 dává naproti tomu na místě

měření informace o naměřených hodnotách a překročení

hraničních hodnot. Software ComSoft Basic, který je

dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování

záznamníku a také jednoduchou analýzu dat.

www.testo.cz
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testo 176 H1 / testo 176 H2 Be sure.

Technická data

testo 176 H1

testo 176 H2

4-kanálový záznamník teploty a vlhkosti 
s konektory pro externí sondy (NTC/kapacitní
vlhkostní senzor), vč. držáku na stěnu
a zámku

4-kanálový záznamník teploty a vlhkosti 
v kovovém pouzdře s konektory pro externí 
sondy (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), 
vč. držáku na stěnu a zámku

Obj.č. 0572 1765

Obj.č. 0572 1766

Technická data

Typ sondy 2x externí, 4x sondy

Typ baterie 1x Lithium (TLH-5903)

Životnost baterie 8 let (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 85 °C

Rozměry 103 x 63 x 33 mm

Krytí IP65

Interval měření 1 s ... 24 hod.

Paměť 2 mil. naměřených hodnot

Typ senzoru NTC

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

-20 ... 70 °C

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

0,1 °C

Typ senzoru Kapacitní vlhkostní senzor Testo

Měřicí rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

* Není vhodný pro kondenzující atmosféru. Pro kontinuální použití 
ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12 hod., >60 %rv při >30 °C
pro >12 hod.) nás, prosím, kontaktujte přes naše internetové stránky.

0 ... 100 %rv*

Závisí na zvolené sondě

0,1 %rv

Boční připojení mini-USB kabelu 
a SD karty.

Knektory sond na spodní straně
pouzdra pro dvě teplotní / vlhkostní
sondy.

Velký a přehledný displej pro
zobrazení měřených hodnot.
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0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184

testo 176 H1 / testo 176 H2 Be sure.

Příslušenství

Typ sondy

Vlhkostní / teplotní sonda 12mm

Vlhkostní / teplotní sonda 4 mm

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-20 ... 70 °C
0 ... 100 %rv

0 ... 40 °C
0 ... 100 %rv

Přesnost

±0,3 °C
±2 %rv (2 ... 98 %rv)

±0,3 °C
±2 %rv (2 ... 98 %rv) při 25 °C
±0,08 %rv/K

Obj. č.

0572 6172

0572 6174

Vlhkostní / teplotní sonda

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, Mini-USB na USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0201

31 0102 0101

31 0103 0101

31 0103 0201

SD karta pro sběr naměřených dat z dataloggeru testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 176 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 176, 1x TL-5903 mikrotužková AA

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

ComSoft Professional 4, profesionální software, vč. archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky na směrnici CFR 21 Part 11 pro dataloggery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

Externí sondy
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testo 176 H1 / testo 176 H2 Be sure.
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Jasné zobrazení alarmu

Snadná obsluha

Snadná konfigurace bez instalace softwaru

Pohodlné odečítání díky automatickým PDF výkazům

Možnost mobilního odečítání s NFC

Bezpečný z hlediska IT (žádný download, žádná instalace)

Datalogger teploty
a vlhkosti 

testo 184 H1

°C

Spolu s dataloggery testo řady 184 můžete sledovat každý

krok přepravního řetězce. Testo 184 H1 je šité na míru pro

sledování relativní vlhkosti a teploty během přepravy, např.

pro nepřetržité monitorování ovoce a zeleniny, léků citlivých

na vlhkost nebo čerstvě řezaných květin.

Při doručení tak okamžitě zjistíte, zda byly dodrženy

stanovené mezní hodnoty či nikoliv. Ke zpřístupnění

detailních informací stačí pouze datalogger připojit 

k počítaci - vygeneruje se PDF zpráva se všemi 

důležitými údaji. 

Abyste mohli s dataloggery pracovat ještě efektivněji 

a pohodlněji, jsou v testo 184 H1 uloženy všechny důležité

soubory a informace: konfigurační soubor, návod k obsluze

a vygenerovaná PDF zpráva Vašich naměřených údajů.

Be sure.

Měřítko 1:1

%rv

www.testo.cz
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testo 184 H1 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 184 H1
Senzor

Měřené veličiny Teplota, vlhkost

Měřicí rozsah -20 ... 70 °C
0 ... 100 %rv

Přesnost ±0,5 °C (0 ... 70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±1,8 %rv + 3 % z nam. hod. @ 25 °C
(5 ... 80 %rv)
±0,03 %rv / K (0 ... 60 °C)

Rozlišení 0,1 °C
0,1 %rv

Technická data

Napájecí zdroj Lithiová baterie CR2450, 3V, vyměnitelná

Provozní doba Neomezená

Životnost baterie 500 dní
(při 25 °C a 15 min. intervalech měření)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -55 ... 70 °C

Rozměry 44 x 12 x 97 mm

Hmotnost 45 g

Třída krytí IP30

Interval měření 1 min … 24 h

Paměť 64 000 hodnot

Zobrazení alarmu Pomocí LED a na displeji

Datalogger testo 184 H1 pro teplotu a vlhkost,
neomezená provozní doba díky vyměnitelné
baterii.

Ověření, certifikáty · Certifikát HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2

nebo vyšší) spolu s CFR 21 Part 11

Záruka 24 měsíců

Příslušenství
Obj. č.

0554 1841

0515 5841

0554 1704

0554 1705

31 0103 0201

31 0102 0101

Nástěnný držák pro testo 184

Lithiová baterie CR2450, 3 V

ComSoft Professional, pro zpracování
dat, grafické funkce, analýza

ComSoft CFR 21 Part 11, 
software dle požadavků CFR 21 Part 11 
pro dataloggery Testo

Prvotní kalibrační certifikát vlhkosti ISO,
4 kalibrační body

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty
4 kalibrační body
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Obj.č. 0572 1845
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Jasné zobrazení alarmu

Snadná obsluha

Snadná konfigurace bez instalace softwaru

Pohodlné odečítání díky automatickým PDF výkazům

Možnost mobilního odečítání s NFC

Spolehlivý záznam vibrací (otřesů)

Datalogger teploty,
vlhkosti a otřesů

testo 184 G1

°C

%rv

g

Datalogger testo 184 G1 byl navržen speciálně pro

sledování otřesů, relativní vlhkosti a teploty během

přepravy. Spolu s přesným měřením teploty a vlhkosti 

jsou za pomoci 3-osého akceleračního senzoru měřeny 

také všechny vibrace, které nastaly během přepravy.

Toto umožňuje spolehlivě zaznamenávat nárazy a vibrace,

které nastaly při přepravě citlivých farmaceutických

výrobků, vysoce kvalitní elektroniky, jemné techniky nebo

cenných uměleckých předmětů.

Při doručení tak okamžitě zjistíte, zda byly dodrženy

stanovené mezní hodnoty či nikoliv. Ke zpřístupnění

detailních informací stačí pouze datalogger připojit 

k počítači pomocí USB - vygeneruje se PDF zpráva 

se všemi důležitými údaji.

Abyste mohli s dataloggery pracovat ještě efektivněji 

a pohodlněji, jsou v testo 184 G1 uloženy všechny důležité

soubory a informace: konfigurační soubor, návod k obsluze

a vygenerovaná PDF zpráva Vašich naměřených údajů.

Be sure.

Měřítko 1:1

www.testo.cz
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Příslušenství
Obj. č.

0515 5841

0554 1704

0554 1705

31 0103 0201

31 0102 0101

Lithiová baterie CR2450, 3 V

ComSoft 4 Professional pro zpracování
dat, grafické funkce, analýza

ComSoft CFR 21 Part 11, 
software dle požadavků CFR 21 Part 11
pro dataloggery Testo

Prvotní kalibrační certifikát vlhkosti ISO,
4 kalibrační body 

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty,
4 kalibrační body 

testo 184 G1 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 184 G1
Senzor

Měřené veličiny Teplota, vlhkost, otřesy

Měřicí rozsah -20 ... 70 °C
0 ... 100 %rv
0 ... 10 g

Přesnost ±0,5 °C (0 ... 70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±1,8 %rv + 3 % z nam. hod. @ 25 °C
(5 ... 80 %rv)
±0,03 %rv / K (0 ... 60 °C)
±0,1 g + 5 % z nam. hod. 

Rozlišení 0,1 °C
0,1 %rv
0,1 g

Technická data

Napájecí zdroj Lithiová baterie CR2450, 3V, vyměnitelná

Provozní doba Neomezená

Životnost baterie 120 dní (při 25 °C a 15 min. intervalech
měření)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -55 ... 70 °C

Rozměry 44 x 12 x 97 mm

Hmotnost 45 g

Třída krytí IP30

Interval měření 1 min … 24 h

Paměť 64 000 hodnot (teplota a vlhkost)
1 000 hodnot (otřesy)

Zobrazení alarmu Pomocí LED a na displeji

Ověření, certifikáty · Certifikát HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2

nebo vyšší) spolu s CFR 21 Part 11

Záruka 24 měsíců

Datalogger testo 184 G1 pro teplotu, vlhkost 
a otřesy, neomezená provozní doba díky
vyměnitelné baterii, vč. nástenného držáku.
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testo 160 Be sure.
Katalogový list

Přenos naměřených hodnot do úložiště Cloud pomocí WLAN

Všechna naměřená data jsou kdykoliv k dispozici 

na chytrém telefonu / tabletu / PC

Hlášení alarmu přes SMS nebo e-mail

Nenápadný design a rozměrově malá konstrukce

Kryt Deco-Cover pro optimální individuální přizpůsobení 

záznamníku okolí

Monitorovací systém

testo 160 – Monitorovací systém 
pro sledování teploty, vlhkosti, 
intenzity osvětlení, UV záření,
atmosférického tlaku
a koncentrace CO2

°C

%rv

Lux

mW/m2

ppm

mbar

Monitorovací systém testo 160 sleduje okolní podmínky 

ve vitrínách, výstavních prostorech a depozitářích. 

Záznamníky přenášejí naměřené hodnoty pomocí WLAN 

do online úložiště (Testo-Cloud). Všechna data můžete 

kdykoliv vyvolat přes počítač/tablet/chytrý telefon 

a internetový prohlížeč. Při narušení hraničních hodnot 

následuje okamžité vyslání alarmu zprávou SMS a/nebo 

e-mailem. Pro intenzitu osvětlení je možné také vyslat 

alarm tehdy, když množství světla nahromaděné během 

dne, týdne nebo měsíce překročí hraniční hodnotu. 

Díky volitelnému a individuálně přizpůsobitelnému krytu 

Deco-Cover lze záznamníky nenápadně integrovat  

na výstavách a ve vitrínách. Teplotní a vlhkostní sonda  

s průchodkou je ideální pro sledování malých vitrín,  

do nichž není možné záznamník dat umístit.

Záznamník testo 160 Vám tak umožňuje kontrolovat 

všechny rozhodující parametry okolních podmínek  

pro zachování hodnoty exponátů a splnění povinností 

ohledně dokumentace.

www.testo.cz
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14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Be sure.

Tak funguje sledování klimatu s testo 160.

S monitorovacím systémem testo 160 máte všechny rozhodující parametry okolních podmínek zcela jednoduše 

pod kontrolou – je jedno, kde se právě nacházíte.

Počítač Chytrý telefon Tablet

°C

°C °C

°C

°C °C

%rv

%rv %rv

%rv %rv

%rv

Lux

Lux Lux

mW/m2

mW/m2 mW/m2

ppm

mbar

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

integrovaný senzor připojitelná sonda

Testo-Cloud
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testo 160 Cloud

Naše balíčky

Testo 160 Cloud je centrální obslužný prvek monitorovacího 

systému testo 160. Zde můžete svůj rádiový záznamník 

dat konfigurovat, nastavovat alarmy pro hraniční hodnoty, 

a vyhodnocovat naměřená data. Abyste měli k testo 160 

Cloud přístup, musíte se nejprve zaregistrovat  

na www.museum.saveris.net.

Basic Advanced

15 min. ... 24 hod.Interval měření 1 min. ... 24 hod. (flexibilní)

1 hod. ... 24 hod.Interval přenosu dat 1 min. ... 24 hod. (flexibilní)

Max. 3 měsíceUkládání dat Max. 2 roky

Manuálně (.pdf/.csv)Zprávy
Manuálně (.pdf/.csv)

Automaticky (.pdf/.csv)

Vždy pro jeden měřicí kanálAnalýza dat Až pro 10 měřicích kanálů současně 

1Počet uživatelů na účet 10

Neomezený

Horní/spodní hranice alarmu

Počet rádiových záznamníků  
na účet

Možnosti alarmu

Neomezený

• Horní/spodní hranice alarmu
• Prodleva alarmu

• Časové ovládání alarmů

AnoAlarm e-mailem Ano

NeAlarm přes SMS

• Oznámení při nízké kapacitě baterie

• Přerušení rádiového spojení

• Perušení napájení

Systém oznámení

• Oznámení při nízké kapacitě baterie

• Přerušení rádiového spojení

• Přerušení napájení

Podle požadovaného rozsahu funkcí máte při používání 

na výběr mezi bezplatným balíčkem Basic 

a obsáhlejším balíčkem Advanced. V balíčku Advanced 

máte přístup k rozhraní API, abyste mohli exportovat 

měřená data  do svých systémů.

12-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0735

24-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0732

36-měsíční 
licence 
Obj. č. 

0526 0733

• Vč. 25 SMS na záznamník / rok
• Možnost přikoupení dalších balíčků SMS

Registrujte se na: www.museum.saveris.net
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testo 160 TH

testo 160 THL

testo 160 THE
testo 160 TH záznamník 
dat WLAN s integrovaným 
teplotním a vlhkostním 
senzorem

testo 160 THL  
záznamník dat WLAN  
s integrovaným  
teplotním a vlhkostním 
senzorem a senzorem 
Lux a UV

testo 160 THE záznamník 
dat WLAN s integrovaným 
teplotním a vlhkostním 
senzorem a možností 
připojení dvou sond  
(S-TH, S-LuxUV nebo S-Lux)

Obj.č. 0572 2021

Obj.č. 0572 2024

testo 160 IAQ
testo 160 IAQ záznamník 
kvality vzduchu WLAN  
s displejem a integrovanými  
senzory pro teplotu, vlhkost, 
CO2 a atmosférický tlak

Obj.č. 0572 2014

testo 160 E
testo 160 E záznamník 
dat WLAN s možností 
připojení dvou sond 
(S-TH, S-LuxUV nebo 
S-Lux)

Obj.č. 0572 2022

Obj.č. 0572 2023

Údaje pro objednání záznamníků WLAN
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Technická data záznamníků dat WLAN

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 TH

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 THE

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 THL

Záznamník kvality 
vzduchu WLAN 
testo 160 IAQ

Záznamník dat 
WLAN 

testo 160 E

Měření teploty

Měřicí rozsah -10 ... 50 °C 0 ... 50 °C
viz. 

externí sondy
Přesnost ±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Měření vlhkosti

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv

viz. 
externí sondy

Přesnost

±2 %rv při 25 °C a 20 ... 80 %rv
±3 %rv při 25 °C a <20 %rv a >80 %rv

±1 %rv hystereze
±1 %rv / roční drift

Rozlišení 0,1 %rv

Měření intenzity osvětlení

Měřicí rozsah

viz. externí sondy

0 ... 20 000 Lux

viz. 
externí sondy

Přesnost

DIN 5032-7  
shoda s třídou C 

±3 Lux nebo  
±3 % z reference 

(DIN 2032-7 Třída L)

Rozlišení 0,1 Lux

Měření UV

Měřicí rozsah

viz. externí sondy

0 ... 10 000 mW/m2

viz. 
externí sondy

Přesnost
±5 mW/m2 nebo  

±5 % z naměř. hodnoty  
(platí vyšší hodnota)

Rozlišení 0,1 mW/m2

Měření CO2

Měřicí rozsah 0 ... 5 000 ppm

Přesnost

±(50 ppm + 2 %
z naměřené hodnoty) 

při 25 °C
Bez externího 

napájení:  
±(100 ppm + 3 % 

z naměřené hodnoty) 
při 25 °C

Rozlišení 1 ppm

Měření tlaku

Měřicí rozsah 600 ... 1100 mbar

Přesnost ±3 mbar při 22 °C

Rozlišení 1 mbar

WLAN

Standard 802.11 b/g/n

Zabezpečení
WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Všeobecně

Provozní teplota -10 ... 50 °C 0 ... 50 °C     -10 ... 50 °C

Skladovací teplota -20 ... 50 °C 0 ... 50 °C     -20 ... 50 °C

Třída krytí IP20 IP 20 IP 20

Interval měření V závislosti na licenci Cloud - Basic: 15 min / Advanced: 1 min … 24 hod (flexibilní)

Interval přenosu dat V závislosti na licenci Cloud - Basic: 1 hod … 24 hod / Advanced: 1 min … 24 hod (flexibilní)

Paměť 32 000 naměřených hodnot (součet všech kanálů)

Napájení (alternativně napájecí 
zdroj přes USB kabel)

4x AAA alkali manganové baterie 1,5 V
4x AA alkali manga-
nové baterie 1,5 V

4x AAA alkali manga-
nové baterie 1,5 V

Životnost baterií  
(v závislosti na intervalu měření 
a komunikace s Cloudem)

1,5 roku 1 rok 1,5 roku

Rozměry 76 x 64 x 22 mm 76 x 64 x 22 mm 92 x 64 x 22 mm 117 x 82 x 32 mm 76 x 64 x 22 mm

Hmotnost (vč. baterií) 94 g 94 g 113 g 269 g 96 g
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Příslušenství

Typ sondy Teplotní a vlhkostní sonda Sonda pro měření Lux a UV Sonda pro měření Lux

Měřicí rozsah -10 ... 50 °C
0 ... 100 %rv

0 ... 20 000 Lux
0 ... 10 000 mW/m2

0 ... 20 000 Lux

Přesnost ±0,5 °C
±2 %rv při 25 °C a 20 ... 80 %rv
±3 %rv při 25 °C a <20 %rv a >80 %rv
±1 %rv hystereze
±1 %rv / roční drift

DIN 5032-7 ve shodě s třídou C 
±3 Lux nebo  
±3 % z reference (DIN 5032 A) 
±5 % z reference (pro UV)

DIN 5032-7 ve shodě s třídou C 
±3 Lux nebo  
±3 % z reference (DIN 5032 A)

Obj.č. 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sondy

      Obj. č.

Deco-Cover pro testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Deco-Cover pro testo 160 THL 0554 2009

Deco-Cover pro testo 160 IAQ 0554 2012

Nástěnný držák pro testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Nástěnný držák pro testo 160 IAQ 0554 2015

Prodlužovací kabel pro sondu, délka 0,6 m (je přiložen ke každé sondě) 0554 2004

Prodlužovací kabel pro sondu, délka 2,5 m 0554 2005

Vitrínová průchodka pro teplotní a vlhkostní sondu ( je přiložena ke každé sondě) 0554 2016

Alkali manganová mikrotužková baterie AAA do -10 °C, 1 kus 0515 0009

Alkali manganová tužková baterie AA do -10 °C, 1 kus 0515 0014

Externí napájení USB 0572 2020

Prvotní ISO kalibrace teploty - nový číslicový teploměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty - nový číslicový teploměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti - nový číslicový vlhkoměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0201

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti - nový číslicový vlhkoměr testo (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0201

Kalibrační certifikát ISO pro intenzitu osvětlení 0520 0010

Kalibrační certifikát ISO pro CO2 31 0303 0512
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Management dat

testo 160 Cloud

Přístup k testo 160 Cloud zdarma je součástí dodávky. Naměřené 
hodnoty uložené online v Cloud můžete prohlížet a spravovat a také 
využít funkci alarmu pomocí e-mailu. Systém se zde navíc dá nastavit 
a konfigurovat.

Přehled výhod testo 160 Cloud:
•  Centrální prvek obsluhy pro sledování, dokumentaci a správu všech

míst měření
•  Bezpečná ochrana naměřených dat před neoprávněným přístupem

třetích osob
•  Automatické ukládání Vašich naměřených hodnot a trvalá

disponibilita všech naměřených dat
• Funkce alarmu při kritických hodnotách
•  Dva licenční balíčky (Basic, Advanced) s rozdílným rozsahem funkcí

Maximální flexibilita s licencí Advanced:
• Volně nastavitelný interval měření
•  Reporty automaticky zasílané e-mailem splňují povinnost

dokumentace
• Více uživatelských profilů - důležité např. při více stanovištích
• Vyslání alarmu též pomocí SMS

236



testo 160

Z
m

ěn
y,

 i 
te

ch
ni

ck
éh

o 
ch

ar
ak

te
ru

, j
so

u 
vy

hr
az

en
y.

   
19

80
 0

27
4/

cz
/0

5/
20

20

Be sure.

Kryty Deco-Cover

Pro výstavy v prostorech s barevnými zdmi nebo podklady 

lze kryty (Deco-Cover) individuálně uzpůsobit lakováním, 

malováním nebo polepením. Záznamník splyne s podkladem 

a neodvrací tak pozornost od exponátů.
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Automatizované, nepřetržité a bezeztrátové ukládání 

naměřených dat

Báze testo Saveris V 3.0 může spravovat 

až 3 000 měřicích kanálů

Komplexní správa alarmů

Alarmy pro překročení mezních hodnot 

podle ustanovení GxP

Automatické, programované zálohy

Báze a Gateway pro systém monitorování 
měřených dat testo Saveris

Báze testo Saveris V 3.0 je „srdcem“ systému 

pro monitorování naměřených dat testo Saveris. 

Spravuje naměřené hodnoty až z 3 000 kanálů, vyhodnocuje 

je a generuje alarmy v případech, kdy dojde k překročení 

mezních hodnot.

Integrovaná nouzová baterie zajišťuje nejvyšší bezpečnost 

dat i v případě výpadku proudu. Přes poplachové relé  

lze připojit různé poskytovatele alarmů - takže jsou možná 

upozornění prostřednictvím SMS, optická nebo zvuková.

Systém monitorování měřených dat testo Saveris podporuje 

kromě ethernetu a WLAN také rádiovou technologii  

testo UltraRange prostřednictvím testo UltraRange 

Gateway. Kromě využití stávající infrastruktury nabízí také 

možnost využití soběstačné rádiové sítě prostřednictvím 

šifrovaných proprietárních signálů, které poskytují 

vynikající dosah a stabilitu signálu pro použití v uzavřených 

místnostech.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

Báze testo Saveris V 3.0  
testo UltraRange Gateway
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Přehled systému

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Síť zákazníka

Síť Testo

testo UltraRange 
Gateway

Báze testo Saveris 
V 3.0

Převodník
měření

Analogový
propojovací

člen

Zákazníkův vlastní
přístupový bod WLAN

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Digitální sondy Analogové sondy

testo 150 
DIN2

testo 150 
TC4

LAN

R
A

D
IO

W
LA

N

LA
N

TUC 
kabel

testo Saveris 
CFR software

Kokpit
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Objednací údaje

Báze testo Saveris V 3.0 testo UltraRange Gateway

Báze testo Saveris vč. baterie a konfiguračního kabelu.
Upozornění: Součástí dodávky nejsou žádné napájecí 
zdroje.

Gateway  pro rádiové připojení testo UltraRange 
vč. konfiguračního kabelu.
Upozornění: Součástí dodávky nejsou žádné 
napájecí zdroje.

Obj. číslo 0572 9320 Obj. číslo 0572 9310

Příslušenství

Příslušenství pro Bázi testo Saveris V 3.0 a testo UltraRange Gateway Obj. číslo

Stojánek 0554 7200

Napájecí zdroj s USB kabelem 0572 5004

Příslušenství k Bázi testo Saveris V 3.0 Obj. číslo

Náhradní dobíjecí baterie 0515 5107

LTE flash disk (Evropa, Blízký východ, Afrika) 0554 7210

LTE flash disk (Amerika) 0554 7211

LTE flash disk (APAC a Austrálie) 0554 7212

Externí anténa pro LTE flash disk 0554 7230

Poplachový modul (optický a akustický) 0572 9999 
pro provoz: 

je vyžadován  
nap. zdroj 24V 

0554 1749

Příslušenství pro testo UltraRange Gateway Obj. číslo

Komunikační modul testo UltraRange pro Evropu 0554 9311 02

Komunikační modul testo UltraRange pro Ameriku 0554 9312 02

Komunikační modul testo UltraRange Čína 0554 9313 02

Komunikační modul testo UltraRange pro region APAC 0554 9314 02
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Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Báze a Gateway

Báze testo Saveris V 3.0
testo UltraRange 

Gateway

Fyzikální specifikace

Materiál pouzdra ABS/PC plast

Rozměry (D x Š x V) 193 x 112 x 46 mm

Hmotnost Přibl. 370 g Přibl. 314 g

Třída krytí IP IP20

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -20 až +60 °C -20 až +80 °C

Provozní teplota +5 až +35 °C +5 až +45 °C

Napájení

Zdroj napájení PoE; volitelně přes napájecí zdroj a kabel Micro USB 
(obj. č. 0572 5004)

Životnost baterie

pouze pro účely řízeného 
vypnutí a odeslání 

posledního alarmu v případě 
výpadku napájení

–

Typ dobíjecí baterie

Li ion dob. baterie, 3,7 V / 
2,6 Ah, obj. číslo 0515 0107

(pro zálohování dat a pro 
nouzový alarm v případě 

výpadku proudu)

–

Rozhraní

Připojení

2x USB 
LAN/PoE 

Micro USB 
Připojení relé alarmu

Kanálů na bázi 3 000 –

Záznamníků na Gateway – 40

Úložiště naměřených dat

Paměť Kruhová vyrovnávací paměť –

Max. počet naměřených 
hodnot

120 000 000 –

Interní úložiště (na kanál) 40 000 –

Ostatní

Poplachové relé
Připojení externího relé 

alarmu je k dispozici
–

Modul GSM přes LTE flash disk –
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Automatické, nepřetržité a bezdrátové zaznamenávání 

naměřených dat v prostředí regulovaném GxP

Možnost kombinovat s komunikačními moduly Testo  

pro přenos měřených dat technologií WLAN, Ethernet 

nebo testo UltraRange

Alarmy a dokumentace kompatibilní s GxP

Efektivní monitorování díky možnosti připojení 

až čtyř senzorů

Certifikováno podle DIN EN 12830:2018

Dvojnásobné alarmy porušení limitních hodnot přímo 

na záznamníku

Moduly záznamníku pro monitorování 
okolních parametrů

testo 150

Tři moduly záznamníku testo 150 jsou součástí 

monitorovacího systému monitorování měřených dat  

testo Saveris a umožňují bezpečné, jednoduché  

a efektivní monitorování kritických okolních parametrů 

podle nejpřísnějších pokynů GxP.

•  testo 150 TUC4 (čtyři přípojky pro digitální sondy):

Výměna sond a kalibrace bez přerušení provozu,

nezávisle na modulu záznamníku.

•  testo 150 TC4 (čtyři přípojky pro termočlánky): Ideální

pro průmyslové aplikace a měření extrémních podmínek.

•  testo 150 DIN2 (čtyři přípojky pro standardní sondy):

Umožňuje použití řady sond Testo pokrývající všechny

aplikace.

Prostřednictvím softwaru pro správu měřených dat  

testo Saveris CFR software + Kokpit vám všechny moduly 

záznamníku poskytují alarmy při překročení mezních hodnot.

Díky své modulární koncepci mohou být moduly 

záznamníku testo 150 integrovány do jakékoli existující 

komunikační infrastruktury (WLAN, LAN). Volitelná dálková 

bezdrátová technologie testo UltraRange umožňuje 

soběstačný a bezpečný přenos naměřených hodnot  

na velké vzdálenosti.

°C

% RV

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris
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EN 12830:2018

EN 12830:2018

EN 12830:2018

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Moduly záznamníku

Objednací údaje

Příslušenství

testo 150 TUC4 testo 150 DIN2

testo 150 TC4

Modul záznamníku s displejem  
a 4 přípojkami pro všechny senzory 
Testo s konektorem TUC.
Včetně nástěnného držáku, baterie  
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku s displejem  
a 2 přípojkami pro teplotní senzory 
s konektorem miniDIN.
Včetně nástěnného držáku, baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

Modul záznamníku s displejem  
a 4 přípojkami pro termočlánky.
Včetně nástěnného držáku, baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. číslo 0572 3320 Obj. číslo 0572 3340

Obj. číslo 0572 3330

Příslušenství Obj. číslo

Baterie Energizer L91 0515 0572

Napájecí zdroj a USB kabel pro testo 150 0572 5004

4 x AlMn baterie LR 6 (alkali manganese mignon AA) 0515 0414

Magnetický držák na zeď 0554 2001

Komunikační moduly Obj. číslo

Komunikační modul LAN/PoE 0554 9330

Komunikační modul WLAN 0554 9320

Komunikační modul testo pro záznamníky - Evropa 0554 9311 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - Amerika  0554 9312 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - Čína 0554 9313 01

Komunikační modul testo pro záznamníky - region APAC 0554 9314 01

243



Z
m

ěn
y 

vy
hr

az
en

y,
 v

če
tn

ě 
te

ch
ni

ck
ýc

h 
úp

ra
v.

19
80

 X
X

X
4/

cz
/0

1/
20

20

testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

Displej

Typ displeje Segmentový displej

Funkce displeje Zobrazení 2 měřicích kanálů, překročení mezních hodnot, stavu připojení, síly signálu, stavu baterie, 
deaktivovatelný displej

Technická specifikace

Materiál pouzdra PC/PET (přední) 
ABS+PC+10% GF/PET (zadní)

Rozměry (Š x V x D) 69.3 x 88.0 x 29.0 mm 69.3 x 89.3 x 29.0 mm 69.3 x 87.9 x 29.0 mm

Rozsah měření Analogové (NTC): -40 až +150 °C
Digitální: Viz sondy

1. TC Typ K: -200 až 1350 °C
2. TC Typ J: -100 až 750 °C

3 TC Typ T: -200 až + 400 °C

NTC: -40 až +150 °C
PT100 (s externí sondou):

-200 až +600 °C

Přesnost (±1 číslice) Analogové (NTC): ±0.3 °C
Digitální: Viz sondy

± (0.5 °C + 0.5% of reading) NTC: ±0,3  C
Pt100: ±0,1 ° C (0 až +60 °C)

±0,2 °C (-100 až +200 °C)
±0,5 °C (další rozsahy měření)

Rozlišení Analogové (NTC): 0.1 °C / 0.1 °F
Digitální: Viz sondy

0.1 °C NTC: 0.1 °C / 0.1 °F
Pt100: 0.01 °C / 0.01 °F

Hmotnost Přibl. 255 g

Třída krytí IP IP 67 a IP 65 (s připojeným modulem testo UltraRange a komunikačním modulem WLAN), 
IP 30 (Ethernet) (každý bez sondy)

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -40 až +50 °C

Napájení

Zdroj napájení volitelně přes napájecí zdroj a micro USB (0572 5004)

Typ baterie 4 x alkalické manganové baterie typu AA
Při teplotách pod +10 °C se doporučuje používat baterie Energizer LI (0515 0572)

Životnost baterie testo UltraRange: až 3,5 roku
WLAN: 2 roky

(1h komunikační cyklus, 15 min 
měření, +25 °C, 1 připojená digitální 

NTC sonda)

testo UltraRange: až 5 let
WLAN: 2,5 roku

(1h komunikační cyklus, 15 minut 
měření, +25 °C, připojena 1 sonda 

typu K)

testo UltraRange: až 6,5 roku
WLAN: 3 roky

(1h komunikační cyklus, měření 15 
minut, + 25 ° C, připojena 1 analogová 

NTC sonda)

Rozhraní

Připojení 4x TUC  
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

4x termočlánek (Typ K, J, T)
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

2x miniDIN
Micro USB 

TCI (testo Communication Interface)

Úložiště naměřených dat

Interval měření 5 s až 24 h (spojení přes WLAN nebo Ethernet) 
1 min až 24 h (testo UltraRange rádio)

Kanály 16 4 2

Interní úložiště (pro každý 
kanál)

min. 16,000 záznamů min. 64,000 záznamů min. 128,000 záznamů

Komunikační cyklus 5 s až 24 h (spojení přes Ethernet)
1 min až 24 h (testo UltraRange rádio nebo WLAN)

Ostatní

Nástěnný držák Součást dodávky

Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris
Moduly záznamníku
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Modulární příslušenství pro komunikaci přes WLAN, 

Ethernet a testo UltraRange (rádio)

Technologie testo UltraRange: rádiový dosah s velmi 

dlouhou vzdáleností a stabilitou signálu ve srovnání  

s konvenčními radiovými technologiemi

Mezinárodní rádiová oprávnění

Volně kombinovatelný se všemi moduly záznamníku 

testo 150 pro maximální pokrytí způsobů použití

Snadná instalace, servis a uvedení do provozu

Komunikační moduly pro testo 150 
a testo Saveris UltraRange Gateway

Komunikační moduly umožňují použití různých 

komunikačních technologií s moduly záznamníku testo 150. 

To znamená, že v závislosti na způsobu použití můžete 

použít buď existující infrastrukturu (WLAN nebo Ethernet), 

nebo můžete použít rádiovou technologii testo UltraRange.

S touto novou technologií máte možnost používat vlastní 

rádiovou síť s šifrovanými proprietárními signály, které 

poskytují vynikající dosah a stabilitu signálu pro použití  

v uzavřených místnostech.

Datový list
Monitorovací systém  
měřených dat testo Saveris
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Komunikační moduly

Objednací údaje

LAN/PoE komunikační modul WLAN komunikační modul

testo UltraRange 
komunikační modul

Obj. číslo 0554 9330 Obj. číslo 0554 9320

Verze pro Obj. číslo

Evropa záznamníky 0554 9311 01
Gateway 0554 9311 02

Amerika záznamníky 0554 9312 01
Gateway 0554 9312 02

Čína záznamníky 0554 9313 01
Gateway 0554 9313 02

Oblast 
APAC

záznamníky 0554 9314 01
Gateway 0554 9314 02

Příslušenství

Gateway Obj. číslo

testo UltraRange Gateway 0572 9310

Dataloggery Obj. číslo

testo 150 TUC4 záznamník 0572 3320

testo 150 TC4 záznamník 0572 3330

testo 150 DIN2 záznamník 0572 3340

LAN komunikační modul s PoE 
pro záznamníky testo 150

testo UltraRange komunikační modul 
pro záznamníky testo 150  
a testo UltraRange Gateway

LAN komunikační modul s PoE 
pro záznamníky testo 150
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Technická data

LAN/PoE  
komunikační modul

WLAN  
komunikační modul

testo UltraRange  
komunikační modul

Technická specifikace

Materiál pouzdra Plast

Rozměry (Š x V x D) 67.8 x 29.5 x 28.9 mm 67.8 x 12.2 x 28.9 mm 67.8 x 112.8 x 28.9 mm

Hmotnost Cca 45 g Cca 17 g Cca 30 g

Třída krytí IP (při připojení 
k modulu záznamníku 
testo 150)

IP 30 IP 67 IP 67

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota  -40 až +60 °C

Provozní teplota  -35 až +50 °C  -35 až +50 °C  -40 až +50 °C

Napájení

Zdroj napájení přes PoE přes TCI přes TCI

Rozhraní

Připojení LAN TCI TCI

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4, testo 150 TC4, testo 150 DIN2

Úložiště naměřených dat

Komunikační cyklus 5 s až 24h 1 min až 24 h 1 min až 24 h

Ostatní

Rádiová frekvence – 2.4 GHz
868 MHz (Region Evropa/Čína) 

920 MHz (Region APAC) 
915 MHz (Region Amerika)

Dosah přenosu 20 m v budovách 100 m v budovách

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Komunikační moduly
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Datový list

Přesné digitální sondy pro prostředí regulované GxP

Výměna sondy během několika sekund bez datových mezer 

v dokumentaci

Velký rozsah měření teploty

Snadná manipulace a instalace

Efektivní monitorování zařízení pomocí digitálních dveřních 

kontaktů

Digitální teplotní a vlhkostní sondy 
pro modul záznamníku 
testo 150 TUC4

Digitální sondy umožňují velmi přesná měření parametrů pro 

GxP v regulovaném prostředí. Pro kalibraci sond není nutné 

přerušit měření - výměna sond probíhá během nepřetržitého 

provozu. Záznamníky nemusí být demontovány  

a v naměřených hodnotách nevznikají mezery. 

Digitální sondy je možné použít s modulem záznamníku 

testo 150 TUC4 a využívat tak výhody z univerzálnosti 

monitorovacího systému měřených dat testo Saveris: 

Používejte buď různé komunikační infrastruktury, jako 

je WLAN nebo Ethernet, nebo velmi moderní rádiové 

technologie testo UltraRange pro bezkonkurenční, 

bezpečnou a efektivní dálkovou komunikaci  

v proprietární síti.

Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

°C

%RV
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Objednací údaje / Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Digitální teplotní a vlhkostní sondy

Příslušenství

Příslušenství Obj. číslo

TUC prodlužovací kabel 2 m 0449 3302

TUC prodlužovací kabel 6 m 0449 3306

TUC prodlužovací kabel 10 m 0449 3310

Sondy Digitální krátká 
teplotní NTC sonda

Digitální kabelová 
teplotní sonda 

Pt100

Digitální krátká 
vlhkostně/teplotní 

sonda

Digitální kabelová 
vlhkostně/teplotní 

sonda

Digitální dveřní 
kontakt

Obj. číslo 0572 2162 0572 2163 0572 2164 0572 2165 0572 2161

Parametr měření °C/°F °C/°F °C/°F, %RV 
(+ °Ctd, g/m³) 

°C/°F, %RV 
(+ °Ctd, g/m³) 

–

Typ sondy NTC Pt100 NTC NTC –

Provozní teplota -30 až +50 °C

Skladovací teplota -30 až +60 °C

Rozsah měření -30 až +50 °C -85 až +150 °C -30 až +50 °C, 0 až 100 %RH 
(nekondenzující)

I/O

Přesnost systému ±0.4 °C ±0.25 °C při -49.9 až 
+99.9°C ±0.55 °C 
zbývající měřicí 

rozsah

±0.4 °C při +25 °C 
±2.0 %RV při 0 až 90 %RV

–

Rozlišení 0.1 °C 0.01 °C 0.1 °C / 0.1 %RH –

Rozměry Délka 120 mm 
Ø 20 mm

Délka 90 mm 
Ø 3 mm

Délka 105 mm 
Ø 12 mm

Délka 30 mm 
Šířka 40 mm 
Výška 7 mm

Průměr kabelu 5 mm 5 mm 2 mm

Délka kabelu 1.3 m 1.3 m 1.3 m

Krytí IP42 v systému záznamníku / sondy

Hmotnost 17.2 g 23.8 g 17.4 g 40.8 g 22.8 g

t90 °C 240 s °C 20 s °C 240 s / %RV 20 s °C 240 s / %RV 20 s –

Připojení TUC

249



www.testo.cz

°C

% RV

Velmi přesné měření v prostředí regulovaném GxP

Velký rozsah měření teploty

Rozšířený rozsah sond - možnost přizpůsobení 

dle specifikací zákazníka

Krátká doba odezvy

K dispozici jsou různé kabelové verze a délky kabelů

Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
pro moduly záznamníku testo 150

Analogové teplotní sondy Testo pokrývají téměř všechny 

možné aplikace měření teploty v oblasti Life Science.

Odporové NTC sondy jsou zvláště robustní a spolehlivé. 

Kromě toho vynikají svou vysokou úrovní přesnosti a široké 

škále aplikací pro měření teploty.

Platinové odporové sondy (PT100) se používají při měření 

většího teplotního rozsahu, než jaký může být pokryt 

například odporovou NTC sondou.

Termočlánky zapůsobí flexibilním a komplexním výběrem 

vhodných senzorů pro nejrůznější aplikace.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris
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Rozměry  
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90 Obj. číslo

TC sondy

Vpichovací sonda, TC typ K s 
plochým kabelem, délka kabelu 
2 m, IP 54 Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +220 °C Třída 1* 7 s 0572 9001

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 800 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K

Ø 1.5 mm

800 mm -50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0644

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 až +400 °C Třída 2* 5 s 0602 0645

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, PTFE, TC 
typ K Ø 1.5 mm

1500 mm
-50 až +250 °C Třída 2* 5 s 0602 0646

Magnetická sonda, adhezní síla 
20 N, s magnety, pro měření na 
kovovém povrchu, TC Typ K, 
připojení: pevný kabel

Ø 20 mm
35 mm -50 až +170 °C Třída 2* 150 s 0602 4792

Magnetická sonda, adhezní síla 
10 N, s adhezními magnety, pro 
vyšší teploty, pro měření na kovo-
vém povrchu, TC Typ K, připojení: 
pevný kabel 1.6 m

Ø 21 mm

75 mm -50 až +400 °C Třída 2* 60 s 0602 4892

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro 
měření vzduchu/spalin (není vhodné 
pro měření v hutích), TC Typ K

Ø 3 mm

1000 mm
-200 až  
+1300 °C

Třída 1* 4 s 0602 5693

Ponorná měřicí špička, ohebná, TC 
Typ K

Ø 1.5 mm

500 mm -200 až  
+1000 °C

Třída 1* 5 s 0602 5792

Lehká ohebná ponorná měřicí 
špička, ideální pro měření v malých 
objemech, jako jsou Petriho misky, 
nebo pro měření povrchu (např. 
přilepením lepící páskou)

500 mmØ 0.25 mm
-200 až 
+1000 °C

Třída 1* 1 s 0602 0493

TC typ K, 2 m, FEP-tepelně izolované vedení, odolává teplotám až 
do 200°C, oválný kabel s rozměry: 2.2 mm x 1.4 mm

Teplotní sonda s objímkou pro po-
trubí o průměru 5 až 65 mm, s 
vyměnitelnou měřicí hlavicí, krátkod-
obý měřicí rozsah až do +280°C, TC 
Typ K, připojení: pevný kabel 1.2 m

-60 až +130 °C Třída 2* 5 s 0602 4592

Teplotní sonda s upínacím páskem 
na suchý zip, pro měření teplot na 
potrubí o průměru až do max.  
120 mm, Tmax +120°C, TC Typ K, 
připojení: pevný kabel 1.5 m

20 mm

395 mm -50 až +120 °C Třída 1* 90 s 0628 0020

Stacionární sonda s pouzdrem z 
ušlechtilé oceli, TC Typ K, připojení: 
pevný kabel 1.9 m Ø 6 mm

40 mm -50 až +205 °C Třída 2* 20 s 0628 7533

Vodotěsná, superrychlá jehlová 
sonda pro měření bez viditelných 
vpichů, TC Typ T, pevný kabel

150 mm

Ø 1.4 mm

-50 až +250 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

2 s 0628 0027

Sonda pro zmrazené zboží k 
zašroubování bez předvrtání; TC Typ 
T, plug-in kabel

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0603 3292

Robustní potravinářská vpichovací 
sonda se speciální rukojetí, zesílený 
kabel (PVC), TC Typ T, pevný kabel

115 mm 30 mm
Ø 5 mm

Ø 3.5 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

6 s 0603 2492

Vodotěsná standardní ponorná/
vpichovací sonda, TC Typ T, pevný 
kabel

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +350 °C ±0.2 °C (-20 až +70 °C)
Třída 1* (zbyt.měř.rozsahu)

7 s 0603 1293

* Podle normy 60584-2 se přesnost třídy 1 týká -40 až +1000°C (typ K), třídy 2 -40 až +1200°C (typ K), třídy 3 -200 až +40°C (typ K).

TC sondy

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
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NTC sondy / Pt100 sondy
Rozměry  
Trubice sondy/špička trubice sondy

Rozsah měření Přesnost t90
Obj. číslo

NTC sondy

Vpichovací NTC sonda s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54

Ø 5 mm

90 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -40 až +125 °C ±0.5 % z nam.hodn.  
(+100 až +125 °C)
±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0572 1001

Externí teplotní sonda 12 mm, 
plug-in, bez kabelu

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

-30 až +50 °C ±0.2 °C (-30 až +50 °C) 240 s 0572 2153

Krátká sonda, IP 54

Ø 3 mm

35 mm -20 až +70 °C ±0.2 °C (-20 až +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 až +70 °C)

15 s 0628 7510

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 6 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; délka kabelu: 6 m Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

5 s 0610 1725

Stacionární sonda s hliníkovým 
pouzdrem, IP 65, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 2.4 m Ø 6 mm

40 mm -30 až +90 °C ±0.2 °C (0 až +70 °C)
±0.5 °C (zbyt.měř.rozsahu)

190 s 0628 7503

Teplotní sonda s upínacím páskem 
na suchý zip, pro měření teplot na 
potrubí o průměru až do max. 75 
mm, Tmax +75 °C, NTC, připojení: 
pevný kabel, délka kabelu: 1.5 m

30 mm

300 mm -50 až +70 °C ±0.2 °C (-25 až +70 °C)
±0.4 °C (-50 až -25.1 °C)

60 s 0613 4611

Teplotní sonda pro povrchová 
měření, pevný kabel, 2 m

40 mm
8 x 8 mm

-50 až +80 °C ±0.2 °C (0 až +70 °C) 150 s 0628 7516

Teplotní sonda k měření povrchu 
stěn, např. pro prokázání poškození 
konstrukce budov, připojení: pevný 
kabel; délka kabelu: 3 m

-50 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.5 °C (-40 až -25.1 °C)

20 s 0628 7507

Potravinářská NTC sonda z 
ušlechtilé oceli (IP65) s PU vedením, 
připojení: pevný kabel; délka kabelu: 
1.6 m

Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

8 s 0613 2211

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0613 1212

Přesná ponorná/vpichovací sonda, 
délka kabelu 1.5 m, IP 67, připojení: 
pevný kabel; délka kabelu: 1.5 m Ø 3 mm

40 mm

Ø 3 mm

-35 až +80 °C ±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

5 s 0628 0006

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC 
sonda, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0.5% z nam.hodn. (+100 
až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0615 1212

Robustní NTC sonda okolního 
vzduchu, pevný kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +125 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.4 °C (zbyt.měř.rozsahu)

60 s 0615 1712

Teplotní sonda se suchým zipem 
(NTC), pevný kabel 1.4 m

300 mm

30 mm
-50 až +70 °C ±0.2 °C (-25 až +70 °C)

±0.4 °C (-50 až -25.1 °C)
60 s 0615 4611

Standardní teplotní sondy z programu Testo lze individuálně přizpůsobit vaší aplikaci.
Pro více informací kontaktujte svého partnera Testo.

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Analogové teplotní a vlhkostní sondy 

Pt100 sondy

Vpichovací sonda Pt100 s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP54

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm -85 až +150 °C Třída A* 35 s 0572 7001

Robustní, Pt100 vodotěsná ponorná/
vpichovací sonda, pevný kabel

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbyt.měř.rozsahu)

12 s 0609 1273

Robustní potravinářská sonda Pt100 
z ušlechtilé oceli (IP65), připojení: 
pevný kabel Ø 4 mm

125 mm

Ø 3 mm

15 mm -50 až +400 °C Třída A* (-50 až +300 °C)  
Třída B* (zbyt.měř.rozsahu)

10 s 0609 2272

Ohebná digitální teplotní sonda 
Pt100 pro měření na obtížně 
přístupných místech a v kapalinách

Ø 4 mm

Délka 1000 mm

-100 až +260 °C ±(0.3 °C + 0.3 % z nam.
hodn.) 
Rozlišení 0.01 °C

45 s 0618 0071

Digitální laboratorní sonda Pt100 
opláštěná sklem pro měření v 
korozivním prostředí

200 mm
Ø 6
mm

-50 až +400 °C ±(0.3 °C + 0.3 % z nam.
hodn.) (-50 až +300 °C)
±(0.4 °C + 0.6 % z nam.
hodn.) (+300.01 až +400 °C)
Rozlišení 0.01 °C

45 s 0618 7072

* Podle normy EN 60751 se přesnost tříd A a B týká -200 až +600 °C (Pt100).
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Matice sond / záznamníků

Sonda vhodná pro datalogger
Typ Sondy Obj. číslo testo 150 TUC4 testo 150 TC4 testo 150 DIN2

N
T

C

Vpichovací NTC sonda s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 1001 – – X

Externí teplotní sonda 12 mm, plug-in, bez kabelu 0572 2153 – – X

Krátká sonda, IP 54 0628 7510 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 6 m, IP 67 0610 1725 – – X

Stacionární sonda s hliníkovým pouzdrem, IP 65 0628 7503 – – X

Teplotní sonda se suchým zipem pro průměr potrubí až do max. 75 mm 0613 4611 – – X

Sonda pro měření povrchu 0628 7516 – – X

Teplotní sondy k měření povrchu stěn 0628 7507 – – X

Potravinářská NTC sonda z ušlechtilé oceli (IP65) s PU vedením 0613 2211 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací NTC sonda 0613 1212 – – X

Přesná ponorná/vpichovací sonda, délka kabelu 1.5 m, IP 67 0628 0006 – – X

Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda 0615 1212 X – –

Robustní sonda okolního vzduchu 0615 1712 X – –

Teplotní sonda se suchým zipem 0615 4611 X – –

P
t1

0
0

Vpichovací sonda Pt100 s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP54 0572 7001 – – X

Robustní, vodotěsná ponorná/vpichovací sonda Pt100 0609 1273 – – X

Robustní potravinářská sonda Pt100 z ušlechtilé oceli(IP65) 0609 2272 – – X

Ohebná, digitální teplotní sonda Pt100 0618 0071 X – –

Digitální laboratorní sonda Pt100 opláštěná sklem pro měření v korozivních mediích 0618 7072 X – –

T
C

Vpichovací sonda, TC Typ K s plochým kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54 0572 9001 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 800 mm, skleněné vlákno 0602 0644 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, skleněné vlákno 0602 0645 – X –

Termočlánek s TC konektorem, ohebný, délka 1500 mm, PTFE 0602 0646 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 20 N, s magnety 0602 4792 – X –

Magnetická sonda, adhezivní síla přibl. 10 N, s magnety 0602 4892 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro měření ve vzduchu/v plynech 0602 5693 – X –

Ponorná měřicí špička, ohebná 0602 5792 – X –

Ohebná, lehká ponorná měřicí špička 0602 0493 – X –

Potrubní klešťová sonda pro potrubí o průměru 5 až 65 mm 0602 4592 – X –

Potrubní ovinovací sonda se suchým zipem 0628 0020 – X –

Stacionární sonda s pouzdrem z ušlechtilé oceli 0628 7533 – X –

Vodotěsná, superrychlá jehlová sonda 0628 0027 – X –

Sonda pro zmrazené zboží k zašroubování bez předvrtání 0603 3292 – X –

Robustní potravinářská vpichovací sonda se speciální rukojetí 0603 2492 – X –

Vodotěsná standardní ponorná/vpichovací sonda 0603 1293 – X – Z
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Analogové teplotní a vlhkostní sondy 
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Integrace mnoha dalších parametrů měření 

díky vstupu 4 až 20mA nebo 0 až 10V

Standardizovaná rozhraní pro snadnou integraci

Snadné připojení k záznamníku testo 150 TUC4 

přes TUC konektor

Digitálně analogový propojovací člen 
s proudovým/napěťovým vstupem  
pro modul záznamníku testo 150 TUC4

Digitálně analogový propojovací člen umožňuje integrovat 

kromě teploty, vlhkosti a diferenčního tlaku ještě  

více měřených parametrů do monitorovacího systému 

měřených dat testo Saveris. To znamená například,  

že mohou být integrovány všechny měřicí převodníky  

se standardizovanými proudovými/napěťovými rozhraními.

Digitálně analogový propojovací člen je jednoduše 

integrován do systému testo Saveris pomocí záznamníku 

testo 150 TUC4, pomocí Ethernetu, WLAN nebo technologie 

testo UltraRange. 

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

testo Saveris
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Objednací údaje

Digitálně analogový 
propojovací člen 
pro testo 150

Obj. číslo 0572 2166

Technická specifikace

Materiál pouzdra Plast

Rozměry (Š x V x D) 85 x 100 x 38 mm

Hmotnost 240 g

Třída krytí IP IP54

Provozní a skladovací podmínky

Skladovací teplota -25 až +60 °C

Provozní teplota +5 až +45 °C

Napájení

Zdroj napájení Napájení přes záznamník testo 150 TUC4 

Typ dobíjecí baterie Li-ion

Rozhraní

Připojení
2- nebo 4-vodičový proudový/napěťový 

vstup

Připojitelné záznamníky testo 150 TUC4

Úložiště naměřených dat

Rozsah měření 4 až 20 mA; 0 až 10 V

Interval měření 1 min až 24 h

Interní úložiště (na kanál) 6,000 záznamů

Komunikační cyklus
v závislosti na typu komunikace 

s testo 150

Přesnost

Proudový vstup 
maximální chyba: ±0.03 rozlišení 

(min. chyba): 0.75 µA (16 Bit)  
typická chyba: 5 µA 

Napěťový vstup 
0 až 1 V maximální chyba: ±1.5 mV 
rozlišení (min. chyba): 39 µV (16 Bit) 

typická chyba: 250 µV
0 až 5 V maximální chyba: ±7.5 mV 

rozlišení (min. chyba): 0.17 mV  
typická chyba: 1.25 mV 

0 až 10 V maximální chyba: ±15 mV 
rozlišení (min. chyba): 0.34 mV  

typická chyba: 2.50 mV

Technická data

Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
Digitálně analogový propojovací člen
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Ověřitelný software klienta a prohlížeče včetně databáze 

pro instalaci na PC nebo na server

Rychlá lokalizace a vyhodnocení alarmů 

v grafické vizualizaci

Přístup k datům nezávislý na platformě

Přizpůsobitelná správa alarmů a hlášení

Snížená potřeba zaškolení a nižší riziko chyb díky 

intuitivnímu ovladání

Software pro správu dat měření 
v prostředí regulovaném GxP

V softwaru testo Saveris CFR jsou všechna naměřená data 

shromažďována, vizualizována a dokumentována. Soulad 

s US FDA 21CFR, část 11 a s přílohou 11 EU pokynů GMP 

jsou zaručeny maximální integritou dat, auditní stopou, 

uživatelskými úrovněmi s odlišnými uživatelskými právy  

a elektronickými podpisy. 

Webové, intuitivní rozhraní softwaru testo Saveris CFR 

umožňuje navíc identifikaci, opravu a potvrzení alarmů 

kdykoli a z jakéhokoli koncového zařízení.

Alarmy jsou v rozhraní jasně prezentovány a nelze  

je přehlédnout. Každé potvrzení alarmu musí být uzavřeno 

osobním digitálním podpisem a povinným komentářem  

k události.

Datový list
Monitorovací systém 
měřených dat testo Saveris

testo Saveris CFR + rozhraní
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Monitorovací systém měřených dat testo Saveris 
testo Saveris CFR + rozhraní

testo Saveris CFR software

-  správa alarmů vč. řízení eskalace

- řízení kalibrace

-  rozšířené analytické funkce bez exportu dat 

jako soubor CSV (ale volitelně také k dispozici)

-  individuální podávání zpráv na základě předpisů 

a přání uživatele

-  auditní stopa a zásady ERES (Electronic Records 

/ Electronic Signatures), na základě regulačních požadavků 

podle 21CFR část 11 a EU přílohy 11 regulací GMP

-  správa uživatelů založená na různých uživatelských 

skupinách systému Windows a příslušných platných 

položkách služeb Windows Active Directory

Rozhraní

-  jednoduché a intuitivně ovládané uživatelské rozhraní 

nezávislé na platformě

-  snadné zaškolení a vytváření obsahu školení a 

standardních pracovních postupů

-  geograficky hierarchická struktura umožňuje přiblížení 

komplexních systémů s velkým počtem míst měření

-  správa uživatelů založená na obsahu Windows Active 

Directory zákazníka

-  správa přístupových práv a práv na potvrzení alarmu

-  individualizace systému nahráním vlastních plánů 

podlaží a míst měření

Objednací údaje

testo Saveris CFR + rozhraní

Obj. číslo 0572 0182

testo Saveris CFR software 
+ Rozšíření rozhraní
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Produktový Datasheet

Systém WiFi záznamníků dat testo Saveris 2 je moderní 

řešení pro sledování teploty, vlhkosti a koncentrace CO2  

a atmosférického tlaku ve skladovacích prostorech 

a na pracovištích. Instalace systému je velmi snadná 

a je možné ji provést pomocí webového prohlížeče. 

WiFi záznamníky dat spolehlivě zaznamenávají teplotu, 

vlhkost a koncentraci CO₂ v nastavitelných intervalech 

a přenášejí naměřené hodnoty pomocí sítě WLAN 

do úložiště Testo-Cloud.

Uložené naměřené hodnoty lze kdykoliv a kdekoliv 

vyhodnocovat pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo 

počítače s připojením k internetu. Překročení hraničních 

je neprodleně nahlášeno e-mailem, nebo volitelně  

 zprávou SMS.

Kritické procesy tak zůstávají trvale pod kontrolou, i když Vy 

sami nejste přítomni na pracovišti.

Dlouhá životnost baterií navíc zaručuje, že není třeba 

systém testo Saveris 2 často udržovat.

°C

%rv

CO₂

mbar

Systém WiFi  
záznamníků dat 

Přenos dat pomocí WiFi (WLAN)

Všechna naměřená data jsou k dispozici 

kdykoliv, kdekoliv a na každém přístroji

Spuštění alarmu při překročení hraničních hodnot

Bezplatné úložiště dat online (Testo-Cloud)

testo Saveris 2 
– nové pojetí sledování
teploty, vlhkosti, CO2 
a atmosférického tlaku

testo Saveris 2

www.testo.cz
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testo Saveris 2-Cloud

Naše balíčky

Testo-Cloud je centrální prvek obsluhy pro zřízení Vašeho systému testo Saveris 2. Můžete zde konfigurovat svůj WiFi 

záznamník dat, nastavit hraniční hodnoty pro alarm a vyhodnocovat naměřená data. Abyste měli do úložiště Testo-Cloud 

přístup, musíte se nejdříve zaregistrovat na www.saveris.net. Podle požadovaného rozsahu funkcí máte při používání 

úložiště Testo Cloud na výběr mezi zdarma poskytovaným balíčkem Basic a balíčkem Advanced, který je na funkce bohatší. 

V obou balíčcích máte pro export naměřených dat do Vašeho systému přístup k rozhraní API. 

Basic Advanced
Interval měření 15 min. ... 24 hod. 1 min. ... 24 hod.

Interval přenosu dat 15 min. ... 24 hod. 1 min. ... 24 hod.

Archivace dat Max. 3 měsíce Max. 2 roky

Zprávy Manuálně (.pdf/.csv)
Manuálně (.pdf/.csv)

Automaticky (.pdf/.csv)

Analýza dat Vždy pro jeden měřicí kanál Až pro 10 měřicích kanálů současně

Počet uživatelů na účet 1 10

Počet WiFi záznamníků 
dat na účet

Neomezeně Neomezeně

Možnosti alarmu Horní / spodní hranice alarmu
• Horní / spodní hranice alarmu

• Prodleva alarmu
• Časově ovládané alarmy

Systémová upozornění
• Upozornění při nízké kapacite baterií

• Přerušení WiFi spojení
• Přerušení napájení

• Upozornění při nízké kapacite baterií
• Přerušení WiFi spojení

• Přerušení napájení

Vyslání alarmu 
e-mailem

Ano Ano

Vyslání alarmu zprávou 
SMS 

Ne
• Vč. 25 SMS na záznamník a rok

• Možnost dokoupení dalších balíčků SMS

12 měsíční licence 
obj. č. 0526 0735

24 měsíční licence 
obj. č. 0526 0732

36 měsíční licence 
obj. č. 0526 0733

Nové pojetí sledování klimatu

Se systémem záznamníků dat testo Saveris 2 máte okolní klimatické podmínky zcela jednoduše pod kontrolou 

- a je jedno, kde se právě nacházíte.

WiFi záznamníky dat

°C

21,5 41,5 715 1013

%rv CO₂ mbar

Lokální router
WLAN

Počítač

Chytrý telefon

Tablet

Zdarma

testo Saveris 2
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Objednací údaje pro WiFi záznamníky dat

Respketujte prosím, že pro používání systému s WiFi záznamníky dat testo Saveris 2 je nutně zapotřebí WiFi záznamník dat, 
registrace v úložišti Testo-Cloud (www.saveris.net) a také funkční síť WLAN. 

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3 testo 160 IAQ

Obj.č. 0572 2031 Obj.č. 0572 2034

Obj.č. 0572 2032 Obj.č. 0572 2035

Obj.č. 0572 2033 Obj.č. 0572 2014

testo Saveris 2-T1; WiFi záznamník dat (WLAN)  
s displejem a interním teplotním senzorem NTC, 
vč. USB kabelu, nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby

testo Saveris 2-H1; WiFi záznamník dat (WLAN)  
s displejem pro měření teploty a relativní vlhkosti, 
interní kapacitní vlhkostní senzor, vč. USB kabelu, 
nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu 
z výroby

testo Saveris 2-T2; WiFi záznamník dat (WLAN) 
s displejem pro měření teploty, dva konektory  
pro externí teplotní sondy NTC nebo dveřní 
kontakty, vč. USB kabelu, nástěnného držáku, 
baterií a výstupního protokolu z výroby

testo Saveris 2-T3; WiFi záznamník dat (WLAN)  
s displejem pro měření teploty, dva konektory  
pro externí termočlánkové teplotní sondy (typy K, 
T, J) vč. USB kabelu, nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby

testo 160 IAQ  záznamník kvality vzduchu WLAN 
s displejem a integrovaným senzorem pro teplotu, 
vhlkost, CO2 a atmosférický tlak

testo Saveris 2  
- sada pro sledování  
teploty v chladničkách

Obj.č. 0572 2103

testo Saveris 2-H2; WiFi záznamník dat (WLAN)  
s displejem pro měření teploty a relativní vlhkosti,  
konektor pro jednu externí vlhkostní sondu, vč. USB 
kabelu, nástěnného držáku, baterií

testo Saveris 2-T2; WiFi záznamník dat (WLAN) s displejem pro měření 
teploty, dva konektory pro externí teplotní sondy NTC nebo dveřní 
kontaky, vč. dvou teplotních sond s plochým kabelem, dvou nádobek 
pro simulaci teploty pro naplnění teplotním pufferem, vhodným pro 
aktuální oblast použití, vč. USB kabelu, nástěnného držáku, baterií  
a výstupního protokolu z výroby

testo Saveris 2

Obj.č. 0554 2105
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Technická data

testo 
Saveris 2-T1

testo 
Saveris 2-T2

testo 
Saveris 2-T3

testo 
Saveris 2-H1

testo 
Saveris 2-H2

testo 
160 IAQ

Měření teploty

Typ senzoru NTC interní NTC TE Typ K TE Typ J TE Typ T NTC interní NTC

Měřicí rozsah -30 ... 
50 °C

-50 ... 
150 °C

-195 ... 
1350 °C

-100 ... 
750 °C

-200 ... 
400 °C

-30 ... 
50 °C

Měřicí rozsah 
a přesnost dle 
použité sondy

0 ... 50 °C

Přesnost (±1 digit) ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + 0,5 % z nam. h.) °C ±0,5 °C ±0,5 °C
Rozlišení 0,1 °C 0,1 °C
Měření vlhkosti

Měřicí rozsah – 0 ... 100 %rv

Měřicí rozsah 
a přesnost dle 
použité sondy

0 ... 100 %rv

Přesnost – ±2 %rv

±2 %rv při 25 °C  
a 20 ... 80 %rv

±3 %rv při 25 °C  
a <20 %rv a >80 %rv

±1 %rv hystereze
±1 %rv / rok drift

Rozlišení – 0,1 %rv
Měření CO₂

Měřicí rozsah – 0 ... 5 000 ppm

Přesnost –

±(50 ppm + 2 %  
z n. h.) při 25 °C

Bez externího napájení:
±(100 ppm + 3 %  
z n. h.) při 25 °C

Rozlišení – 1 ppm
Měření tlaku

Měřicí rozsah – 600 ... 1100 mbar
Přesnost – ±3 mbar při 22 °C
Rozlišení – 1 mbar
Měření teploty / vlhkosti přes externí sondy

Konektor externí 
sondy –

Externí 
teplotní 
sonda

Externí teplotní sonda –
Externí 

vlhkostní
/teplotní sonda

–

Všeobecná technická data

Provozní teplota -30 ... 50 °C 0 ... 50 °C
Skladovací teplota
(bez baterií) -40 ... 70 °C -20 ... 50 °C

Krytí IP65 IP65 IP54 IP30 IP54 IP20

Interval měření Závisí na licenci Cloud / Basic: 15 min. … 24 hod. / Advanced: 1 min … 24 hod.

Interval přenosu dat Závisí na licenci Cloud / Basic: 15 min. … 24 hod. / Advanced: 1 min … 24 hod.

Paměť 10000 naměřených hodnot / kanál
32 000 naměř. hodnot 
(součet všech kanálů)

Normy / povolení EN 12830 EN 12830 –

Životnost baterií
12 měsíců (typická hodnota, závisí na infrastruktuře WLAN)

při 25 °C, intervalu měření 15 min. a standardním intervalu přenosu dat
při -30 °C, intervalu měření 15 min. a standardním intervalu přenosu dat s bateriemi Energizer 0515 0572

12 měsíců

Napájení 4x baterie AA AlMn; síťový zdroj (volitelně);
pro teploty pod -10 °C použijte baterie Energizer 0515 0572

4x baterie AA Alkali 
Mangan 1,5 V,

alternativně síťový 
zdroj přes konektor 

USB

Rozměry (v mm) 95 x 75 x 30,5 115 x 82 x 31 95 x 75 x 30,5 117 x 82 x 32

Hmotnost
(vč. baterií) 240 g 250 g 240 g 269 g

Dveřní kontakt Ne Volitelně Ne
Komunikace

WiFi (WLAN)
Přenos signálu: bezdrátově; frekvenční pásmo: 2,4 GHz; podporované standardy WLAN: IEEE 802,11 b/g/n a IEEE 802,1X

Možné metody kódování: bez kódování, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise
Záznamníky dat komunikují přes standardní protokol MQTT a mají časovou synchronizaci SNTP.

testo Saveris 2
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Příslušenství Obj. č.

0572 2020

0572 2152

0515 0414

0515 0572

0554 2001

 31 0102 0101

 31 0103 0101

 31 0102 0201

 31 0103 0201

Síťový zdroj pro WiFi záznamník dat testo Saveris 2

Dveřní kontakt pro WiFi záznamník dat testo Saveris 2-T2

Baterie pro rádiové sondy (4x Alkali Mangan mikrotužkové AA)

Baterie pro provoz WiFi záznamníků dat testo Saveris 2 pod -10 °C (4 x Energizer L91 Photo-Lithium)

Magnetický adaptér pro nástěnný držák testo Saveris 2

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty (4 body)

Prvotní ISO kalibrace teploty (4 body)

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti

Objednací údaje pro příslušenství

0554 2015Nástěnný držák pro testo 160 IAQ

0554 2012Kryt Deco-Cover pro testo 160 IAQ

Další kalibrace na www.testo.cz

testo Saveris 2
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Teplotní sondy pro testo Saveris 2-T2

Další sondy najdete na www.testo.cz

Typ sondy

Krátká sonda, IP 54

Vestavná sonda s hliníkovým 
pláštěm, IP 65, pevný kabel  
přímý 2,4 m

Přesná ponorná / vpichovací 
sonda, délka kabelu 6 m, IP 67, 
pevný kabel přímý

Sonda pro měření povrchů, 
pevný kabel přímý 2 m

Vpichovací sonda NTC s plochým 
kabelem, délka kabelu 2 m, IP 54, 
pevný kabel přímý

Rozměry trubice sondy / špičky 
trubice sondy

Měřicí
rozsah

-20 ... 70 °C

-30 ... 90 °C

-35 ... 80 °C

-50 ... 80 °C

-40 ... 125 °C

Přesnost

±0,2 °C (-20 ... 40 °C)
±0,4 °C (+40,1 ... 70 °C)

±0,2 °C (0 ... 70 °C)
±0,5 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

±0,2 °C (0 ... 70 °C)

±0,5 % z nam. h. (100 ... 125 °C)
±0,2 °C (-25 ... 80 °C)
±0,4 °C (zbytek měř. rozsahu)

t99

15 s

190 s

5 s

150 s

8 s

Obj. č.

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Trubková sonda s upínacím  
páskem pro průměry trubek  
do 75 mm, Tmax. 75 °C, NTC, 
pevný kabel přímý

Násuvná externí teplotní sonda, 
Ø 12 mm, bez kabelu

-50 ... 70 °C

-30 ... 50 °C

±0,2 °C (-25 ... 70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

±0,2 °C (-30 ... 50 °C)

60 s 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

testo Saveris 2
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Teplotní sondy pro testo Saveris 2-T3

Vlhkostní / teplotní sondy pro testo Saveris 2-H2

Ø 6 mm

40 mm

Připojení: pevný kabel 1,9 m

Vestavná sonda s ocelovým 
pláštěm, TE typ K

-50 ... 
205 °C

třída 2* 20 s 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmTermočlánková vpichovací sonda 
s plochým kabelem, TE typ K, 
délka kabelu 2 m, IP 54

-40 ... 
220 °C

třída 1 7 s 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Připojení: pevný kabel 1,6 m

Magnetická sonda, adhezní síla  
cca 10 N, s přidržovacími magnety, 
pro vyšší teploty, pro měření  
na kovových plochách, TE typ K

-50 ... 
400 °C

třída 2* 0602 4892

Připojení: pevný kabel 1,2 m

Trubková sonda pro průměry 
trubek 5...65 mm, s výměnnou 
měřicí hlavou, měřicí rozsah 
krátkodobě až 280 °C, TE typ K

-60 ... 
130 °C

třída 2* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Připojení: pevný kabel 1,5 m

Trubková sonda s upínacím páskem 
pro měření na trubkách s průměrem  
do 120 mm, Tmax 120 °C, TE typ K

-50 ... 
120 °C

třída 1* 90 s 0628 0020

Typ sondy Rozměry trubice sondy / špičky 
trubice sondy

Měřicí 
rozsah

Přesnost t99 Obj. č.

Ohebná ponorná měřicí špička 
s nízkou hmotností, ideální pro 
měření v malém objemu (např. 
Petriho misce) nebo pro povrchové 
měření (např. fixace pomocí lepicí 
pásky), TE typ K, 2 m, tepelný 
izolovaný vodič FEP, teplotní 
odolnost do 200 °C, oválný kabel  
s rozměry: 2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... 
1000 °C

třída 1* 1 s 0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1 na -40...1000 °C (typ K), třídy 2 na -40...1200 °C (typ K),
třídy 3 na -200...40 °C (typ K).

Typ sondy

Vlhkostní/teplotní sonda 12 mm, 
pevný kabel přímý 1,3 m

Rozměry trubice sondy / špičky 
trubice sondy

Měřicí 
rozsah

-30 ... 70 °C
0 ... 100 %rv

Přesnost

±0,3 °C
±2 %rv při 25 °C (2 ... 98 %rv)
±0,03 %rv/K
± 1 digit

Obj. č.

0572 2155

Násuvná externí vlhkostní/teplotní 
sonda 12 mm, bez kabelu

-30 ... 50 °C
0 ... 100 %rv

±0,3 °C
±2 %rv

0572 2154

Další sondy najdete na www.testo.cz

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

testo Saveris 2
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Varianta do kanálu
s displejem

Nástěnná varianta s
displejem

Vysoce přesný a dlouhodobě stabilní

vlhkostní senzor testo (±2,0 %rv)

Volitelně 2-řádkový LCD displej

Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu

šetří čas a náklady při uvádění do provozu 

Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního

řetězce (1-bodová, 2-bodová a analogová kalibrace)

Kalibrace bez demontáže převodníku

2 analogové výstupy (vlhkost / teplota),

volitelně 1 analogobý výstup vlhkosti a pasivní teploty

Převodník vlhkosti

testo 6621

Převodník testo 6621 je k dispozici v široké variaci výrobků.

Jsou volitelné odpovídající konstrukce v závislosti na použití

v místnosti nebo v kanálu. Volitelně je v nabídce displej a

externí sonda. Je možné si vybrat buď šedou nebo bílou

barvu pouzdra. Technicky přesvědčí testo 6621

patentovanou vlhkostní senzorikou, která zaručuje nejvyšší

přesnost. Pomocí softwaru P2A lze přes externí rozhraní

senzoriku a analogové výstupy kalibrovat, analyzovat 

a nastavovat parametry.

Přístroj testo 6621 je výkonný převodník za nízkou cenu.

Splňuje stoupající nároky v automatizaci budov z hlediska

přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti a šetří tím náklady na

energie.

www.testo.cz

%rv

°C

We measure it.
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testo 6621 – Převodník vlhkosti We measure it.

Technická data

Napájení

Displej

Vlhkost

testo 6621 –
A01/A03 (nástěnná
varianta)

testo 6621 –
A02 (varianta
do kanálu)

testo 6621 –
A01/A03
(nástěnná varianta

testo 6621 –
A02 (varianta
do kanálu)

Analogové výstupy

Pouzdro

Ostatní

Displej 2-řádkový LCD (volitelně)

Obsluha

Parametrizace Software P2A

Montáž

Průchodka kabelu žádné (přivedení
kabelu otvorem na
zadní straně nebo
průchodkou na spodní
straně)

1 x M16 x 1,5

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv (>90 %rv jen krátkodobě)
(nevhodné pro procesy s vysokou vlhkostí)

Teplota

Měřicí rozsah 0 ... +60 °C 
(+32 ... +140 °F)

-20 ... +70 °C 
(-4 ... +158 °F)

Přesnost* ±2,0 %rv (0 ... 90 %rv), 
±4 %rv (90 ... 100 %rv)

Přesnost ±0,5 °C / 0,9 °F

Senzor Aktivní signální výstup: NTC
Pasivní signální výstup: NI1000

Druh výstupu 4 … 20 mA (2-vodičový)
0 … 1/5/10 V (4-vodičový)

Interval měření 1/s

Přesnost analogových
výstupů

4 ... 20 mA ±0,05 mA
0 ... 1 V ±2,5 mV
0 ... 5 V ±12,5 mV
0 ... 10 V ±25 mV

Koeficient teplotní
závislosti

Koeficient teploty: 0,05% / K
(od 25 °C / 77°F)

Možnost výměny
senzoru

Servis Testo Možno u zákazníka
(viz níže náhradní
senzorika), nutno
provést 2-bodovou
kalibraci

Senzor Vlhkostní senzor Testo

Vstupy a výstupy

Počet kanálů 2 kanály (vlhkost a teplota)

Napájení 20 ... 30 V AC/DC

Příkon

Výstup

2-vodičový 
proud 4 ... 20 mA

Napájení [V] Příkon [mA]

20 20

24 20

30 30

4-vodičový 
napětí 0 ... 10V

24 7

30 7

20 20

24 22

30 28

Všeobecná technická data

Materiá / barva ABS / čistě bílá (RAL 6010)
nebo světle šedá

Hmotnost 160 g80 g / 90 g (A03)

Rozměry 81 x 81 x 26 mm 81 x 81 x 42 mm
sonda viz výkres

Rozlišení Vlhkost: 0,1 %rv
Teplota: 0,1 °C / °F

Teplota elektroniky
(pouzdro) (s / bez
displeje)

0 … +60 °C / 32 … +140 °F (A01/A03),
s displejem: 0 … +50 °C / +32 … +122 °F;
-20 … +70 °C / -4 … +158 °F (A02),
s displejem: 0 … +50 °C / +32 … +122 °F

Skladovací teplota -40 ... +70 °C (-40 ... +176 °F)

Měřené médium vzduch v klimatizačních zařízeních nebo
klimatizovaných místnostech

Krytí IP30 IP65

Ve shodě s podle směrnice EU 2004/108/EWG

Provozní podmínky

Rozhraní 1 x Mini-DIN pro připojení referenčního
měřícího přístroje/počítače

Odezva t90: á15s při 2 m/s;
Při kalibraci pozor na srovnání:
v nepohybujícím se vzduchu může být odezva
značně delší

Rozsah škálování -50 ... 100 °C / -58 ... 212 °F,
-50 ... 100 %rv

* Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje (hystereze, linearta, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota místa
kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního nastavení. Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2 faktoru rozšíření,
což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.
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(varianta do kanálu)

testo 6621 – A03
(nástěnná varianta)

testo 6621 – Převodník vlhkosti We measure it.

Technické výkresy / osazení konektorů

Technické výkresy

Osazení konektorů

A01 3-vodičové zapojení

A02 3-vodičové zapojení A02 zapojení aktivní pasivní A02 zapojení aktivní pasivní

A01 zapojení aktivní pasivní A01 zapojení A02 zapojení

A03 zapojení
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AXX Varianta

A01 nástěnná varianta (ne s B01, B05)
A02 varianta do kanálu
A03 nástěnná varianta s externí sondou

pro analogový výstup 4 ... 20 mA (pouze 
s B01)

BXX Analogový výstup / napájení

2 analogové výstupy (vlhkost/teplota)
B01 4 ... 20 mA (2-vodičový, 24 VDC)
B02 0 ... 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
vlhkost: analogový výstup teplota: 

pasivní, Ni1000
B05 4 ... 20 mA (2-vodičový, 24 VDC)
B06 0 ... 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B07 0 ... 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B08 0 ... 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)

CXX Displej

C00 bez displeje
C01 s displejem

FXX Měřená veličina vlhkost 

F01 relativní vlhkost (%rv)

GXX Měřená veličina teplota jen pro B01–B04

G02 teplota (°C)
G03 teplota (°F)

EXX Barva pouzdra

E01 barva pouzdra světle šedá, vč. loga Testo
(barevné)

E02 neutrální pouzdro, čistě bílá, bez loga
Testo

E03 neutrální pouzdro, čistě bílá, vč. loga
Testo (černo-bílé)

MXX Ochranný filtr  ne pro A01

M01 ušlechtilá ocel - sintrovaný filtr
M02 drátěná ochranná krytka
M03 sintrovaný filtr PTFE
M04 kovová ochranná krytka, otevřená
M05 plastová ochranná krytka ABS (otevřená)

AXX Varianta

BXX Analogový výstup / napájení

CXX Displej

FXX Měřená veličina vlhkost

GXX Měřená veličina teplota

EXX Barva pouzdra

MXX Ochranný filtr

Objednací kód pro převodník testo 6621
s následujícími možnostmi:
- varianta do kanálu
- 0 … 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC) 2

analogové výstupy (vlhkost / teplota)
- bez displeje
- měřená veličina relativní vlhkost

(%rv)
- měřená veličina teplota (°C)
- neutrální pouzdro, čistě bílé, bez loga

Testo
- drátěná ochranná krytka

0555 6621 A02 B03 C00 F01 G02 E01
M02

testo 6621 – Převodník vlhkosti We measure it.

Možnosti / příklad objednání

Pro testo 6621 je možné specifikovat následující možnosti:

Příklad objednání
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Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu

šetří čas a náklady při uvádění do provozu a údržbě

Vestavěný ventilátor umožňuje cílené proudění proti senzoru

a dopomáhá k zjištění zprůměrovaných hodnot klimatu uvnitř

skleníku

Jednoduchá a rychlá výměna ventilátoru pomocí výsuvného

modulu a zasouvatelného kabelu 

Jednoduchá výměna filtru senzoru

Ochrana elektroniky a senzoriky před vlhkostními vlivy

(například při zavlažování)

Převodník pro skleníky a laboratoře
(signalizační zařízení)

testo 6631

Převodník testo 6631 (signalizační zařízení) byl speciálně

vyvinut ke kontrole kritického klimatu v bio-výzkumu, jako

např. ve sklenících. Přesné a spolehlivé měření vlhkosti

a teploty je u těchto aplikací bezpodmínečné,

aby se zabránilo nákladům na nezdařené pokusy.

Bezpečnost procesu a disponibilita zařízení, jako jedna

z nejdůležitějších hodnot u pokusných zařízení, je

podporována vynikajícími vlastnostmi převodníku testo 6631. 

www.testo.cz

We measure it.

%rv

°C
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testo 6631 – Převodník pro skleníky a laboratoře (signalizační zařízení) We measure it.

Technická data

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Počet 2 kanály (vlhkost a teplota)

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení 500 

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 4 ... 20 mA (2- nebo 4-vodičový)

Digitální Mini-DIN pro software P2A

Napájení 24 V ±10%

* Stanovení nejistoty měření podle GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).
Při zjišťování se berou v úvahu následující dílčí nejistoty měření:
- hystereze
- linearita
- reprodukovatelnost
- místo kalibrace
- nejistota místa srovnání

Příkon 1A (ventilátor + převodník)

Displej

Druh konstrukce

Ostatní

Displej volitelný: 2-řádkový LCD s vysvětlujícím textem

Všeobecná technická data

Materiál / barva plast/bílý, odolný proti UV záření,
vysoká chemická odolnost

Rozměry 105 x 139 x 225 mm

Rozlišení

Krytí převodník IP65; pouzdro IP33

Ve shodě s EMV DIN EN 61000-6-2 (odolnost) a
DIN EN 61000-6-3 (emise)

Hmotnost 0,8 kg

0,1 %rv nebo. 0,1 °C/°F

Obsluha

Nastavení parametrů přes software P2A

Provozní teplota
(senzorika)

0 ... +50 °C

Provozní podmínky

Skladovací teplota -20 ... +70 °C

Očekávaná životnost 37 000 hod. (40 °C)

Max. objemový průtok 46,80 m3/hod.; 13 l/s

Pouzdro ventil. / vrtulka kov / kov

Systém uložení kluzné ložisko

Ventilátor

Hlučnost bez zatížení 30 dB(A)

Servis ventilátor je namontován ve spodní
části pomocí konektoru, aby jej bylo
možno v případě servisu vyměnit

Vlhkost

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv (nevhodný pro vysoké
vlhkosti)

Jednotky %rv

Senzor vlhkostní senzor Testo, násuvný;
možnost výměny zákazníkem, poté
nutná 2-bodová kalibrace

Nejistota měření* ±2,5 %rv (0 ... 90%);
4,0 %rv (90 ... 100%)

Odezva vlhkost max. 5 s (t63) (s ochrannou
krytkou a ventilátorem v provozu)

Teplota

Měřicí rozsah -10 ... +60 °C (respektujte provozní
teplotu)

Jednotky °C/°F

Vlastní zahřívání 0,6 °C (u M01 a M03)

Nejistota měření ±0,5 °C

Odezva teplota max. 20 s (t63) (s ochrannou
krytkou a ventilátorem v provozu)

Senzor NTC

Připojení 2-vodičové výrobce konektoru (fa. Euchner)
4-vodičové výrobce konektoru (fa. Tuchel-
Amphenol)
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testo 6631 – Převodník pro skleníky a laboratoře (signalizační zařízení) We measure it.

Technické výkresy / osazení konektorů

Technické výkresy

Osazení konektorů

AC: napájení
převodníku a ventilátoru

** vestavěno v přístroji z výroby
* Konektor kabelu není obsahem dodávky

2-vodičová technika 4-vodičová technika

Výrobce konektoru firma Euchner
Konektor kabelu*: Typ BS 7K
Zásuvka**: Typ SD 7K

Výrobce konektoru firma Tuchel-Amphenol
Konektor kabelu*: Typ 01630D00610010
Zásuvka**: Typ Eco mate přístrojová zásuvka

%rv

°C/°F

AC v entilátor +
převodník

24 VAC

%rv

°C/°F

AC ventilátor

DC: napájení převodníku 
AC: napájení ventilátoru

24 VAC

Bez osazení

24 VDC

1

2

3

4

5
Pohled shora
zásuvka

1

2

3

4 Pohled shora
zásuvka
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BXX Analogový výstup / napájení

CXX Displej / jazyk menu

FXX Jednotky vlhkosti

GXX Jednotky teploty

MXX Výběr ochranných krytek

Objednací kód pro převodník testo 6631
s následujícími možnostmi:
- 4 ... 20 mA (2-vodičový)
- s displejem
- %rv / °C
- sintrovaný filtr PTFE

0555 6631 B01 C01 F01 G02 M03

testo 6631 – Převodník pro skleníky a laboratoře (signalizační zařízení) We measure it.

Možnosti / příklad objednání

Je možné specifikovat pro testo 6631 následující možnosti:

Příklad objednání

BXX Analogový výstup / napájení

B01 4 ... 20 mA (2-vodičový) se samostatným
napájením ventilátoru

B06 4 ... 20 mA (4-vodičový) s integrovaným
napájením ventilátoru

CXX Displej / jazyk menu

C00 bez displeje
C01 s displejem / angličtina

FXX Jednotky vlhkosti

F01 relativní vlhkost

GXX Jednotky teploty

G02 teplota (°C)
G03 teplota (°F)

MXX Výběr ochranných krytek

M01 ušlechtilá ocel sintrovaný filtr
M03 sintrovaný filtr PTFE
M05 plastový filtr
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%rv

We measure it.

Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního

řetězce, vč. analogové kalibrace

Ethernetový, reléový a analogový výstup umožňují optimální

integraci do individuálního systému automatizacel

Vlastní kontrola a včasné varování zaručují vysokou

disponibilitu zařízení

Výpočet a výstup veličin relativní a absolutní vlhkosti a

rosného bodu

Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu

šetří čas a náklady při uvádění do provozu a údržbě

Displej s vícejazyčným menu obsluhy

Velmi kvalitní plastové pouzdro

Převodník vlhkosti pro 
kritické podmínky klima

testo 6651 + série sond testo 660x

Ne každý problém měření lze vyřešit „jednoduchým“

převodníkem pro klima. Převodník testo 6651 zvládá

mimořádné výzvy. V kombinaci se sérií sond testo 660x je

testo 6651 volbou číslo jedna v náročné klimatizační

technice a rovněž v mnoha dalších oblastech použití.

www.testo.cz

°C
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testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.

Technická data testo 6651

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Počet 2 kanály (typ analogového signálu jednotný
pro oba kanály)

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení 2-vodičové: 12 VDC: max.100 W� / 24 VDC: max.
500 W� / 30 VDC: max. 625 W� 
4-vodičové: 500 W�

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (2-vodičový/4-vodičový)
0 ... 1/5/10 V (4-vodičový)

Ethernet volitelně: modul lze vestavět jako
mezivrstvu 

Napájení 2-vodičové: 24 VDC ±10 %
4-vodičové: 20 ... 30 VAC/DC

Displej

Druh konstrukce

Ostatní

Montáž

Displej volitelně: 2-řádkový LCD s vysvětlujícím
textem a zobrazením stavu relé

Všeobecná technická data

Materiál plast

Rozměry 122 x 162 x 77 mm (bez sondy)

Rozlišení

Krytí IP65

EMV 2004/108/EG

Šroubení kabelu standardně: šroubení PG 
volitelně: M16 nebo M20
konektor M nebo volitelně:
konektor NPT 1/2 

Hmotnost 0,62 kg (bez sondy, bez
ethernetového modulu)

0.1 %rv / 0.01 °C/°F / 0.1 °Ctd/°Ftd

Obsluha

Nastavení parametrů čtyři ovládací tlačítka u displeje /
software P2A

Provozní podmínky
Provozní teplota
(s integrovaným relé

-40 ... +60 °C

Vlhkost

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv

Jednotky relativní vlhkost %rv / %RH , °Ctd, °Ftd, g/m³

Teplota

Měřicí rozsah závisí na sondě (testo 660x)

Jednotky teplota v °C / °F

Galvanické oddělení galvanické oddělení výstupních kanálů (2-
vodičový a 4-vodičový), oddělení napájení od
výstupů (4-vodičové)

Přesnost analogových
výstupů

0/4 ... 20 mA / ±0.03 mA
0 ... 1 V / ±1.5 mV
0 ... 5 V / ±7.5 mV
0 ... 10 V / ±15 mV

Relé volitelně: 4 relé ((volné přiřazení k měřicím
kanálům nebo jako sběrný alarm s menu
obsluhy/softwarem P2A), do 250 VDC / 3 A
(spínací kontakt/NO nebo rozpínací
kontakt/NC)

Ostatní výstupy Mini-DIN pro parametrizační software Testo
P2A.

Příkon max. 300 mA

Propojení sondy digitální konektor

Měřené médium vzduch, dusík;
další na dotaz:
info@testo.cz

Provozní teplotaBez
displeje

S
displejem

-40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F

Skladovací teplota -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Provozní teplota 0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

Skladovací teplota -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F
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testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.

Technická data pro sérii sond testo 660x

* Pro nástěnnou sondu o délce 70 mm v kombinaci s proudovým
výstupem platí jiné přesnosti (P07):
Provoz: 2 kanály při 12 mA, bez podsvícení displeje, relé vypnuta,
dodatečná chyba měření při +25 °C (+77°F) pro výše uvedené údaje,
vlhkost ± 2,5 %rv

** Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM (Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje
(hystereze, linearta, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota
místa kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního
nastavení. Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2
faktoru rozšíření, což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.

Vlhkost

Měřené veličiny

Volitelné jednotky %rv; %RH; °Ctd/°Ftd

Reprodukovatelnost

t90 max. 10 s

Měřicí rozsah*** 0 ... 100 %rv

Nejistota měření*
(+25 °C)**

±(1,7 + 0,007 * měř.hodn.)  %rv (0 ... 90 %rv) / ±(1,9 + 0,007 * měř.hodn.) %rv (90 ... 100 %rv)
+0,02 %rv na Kelvin v závislosti na teplotě procesu a elektroniky (při odchylce od 25 °C / 77 °F)

Všeobecná technická data

Senzor

Odezva (bez
ochranného filtru)

testo 6601 testo 6602 testo 6603 testo 6604 testo 6605

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; nasunutý

lepší než ±0,2 %rv

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; nasunutý

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; nasunutý

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; nasunutý

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; pájený

Teplota

Volitelné jednotky °C/°F

Senzor -20 ... +70 °C/
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/
-22 ... +248 °F

-20 ... +70°C/
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/
-22 ... +248 °F

Nejistota měření*
(při +25 °C / +77 °F)

±0,15 °C / 0,27 °F (Pt1000 třída A) Pt1000 třída AA

Kabel plášť FEP

Konektor

Trubice sondy plast ABS

Rozměry sondy
(délka trubice sondy)

Délka kabelu

70/200 mm

plast ABS

280 mm 140/280 mm 200/500 mm

ušlechtilá ocel

Rozměry sondy
(průměr)

12 mm

– specielně pro variantu do kanálu 1 / 2 m 1 / 2 / 5 m

Provozní podmínky
Odolnost proti tlaku bez 1 bar přetlak (špička sondy) PN 10 (špička sondy)

PN 1 (konec sondy)

nástěnná do kanálu do kanáludo kanálu s kabelem

prostorová sonda
montáž na stěnu

klimatická sonda pro
montáž do kanálu

klimatická sonda s
kabelem

procesní sonda pro
montáž do kanálu,
pro vyšší teploty
procesu

procesní sonda z
ušlechtilé oceli s
kabelem pro vyšší
teploty procesu

Typ

Oblast použití

***Pro kontinuální použití ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12
hod., >60 %rv při >30 °C pro >12 hod.) nás, prosím, kontaktujte na
www.testo.cz.
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testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.

Technické výkresy

Převodník
testo 6651

Převodník
testo 6651

Sonda s kabelem
testo 6604/6605

Sonda do kanálu
testo 6602/6603

Nástěnná sonda
testo 6601

L = délka sondy
L–A = délka sondy – délka ochranné krytky 
A = 35 mm

Převodník
testo 6651
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Osazení konektorů

testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.

Schéma zapojení 2-vodičovou technikou
(4 ... 20 mA)

Schéma zapojení 4-vodičovou technikou
(0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V /  0 ... 10 V)

18–24
VDC

2 kanály
4 ... 20 mA,
max. zatížení
100 ... 750 �
(při 24 V) 

0 V

2 kanály
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA,
max. zatížení po 500 �,
0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 

0 V

20–30 V
AC/CD
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testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.

Bxx Analogový výstup / napájení

Cxx Displej / jazyk menu

Dxx Kabelová průchodka

Exx Ethernet

Fxx Jednotka vlhkosti / teploty
kanál 1

Gxx Jednotka vlhkosti / teploty
kanál 2

Hxx Relé

Objednací kód pro převodník testo 6651
s následujícími možnostmi:
- 4 ... 20 mA (2-vodičový)

- kabelová průchodka M16/M20

- tovární konfigurace kanálu 1:

- %rv se škálováním min 0 %, max 100 %

- tovární konfigurace kanálu 2:

- °C se škálováním min -10 °C/-14 °F,

- max +70 °C/+158 °F*

- bez relé

0555 6651 A01 B01 C03 D01 F01 G02
H00

Pro testo 6651 je možné specifikovat následující možnosti:

Příklad objednání

Možnosti / příklad objednání

Bxx Analogový výstup/napájení

B01 4 ... 20 mA (2-vodičový, 24 VDC), není
možné s relé nebo ethernetovým
modulem

B02 0 ... 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B06 0 ... 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)

Cxx Displej / jazyk menu

C00 bez displeje / bez menu obsluhy
C02 s displejem a menu obsluhy / anglicky
C03 s displejem a menu obsluhy / německy
C04 s displejem a menu obsluhy / francouzsky
C05 s displejem a menu obsluhy / španělsky
C06 s displejem a menu obsluhy / italsky
C07 s displejem a menu obsluhy / japonsky
C08 s displejem a menu obsluhy / švédsky
C02–C08: jazyk vysvětlujícího textu. Menu
obsluhy k dispozici pouze s displejem.

* Pokud nejsou specifikovány hodnoty „min.“ a
„max.“, bude přístroj dodán se standardním
nastavením.

** Konektor M12, 5-pólová zástrčka a zásuvka k
dodání jako příslušenství.

*** ne s kódem „B01“.
Nastavení parametrů relé při uvádění do provozu
přes menu obsluhy (displej) nebo software P2A

Dxx Kabelová průchodka

D01 kabelová průchodka M16 (relé: M20)
D02 kabelová průchodka NPT ½’’
D03 připojení kabelu přes M konektor pro

signál a napájení (pro volitelné relé:
kabelová průchodka M20)

Exx Ethernet

E00 bez ethernetového modulu
E01 s ethernetovým modulem

Fxx Jednotka vlhkosti / teploty kanál 1*

F01 %rv / min / max
F02 °C / min / max
F03 °F / min / max
F04 °Ctd / min / max
F05 °Ftd / min / max
F08 g/m3

Gxx Jednotka vlhkosti / teploty kanál 2*

G01 %rv / min / max
G02 °C / min / max
G03 °F / min / max
G04 °Ctd / min / max
G05 °Ftd / min / max

Hxx Relé

H00 bez relé***
H01 4 výstupy relé, kontrola hraničních

hodnot***
H02 4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty

kanál 1 + sběrný alarm***
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Možnosti / příklad objednání

Lxx Varianta sondy

L01 sonda 6601 (varianta na stěnu)
L02 sonda 6602 (varianta do kanálu 

-20 ... 70 °C)
L03 sonda 6603 (varianta do kanálu 

-30 ... 120 °C)
L04 sonda 6604 (varianta do kanálu 

-20 ... 70 °C)
L05 sonda 6605 (varianta do kanálu 

-30 ... 120 °C)

Mxx Ochranná krytka

M01 ochranná krytka z ušlechtilé oceli
M02 ochranná krytka z drátěného pletiva
M03 ochranná krytka z PTFE
M04 ochranná krytka z kovu, otevřená
M05 ochranná krytka z plastu ABS, otevřená

Nxx Délka kabelu / délka v m

N00 bez kabelu (pro čidlo 6601)
N01 délka kabelu 1 m (pro čidlo 6604/6605)
N02 délka kabelu 2 m (pro čidlo 6604/6605)
N05 délka kabelu 5 m (jen pro čidlo 6605)
N10 délka kabelu 10 m (pro čidlo 6604/6605)
N23 délka kabelu 0,6 m, specielně pro

variantu do kanálu (pro čidla 6602/6603)

Pxx Délka sondy / délka v mm

P07 délka sondy 70 mm (pouze pro L01)
P14 délka sondy 140 mm (pouze pro L04)
P20 délka sondy 200 mm (pouze pro L01, L05)
P28 délka sondy 280 mm (ne pro L01, L05)
P50 délka sondy 500 mm (pouze pro L05)

Objednací kód pro testo 6602 s
následujícími možnostmi:
- sonda do kanálu 

(-20 ... +70 °C/-4 ... 158 °F)

- sintrovaný filtr z ušlechtilé oceli

- délka čidla 280 mm

0555 6600 L02 M01 N23 P28

Pro testo 660x je možné specifikovat následující možnosti:

Příklad objednáníLxx Varianta sondy

Mxx Ochranná krytka

Nxx Délka kabelu

Pxx Délka sondy / délka v mm

testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.
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testo 6651 – Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima We measure it.
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Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního

řetězce vč. analogové kalibrace

Výstupy pro Profibus, Ethernet, relé a analogový výstup

umožňují optimální integraci do individuálních systému

automatizace.

Vlastní kontrola a včasné varování zaručují vysokou

disponibilitu zařízení

Výpočet a výstup všech důležitých veličin vlhkosti

Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu

šetří čas a náklady při uvádění do provozu a údržbě

Displej s vícejazyčným menu obsluhy

Robustní, kovové pouzdro, které se snadno čistí

Průmyslový převodník vlhkosti

testo 6681 + série sond testo 661x

Průmyslové měření vlhkosti vyžaduje absolutní

profesionalitu. Ne jenom v ovládání zařízení, ale také

v použité měřicí technice. Průmyslový převodník vlhkosti

testo 6681 v kombinaci se sérií sond testo 661x tyto vysoké

požadavky splňují. Kromě vlastností a předností

konvenčního převodníku má testo 6681 celou řadu dalších

charakteristických vlastností, které praktika nadchnou.

Tyto a další důvody jsou argumentem číslo jedno pro volbu

testo 6681 v technice vysušování, v procesní technice

zbytkové vlhkosti a stlačeného vzduchu a rovněž v náročné

klimatizační technice, např. v čistých prostorech.

www.testo.cz

We measure it.

%rv

°C
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Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Počet 2 kanály (typ analogového signálu jednotný
pro oba kanály, určení při objednávce),
dodatečný 3. kanál (volitelně)

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení 2-vodičové: 12 VDC: max. 100 W / 24
VDC: max. 500 W / 30 VDC: max. 625
W; 4-vodičové: 500 W

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (2-vodičový/4-vodičový)
0 ... 1/5/10 V (4-vodičový)

Ethernet volitelně: modul lze vestavět jako
mezivrstvu 

Napájení 2-vodičové: 24 VDC ±10 %
4-vodičové: 20 ... 30 VAC/DC

Displej

Druh konstrukce

Ostatní

Montáž

Displej volitelně: 2-řádkový LCD s vysvětlujícím
textem a zobrazením stavu relé

Všeobecná technická data

Materiál kov

Rozměry 122 x 162 x 77 mm (bez sondy)

Rozlišení

Krytí IP65

Ve shodě s 2004/108/EG

Hmotnost 1,5 kg (bez sondy, bez modulu
Profibus / Ethernet)

Obsluha

Nastavení parametrů 4 ovládací tlačítka u displeje /
software P2A

Provozní podmínky

Vlhkost

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv

Volitelné jednotky závisí na sondě, celkově jsou k dispozici:
relativní vlhkost %rv (%RH); normovaný atm.
rosný bod v °CtdA (°Ftd); rosný bod v °Ctd
(°Ftd); absolutní vlhkost v g/m³ (gr/ft³); vlhkost v
g/kg (gr/lb); entalpie v kj/kg (BTU/ib);
psychrometrická teplota v °Ctw (°Ftw); parciální
tlak vodních par v hPa/H20; obsah vody v ppmV;
smíšený rosný bod H2O2 v °Ctm/°Ftm; %rv dle
WMO; teplota v °C/°F

Zbytková vlhkost

Měřicí rozsah -60 ... +30 °Ctd / -76 ... +86 °Ftd
(pouze s testo 6615)

Volitelné jednotky rosný bod v °Ctd/°Ftd

Galvanické oddělení galvanické oddělení výstupních
kanálů (2-vodičový a 4-vodičový),
oddělení napájení od výstupů (4-
vodičové)

Přesnost analogových
výstupů

0/4 ... 20 mA ± 0,03 mA
0 ... 1 V ±1,5 mV
0 ... 5 V ±7,5 mV
0 ... 10 V ±15 mV

Profibus-DP volitelně: modul lze vestavět jako
mezivrstvu, nelze kombinovat s
ethernetovým modulem

Relé volitelně: 4 relé (volné přiřazení k měřicím
kanálům nebo jako sběrný alarm s menu
obsluhy/softwarem P2A), do 250 VDC / 3 A
(spínací kontakt/NO nebo rozpínací kontakt/NC)

Ostatní výstupy Mini-DIN pro parametrizační software
Testo P2A.

Příkon max. 300 mA

Propojení sondy digitální konektor

Teplota

Měřicí rozsah závisí na sondě (testo 661x)

Volitelné jednotky teplota v °C/°F

Provozní teplota (s
integrovaným relé)

-40 ... +60 °C

Měřené médium vzduch, dusík;
další na dotaz:
applicationsupport@testo.de

Provozní teplotaBez displeje

S displejem

-40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F

Skladovací teplota -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Provozní teplota 0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

Skladovací teplota -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

0,1 %rv / °Ctd / °Ftd / °Ctw / °Ftw nebo
0,01 °C/°F nebo 1g / kg / g/m³ / ppm

testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Technická data testo 6681

283



testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Technická data série sond testo 6610

* Pro nástěnnou sondu o délce 70 mm v kombinaci s proudovým
výstupem platí jiné přesnosti (P07):
Provoz: 2 kanály při 12 mA, bez podsvícení displeje, relé vypnuta,
dodatečná chyba měření při +25 °C (+77°F) pro výše uvedené údaje,
vlhkost ± 2,5 %rv

** Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM (Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje
(hystereze, linearta, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota

Vlhkost

Volitelné jendotky %rv; %RH; °Ctd/°Ftd; g/m3 / gr/ft3; g/kg / gr/lb; kj/kg; BTU/lb; °Ctw/°Ftw; hPa; inch H2O2; ppm obj. %;
%obj.; °Ctm (H2O2)/ °Ftm (H2O2)

Reprodukovatelnost

t90 max. 10 s

Měřicí rozsah*** 0 ... 100 %rv

Nejistota měření*
(+25 °C)**

testo 6611/12/13: ±(1,0 + 0,007 *  nam.h.) %rv pro 0 ... 100 %rv /  ±(1,4 + 0,007 *  nam.h.) %rv pro 90 ... 100 %rv; 
testo 6614: ±(1,0+ 0,007 * nam.h.) %rv pro 0 ... 100 %rv;
testo 6617: ±(1,2 + 0,007 *  nam.h.) %rv pro 0 ... 90 %rv / ±(1,6 + 0007 * nam.h.) %rv pro 90 ... 100 %rv
+0,02 %rv na Kelvin v závislosti na teplotě procesu a elektroniky (při odchylce od 25 °C / 77 °F)

Všeobecná technická data

Senzor

Odezva

testo 6611 testo 6612 testo 6613 testo 6614 testo 6615

kapacitní vlhkostní
senzor Testo; nasunutý

lepší než ±0,2 %rv

kapacitní vlhkostní senzor testo; pájený

Teplota

Volitelné jednotky °C/°F

Měřicí rozsah

Nejistota měření*
(při +25 °C / +77 °F)

Sonda

Kabel

Konektor

Typ

Trubice sondy

Rozměry sondy
(délka trubice sondy)

Délka kabelu

Rozměry sondy
(průměr)

testo 6617

Měřené veličiny

viz zbytková vlhkost 0 ... 100 %rv

-20 ... +70 °C/
-4 ... +158 °F

-30 ... +150 °C/
-22 ... +248 °F

-40 ... +180 °C/-40 ... +356 °F -40 ... +180 °C/-40
... +356 °F

-40 ... +120 °C/-
40 ... +248 °F

±0,15 °C / 0,27 °F (Pt1000 třída AA) Pt100 třída AA Pt1000 třída AA

Zbytková vlhkost

Zbytková vlhkost -60 ... +30 °Ctd / -76 ... +86 °Ftd

Nejistota měření ±1 K při 0° Ctd
±2 K při -40° Ctd
±4 K při -50° Ctd

nástěnná s kabelem s kabelem s kabelem,
vyhřívaná

s kabelem, zbytková
vlhkost (automatická
kalibrace)

s kabelem s
kontrolou krytu
elektrody

ušlechtilá ocel

plášť FEP

plast ABS

12 mm

70/200 mm 200/300/500/
800 mm

120/200/300/500/
800 mm

200/500 mm

— specielně pro
variantu do kanálu

— 1/2/5/10 m

Provozní podmínky
přetlak 1 bar (špička sondy) PN 10 (špička sondy)

PN 1 (konec sondy)
PN 16
(špička sondy)

přetlak 1 bar
(špička sondy)

Odolnost proti
tlaku

Oblast použití prostorová sonda
pro montáž na stěnu

procesní vlhkostní
sonda pro montáž
do kanálu

procesní vlhkostní
sonda, pružná, s
kabelem

vlhkostní sonda pro
aplikace s vysokou
vlhkostí / při
nebezpečí orosení

vlhkostní sonda pro
zbytkovou vlhkost /
rosný bod (s
automat. kalibrací)

vlhkostní sonda s
automatickou
kontrolou u médiíi 
poškozujících senzor

místa kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního
nastavení. Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2
faktoru rozšíření, což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.

**Pro kontinuální použití ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12
hod., >60 %rv při >30 °C pro >12 hod.) nás, prosím, kontaktujte na
www.testo.cz. testo 6614 je vhodná pro aplikace s vysokou vlhkostí.
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testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Technické výkresy

Převodník
testo 6681

Sonda s kabelem
testo 6615/6617

Převodník
testo 6681

Sonda s kabelem
testo 6614

Převodník
testo 6681

Sonda s kabelem
testo 6613

Převodník
testo 6681

Sonda do kanálu
testo 6612

Převodník
testo 6681

Nástěnná sonda
testo 6611

L = délka sondy
L–A = délka sondy – délka ochranné krytky
A = 35 mm
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testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Osazení konektorů

Schéma zapojení 2-vodičovou technikou
(4 ... 20 mA)

Schéma zapojení 4-vodičovou technikou
(0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V)

18–24
VDC

0 V

2 nebo 3 kanály
4 ... 20 mA,
max. zatížení
100 ... 750 W
(při 24 V)

18–24
VDC

0 V
2 nebo 3 kanály
0 ... 20 mA /
4 ... 20 mA,
max. zatížení po 500 W
0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V
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testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Bxx Analogový výstup/napájení

B01 4 ... 20 mA (2-vodičový, 24 VDC), není
možné s relé, ethernetovým modulem
nebo sondou testo 6614/6615

B02 0 ... 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B06 4 ... 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B77 Profibus-DP

Cxx Displej/jazyk menu

C00 bez displeje / bez menu obsluhy
C02 s displejem a menu obsluhy / anglicky
C03 s displejem a menu obsluhy / německy
C04 s displejem a menu obsluhy / francouzsky
C05 s displejem a menu obsluhy / španělsky
C06 s displejem a menu obsluhy / italsky
C07 s displejem a menu obsluhy / japonsky
C08 s displejem a menu obsluhy / švédsky

C02–C08 jazyk vysvětlujícího textu. Menu
obsluhy k dispozici pouze s displejem.

Dxx Kabelová průchodka

D01 kabelová průchodka M16 (relé: M20)
D02 kabelová průchodka NPT ½’’
D03 připojení kabelu přes M konektor pro

signál a napájení (pro volitelné relé:
kabelová průchodka M20)**

Bxx Analogový výstup
/ napájení / Profibus-DP

Cxx Displej / jazyk menu

Dxx Kabelová průchodka

Exx Ethernet

Fxx Jednotka vlhkosti / teploty

Gxx Jednotka vlhkosti / teploty

Hxx Relé

Ixx Jednotka vlhkosti / teploty
(volitelně)

Objednací kód pro převodník testo 6681
s následujícími možnostmi:
- pouzdro s diplejem s nastavením

menu angličtina
- 4 ... 20 mA (4-vodičový)
- kabelová průchodka M16/M20
- ethernetový modul
- tovární konfigurace kanálu 1:

°Ctd se škálováním min 0 °Ctd, max
100 °Ctd*

- tovární konfigurace kanálu 2:
°C se škálováním min -10 °C/-14 °F

- max +70 °C/+158 °F*
- s relé
- bez 3. kanálu

0555 6681 A01 B06 C02 D01 E01 F03
F04 0 100 G02 -10 +70 H01 I00

Pro testo 6681 je možné specifikovat následující možnosti:

Příklad objednání

Možnosti / příklad objednání

Exx Ethernet

E00 bez ethernetového modulu
E01 s ethernetovým modulem

Fxx Jednotka vlhkosti / teploty

F01 %rv / min / max
F02 °C / min / max
F03 °F / min / max
F04 °Ctd / min / max
F05 °Ftd / min / max
F06 g/kg / min / max
F07 gr/lb / min / max
F08 g/m3 / min / max
F09 gr/ft3 / min / max
F10 ppmV / min / max
F11 °Cwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
F12 °Fwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
F13 kJ/kg / min / max (entalpie ve vzduchu)
F14 hPa / max (parciální tlak vodních par)
F15 inch H2O / min / max (parciální tlak vodních

par)
F18 %obj.

F01–F18 = kanál 1*

Gxx Jednotka vlhkosti / teploty

G01 %rv / min / max
G02 °C / min / max
G03 °F / min / max
G04 °Ctd / min / max
G05 °Ftd / min / max
G06 g/kg / min / max
G07 gr/lb / min / max
G08 g/m3 / min / max
G09 gr/ft3 / min / max
G10 ppmV / min / max
G11 °Cwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
G12 °Fwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
G13 kJ/kg / min / max (entalpie ve vzduchu)
G14 hPa / max (parciální tlak vodních par)
G15 inch H2O / min / max (parciální tlak vodních

par)
G18 %obj.

G01–G18 = kanál 2*

Hxx Relé (ne s B01)

H00 bez relé
H01 4 4 výstupy relé, kontrola hraničních

hodnot

H02 4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty
kanál 1 + sběrný alarm

Ixx Jednotka vlhkosti / teploty (volitelně)

I00 bez volitelného 3. analogového výstupu
I01 %rv / min / max
I02 °C / min / max
I03 °F / min / max
I04 °Ctd / min / max
I05 °Ftd / min / max
I06 g/kg / min / max
I07 gr/lb / min / max
I08 g/m3 / min / max
I09 gr/ft3 / min / max
I10 ppmV / min / max
I11 °Cwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
I12 °Fwb / min / max (teplota mokrého

teploměru)
I13 kJ/kg / min / max (entalpie)
I14 hPa / min / max (parciální tlak vodních par)
I15 inch H2O / min / max (parciální tlak vodních

par)
I16 °Ctm / smíšený rosný bod pro H2O2
I17 °Ftm / smíšený rosný bod pro H2O2
I18 %obj.

I00–I18 = kanál 3*

* Pokud nejsou specifikovány hodnoty „min.“ a
„max.“, bude přístroj dodán se standardním
nastavením.

** Konektor M12, 5-pólová zástrčka a zásuvka k
dodání jako příslušenství.
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testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.

Lxx Varianta sondy

Mxx Ochranná krytka

Nxx Délka kabelu / délka v m

Pxx Délka sondy / délka v mm

Objednací kód pro sondu testo 6613
s následujícími možnostmi:
- sonda s kabelem, -40 ... +180 °C
- sintrovaný filtr z ušlechtilé oceli
- délka kabelu 2 m
- délka sondy 300 mm

0555 6610 L13 M01 N02 P30

Pro sondy testo 660x je možné specifikovat následující možnosti:

Příklad objednání

Možnosti / příklad objednání

Lxx Varianta sondy

L11 sonda 6611 (nástěnná varianta)
L12 sonda 6612 (varianta do kanálu do 150 °C)
L13 sonda 6613 (varianta do kanálu do 180 °C)
L14 sonda 6614 (vyhřívaná varianta s kabelem)
L15 sonda 6615 (varianta pro zbytkovou

vlhkost s kabelem)
L17 sonda 6617 (varianta s kabelem s

automatickou kontrolou)

Mxx Ochranná krytka

M01 Ochranná krytka z ušlechtilé oceli
M02 Ochranná krytka z drátěného pletiva
M03 Ochranná krytka z PTFE
M04 Ochranná krytka z kovu (otevřená)
M06 Ochranná krytka z PTFE s otvorem pro

odkapávání kondenzátu
M07 Ochranná krytka z PTFE s ochranou proti

orosení a otvorem pro odkapávání
kondenzátu

M08 Ochranná krytka pro atmosféry H2O2

Nxx Délka kabelu / délka v m

N00 bez kabelu (jen L11)
N01 délka kabelu  1 m (ne pro L11, L12)
N02 délka kabelu  2 m (ne pro L11, L12)
N05 délka kabelu  5 m (ne pro L11, L12)
N10 délka kabelu  10 m (ne pro L11, L12)
N23 délka kabelu  0,6 m, speciálně pro

varianty do kanálu (jen L12)

Pxx Délka sondy / délka v mm

P07 délka sondy 70 mm (jen L11)
P12 délka sondy 120 mm (jen L13)
P20 délka sondy 200 mm
P30 délka sondy 300 mm (jen L12, L13, L14)
P50 délka sondy 500 mm (ne s L11)
P80 délka sondy 800 mm (jen L12, L13)
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testo 6681 – Průmyslový převodník vlhkosti + série sond testo 661x We measure it.
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%rv

°C

Měření rosného bodu v měřícím rozsahu 

od -45 °Ctd do +30 °Ctd

Vlhkostní senzor Testo na bázi polymerů s vysokou přesností

a dlouhodobou stabilitou

Komfortní obsluha před menu displeje

Analogový výstup 4 ... 20 mA (2-vodičový) a volitelný

konektor alarmu se 2 integrovanýmí spínacími výstupy

Kompaktní konstrukce s možností otočení pouzdra 

o 350° pro volitelné nasměrování displeje

Displej s menu obsluhy (volitelně)

Kalibrace zbytkové vlhkosti bez referenčního měřicího

přístroje na místě měření pomocí součásti příslušenství 

(2-tlakový kalibrační přípravek)

Převodník rosného bodu do -45 °Ctd

testo 6740

Přístroj testo 6740 byl vyvinut speciálně pro měření zbytkové

vlhkosti ve stlačeném vzduchu nebo v suchém vzduchu

(např. sušičky granulátu). Optimální přesnosti v oblasti

zbytkové vlhkosti se dosáhne speciální kalibrací. Výsledkem

vývoje testo 6740 je měřicí rozsah od -45 °Ctd do +30 °Ctd

a vynikající přesnost.

Pro výstup rozhodující veličiny zbytkové vlhkosti

je k dispozici libovolně škálovatelný analogový výstup,

volitelně se spínacím konektorem pro kontrolu MAX. Navíc

si testo 6740 získá uživatele svou kompaktní a uživatelsky

příjemnou konstrukcí, jako je například možnost otočení

pouzdra o 350° pro optimální nasměrování displeje. 

www.testo.cz

We measure it.
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testo 6740 – Převodník rosného bodu do -45 °Ctd We measure it.

Technická data

Napájení

Analogové výstupy

Spínací výstupy (vol. konektor alarmu, 0554 3302)

Rozlišení 12 bit

Proud/přesnost 4 ... 20 mA (2-vodičový) / ±40 µA

Zatížení 10 V DC: max. 100 W,
30 V DC: 950 W

Vstupy a výstupy

Interval měření 2 s

Kontakty 2 spínací kontakty, bezpotenciálové,
max. 30V/0,5A

Napájení 24 V AC/V DC (10 ... 30 V DC
přípustné); s konektorem alarmu
(0554 3302) 20 až 28 V DC

Displej

Druh konstrukce

Montáž

Všeobecná technická data

Materiál/barva plast, polyacrylamid

Rozměry 199,5 x 37 x 37 mm
(se standardním konektorem)
203,5 x 37 x 37 mm
(s konektorem 0554 3302)

Displej

Krytí IP65 (při zasunutém konektoru
a připojeném kabelu)

EMV dle směrnice 89/336 EWG

Závit / procesní
připojení

závit G½ (objednací kód 01) nebo
závit NPT½" (objednací kód A 02)

Hmotnost cca 300 g

výrazně svítící 7-segmentový displej

Provozní teplota
(pouzdro)

-20 ... +70 °C (+4 ... +158 °F)

Provozní podmínky

Skladovací teplota -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Rosný bod/zbytková vlhkost

Měřené veličiny

Dopočítané veličiny °Ctd, °Ftd, °CtA, °FtA, ppmv, mg/m3, °F

Jednotky %rv, °C

Odezva t90 á= 60 s při změně z 13,2 °Ctd na -32,1 °Ctd
t90 á= 17s při změně z -32,2 °Ctd na 13 °Ctd

Nejistota měření ±1 K při 0 °Ctd (+32 °Ftd)
±3 K při -20 °Ctd (-4 °Ftd)
±4 K při -40 °Ctd (-40 °Ftd)

Normovaný atmosférický rosný bod

Měřicí rozsah -70 ... -15 °CtdA (-112 ... -5 °FtdA)
(při 30 bar rel./ 435 psi)
-54 ... +10 °CtdA (-94 ... +50 °FtdA)
(při 3 bar rel./43,5 psi)
-45 ... +30° CtdA (-76 ... +86 °FtdA)
(při 0 bar rel./0 psi)

Senzor vlhkostní senzor na bázi polymerů
s protokolem kalibrace zbytkové vlhkosti 
při -40 °Ctd (-40 °Ftd)

Ostatní

Procesní tlak max. 50 bar (725 psi)

Měřicí rozsah -45 °Ctd ... +30 °Ctd

Teplota

Měřicí rozsah 0 ... 50 °C (32 ... +122 °F)

Nejistota měření ±0,5K (0 ... 50 °C/32 ... 122 °F)

Senzor NTC

Škálování libovolné škálování přes tlačítka na displeji

Úrovně spínání standardně 6 °Ctd/12 °Ctd,
s displejem volně programovatelné

Příkon 21 mA (bez konektoru alarmu)
65 mA (s konektorem alarmu)

Rozlišení °C: 0,1
%rF: 0,1
°Ctd: 0,1
°Ftd: 0,1
°CtA: 0,1
°FtA: 0,1

Možnost otočení
(nasměrování displeje)

350° kolem osy pouzdra

ppmv: 1 / 10 /
100
(dle naměř.hodn.)
mg/m3: 1 / 10 /
100
(dle naměř.hodn.)
°F: 0,1
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testo 6740 – Převodník rosného bodu do -45 °Ctd We measure it.

Technické výkresy
G
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37 Ø
 1
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Hloubka montáže
v procesu

33 40 108.5

181.5 10 34

38

56
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51 71

176

Standardní připojovací konektor (4 ... 20 mA – 2-vodičový)

Konektor spínacího kontaktu: konektor připojovacího kabelu
pro napájení/analogový výstup (4 ... 20 mA – 2-vodičový)

1

2
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testo 6740 – Převodník rosného bodu do -45 °Ctd We measure it.

Osazení konektorů / příklad objednání

Objednací údaje pro testo 6740

Svorky zásuvky

Svorky desky
relé

U = 20 ...
28 V DC

US (hlavní alarm)

LS (přeběžný
alarm)

PE

4 ... 20 mA

Napájení

Se standardním konektorem (součást dodávky 0555 674x): S konektorem spínacího kontaktu (0554 3302)

Svorky zásuvky
1: + (4 ... 20 mA), napájení 12 ... 30 VDC
2: - (4 ... 20 mA)
3: neosazeno
4: uzemnění (ochrana kabelu)

Svorky zásuvky
1: I + (4 ... 20 mA)
2: I - (4 ... 20 mA)
3: (zapojeno s deskou

relé ve výrobě)
: ochranan

Svorky desky relé
1: 20 ... 28 V DC
2: LS +
3: LS -
4: US +
5: US -
6: 0 V DC

Proudový signál
a napájení
20 ... 28 V DC

Standardní konektor

Tato varianta nabízí analogový výstup 4 ... 20 mA 
ve  2-vodičové technice.

Konektor spínacího kontaktu (0554 3302)

4 ... 20 mA, 2-vodičově a také 2 beznapěťové spínací kontakty + 2 LED

Max. vybavení vodiči 0,5 A/30 V

+

Napájecí přípojky musí být galvanicky propojeny, tzn. vytvořit propojení
-                            nebo     -     !

U = 10 ...
4 ... 20 mA

Osazení konektorů

Základní přístroj (vč. konektoru pro výstup analogového signálu)

0555 6741

0555 6742

0555 6743

0555 6744

testo 6741, závit G½, bez displeje

testo 6742, závit NPT½”, bez displeje

testo 6743, závit G½, s displejem

testo 6744, závit NPT½”, s displejem
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Proudění
Multifunkční přístroje
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Měřicí technika pro proudění

Oblasti měření a použití sond proudění

Výběr sond
Měřicí rozsah proudění 0 ...100 m/s lze rozdělit do tří dílčích rozsahů:
– nízký rozsah rychlosti 0 ... 5 m/s
– střední rozsah rychlosti 5 ... 40 m/s
– vysoký rozsah rychlosti 40 ... 100 m/s.

Termické sondy se používají pro přesná měření v rozsahu 0 ... 5 m/s. 
Vrtulkové sondy přinášejí optimální výsledky při rychlostech 5 ... 40 m/s. 
U Pitotovy trubice závisí měřicí rozsah na použité sondě diferenčního 
tlaku. S novou sondou rychlosti proudění 100 Pa tak je možné měřit 
přesně rychlosti již od cca 1 m/s do 12 m/s. Pitotova trubice přináší  
pro vysoké rozsahy rychlosti optimální předpoklady. Dalším důležitým 
kritériem pro výběr vhodné sondy proudění je teplota. Termické snímače 
lze zpravidla použít do cca +70 °C. Vrtulkové sondy je možné  
ve speciálních provedeních používat do max. +350 °C. Při teplotách  
nad +350 °C se používají Pitotovy trubice.

Termické sondy
Princip funkce termických sond je založen na vyhřívaném prvku, kterému 
je dopadajícím chladnějším prouděním odebíráno teplo. Teplota  
je udržována konstantní pomocí řídicího obvodu. Řídící proud je přímo 
úměrný rychlosti proudění. Při použití termických sond proudění  
v turbulentních proudech ovlivňují výsledek měření proudění ze všech 
směrů, která dopadají na vyhřívaný prvek. V turbulentních prouděních 
ukazuje termický senzor proudění vyšší naměřené hodnoty  
než vrtulková sonda.  
Na to třeba dávat pozor především  
při měřeních v kanálech. V závislosti  
na konstrukci kanálu je třeba 
počítat s turbulentním prouděním 
již při nízkých rychlostech 
proudění.

Vrtulkové sondy
Princip měření vrtulkových sond je založen na přeměně 
rotačního pohybu na elektrické signály. Proudící médium 
uvede vrtulku do pohybu. Induktivní bezkontaktní spínač 
„počítá“ otáčky vrtulky a dodává sled impulzů, které jsou 
v měřicím přístroji přeměněny a zobrazují se jako hodnota 
proudění. Velké průměry (Ø 60 mm, Ø 100 mm) se hodí  
pro měření turbulentních proudění (např. na vyústkách)  
u malých až středních rychlostí. Malé průměry  
se hodí především při měřeních v kanálech, přičemž  
by měl být průřez kanálu přibližně 100 krát větší než průřez 
sondy.  

Jako univerzálně použitelná se osvědčila sonda 16 mm.  
Je dostatečně velká, aby měla dobré náběhové vlastnosti 
a dostatečně malá, aby zvládla rychlosti do 60 m/s.  

do 
+140 °C

Termické
sondy 
do +70 °C

do 
+350 °C

Pitotova 
trubice  
do 
+600 °C

Vrtulkové/teplotní 
sondy

Oblasti měření a použití sond proudění

100

60

40

20
15
10

0

Vrtulkové sondy 
do +60 °C

Pitotova 
trubice 
NiCr-Ni
-40°C
+600 °C

Termická sonda  
se žhaveným drátkem 
pro měření proudění  
s rozpoznáním směru
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Pitotova trubice
Otvor Pitotovy trubice přijímá celkový tlak a vede jej dále k přípojce  
tlakové sondy (a). Čistý statický tlak je absorbován skrz štěrbiny na boku 
a je předáván do připojení (b). Výsledný diferenční tlak je dynamický tlak 
závislý na průtoku. Ten je vyhodnocen a zobrazen.

Tak jako termické sondy reaguje Pitotova trubice na turbulentní proudění 
dříve než vrtulková sonda. Je proto důležité dbát na to, aby při měření 
Pitotovou trubicí nedošlo k narušení vstupní a výstupní části! 

Určení objemového průtoku pomocí měřicího trychtýře

* 22=

a

  v =  Objemový průtok
  x =  Rychlost
22 =  Faktor trychtýřev x m/sm³/h

Rychlost proudění v m/s 
Faktor Pitotovy trubice
Hustota vzduchu v kg/m3

Diferenční tlak naměřený  
na Pitotově trubici v Pascalech

r    =  
p = 

v    = 
s    =

statický tlak

celkový tlak

b

statický tlak

celkový tlak

Faktor Pitotovy trubice: 
s = 1,0

s = 0,67

Testovent 417 pro vstupní a výstupní vzduch, 
sada trychtýřů pro talířové ventily a trychtýř.

testovent 417

•v = s
r

2 • p
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Měřicí technika pro proudění

Pro dobré klima

Klimatizační a ventilační technika je komplexní a různorodé 

pole úkolů a činností - to víte stejně jako my. 

Technické požadavky jsou vysoké. Nízká spotřeba energie, 

vysoká provozní spolehlivost, stálá dostupnost - zároveň  

by měla být klimatizace a ventilace jednotlivých místností 

ovládána individuálně a rychle.

Pro správné fungování je nutná souhra mnoha profesí jako 

je plánování, instalace a správné uvedení do provozu.

Firma Testo k tomu nabízí potřebnou měřicí techniku. 

Kompletně pro všechny měřené veličiny. Naše dlouholeté 

zkušenosti přitom garantují praktická a efektivní řešení  

při měření.

Nikdo nenabízí víc

Nikde jinde nenajdete tak široký výběr sond, volitelných  

rádiových sond nebo konvenčních sond pro všechny  

parametry nezbytné v klimatizační technice: proudění,  

vlhkost, teplota, tlak, absolutní tlak, intenzita osvětlení, hluk, 

CO2, volty a ampéry.

Absolutní jistotu Vám dají kalibrační certifikáty Testo  

- bez ohledu na to, pro kterou veličinu. Firma Testo převzala 

v oblasti kalibrací na trhu funkci průkopníka.
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Jak přesně to berete?

Měřicí přístroje musí po dlouhé roky 

měřit velmi stabilně, spolehlivě  

a přesně. To je jádrem naší produktové 

filosofie. Na příkladu vývoje našeho 

vlastního, patentovaného, vlhkostního 

senzoru se ukazuje, jak vážně  

to bereme. Trvalo to téměr osm 

let, než senzor odpovídal našim 

požadavkům ohledně přesnosti  

a dlouhodobé stability, doby odezvy 

a teplotní tolerance. Poté byl po dobu 

více než jednoho roku důkladně  

testován četnými pilotními aplikacemi, 

než byl konečně uvolněn pro naše 

zákazníky. Avšak ani s tím jsme ještě 

nebyli spokojeni. Během dalších pěti 

let byl proveden kruhový test 

u devíti renomovaných mezinárodních 

zkušebních ústavů, jako například 

u Fyzikálně-technického spolkového 

úřadu v Berlíně (PTB), který přesnost 

senzoru v tomto časovém prostoru 

dokumentuje od jednoho testovacího 

místa k druhému a k dalším.  
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Citlivé výrobky, zaměstnanci, kteří je vyrábějí a přístroje, 

které jsou k tomu používány, jsou během „horké“ fáze 

výrobního procesu závislí na dobrých klimatických 

podmínkách. Spolehlivá kontrola teplot, přívodu čerstvého 

vzduchu a hodnot vlhkosti ve výrobních halách, 

skladech a administrativních budovách je proto 

pro průmysl naprosto rozhodující. S ohledem na tak jako 

tak energeticky náročnou výrobu je třeba toho efektivně 

dosáhnout. Technologie od firmy Testo Vám spolehlivě  

usnadní splnění a prokázání Vaší povinné péče. 

Přístroj testo 400 je profesionální, univerzální přístroj  

pro měření klimatických veličin pro sledování teploty,  

relativní vlhkosti na pracovištích a ve skladech. Všechny 

potřebné hodnoty měří, ukládá tiskne a vyhodnocuje.

Vysoce citlivý svět čistých prostor vyžaduje mimořádně 

přesnou měřicí techniku. Pouze správná vlhkost a teplota  

a přesně stanovené tlaky zaručují absolutní bezpečnost 

proti kontaminaci nejmenšími částicemi nebo  

mikroorganismy. Převodník diferenčního tlaku testo 6381 

byl koncipován speciálně pro sledování diferenčního tlaku 

od 10 Pa do 1000 hPa. Aby byly zachovány konstantní  

podmínky, vypočítává testo 6381 navíc veličiny objemového 

průtoku a rychlosti proudění. Automatická justáž nuly,  

integrované funkce autokontroly a včasného varování  

garantují vysokou přesnost měření a disponibilitu zařízení.

Vaše výhody Testo v čistých prostorech 

a při klimatu budov:

• Spolehlivá kontrola všech faktoru důležitých

pro klima

• Zamezení ztrátám kvality souvisejícím s klimatem

• Vytvoření optimálních podmínek prostředí

• Zajištění pohody prostředí pro zaměstnance

Aplikace měření od firmy Testo Vám usnadní spolehlivou kontrolu klimatu. 

Přesnost nejenom v čistém prostoru.

Měřicí technika pro proudění
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Čisté prostory jsou rozděleny do tříd ISO  

od 1 do 9 na základě měření částic, přičemž ISO 1 

je nejčistší úroveň. „Nejčistší čistý prostor světa“, 

který provozuje Fraunhofer IPA ve Stuttgartu, 

překračuje ISO třídy 1 desetinásobně: tam může 

přijít na jeden kubický metr vzduchu pouze jedna 

jediná částice o velikosti 100 nanometrů  

(0,1 mikrometrů). V polovodičovém průmyslu 

může částice o průměru 0,1 mikrometru zničit 

čip. A v automobilovém průmyslu může částice  

o velikosti 100 mikrometrů paralyzovat injektor.

Univerzální přístroj  

pro měření  

klimatických veličin

V technologii čistých prostor brání udržování přetlaku přívodu znečištěného vzduchu. Aby byly podmínky čistého prostoru udržovány konstantní, 
vypočítává převodník testo 6381 dodatečně z naměřeného diferenčního tlaku objemový průtok a rychlost proudění. Díky volitelné sondě je navíc 
možné měřit jedním přístrojem současně vlhkost a teplotu. 
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Be sure.

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých 

sond Testo pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku

Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) 

pro stanovení objemového průtoku

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace 

pro chytré sondy testo Smart Probes App

Teleskopická sonda, prodloužitelná až na 400 mm

Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytrým telefonem 
ovládaný
termický anemometr

testo 405i

Termický anemometr testo 405i, v kombinaci s chytrým 

telefonem nebo tabletem, je kompaktním měřicím  

přístrojem pro měření rychlosti proudění, teploty  

a objemového průtoku. Teleskopická sonda, prodloužitelná 

až na 400 mm, umožňuje flexibilní měření v místnostech  

a vzduchotechnických kanálech. Díky aplikaci testo Smart 

Probes App, nainstalované na Vašem mobilním zařízení, 

můžete pohodlně odečítat naměřené hodnoty, rychle  

a jednoduše nastavit měření objemového průtoku  

a spolehlivě určit časovou a bodovou střední hodnotu.

Protokoly měření lze poté zaslat rovnou e-mailem 

ve formátu PDF nebo XLS, V kombinaci s termohygrometrem 

testo 605i je měřicí přístroj testo 405i vhodný pro stanovení 

chladicího a topného výkonu.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 405i Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 405i
testo 405i, chytrým telefonem ovládaný termický 
anemometr, vč. baterií a výstupního protokolu  
z výroby

Obj.č. 0560 1405

Typ senzoru Žhavený drátek

Měřicí rozsah 0 ... 30 m/s

Přesnost 
(±1 digit)

±(0,1 m/s + 5 % z nam. hod.) (0 ... 2 m/s) 
±(0,3 m/s + 5 % z nam. hod.) (2 ... 15 m/s)

Rozlišení 0,01 m/s

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah -20 ... 60 °C

Přesnost 
(±1 digit)

±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie 3x mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterií cca 15 hodin

Rozměry 200 x 30 x 41 mm

Teleskopická sonda až 400 mm

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy  
testo Smart Probes App
Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet  
v displej přístroje testo 405i. Ovládání měřicího 
přístroje a stejně tak zobrazení naměřených 
hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení  
skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle  
na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít  
pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj 
fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí 
emailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS  
a Android.

Příslušenství    Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění 31 0103 0301

Volume Flow (Duct)

ResultList

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
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Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění 31 0102 0301
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www.testo.cz

Produktový Datasheet
testo Chytré sondy 
– sada klimatizace

Kompaktní profesionální měřicí přístroj řady 

Chytré sondy testo pro použití s chytrými telefony/tablety

Pro měření teploty vzduchu, povrchové teploty, vlhkosti, 

rychlosti proudění a objemového průtoku

Nabídky aplikace: měření objemového průtoku v potrubích 

a na vyústkách, identifikace rizika vzniku plísní, snadná 

obrazová dokumentace včetně hodnoty IR měření teploty 

a označení bodu měření

Grafické nebo tabulkové zobrazení naměřených hodnot

Analýza a odesílání naměřených dat v aplikaci 

Chytré sondy testo

Praktické přepravní Chytré pouzdro testo

testo Chytré sondy – sada klimatizace

Kompaktní sada klimatizace obsahuje čtyři měřicí přístroje 

ovládané aplikací pro nejvýznamnější měřicí úlohy  

specialistů ventilačních a klimatizačních systémů: termický 

anemometr testo 405i, vrtulkový anemometr testo 410i, 

termohygrometr testo 605i a infračervený teploměr 

testo 805i. Ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem 

může být použita pro měření teploty vzduchu, povrchové 

teploty, vlhkosti vzduchu, rychlostí proudění vzduchu 

a objemových proudění u klimatizačních zařízení a systémů. 

Uživatelé mohou pohodlně odečítat naměřené hodnoty 

pomocí aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes) 

nainstalované v chytrém telefonu/tabletu. V aplikaci mohou 

být parametry měření (např. vlhkost nebo teplota) vymazány, 

přidány nebo jejich pořadí změněno jediným kliknutím. 

Stejně tak rychle je možné měnit zobrazované parametry. 

Aplikace obsahuje nabídky včetně identifikace rizika vzniku 

plísní; automatického výpočtu objemového průtoku  

na vyústkách nebo v potrubích jednoduchou parametrizací 

vyústky či průřezu potrubí (rozměry a geometrie).  

Zprávy naměřených dat mohou být posílány přímo  

ve formátu PDF nebo v Excelu. V praktickém Chytrém pouzdře 

testo mohou být měřicí přístroje pohodlně přepravovány  

a jsou po ruce vždy, když je potřeba.

% r.v.

m/s

°C

Bluetooth®

+ aplikace
Aplikace Chytré sondy testo 
zdarma ke stažení

testo 405i termický anemometr
testo 410i vrtulkový anemometr
testo 605i termohygrometr
testo 805i infračervený teploměr
v Chytrém pouzdře testo
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testo Chytré sondy – sada klimatizace
testo 405i / testo 410i / testo 605i / testo 805i / Chytré pouzdro testo

Technická data / příslušenství

testo Chytré sondy – sada klimatizace
Sada Chytré sondy klimatizace 
pro servis ventilačních a klimatizačních 
systémů. Obsahuje: testo 405i, testo 410i, 
testo 605i, testo 805i, Chytré pouzdro 
testo (klimatizace), baterie  
a výstupní protokol z výroby

Obj. číslo 0563 0003 10 

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i
Typ senzoru Žhavený drátek Vrtulkový Vlhkost – kapacitní Infračervený

Rozsah měření 0 až 30 m/s 0.4 až 30 m/s 0 až 100 % r.v. -30 až +250 °C
Přesnost
±1 číslice

±(0.1 m/s + 5% z nam.h.) 
(0 až 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% z nam.h.) 
(2 až 15 m/s)

±(0.2 m/s + 2% z nam.h.) 
(0.4 až 20 m/s)

±3.0 % r.v. (10 až 35 % r.v.)
±2.0 % r.v. (35 až 65 % r.v.)
±3.0 % r.v. (65 až 90 % r.v.)
±5 % r.v. (< 10 % r.v. nebo > 90 % r.v.)
(při +25 °C)

±1.5 °C nebo ±1.5% z nam.h.
(0 až +250 °C) 
±2.0 °C (-20 až -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 až -20.1 °C)

Rozlišení 0.01 m/s 0.1 m/s 0.1 % r.v. 0.1 °C
Typ senzoru NTC NTC NTC

Rozsah měření -20 až +60 °C -20 až +60 °C -20 až +60 °C
Přesnost ±1 číslice ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.8 °C (-20 až 0 °C)

±0.5 °C (0 až +60 °C)
Rozlišení 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější

vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0
Dosah Bluetooth® až do 15 m až do 15 m až do100 m až do 15 m
Skladovací teplota -20 až +60 °C
Provozní teplota -20 až +50 °C -10 až +50 °C
Typ baterie 3 x AAA
Životnost baterie 15 hod. 130 hod. 150 hod. 30 hod.
Rozměry 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

teleskopické prodloužení 
do 400 mm

40 mm průměr vrtulky 73 mm trubice sondy

Optika 10:1
Laserové značení difrakční optika 

(laserový kruh)
Emisivita 0.1 až 1.0 nastavitelná

Aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)
Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet  
v displej pro současné zobrazení až 6 Chytrých 
sond testo. Jak ovládání měřicích přístrojů,  
tak zobrazování naměřených hodnot je zajištěno 
prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci 
testo Chytré sondy na Vašem chytrém telefonu 
nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. Kromě 
toho můžete pomocí aplikace vytvářet zprávy  
o měření, přidávat k nim fotografie a komentáře
a odesílat je e-mailem. Pro iOS a Android.

Příslušenství Obj. číslo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty  31 0102 0101
Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 31 0102 0201
Prvotní ISO kalibrace vlhkosti 31 0103 0201
Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění 31 0102 0301
Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění 31 0103 0301
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www.testo.cz

Produktový Datasheet

Zajistěte všechna měření v oblasti vytápění, klimatizace, 

chlazení a ventilace - vše s jednou sadou

Všechny Chytré sondy testo pro měření teploty, tlaku, 

vlhkosti a rychlosti proudění v jedné sadě

Grafické nebo tabulkové zobrazení průběhu měření

Analýza a odesílání naměřených dat přes aplikaci 

Chytré sondy testo (testo Smart Probes)

Chytré sondy testo – sada HVAC/R
2 x testo 115i klešťový teploměr
2 x testo 549i přístroj pro měření vysokého tlaku
2 x testo 605i termohygrometr
testo 405i termický anemometr
testo 410i vrtulkový anemometr
testo 510i přístroj pro měření diferenčního tlaku 
testo 805i infračervený teploměr
testo 905i teploměr
HVAC pouzdro testo

Sada HVAC/R pro klimatizační, chladicí a topenářské firmy, 

umožňující měření teploty, vlhkosti, průtoku a tlaku.  

Ve spojení s chytrým telefonem nebo tabletem je sada 

HVAC/R ideální pro servisy a odstraňování poruch 

klimatizačních, chladicích a topných systémů stejně tak, 

jako pro jejich instalace. Všechny měřicí přístroje je možné 

rychle a snadno připevnit přímo na tlakovou přípojku  

nebo k místu měření teploty. Díky bezdrátovému připojení  

k chytrému telefonu nebo tabletu a dosahu až 100 m  

(testo 549i, testo 115i, testo 605i) je také mnohem snazší 

pracovat na od sebe vzdálených místech měření.

Naměřené hodnoty obou přístrojů jsou přenášeny přes 

Bluetooth® do aplikace nainstalované na Vašem chytrém 

telefonu/tabletu, což umožňuje pohodlné a flexibilní 

odečítání. V aplikaci mohou být parametry měření  

smazány, přidány nebo jejich pořadí změněno pouhým  

jedním kliknutím. Stejně rychle je také možné měnit  

zobrazované parametry měření. Všechna naměřená data  

jsou zobrazována buď graficky nebo v tabulce. Zprávy  

s naměřenými daty mohou být přímo odeslány e-mailem 

ve formátu PDF nebo v Excelu.

%RH

m/s

hPa

°C

Bluetooth®

+ aplikace
Aplikace Chytré sondy testo 
zdarma ke stažení

Chytré sondy testo 
sada HVAC/R
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Technická data / příslušenství

Chytré sondy testo 
- sada HVAC/R

Obj. číslo 0563 0002 31 

Aplikace Chytré sondy testo (testo Smart Probes)
Aplikace promění Váš chytrý telefon/tablet 
v displej pro současné zobrazení až 6 Testo 
Chytrých sond. Jak ovládání měřicích přístrojů, 
tak zobrazování naměřených hodnot je zajištěno 
prostřednictvím Bluetooth® přes aplikaci 
testo Chytré sondy na Vašem chytrém telefonu 
nebo tabletu – bez ohledu na místo měření. 
Kromě toho můžete pomocí aplikace vytvářet 
zprávy o měření, přidávat k nim fotografie  
a komentáře a odesílat je e-mailem.  
Pro iOS a Android.

Příslušenství Obj. číslo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty  31 0102 0101
Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 31 0102 0201
Prvotní ISO kalibrace vlhkosti 31 0103 0201
Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění 31 0102 0301
Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění 31 0103 0301
Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr - služba od třetího 31 0302 0433

Chytré sondy testo – sada HVAC/R
2 x testo 115i / 2 x testo 549i / 2 x testo 605i / testo 405i / testo 410i / 
testo 510i / testo 805i / testo 905i / chytré pouzdro testo HVAC

Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 
2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, 
testo 510i, testo 805i, testo 905i, chytré 
pouzdro testo HVAC, baterie  
a výstupní protokol z výroby

testo 115i testo 405i testo 410i testo 510i
Typ senzoru NTC Žhavený drátek / NTC Vrtulkový / NTC Tlak

Rozsah měření -40 až +150 °C 0 až 30 m/s
-20 až +60 °C

0.4 až 30 m/s
-20 až +60 °C

-150 až 150 hPa

Přesnost ±1 číslice ±1.3 °C
(-20 až +85 °C)

±(0.1 m/s + 5% z nam.h.) (0 až 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% z nam.h.) (2 až 15 m/s)
±0.5 °C

±(0.2 m/s + 2% z nam.h.) 
(0.4 až 20 m/s)
±0.5 °C

±0.05 hPa (0 až 1 hPa)
±(0.2 hPa + 1.5% z nam.h.) 
(1 až 150 hPa)

Rozlišení 0.1 °C 0.01 m/s / 0.1 °C 0.1 m/s / 0.1 °C 0.01 hPa
Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější, Android 4.3 nebo novější, vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0
Dosah Bluetooth® až do 100 m až do 15 m až do 15 m až do 15 m
Rozměry 183 x 90 x 30 mm 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 148 x 36 x 23 mm

testo 549i testo 605i testo 805i testo 905i
Typ senzoru Tlak Vlhkost – kapacitní / NTC Infračervený Typ K (NiCr-Ni)

Rozsah měření -1 až 60 bar 0 až 100 %RH
-20 až +60 °C

-30 až +250 °C -50 až +150 °C

Přesnost ±1 číslice 0.5% 
hodnoty plného 
rozsahu

±3.0 %RH (10 až 35 %RH)
±2.0 %RH (35 až 65 %RH)
±3.0 %RH (65 až 90 %RH)
±5 %RH (< 10 %RH nebo > 90 %RH)
±0.8 °C (-20 až 0 °C)
±0.5 °C (0 až +60 °C)

±1.5 °C nebo ±1.5% z nam.
hodn. 
(0 až +250 °C)
±2.0 °C (-20 až -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 až -20.1 °C)

±1 °C

Rozlišení 0.01 bar 0.1 %RH / 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější, Android 4.3 nebo novější, vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth® 4.0
Dosah Bluetooth® až do 100 m až do 100 m až do 15 m až do 15 m
Rozměry 150 x 32 x 31 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm 222 x 30 x 24 mm
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Be sure.

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo 

pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty

Snadná konfigurace parametrů vyústky (rozměry a geometrie) 

pro stanovení objemového průtoku

Informace o objemovém průtoku několika vyústek pro účely regulace

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy 

testo Smart Probes App

Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytrým telefonem 
ovládaný 
vrtulkový anemometr

testo 410i

Kompaktní vrtulkový anemometr testo 410i, v kombinaci 

s chytrým telefonem nebo tabletem, je vhodný pro měření 

rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty 

na vzduchotechnických vyústkách a pro regulaci proudění 

vzduchu ventilačních systémů. Díky aplikaci testo Smart 

Probes App nainstalované na Vašem mobilním zařízení, 

můžete pohodlně odečítat naměřené hodnoty, rychle  

a jednoduše nastavit měření objemového průtoku  

a spolehlivě určit časovou a bodovou střední hodnotu.

Zvláště užitečné: při regulaci ventilačního systému můžete 

porovnávat objemový průtok na několika vyústkách 

současně. Protokoly měření lze poté přeposlat rovnou 

e-mailem ve formátu PDF nebo XLS.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 410i Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 410i
testo 410i, chytrým telefonem ovládaný vrtulkový 
anemometr, vč. baterií a výstupního protokolu  
z výroby

Obj.č. 0560 1410

Typ senzoru Vrtulka

Měřicí rozsah 0,4 ... 30 m/s

Přesnost 
(±1 digit)

±(0,2 m/s + 2 % z nam. hod.) (0,4 ... 20 m/s)

Rozlišení 0,1 m/s

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah -20 ... 60 °C

Přesnost 
(±1 digit)

±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie 3x mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterií cca 200 hodin

Rozměry 154 x 43 x 21 mm

Průměr vrtulky: 40 mm

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy  
testo Smart Probes App
Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet  
v displej přístroje testo 410i. Ovládání měřicího 
přístroje a stejně tak zobrazení naměřených 
hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení  
skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle  
na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít 
pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj 
fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí 
emailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS  
a Android.

Příslušenství    Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění 31 0103 0301

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101
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Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění 31 0102 0301
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Přímé zobrazení objemového průtoku

Výpočet bodové a časové střední hodnoty

Hodnoty max. / min.

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Podsvícení displeje

Funkce Auto-Off 

TopSafe, ochrana přístroje proti nečistotám a nárazu

(volitelně)

Vrtulkový anemometr

testo 416

m/s

Testo 416 je kompaktní anemometr s pevně připojenou

vrtulkovou sondou. Měřící přístroj s pevně připojenou

teleskopickou sondou (délka max. 8890 mm, průměr 

16 mm) se hodí především pro měření proudění v kanálu.

Objemový průtok je přitom zobrazován přímo na displeji.

Pro výpočet objemového průtoku je možné v přístroji 

testo 416 komfortně zadat plochu kanálu. Volitelné

ochranné pouzdro Top-Safe spolehlivě chrání přístroj 

před nečistotami a nárazem a zajišťuje tak zvlášť dlouhou

životnost.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 416

Technická data / Příslušenství

testo 416

testo 416, vrtulkový anemometr s pevně
připojenou teleskopickou vrtulkou o průměru 
16 mm (délka max. 890 mm), vč. baterie 
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 0560 4160

Technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 85 °C

Typ baterie 9V baterie, 6F22

Životnost 80 h

Rozměry 182 x 64 x 40 mm

Hmotnost 325 g

Materiál pláště

Záruka

ABS

2 roky

Příslušenství

Příslušenství pro měřící přístroj

0516 0210Příruční brašna pro měřící přístroj a sondu

0516 0221

0516 1201

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami

Transportní kufr pro měřící přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Typ senzoru Vrtulka

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

0,6 ... 40 m/s

±(0,2 m/s +1,5 % z nam. hodn.)

0,1 m/s

Be sure.

0515 0025

31 0102 0301

31 0103 0301

Akumulátor 9 V pro měřící přístroj, místo baterie

Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění

Obj. č.
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Měření proudění, objemového průtoku a teploty

Rozeznání směru proudění

Výpočet bodové a časové střední hodnoty

Hodnoty max. / min.

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Podsvícení displeje

Funkce Auto-Off

Vrtulkový

anemometr

testo 417 
– s integrovanou vrtulkou

m/s

°C

Testo 417 je kompaktní anemometr s integrovanou

vrtulkovou sondou proudění / teploty. Měří rychlost

proudění, objemový průtok a teplotu. Díky integrovanému

měření pomocí vrtulky o průměru 100 mm se ideálně

hodí pro měření na vzduchových vyústkách a vpustích.

Směr proudění, tzn. sací nebo vyfukující proudění,

je zobrazen na displeji. Volitelná souprava trychtýřů

mimo jiné umožňuje měření na ventilačních mřížkách

a talířových ventilech. 

Objemový průtok je zobrazován přímo na displeji.

Pro výpočet objemového průtoku je možné v přístroji 

testo 417 komfortně zadat plochu kanálu. Navíc lze

přepnout na aktuálně měřenou hodnotu teploty.

Výpočet bodové a časové střední hodnoty podává

informaci o průměrném objemovém průtoku, rychlosti

proudění a teplotě. Funkce Hold umožňuje podržení

aktuální naměřené hodnoty na displeji, hodnoty 

min. / max. se rovněž zobrazí po stisknutí tlačítka.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 417 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 417

testo 417, vrtulkový anemometr s integrovanou
vrtulkou o průměru 100 mm, vč. měření teploty,
baterie a výstupního protokolu z výroby

Obj. č. 0560 4170

Technická data

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Provozní teplota 0 ... 50 °C

Typ baterie 9V článková baterie, 6F22

Životnost 50 h

Hmotnost 230 g

Rozměry 277 x 105 x 45 mm

Materiál pláště ABS

Záruka 2 roky

Typy senzorů

NTC Vrtulka

Měřicí rozsah 0 ... 50 °C +0,3 ... +20 m/s

Přesnost (±1 digit) ±0,5 °C ±(0,1 m/s +1,5 % z nam. hodn.)

Rozlišení 0,1 °C 0,01 m/s

Objemový průtok

0 ... 99999 m³/h

0,1 m³/h (0 ... 99,.9 m³/h)
1 m³/h (100 ... 99999 m³/h)

Příslušenství

Sady

Obj. č.

Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0516 0210

0563 4171

Příruční brašna pro měřicí přístroj a sondu

Sada 1 - Testo 417 (0560 4170) + testovent 417 sestava trychtýřů

0554 4172

0554 4173

0515 0025

31 0102 0301

31 0103 0301

0563 4170

0563 4172

Usměrňovač proudění testovent 417

Sada - testovent 417 sestava trychtýřů + usměrňovač proudění testovent 417

Akumulátor 9 V pro měřící přístroj místo baterie

Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění

31 0102 0101

31 0103 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Sada trychtýřů skládající se z trychýře pro talířové ventily (průměr 200 mm) a trychtýře pro ventilační výustky
(330 x 330 mm) pro přiváděný a odváděný vzduch

Sada 2 - Testo 417 (0560 4170) + testovent 417 sestava trychtýřů + usměrňovač proudění testovent 417
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Hmotnost méně než 2,9 kg

Usměrňovač proudění pro přesnější měření na vířivých 

anemostatech

Odnímatelný a naklápěcí měřicí přístroj s velkým displejem

Připojení k aplikaci přes Bluetooth pro rychlé a jednoduché 

monitorování a report na místě měření

Přístroj pro měření 
objemového průtoku

testo 420 – lehký, přesný a 
komfortní

m³/h

°C

%rv

Pa

Nový přístroj pro měření objemového průtoku testo 420 

je lehké, přesné a komfortní řešení pro zaregulování 

objemových průtoků u velkoplošných vzduchotechnických 

vyústek (na straně sání i výfuku). Usměrňovač proudění 

zásadně redukuje běžné chyby měření u vířivých 

anemostatů. Uživatelé tím mohou u vzduchotechnických 

zařízení rychle a přesně vyhovět hygienickým směrnicím 

a předpisům, např. v průmyslu, kancelářských prostorech 

nebo v čistých prostorech.

S výjimečně nízkou hmotností menší než 2,9 kg  

a s ergonomickými rukojeťmi je manipulace obzvláště 

snadná. Pro komfortní odečítání naměřených hodnot lze 

měřicí přístroj sklopit nebo vyjmout. Navíc je možné díky 

Bluetooth použít přídavná zařízení se speciální aplikací 

(Smartphony, tablety) jako druhý displej nebo pro vzdálené 

ovládání přístroje. Například použití stativu u vysokých 

stropů tak probíhá obzvlášť bezpečně a komfortně. 

Uživatelé mohou navíc přímo na místě měření s aplikací 

finalizovat a odeslat protokol z měření.

www.testo.cz

Be sure.
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testo 420

testo 420 přístroj pro měření diferenčního 
tlaku včetně baterií a výstupního 
protokolu z výroby.

Obj.č. 0560 0420

Technická data

testo 420 sada

testo 420 přístroj pro měření objemového 
průtoku s měřicí základnou, měřicí 
nástavec 610 x 610 mm, 5 x napínací 
tyče, USB kabel, baterie, kufr na 
kolečkách a výstupní protokol
z výroby.

Obj.č. 0563 4200

Všeobecná technická data

Provozní teplota -5 ... +60 °C

Skladovací teplota -20 ... +60 °C

Hmotnost

Standardní nástavec

2,9 kg

610 x 610 mm

Typ baterií Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA

Životnost baterií cca. 40 hod. (interval nulování 10 s. 
podsvícení displeje vypnuto,
Bluetooth® vypnuto)

Displej bodová matrice s podsvícením

Paměť 2 GB interní

Rozhraní micro-USB

Záruka 2 roky

Typy senzorů

Měřicí rozsah 40 ... 4000 m³/hod. -20 ... +70 °C

Objemový průtok NTC

Přesnost 
±1 digit

±3 % z nam.h. +12 m³/hod.
při +22 °C, 1013 hPa
(85 ... 3500 m³/hod.)

±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Rozlišení 1 m³/hod. 0.1 °C

0 ... 100 %rv

Vlhkostní senzor
kapacitní

±1.8 %rv +3 % z nam.h.
při +25 °C (5 ... 80 %rv)

0.1 %rv

Be sure.

Usměrňovač proudění pro výrazně 
přesnější měření na vířivých 
anemostatech.

Připojení aplikace přes Bluetooth 
pro zobrazení měřených dat na 
mobilním telefonu a pro finalizaci 
protokolu z měření na místě. 

Stabilní a pojízdný stativ s 
centrálním snímáním pro 
bezpečnou práci u vyústek na 
vysokých stropech.

Princip funkce usměrňovače 
proudění.

testo 420

Kompatibilita vyžaduje iOS 7.1 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

vyžaduje koncové mobilní zařízení
s Bluetooth 4.0

Materiál Pouzdro měřicího přístroje: ABS
Měřicí základna: PP
Standardní měřicí nástavec: nylon

-120 ... +120 Pa

Senzor
diferenčního tlaku

±2 % z nam.h. +0.05 Pa
při +22 °C, 1013 hPa

0.001 Pa

+700 ... +1100 hPa

Senzor
absolutního tlaku

±3 hPa

0.1 hPa

Měřicí rozsah

Přesnost 
±1 digit

Rozlišení

0 ... 14 m/s

Rychlost
proudění

n/a (dopočítaná hodnota)

0,01 m/s

314



Příslušenství

Be sure.

Obj.č.

0554 4200Měřicí nástavec 360 x 360 mm

0554 4201

0554 4202

0554 4209

0554 0440

0554 0453

31 0302 0318

Měřicí nástavec 305 x 1220 mm

Měřicí nástavec 610 x 1220 mm

Výsuvný stativ do 4 m

Připojovací hadice, silikon, délka 5 m, zatížítelná maximálně do 700 hPa (mbar)

Připojovací hadice bez silikonu pro měření diferenčního tlaku, délka 5 m, zatížitelná maximálně do 700 hPa (mbar)

Kalibrační certifikáty

Akreditovaná kalibrace - kalibrace objemového průtoku vzduchu - služba od třetího

Měřicí rozsahTyp sondy Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Obj.č.

Sondy

*Zapotřebí připojovací hadice (obj.č. 0554 0440) nebo (obj.č. 0554 0453)

testo 420

Pitotova trubice, délka 500 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro 
měření rychlosti proudění*

Provozní teplota 0 ... +600 °C
Faktor Pitotovy trubice 1.0

0635 2045
500 mm Ø 7 mm

Pitotova trubice, délka 350 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro 
měření rychlosti proudění*

Provozní teplota: 0 ... +600 °C
Faktor Pitotovy trubice: 1.0

0635 2145
350 mm Ø 7 mm

Pitotova trubice, délka 1000 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro 
měření rychlosti proudění*

Provozní teplota: 0 ... +600 °C
Faktor Pitotovy trubice: 1.0

0635 2345
1000 mm Ø 7 mm

Měřicí kříž, teleskop s kulovou 
hlavou, délka 1,8 m s připojovací 
hadicí 2 x 2 m (bez obsahu 
silikonu), se zapínáním na suchý 
zip na teleskopu k připojení na 
diferenční tlakoměr

Identifikační číslo: 0699 7077/1 0635 8888

Měřicí kříž, teleskop s kulovou 
hlavou, délka 1,8 m s připojovací 
hadicí 2 x 2 m (bez obsahu 
silikonu), se zapínáním na suchý 
zip na teleskopu a přístroj 
testo 420

Identifikační číslo: 0699 7077/2 0635 8888

0554 4203Měřicí nástavec 915 x 915 mm
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Komfortní měření díky malé hmotnosti.
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Be sure.testo 420

Odnímatelný přístroj umožňuje měření v kanálu pomocí Prandtlovy 
trubice (Prandtlova trubice samostatně na objednání).
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Měření proudění, objemového průtoku a teploty 

Výpočet bodové a časové střední hodnoty

Hodnoty max. / min.

Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty

Podsvícení displeje

Funkce Auto-Off 

Top Safe, ochrana přístroje proti nečistotám a nárazu (volitelně)

Termický

anemometr

testo 425 – s pevně připojenou
sondou proudění

m/s

°C

Testo 425 je kompaktní anemometr s pevně připojenou

termickou sondou proudění. Hlavice sondy má průměr 

7,5 mm. Díky výsuvnému teleskopu (délka max. 820 mm) 

je měřící přístroj vhodný pro měření proudění v kanálu.

Testo 425 měří maximálně přesně i při malých rychlostech

proudění. Objemový průtok je zobrazován přímo na displeji.

Pro výpočet objemového průtoku je možné v přístroji

testo 425 komfortně zadat plochu kanálu. 

Navíc lze přepnout na aktuálně měřenou hodnotu teploty.

Výpočet bodové a časové střední hodnoty podává informaci

o průměrném objemovém průtoku, rychlosti proudění

a teplotě.

Funkce Hold umožňuje podržení aktuální naměřené 

hodnoty na displeji, hodnoty min. / max. se rovněž 

zobrazí po stisknutí tlačítka. 

Be sure.

www.testo.cz
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Be sure.

testo 425

testo 425, termický anemometr s pevně
připojenou sondou proudění (průměr špičky
sondy 7,5 mm), vč. měření teploty a teleskopu
(max. 820 mm), baterie a výstupního protokolu 
z výroby

Obj. č. 0560 4251

Technická data

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Typ baterie 9V baterie, 6F22

Životnost 20 h

Rozměry 182 x 64 x 40 mm

Hmotnost 285 g

Materiál pláště ABS

Záruka 2 roky

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0516 0210Příruční brašna pro měřicí přístroj a sondu

0516 0221

0516 1201

0515 0025

31 0102 0301

31 0103 0301

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie

Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění

31 0102 0101

31 0103 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní ISO kalibrace teploty

Typy senzorů

termický NTC

Měřicí rozsah 0 ... 20 m/s -20 ... 70 °C

Přesnost
(±1 digit)

±(0,03 m/s + 5 % z nam. hodn.) ±0,5 °C (0 ... 60 °C)
±0,7 °C (zbytek rozsahu)

Rozlišení 0,01 m/s 0,1 °C
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Technická data / Příslušenství
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testo 440
testo 440 dP

www.testo.cz

Produktový Datasheet

Intuitivní: v přístroji je uloženo jasně strukturované menu 

měření pro nejdůležitější aplikace

Bezdrátový: sondy Bluetooth pro více komfortu při měření 

a méně nepořádku s kabely v kufru

Šetří místo: univerzálně použitelná rukojeť pro všechny sondy

Přehledný: paralelní zobrazení 3 měřených hodnot; 

přehledná konfigurace a náhled výsledku

Spolehlivý: interní paměť pro až 7 500 protokolů měření,  

rozhraní USB pro export dat a volitelný tisk naměřených hodnot

Měřicí přístroje 
pro klima

-  testo 440 
měřicí přístroj pro klima

-  testo 440 dP 
měřicí přístroj pro klima 
včetně snímače diferenčního tlaku 

Přístroj testo 440 kombinuje výhody kompaktního,  

ručního měřicího přístroje a širokého výběru sond pro 

měření klimatických veličin. Tak máte všechna měření 

na klimatizačních a ventilačních zařízeních bezpečně  

a spolehlivě pod kontrolou.

Přístroj pro měření klimatických parametrů testo 440 můžete 

propojit buď s velkým výběrem digitálních sond,  

s chytrými sondami Testo nebo s mnoha teplotními sondami 

firmy Testo. V přístroji jsou uložena jasně strukturovaná 

menu pro měření objemového průtoku v kanálu / na 

vyústce, K-faktoru, stupně turbulence, topného / chladicího 

výkonu, indikace plísní a pro dlouhodobá měření se 

záznamem. Tato menu zajišťují, že odpovídající aplikace 

měření zvládnete rychleji, efektivněji a s větší jistotou. 

Protokoly je možné exportovat přes rozhraní USB jako 

excelový soubor nebo je na místě měření vytisknout.

Přístroj pro měření klimatických hodnot testo 440  

je k dostání ve dvou variantách. Varianta modelu testo 440 

dP navíc disponuje integrovaným senzorem diferenčního 

tlaku. Tím jsou umožněna měření na filtrech, měření 

Prandtlovou trubicí a měření K-faktoru.

%rv

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibilní s širokým 

výběrem sond BluetoothTM 

a kabelových sond.
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testo 440

testo 440 rukojeť sondy a adaptér 
pro sondy proudění testo 440 

testo 440 rukojeť sondy, adaptér a teleskop 
pro sondy proudění testo 440

Systém sond testo 440

Nekonečně všestranná: univerzálně použitelná rukojeť pro 

širokou paletu sond pro měření klimatických veličin. Šetří 

místo a hmotnost a umožní Vám přesné měření všech aplikací. 

Ovládáte tak s testo 440 všechna měření na klimatizačních 

a ventilačních zařízeních - a to systematicky.

Hlavice sondy CO

Hlavice velmi přesné, vrtulkové 
sondy 100 mm vč. teplotního  
senzoru

Hlavice vrtulkové sondy16 mm  
vč. teplotního senzoru

Hlavice sondy se žhaveným 
drátkem vč. teplotního  
a vlhkostního senzoru

Hlavice vrtulkové sondy  
100 mm vč. teplotního senzoru

Hlavice velmi přesné 
vlhkostní sondy

Hlavice vlhkostní sondy

Hlavice sond pro vlhkost, CO, CO2 a teplotu

testo 440 hlavice sond proudění   
vč. teplotního a vlhkostního senzoru

testo 440 rukojeť sondy (Bluetooth nebo připojená kabelem)

Hlavice sondy CO₂  
vč. teplotního 
a vlhkostního senzoru

Typ sondy Rozsah 
měření

Přesnost Rozlišení Obj. číslo

Digitální teplotní sondy

Velmi přesná digitální vpichovací 
sonda Pt100 pro měření  
v kapalinách a v pastovitých mediích 
s přesností ±0.05 °C

Ø 4
mm

295 mm -80 až +300 °C ±0.3 °C (-80 až -40.001 °C)
±(0.1 °C + 0.05% z n.h.) 
(-40 až -0.001 °C)
±0.05 °C (0 až +100 °C)
±(0.05 °C + 0.05% z n.h.) 
(+100.001 až +300 °C)

0.001 °C 0618 0275

Digitální vpichovací sonda Pt100 
pro měření v kapalinách  
a v pastovitých mediích

-100 až 
+400 °C

±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(-100 až -0.01 °C)
±(0.15 °C + 0.05% z n.h.)
(0 až +100 °C)
±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(+100.01 až +350 °C)
±(0.5 °C + 0.5% z n.h.) 
(+350.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 0073

Skleněná digitální laboratorní 
sonda Pt100 pro měření  
v korozivních médiích

200 mm
Ø 6
mm

-50 až +400 °C ±(0.3 °C + 0.3% z n.h.)
(-50 až +300 °C)
±(0.4 °C + 0.6% z n.h.) 
(+300.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 7072

Robustní digitální sonda 
okolního vzduchu s rychlou 
odezvou Pt100

Ø 4
mm

200 mm -100 až 
+400 °C

±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(-100 až -0.01 °C)
±(0.15 °C + 0.05% z n.h.)
(0 až +100 °C)
±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(+100.01 až +350 °C)
±(0.5 °C + 0.5% z n.h.) 
(+350.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 0072

Flexibilní digitální teplotní 
sonda Pt100 pro měření na špatně 
dostupných místech a v kapalinách

Ø 4 mm

Délka 1000 mm

-100 až 
+265 °C

±(0.3 °C + 0.3% z n.h.) 0.01 °C 0618 0071

Digitální teplotní sondy

Ø 
3 mm

200 mm
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testo 440

Údaje pro objednání testo 440

Technická data 
testo 440

testo 440 testo 440 dP
Měřicí přístroj pro klima, 3 x tužkové baterie  
typ AA, USB kabel a výstupní protokol z výroby

Měřicí přístroj pro klima s integrovaným 
senzorem diferenčního tlaku, 
připojovací hadice, 3 x tužkové baterie 
typ AA, USB kabel a výstupní protokol 
z výroby

Obj.č. 0560 4401 Obj.č. 0560 4402

testo 440 testo 440 dP

Teplota (NTC)

Měřicí rozsah -40 ... +150 °C

Přesnost (±1 digit) ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) 
±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C) 
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) 

±0,5 % z n.h. (zbytek měř.rozsahu)

Rozlišení 0,1 °C

Teplota (TC)

Měřicí rozsah -200 ... +1370 °C

Přesnost (±1 digit) ±(0,3 °C + 0,1 % z n.h.)

Rozlišení 0,1 °C

Diferenční tlak

Měřicí rozsah

–

-150 ... +150 hPa

Přesnost (±1 digit) ±0,05 hPa (0 ... 
+1.00 hPa) 

±0,2 hPa + 1,5 % 
z n.h. (zbytek měř.

rozsahu)

Rozlišení 0,01 hPa

Konektory sondy

Termočlánek typu K 1x

NTC TUC / digitální 
sonda s kabelem

1x

Sonda Bluetooth 1x digitální sonda Bluetooth 
nebo chytrá sonda testo

Diferenční tlak – +

Technická data

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Skladovací teplota -20 ... +50 °C

Typ baterií 3 x tužkové, typ AA

Životnost baterií 12 hod. (typické měření vrtulkou)

Hmotnost 250 g

Rozměry 154 x 65 x 32 mm

Kabelové digitální sondy a NTC-sondy přístroje 
testo 440 jsou vybaveny praktickým připojením 
TUC (Testo Universal Connector).
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testo 440

Sady pro měření v kanálu, na vyústkách a na filtrech

Sady pro měření v kanálu a na vyústkách

testo 440 delta P 
Kombinovaná sada 1 
pro proudění s BT

testo 440 
Kombinovaná sada 1 
pro proudění s BT

testo 440 delta P 
Kombinovaná sada 2 
pro proudění s BT

testo 440 
Kombinovaná sada 2 
pro proudění s BT

-  testo 440 dP, měřicí přístroj pro klima vč. diferenčního tlaku 
s interní pamětí a funkcí exportu dat

-  Univerzálně použitelná rukojeť sondy s Bluetooth
-  Hlavice sondy se žhaveným drátkem vč. teplotního a vlhkostního senzoru
-   Hlavice sondy s vrtulkou 100 mm vč. teplotního senzoru
-  Teleskop (1 m) a úhel 90° vhodný pro obě sondy
-  Kombinovaný kufřík pro testo 440 dP a více sond

-  testo 440, měřicí přístroj pro klima s interní pamětí a funkcí exportu dat
-  Vrtulková sonda 100 mm s Bluetooth, vč. teplotního senzoru
-  Sonda se žhaveným drátkem s teleskopem (0,85 m) vč. teplotního 

senzoru, s připojovacím kabelem (1,8 m)
-   Menu měření m.j. pro určení objemového průtoku
-  Kombinovaný kufřík pro testo 440 a více sond

-  testo 440, měřicí přístroj pro klima s interní pamětí a funkcí exportu dat
-  Vrtulková sonda 100 mm s Bluetooth, vč. teplotního senzoru
-  Vrtulková sonda 16 mm s teleskopem (0,85 m),  

s připojovacím kabelem (1,8 m)
-  Menu měření m.j. pro určení objemového průtoku
-  Kombinovaný kufřík pro testo 440 a více sond

-   testo 440 dP, měřicí přístroj pro klima vč. diferenčního tlaku 
s interní pamětí a funkcí exportu dat

-  Univerzálně použitelná rukojeť sondy s Bluetooth
-   Hlavice vrtulkové sondy16 mm
-    Hlavice sondy s vrtulkou 100 mm vč. teplotního senzoru
-   Hlavice vlhkostní sondy vč. teplotního senzoru
-   Teleskop (1 m) a úhel 90° vhodný pro obě sondy
-  Kombinovaný kufřík pro testo 440 dP a více sond

Obj.č. 0563 4409 

Obj.č. 0563 4406 

Obj.č.  0563 4410 

Obj.č.  0563 4407 
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testo 440

Další sady

Údaje pro objednání sad

testo 440 
Sada se žhaveným drátkem

testo 440 
Sada s vrtulkou 100 mm s BT

testo 440 
Sada CO₂ s BT

testo 440  
Sada pro měření  
intenzity osvětlení (lux)

testo 440 
Sada pro vlhkost s BT

testo 440 
Kombinovaná sada 
pro pohodu prostředí s BT

testo 440 
Sada se 16 mm vrtulkou

- testo 440, měřicí přístroj pro klima 
  s interní pamětí a funkcí exportu dat
-   žhavený drátek vč. teplotního senzoru, 

kabelu (1,8 m) a s teleskopem (0,85 m)
-  Menu měření m.j. pro určení  

objemového průtoku, časové 
a bodové střední hodnoty

- Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

- testo 440, měřicí přístroj pro klima 
  s interní pamětí a funkcí exportu dat
-  Vrtulková sonda 100 mm s Bluetooth, 

vč. teplotního senzoru
-  Menu měření m.j. pro určení 

objemového průtoku
- Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

-   testo 440, měřící přístroj pro klima
-   Sonda CO2 s Bluetooth, vč. teplotního 

a vlhkostního senzoru
-   Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

-  testo 440, měřící přístroj pro klima
- Sonda pro měření intenzity osvětlení (lux)
- Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

- testo 440, měřící přístroj pro klima
-  Vlhkostní a teplotní sonda s Bluetooth
-  Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

-  testo 440, měřicí přístroj pro klima 
s interní pamětí a funkcí exportu dat

-  Sonda pro měření stupně turbulence 
(400 mm)

-  Sonda CO₂ s Bluetooth, vč. 
teplotního a vlhkostního senzoru

-  Kombinovaný kufřík pro testo 440 
a více sond

- testo 440, měřicí přístroj pro klima 
  s interní pamětí a funkcí exportu dat
-    vrtulková sonda s kabelem (1,8 m)  

a s teleskopem (0,85 m)
-   Menu měření m.j. pro určení 

objemového průtoku, časové 
a bodové střední hodnoty

- Základní kufřík pro testo 440 a 1 sondu

Obj.č. 0563 4400 

Obj.č. 0563 4403 

Obj.č. 0563 4405 

Obj.č. 0563 4402 

Obj.č. 0563 4404 

Obj.č. 0563 4408 

Obj.č.  0563 4401 
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Digitální sondy proudění

Typ sondy Měřicí 
rozsah

Přesnost Rozlišení  Obj.č. 

Digitální sondy proudění

Sonda se žhaveným drátkem 
s Bluetooth, vč. teplotního a 
vlhkostního senzoru Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0 ... 50 m/s 
-20 ... +70 °C 
5 ... 95 %rv

±(0,03 + 4 % z n.h.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % z n.h.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±3,0 %rv (10 ... 35 %rv)
±2,0 %rv (35 ... 65 %rv)
±3,0 %rv (65 ... 90 %rv)
±5 %rv (zbytek měř.
rozsahu)

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 %rv

0635 1571

Sonda se žhaveným drátkem, s 
připojovacím kabelem, vč. teplotního 
a vlhkostního senzoru Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Hlavice sondy se žhaveným drátkem, 
vč. teplotního a vlhkostního senzoru

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Vrtulková sonda (Ø 16 mm) s 
Bluetooth, vč. teplotního senzoru

Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm

0,6 ... 50 m/s 
-10 ... +70 °C

±(0,2 m/s + 1 % z n.h.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % z n.h.)
(40,1 … 50 m/s)
±1,8 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0635 9571

Vrtulková sonda (Ø 16 mm),  
s připojovacím kabelem, vč. 
teplotního senzoru Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm
0635 9572

Hlavice vrtulkové sondy(Ø 16 mm) 
vč. teplotního senzoru 230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Sonda se žhaveným drátkem, s 
připojovacím kabelem,  
vč. teplotního senzoru

300 … 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 ... 30 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,03 m/s + 4 % z n.h.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % z n.h.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 1032

Vrtulková sonda (Ø 16 mm), 
s připojovacím kabelem

300 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0,6 ... 50 m/s ±(0,2 m/s + 1 % z n.h.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % z n.h.)
(40,1 … 50 m/s)

0,1 m/s 0635 9532

Laboratorní sonda, s připojovacím 
kabelem

Ø 10 mm

150 mm 0 … 5 m/s
0 … +50 °C

±(0,02 m/s + 5 % z n.h.)  
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0635 1052

Pro měření proudění v kanálech s velkým průřezem se doporučuje prodlužovací sada (0554 0990). 
S ní se dá teleskop všech sond proudění s výměnnou rukojetí prodloužit až na 2 m.

Velmi přesná vrtulková sonda (Ø 
100 mm) s Bluetooth, vč. teplotního 
senzoru

Ø  
100  
mm

0,1 ... 15 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % z n.h.)
(0,1 … 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9371

Velmi přesná vrtulková sonda (Ø 
100 mm), s připojovacím kabelem, 
vč. teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

0635 9372

Hlavice velmi přesné vrtulkové sondy 
(Ø 100 mm) vč. teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Vrtulková sonda (Ø 100 mm) s 
Bluetooth, vč. teplotního senzoru Ø  

100  
mm

0,3 ... 35 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % z n.h.)
(0,3 … 20 m/s)
±(0,2 m/s + 1,5 % z n.h.)
(20,01 … 35 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9431

Vrtulková sonda (Ø 100 mm), 
s připojovacím kabelem, vč. 
teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

0635 9432

Hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm) 
vč. teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430

Pro pohodlné měření na stropech byl vyvinut teleskop s úhlem 90° (0550 0960). 
Lze jej jednoduše nasunout na vrtulkové sondy 100 mm.

1) Pro použití s kabelovou rukojetí (obj.č. 0554 2222)
nebo Bluetooth rukojeti (Obj.č. 0554 1111) v kombinaci s adaptérem (Obj.č. 0554 2160).
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Další digitální sondy a příslušenství sond

Typ sondy Měřicí 
rozsah

Přesnost Rozlišení  Obj.č. 

Digitální vlhkostní sondy

Vlhkostní / teplotní sonda 
s Bluetooth Ø 12 

mm

290 mm

0 ... 100 %rv 
-20 ... +70 °C

±2 %rv (5 … 90 %rv)
±0,5°C

0,1 %rv 
0,1 °C

0636 9731

Vlhkostní / teplotní sonda, s 
připojovacím kabelem Ø 12 

mm

290 mm 0636 9732

Hlavice vlhkostní / teplotní sondy
Ø 12 
mm

140 mm 0636 9730

Velmi přesná vlhkostní / teplotní 
sonda s Bluetooth Ø 12 

mm

290 mm

0 ... 100 %rv 
-20 ... +70 °C

±(0,6 %rv + 0,7 % z n.h.)
(0 … 90 %rv)
±(1,0 %rv + 0,7 % z n.h.)
(90 … 100 %rv)
±0,3 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(zbytek měř.rozsahu)

0,01 %rv 
0,1 °C

0636 9771

Velmi přesná vlhkostní / teplotní 
sonda, s připojovacím kabelem Ø 12 

mm

290 mm
0636 9772

Hlavice velmi přesné vlhkostní / 
teplotní sondy

2)

Ø 12 
mm

140 mm 0636 9770

Robustní vlhkostní / teplotní 
sonda pro teploty do +180 °C, s 
připojovacím kabelem 270 mm

Ø 12 mm

0 ... 100 %rv 
-20 ... +180 °C

±3 %rv (0 … 2 %rv)
±2 %rv (2,1 … 98 %rv)
±3 %rv (98,1 … 100 %rv)
±0,5 °C (-20 … 0 °C)
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)

0,1 %rv 
0,1 °C

0636 9775

Digitální sondy pohody prostředí

Sonda pro měření stupně turbulence, 
s připojovacím kabelem

190 mm 0 ... +5 m/s 
0 ... +50 °C

±(0,03 m/s + 4 % z n.h.)
(0 ... 5 m/s)
±0,5°C

0,01 m/s 
0,1 °C

0628 0152

Sonda pro měření intenzity osvětlení 
(lux), s připojovacím kabelem

55 mm

110 mm 0 ... 100 000 
Lux

třída C  
dle DIN 5032-7
f1 = 6 % V-Lambda
f2 = 6 % cos

0,1 Lux  
(< 10 000 Lux)
1 Lux  
(≥ 10 000 Lux)

0635 0551

Sonda CO2 s Bluetooth, vč. 
teplotního a vlhkostního senzoru 30 

mm

280 mm

0 ... 10 000 
ppm CO2
5 ... 95 %rv 
-0 ... +50 °C

±(50 ppm + 3 % z n.h.)
(0 ... 5 000 ppm)
±(100 ppm + 5 % z n.h.)
(5 001 ... 10 000 ppm)
±3 %rv (10 ... 35 %rv)
±2 %rv (35 ... 65 %rv)
±3 %rv (65 ... 90 %rv)
±5 %rv (zbytek měř.
rozsahu)
±0,5 °C

1 ppm 
0,1 %rv 
0,1 °C

0632 1551

Sonda CO2, s připojovacím kabelem, 
vč. teplotního a vlhkostního senzoru 30 

mm

280 mm 0632 1552

Hlavice sondy CO₂,  
vč. teplotního a vlhkostního senzoru 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

Sonda CO s Bluetooth
30 

mm

200 mm

0 ... 500 ppm
±3 ppm (0 … 30 ppm)
±10 % z n.h.  
(30,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

Sonda CO, s připojovacím kabelem
30 

mm

200 mm 0632 1272

Hlavice sondy CO
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Rukojeti sonda a adaptér

Kabelová rukojeť pro připojení hlavic 
sond testo 440 

0554 2222 

Bluetooth rukojeť pro připojení hlavic 
sond testo 440 

0554 1111

Adaptér rukojeti pro připojení sond 
proudění testo 440 

0554 2160

2) Pro použití s kabelovou rukojetí (obj.č. 0554 2222)
nebo Bluetooth rukojeti (Obj.č. 0554 1111).
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testo 440

Chytré sondy testo Měřicí 
rozsah

Přesnost 
±1 digit

 Obj.č. 

Teplota

testo 115i 
Klešťový teploměr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, pro měření na 
potrubích s průměrem od 6 od max. 
35 mm, vč. baterií a výstupního protokolu 
z výroby

-40 ... +150 °C ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,1 °C 0560 2115 02

testo 905i 
Teploměr s obsluhou pomocí chytrého 
telefonu, vč. baterií a výstupního 
protokolu z výroby

-50 ... +150 °C ±1 °C 0,1 °C 0560 1905

testo 805i 
Infračervený teploměr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, vč. baterií a výstupního 
protokolu z výroby

-30 ... +250 °C ±1,5 °C nebo ±1,5 % z n.h. 
(0 ... +250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Vlhkost

testo 605i 
Termohygrometr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, vč. baterií a výstupního 
protokolu z výroby

0 ... 100 %rv 
-20 ... +60 °C

± 3 % rv (10 ... 35 % rv)
± 2 % rv (35 ... 65 % rv)
± 3 % rv (65 ... 90 % rv)
± 5 % rv (<10 % rv)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

0,1 %rv 
0,1 °C

0560 2605 02

Proudění

testo 405i 
Termický anemometr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, možnost vysunutí 
teleskopu až na 400 mm, vč. baterií a 
výstupního protokolu z výroby

0 ... 30 m/s 
-20 ... +60 °C

±(0,1 m/s + 5 % z n.h.)  
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % z n.h.)  
(2 ... 15 m/s) 
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0560 1405

testo 410i 
Vrtulkový anemometr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, vč. baterií a výstupního 
protokolu z výroby

0,4 ... 30 m/s 
-20 ... +60 °C

±(0,2 m/s + 2 % z n.h.)  
(0,4 ... 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0560 1410

Tlak

testo 510i 
Diferenční tlakoměr s obsluhou pomocí 
chytrého telefonu, vč. sady hadic 
(Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem, bateriemi 
a výstupním protokolem z výroby

-150 ... 150 hPa ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) 
±(0,2 hPa + 1,5 % z n.h.)  
(1 ... 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i 
Přístroj pro měření vysokého tlaku s 
obsluhou pomocí chytrého telefonu, vč. 
baterií a výstupního protokolu z výroby

-1 ... 60 bar 0,5 % z konečné hodnoty 0,01 bar 0560 2549 02

Chytré sondy testo
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testo 440

Analogové teplotní sondy

Typ sondy Rozměry 
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

Přesnost t99  Obj.č. 

Vodotěsná ponorná/vpichovací 
sonda NTC, pevný kabel rovný 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% z n.h.  
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zbytek měř.
rozsahu)

10 s 0615 1212

Robustní sonda okolního vzduchu 
NTC,  
pevný kabel rovný 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +125 °C 2) ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (zbytek měř.
rozsahu)

60 s 0615 1712

Klešťová sonda pro měření na 
potrubí s průměrem od 6 do 35 mm, 
NTC, pevný kabel rovný 1,5 m

-40 ... +125 °C ±1 °C (-20 ... +85 °C) 60 s 0615 5505

Robustní sonda okolního vzduchu, 
termočlánek typu K, pevný kabel 
rovný

115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C třída 2 1) 200 s 0602 1793

Povrchová sonda s velmi rychlou 
odezvou s pružným páskovým 
termočlánkem, i pro nerovné 
povrchy, měřicí rozsah krátkodobě 
do +500 °C, termočlánek typu K, 
pevný kabel rovný

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C třída 2 1) 3 s 0602 0393

Plochá povrchová sonda s rychlou 
odezvou, pro měření na těžko 
přístupných místech jako např. 
v úzkých otvorech a štěrbinách, 
termočlánek typu K, pevný kabel 
rovný

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C třída 2 1) 5 s 0602 0193

Přesná, vodotěsná, povrchová sonda 
s malou měřicí hlavou pro rovné 
povrchy, termočlánek typu K, pevný 
kabel rovný

150 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C třída 1 1) 20 s 0602 0693

Povrchová sonda s velmi rychlou 
odezvou, s pružným páskových 
termočlánkem, zahnutá, i pro 
nerovné povrchy, měřicí rozsah 
krátkodobě do +500 °C, termočlánek 
typu K, pevný kabel rovný

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C třída 2 1) 3 s 0602 0993

Povrchová teplotní sonda 
termočlánek typu K, s teleskopem 
max. 985 mm, pro měření ne 
těžko přístupných místech, pevný 
kabel rovný 1,6 m (při vysunutém 
teleskopu přiměřeně kratší)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C třída 2 1) 3 s 0602 2394

Magnetická sonda, adhezní síla 
cca 20 N, s magnety pro přidržení, 
pro měření na kovovém povrchu, 
termočlánek typu K, pevný kabel 

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C třída 2 1) 150 s 0602 4792

Magnetická sonda, adhezní síla cca 
10 N, s magnety pro přidržení, pro 
vyšší teploty, pro měření na kovovém 
povrchu, termočlánek typu K, pevný 
kabel rovný

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C třída 2 1) 0602 4892

Upozornění k měření teploty povrchu:
• Udávané odezvy t99 jsou měřeny na broušených ocelových, příp. hliníkových deskách při teplotě +60 °C .
• Udávané přesnosti jsou přesnosti senzorů.
• Přesnost u Vaší aplikace závisí na kvalitě povrchu (hrubost), na materiálu měřeného objektu (tepelná kapacita a přestup tepla) a také na přesnosti senzoru. Pro odchylky 

Vašeho měřicího systému vystaví firma Testo odpovídající kalibrační certifikát. Firma Testo k tomu použije testovací zařízení pro povrchy vyvinuté společně s PTB 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt / Fyzikálně technický spolkový úřad).
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testo 440

Analogové teplotní sondy

1)  Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost  třídy 1 na -40 ... +1000 °C (Typ K), třídy 2 na -40 ... +1200 °C (Typ K), třídy 3 na -200 ... +40 °C (Typ K). 
Jedna sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Typ sondy Rozměry 
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

Přesnost t99  Obj.č. 

Vodotěsná povrchová sonda s 
rozšířenou měřicí špičkou pro 
rovné povrchy, termočlánek typu K, 
pevný kabel rovný

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 ... +400 °C třída 2 1) 30 s 0602 1993

Trubková sonda s upínacím 
páskem, pro měření teploty na 
potrubí s průměrem max. do 120 
mm, Tmax +120 °C, termočlánek 
typu K, pevný kabel rovný

395 mm

20 mm

-50 ... +120 °C třída 1 1) 90 s 0628 0020

Trubková sonda s upínacím páskem 
pro průměr potrubí 5 ... 65 mm, s 
výměnnou měřicí hlavou, měřicí 
rozsah krátkodobě do +280 °C, 
termočl. typu K, pevný kabel rovný

-60 ... +130 °C třída 2 1) 5 s 0602 4592

Náhradní měřicí hlava pro 
trubkovou sondu, termočlánek 
typu K

35 mm

15 mm

-60 ... +130 °C třída 2 1) 5 s 0602 0092

Klešťová sonda pro měření na 
potrubí s průměrem 15 ... 25 mm 
(max. 1“), měřicí rozsah krátkodobě 
do +130 °C, termočlánek typu K, 
pevný kabel rovný

-50 ... +100 °C třída 2 1) 5 s 0602 4692

Přesná a rychlá ponorná sonda, 
ohebná, vodotěsná, termočlánek 
typu K, pevný kabel rovný

300 mm
Ø 1.5 mm -60 ... +1000 °C třída 1 1) 2 s 0602 0593

Superrychlá, vodotěsná, ponorná 
/ vpichovací sonda, termočlánek 
typu K, pevný kabel rovný

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

-60 ... +800 °C třída 1 1) 3 s 0602 2693

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
termočlánek typu K

Ø 1.5 mm 500 mm

-200 ... +1000 °C třída 1 1) 5 s 0602 5792

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
termočlánek typu K

Ø 1.5 mm 500 mm

-200 ... +40 °C třída 3 1) 5 s 0602 5793

Ponorná měřicí špička, ohebná, pro 
měření ve vzduchu/spalinách (není 
vhodná pro měření v taveninách), 
termočlánek typu K

1000 mmØ 3 mm

-200 ... +1300 °C třída 1 1) 4 s 0602 5693

Vodotěsná, ponorná/vpichovací 
sonda, termočlánek typu K, pevný 
kabel rovný

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-60 ... +400 °C třída 2 1) 7 s 0602 1293

Ohebná, ponorná měřicí špička 
s nízkou hmotností, ideální pro 
měření v malém objemu, jako např. 
v Petriho misce nebo pro měření 
povrchů (fixace např. pomocí lepicí 
pásky)

500 mmØ 0.25 mm

-200 ... +1000 °C třída 1 1) 1 s 0602 0493

termočlánek typu K, 2 m, termočlánek izolovaný 
FEP, odolný teplotě do 200 °C, oválný kabel s 
rozměrem: 2,2 mm x 1,4 mm

Vodotěsná, potravinářská sonda z 
ušlechtilé oceli (IP65), termočlánek 
typu K, pevný kabel rovný

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

-60 ... +400 °C třída 2 1) 7 s 0602 2292
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Analogové sondy

Typ sondy Rozměry 
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

Přesnost t99  Obj.č. 

Termočlánky

Termočlánek, flexibilní,  
délka 800 mm, skleněné vlákno, 
termočlánek typu K

800 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +400 °C třída 2 1) 5 s 0602 0644

Termočlánek, flexibilní,  
délka 1500 mm, skleněné vlákno, 
termočlánek typu K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +400 °C třída 2 1) 5 s 0602 0645

Termočlánek, flexibilní, 
délka 1500 mm, PTFE,  
termočlánek typu K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +250 °C třída 2 1) 5 s 0602 0646

Sonda pro měření pohody prostředí

Kulový teploměr Ø 150 mm, 
termočlánek typu K, pro měření 
vyzařovaného tepla

0 ... +120 °C třída 1 1) 0602 0743

1)  Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost  třídy 1 na -40 ... +1000 °C (Typ K), třídy 2 na -40 ... +1200 °C (Typ K), třídy 3 na -200 ... +40 °C (Typ K). 
Jedna sonda vždy odpovídá pouze jedné třídě přesnosti.

Pitotovy trubice
Typ sondy Rozměry 

trubice sondy/špičky trubice sondy
Měřicí rozsah  Obj.č. 

Pitotova trubice, délka 500 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření 
rychlosti proudění*

500 mm Ø 7 mm

měřicí rozsah 1 ... 100 m/s
provozní teplota 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice 1,0

0635 2045

Pitotova trubice, délka 350 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření 
rychlosti proudění*

350 mm Ø 7 mm

měřicí rozsah: 1 ... 100 m/s
provozní teplota: 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice: 1,0

0635 2145

Pitotova trubice, délka 1000 mm, 
Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření 
rychlosti proudění*

1000 mm Ø 7 mm

měřicí rozsah: 1 ... 100 m/s
provozní teplota: 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice: 1,0

0635 2345

Rovná Pitotova trubice s 
integrovaným měřením teploty, 
vč.. připojovací hadice, 
délka 360 mm

360 mm

měřicí rozsah: 1 ... 30 m/s
provozní teplota: 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice: 0,67
minimální hloubka zasunutí: 150 mm

0635 2043

Rovná Pitotova trubice s 
integrovaným měřením teploty, 
vč.. připojovací hadice, 
délka 500 mm

500 mm

měřicí rozsah: 1 ... 30 m/s
provozní teplota: 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice: 0,67
minimální hloubka zasunutí: 150 mm

0635 2143

Rovná Pitotova trubice s 
integrovaným měřením teploty, 
vč.. připojovací hadice, 
délka 1000 mm

1000 mm

měřicí rozsah: 1 ... 30 m/s
provozní teplota: 0 ... +600 °C
faktor Pitotovy trubice: 0,67
minimální hloubka zasunutí: 150 mm

0635 2243

*Zapotřebí připojovací hadice (obj.č. 0554 0440) nebo (obj.č. 0554 0453).
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Příslušenství

Příslušenství k digitálním sondám proudění Obj.č.

Výsuvný teleskop pro sondy proudění testo 440 
(37,5 – 100 cm, vč. úhlu 90°)

0554 0960

Prodloužení teleskopu (0,9 m) 
pro sondy proudění testo 440

90º úhel 0554 0991

0554 0990

Další příslušenství Obj.č.

Stativ pro měření pohody prostředí 
s normalizovaným umístěním sond 
(vč. tašky)

0554 1591 

Kombinovaný kufřík pro testo 440 
a více sond (516 x 135 x 256 mm)

0516 4401

Servisní kufr  
pro měření objemového průtoku
(520 x 130 x 400 mm)

0516 4900

testovent 415 
měřicí trychtýř pro objemový průtok,  
Ø 210 mm / 190 x 190 mm,  
vč. brašny

0554 0415

testovent 417 sada trychtýřů  
skládající se z trychtýře  
pro talířové ventily (Ø 200 mm) 
a trychtýře pro ventilátory  
(330 x 330 mm) pro přiváděný  
a odpadní vzduch

0563 4170

Usměrňovač proudění 
testovent 417

0554 4172

Síťový zdroj USB vč. kabelu 0554 1105

Další příslušenství Obj.č.

Připojovací hadice, silikon, délka 5 m,  
možnost max. zatížení do 700 hPa (mbar)

0554 0440

Připojovací hadice bez silikonu pro měření diferenčního 
tlaku, délka 5 m, možnost max. zatížení do700 hPa 
(mbar)

0554 0453

Kontrolní a kalibrační souprava pro vlhkostní sondy 
Testo, solný roztok s 11,3 %rv a 75,3 %rv,  
vč. adaptéru pro vlhkostní sondy Testo

0554 0660

Tiskárna Obj.č.

Tiskárna BLUETOOTH®/IRDA  
vč. akumulátoru a síťového zdroje

0554 0621

Náhradní termopapír pro tiskárnu  
(6 roliček), dlouhodobě čitelná doku-
mentace naměřených dat až 10 let

0554 0568

Více kalibrací na dotaz.

Kalibrační protokoly Obj.č.

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 31 0102 0101

Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 31 0102 0201

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti 31 0103 0201

Prvotní akreditovaná kalibrace rychlosti proudění 31 0102 0301

Prvotní ISO kalibrace rychlosti proudění 31 0103 0301

Akreditovaná kalibrace diferenčního tlaku 0 ... 25 hPa 31 0302 0421

Akreditovaná kalibrace osvitu 31 0302 0911

Akreditovaná kalibrace CO2 31 0302 0512

pouze
do vyprodání 

zásob
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www.testo.cz

SmartTouch

Produktový Datasheet

Měří všechny parametry související s IAQ: proudění, teplota, 
vlhkost, tlak, osvětlení, sálavé teplo, turbulence, CO₂ a CO

Velmi přesný, nezávislý na místě s integrovaným senzorem 
diferenčního tlaku

Vysoce kvalitní digitální sondy a inteligentní kalibrační koncept

Dokumentace naměřených hodnot přímo na místě  
u zákazníka a odesílání e-mailem nebo další analýzy pomocí 
testo DataControl PC software

Chytré a intuitivní měřicí programy: 
- Bodové měření HVAC podle EN ISO 12599 a ASHRAE 111  
- PMV/PPD podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55 
- Tah a stupeň turbulence podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55 
-  Měření WBGT podle DIN 33403 a EN ISO 7243, měření 

NET podle DIN 33403

Univerzální 
IAQ přístroj

testo 400 
- profesionální přístroj 
pro měření vnitřního klimatu

Testo 400 je univerzální měřicí přístroj pro všechny 

profesionály, který jim umožňuje měřit, dokumentovat  

a analyzovat všechny parametry vnitřního klimatu pouze 

jedním přístrojem.

Vaše výhody: 

-  chytrá podpora přes uložené menu měření a vyhodnocení 

měřených hodnot podle principu semaforu - bezchybná 

měření. 

-  správa všech příslušných údajů o zákaznících, včetně 

bodů měření, přímo v přístroji - efektivní práce přímo 

na místě

-  dokončení a odeslání naměřených hodnot s úplnou 

dokumentací, včetně fotografií, komentářů a vlastního loga 

přímo z místa měření - rychleji se dostanete k další práci

-  hlavice sond mohou být vyměněny bez nutnosti 

restartovat zařízení - snadná manipulace bez ztráty času

-  kalibrace sond, která je nezávislá na měřicím přístroji  

a funkce nastavení až na šest měřicích bodů s nenulovou 

hodnotou - méně prostojů a velmi přesné měření

Příslušné parametry kvality v průmyslových výrobních 

sektorech lze spolehlivě a přesně kontrolovat použitím 

testo 400.  Jako konzultanti, odborníci, poskytovatelé 

technických služeb nebo servisní technici v oblasti 

klimatizace a ventilace máte s přístrojem testo 400 podporu 

v opravdu chytrém provedení Vašich měření. 

% rv

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibilní s rozsáhlým 
výběrem Bluetooth® sond a 
sond s připojovacím kabelem.
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Objednací údaje

Technické údaje

testo 400 IAQ záznamník
testo 400 univerzální IAQ přístroj, 
včetně přepravního kufru pro 
měření objemového průtoku, testo 
DataControl software, připojovací 
hadice, napájecího zdroje s USB 
kabelem a výstupního protokolu  
z výroby.

IAQ záznamník pro dlouhodobá 
měření s testo 400, včetně napájecího 
zdroje s USB kabelem a výstupního 
protokolu z výroby.

Obj. číslo 0560 0400 Obj. číslo 0577 0400 

Diferenční tlak (integrovaný)

Rozsah měření -100 až +200 hPa

Přesnost (±1 číslice) ±(0.3 Pa ± 1% z n.h.) (0 až 25 hPa) 
±(0.1 hPa + 1.5% z n.h.) (25.001 až 200 hPa)

Rozlišení 0.001 hPa

Absolutní tlak (integrovaný)

Rozsah měření 700 až +1100 hPa

Přesnost (±1 číslice) ±3 hPa

Rozlišení 0.1 hPa

Teplota NTC (s příslušnou sondou)

Rozsah měření -40 až +150 °C

Přesnost (±1 číslice) ±0.2 °C (-25 až 74.9 °C) 
±0.4 °C (-40 až -25.1 °C) 
±0.4 °C (+75 až +99.9 °C) 

±0.5% z n.h. (zbývající rozsah)

Rozlišení 0.1 °C

Teplota TC typ K (s příslušnou sondou)

Rozsah měření -200 až +1370 °C

Přesnost (±1 číslice) ±(0.3 °C + 0.1% z n.h.)

Rozlišení 0.1 °C

Hlavní technické údaje

Připojení sond 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TC typ K

Rozhraní Bluetooth®, WLAN, USB

Provozní teplota -5 až +45 °C

Skladovací teplota -20 až +60 °C

Napájení Li-ion akumulátor 
(5550 mAh)

Výdrž baterie přibližně 12 h nepřetržitého provozu

Displej 5.0 palců HD dotykový displej 
rozlišení 1280 x 720 px

Fotoaparát Hlavní fotoaparát: 8.0 MP  
Přední fotoaparát: 5.0 MP

Paměť 2 GB (odpovídá přibližně 
1 000 000 záznamů)

Krytí IP40

Rozměry 210 x 95 x 39 mm

Hmotnost 500 g

* Připojení TUC (Testo Univerzální Konektor): Pro připojení digitálních sond 
s připojovacím kabelem a pro NTC sondy.
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Objednací údaje pro sady

Sada testo 400 pro proudění v plynech 
se sondou se žhaveným drátkem

Sada testo 400 pro proudění v plynech
s 16 mm vrtulkovou sondou

testo 400 IAQ a komfortní sada se stativem

-  testo 400 univerzální IAQ přístroj, včetně přepravního kufru pro měření objemového průtoku, 
testo DataControl software, silikonových hadic, napájecího zdroje s USB kabelem 
a výstupního protokolu z výroby

-  Bluetooth® sonda se žhaveným drátkem, včetně teplotního a vlhkostního senzoru 
(zahrnuje hlavici sondy se žhaveným drátkem, teleskop (rozšíření do 1.0 m) adaptér rukojeti 
a Bluetooth® rukojeť), 4 x AA baterie a výstupní protokol z výroby

-  hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm), včetně teplotního senzoru 
a výstupního protokolu z výroby

-  hlavice velmi přesné vlhkostní/teplotní sondy, včetně výstupního 
protokolu z výroby

-  úhel 90° pro připojení vrtulkové sondy (Ø 100 mm)

-  testo 400 univerzální IAQ přístroj, včetně přepravního kufru pro měření objemového průtoku, 
testo DataControl software, silikonových hadic, napájecího zdroje s USB kabelem 
a výstupního protokolu z výroby

-  vrtulková sonda (Ø 16 mm) s Bluetooth®, včetně teplotního senzoru (zahrnuje 16 mm hlavici 
vrtulkové sondy, teleskop (rozšíření do 1.0 m), adaptér rukojeti a Bluetooth® rukojeť), 
4 x AA baterie a výstupní protokol z výroby

-  hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm), včetně teplotního senzoru 
a výstupního protokolu z výroby

-  hlavice velmi přesné vlhkostní/teplotní sondy, včetně výstupního 
protokolu z výroby

-  úhel 90° pro připojení vrtulkové sondy (Ø 100 mm)

-  testo 400 univerzální IAQ přístroj, testo DataControl software, 
silikonové hadice, napájecí zdroj s USB kabelem a výstupní protokol z výroby

-    sonda CO₂ s Bluetooth®, včetně teplotního a vlhkostního senzoru, (zahrnuje hlavici 
sondy CO₂ a Bluetooth® rukojeť), 4 x AA baterie, stolní držák a výstupní protokol z výroby

-   sonda pro měření turbulence s připojovacím kabelem, včetně výstupního protokolu z výroby

-   kulová sonda Ø 150 mm s připojovacím kabelem, TC typ K, pro měření sálavého tepla

-   stativ pro měření pohody prostředí, zahrnující skládací stojan, montážní tyč, 4 x držák 
sondy, včetně brašny

-  testo 400 přepravní kufr pro měření pohody prostředí

Obj. číslo 0563 0400 71 

Obj. číslo 0563 0400 72 

Obj. číslo 0563 0401 
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Digitální sondy proudění

Typ sondy Rozsah 
měření

Přesnost Rozlišení Obj. číslo

Digitální sondy proudění

Sonda se žhaveným drátkem s 
Bluetooth®, včetně teplotního a 
vlhkostního senzoru Ø 16 mm

570 to 1000 mm

Ø 9 mm

0 až 50 m/s
-20 až +70 °C
5 až 95% rv
700 až 1100 hPa

±(0.03 m/s + 4% z n.h.)
(0 až 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% z n.h.)
(20.01 až 30 m/s)
±0.5 °C (0 až +70 °C)
±0.8°C (-20 až 0 °C)
±3.0% rv (10 až 35% rv)
±2.0% rv (35 až 65% rv)
±3.0% rv (65 až 90% rv)
±5% rv (zbývající rozsah) 
±3 hPa

0.01 m/s
0.1 °C
0.1% rv
0.1 hPa

0635 1571

Sonda se žhaveným drátkem, 
připojovací kabel, včetně teplotního 
a vlhkostního senzoru Ø 16 mm

570 to 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Hlavice sondy se žhaveným drátkem, 
včetně teplotního a vlhkostního 
senzoru

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Vrtulková sonda (Ø 16 mm) s 
Bluetooth®, včetně teplotního 
senzoru Ø 16 mmØ 16 mm

570 to 1000 mm

0.6 až 50 m/s
-10 až +70 °C

±(0.2 m/s + 1% z n.h.)
(0.6 až 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% z n.h.)
(40.1 až 50 m/s)
±1.8°C

0.1 m/s
0.1 °C

0635 9571

Vrtulková sonda (Ø 16 mm), 
připojovací kabel, včetně teplotního 
senzoru Ø 16 mmØ 16 mm

570 to 1000 mm
0635 9572

Hlavice vrtulkové sondy (Ø 16 mm), 
včetně teplotního senzoru 230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Sonda se žhaveným drátkem, 
připojovací kabel, včetně teplotního 
senzoru

300 to 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 až 30 m/s
-20 až +70 °C
700 až 1100 hPa

±(0.03 m/s + 4% z n.h.)
(0 až 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% z n.h.)
(20.01 až 30 m/s)
±0.5 °C
±3 hPa

0.01 m/s
0.1 °C
0.1 hPa

0635 1032

Vrtulková sonda (Ø 16 mm), 
připojovací kabel

300 to 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0.6 až 50 m/s ±(0.2 m/s + 1% z n.h.)
(0.6 až 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% z n.h.)
(40.1 až 50 m/s)

0.1 m/s 0635 9532

Sonda pro laboratorní odtahy, 
připojovací kabel

Ø 10 mm

150 mm 0 až 5 m/s
0 až +50 °C
700 až 1100 hPa

±(0.02 m/s + 5% z n.h.) 
(0 až 5 m/s)
±0.5 °C
±3 hPa

0.01 m/s
0.1 °C
0.1 hPa

0635 1052

Doporučujeme rozšiřovací sadu  (0554 0990) pro měření proudění v potrubích s velkým průřezem. 
To umožňuje rozšíření díky teleskopu až na 2 m pro všechny sondy proudění s vyměnitelnou rukojetí.

Velmi přesná vrtulková sonda 
(Ø 100 mm) s Bluetooth®, včetně 
teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

0.1 až 15 m/s
-20 až +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% z n.h.)
(0.1 až 15 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0635 9371

Velmi přesná vrtulková sonda 
(Ø 100 mm), připojovací kabel, 
včetně teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

0635 9372

Hlavice velmi přesné vrtulkové sondy 
(Ø 100 mm), včetně teplotního 
senzoru

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Vrtulková sonda (Ø 100 mm) s 
Bluetooth®, včetně teplotního 
senzoru

Ø  
100  
mm

0.3 až 35 m/s
-20 až +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% z n.h.)
(0.3 až 20 m/s)
±(0.2 m/s + 1.5% z n.h.)
(20.01 až 35 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0635 9431

Vrtulková sonda (Ø 100 mm), 
připojovací kabel, včetně teplotního 
senzoru

Ø  
100  
mm

0635 9432

Hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm), 
včetně teplotního senzoru

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430

Teleskop s úhlem 90° (0550 0960) byl navržen pro pohodlné měření u stropů. 
Lze jej snadno namontovat na 100mm vrtulkové sondy.

1)   Pro použití s rukojetí s připojovacím kabelem (obj. číslo 0554 2222) nebo Bluetooth® rukojetí (obj. číslo 0554 1111) ve spojení s adaptérem rukojeti
(obj. číslo 0554 2160).
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Další digitální sondy a příslušenství sond

Typ sondy Rozsah 
měření

Přesnost Rozlišení Obj. číslo

Digitální vlhkostní sondy

Vlhkostní/teplotní sonda s 
Bluetooth® Ø 12 

mm

290 mm

0 až 100% rv
-20 až +70 °C

±2% rv (5 až 90% rv)
±0.5 °C

0.1% rv
0.1 °C

0636 9731

Vlhkostní/teplotní sonda,
připojovací kabel Ø 12 

mm

290 mm 0636 9732

Hlavice vlhkostní/teplotní sondy
Ø 12 
mm

140 mm2) 0636 9730

Velmi přesná vlhkostní/teplotní 
sonda s Bluetooth®

Ø 12 
mm

290 mm

0 až 100% rv
-20 až +70 °C

±(0.6% rv + 0.7% z n.h.)
(0 až 90% rv)
±(1.0% rv + 0.7% z n.h.)
(90 až 100% rv)
±0.3 °C
(15 až 30 °C)
±0.5 °C
(zbývající rozsah)

0.01% rv
0.1 °C

0636 9771

Velmi přesná vlhkostní/teplotní 
sonda, připojovací kabel Ø 12 

mm

290 mm
0636 9772

Hlavice velmi přesné vlhkostní/
teplotní sondy

2)

Ø 12 
mm

140 mm 0636 9770

Robustní vlhkostní/teplotní sonda 
pro teploty do +180 °C, připojovací 
kabel 270 mm

Ø 12 mm

0 až 100% rv
-20 až +180 °C

±3% rv (0 až 2% rv)
±2% rv (2.1 až 98% rv)
±3% rv (98.1 až 100% rv)
±0.5 °C (-20 až 0 °C)
±0.4 °C (0.1 až +50 °C)
±0.5 °C (+50.1 až +180 °C)

0.1% rv
0.1 °C

0636 9775

Digital comfort probes

Sonda pro měření stupně turbulence, 
připojovací kabel

190 mm 0 až +5 m/s
0 až +50 °C
700 až 1100 hPa

±(0.03 m/s + 4% z n.h.)
(0 až 5 m/s)
±0.5 °C
±3 hPa

0.01 m/s
0.1 °C
0.1 hPa

0628 0152

Sonda pro měření intenzity osvětlení, 
připojovací kabel

55 mm

110 mm 0 až 100,000 lux DIN 13032-1 Dodatek B
Třída C podle DIN 5032-7

0.1 lux 
(< 10,000 lux)
1 lux 
(≥ 10,000 lux)

0635 0551

Sonda CO2 s Bluetooth®, včetně 
teplotního a vlhkostního senzoru 30 

mm

280 mm

0 až 10,000 ppm 
CO2
5 až 95% rv
0 až +50 °C
700 až 1100 hPa

±(50 ppm + 3% z n.h.)
(0 až 5,000 ppm)
±(100 ppm + 5% z n.h.)
(5,001 až 10,000 ppm)
±3% rv (10 až 35% rv)
±2% rv (35 až 65% rv)
±3% rv (65 až 90% rv)
±5% rv (zbývající rozsah)
±0.5 °C
±3 hPa

1 ppm
0.1% rv
0.1 °C
0.1 hPa

0632 1551

Sonda CO2, připojovací kabel, 
včetně teplotního a vlhkostního 
senzoru

30 
mm

280 mm 0632 1552

Hlavice CO₂ sondy, včetně 
teplotního a vlhkostního senzoru 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

Sonda CO s Bluetooth®

30 
mm

200 mm

0 až 500 ppm
±3 ppm (0 až 30 ppm)
±10% z n.h. 
(30.1 až 500 ppm)

0.1 ppm

0632 1271

Sonda C, připojovací kabel
30 

mm

200 mm 0632 1272

Hlavice CO sondy
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Rukojeti sond a adaptéry

Bluetooth® rukojeť pro připojení 
hlavicí sond testo 400 / testo 440

0554 1111

Rukojeť s kabelem pro připojení 
hlavicí sond testo 400 / testo 440

0554 2222

Adaptér rukojeti pro připojení sond 
proudění testo 400 / testo 440

0554 2160

2)   Pro použití s rukojeti s kabelem (obj. číslo 0554 2222) nebo Bluetooth® rukojeti (obj. číslo 0554 1111).
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Chytré sondy Testo Rozsah 
měření

Přesnost ±1 číslice Rozlišení Obj. číslo

Teplota

testo 115i 
Klešťový teploměr ovládaný chytrým 
telefonem pro měření na trubkách o 
průměru od 6 až do 35 mm, včetně baterií 
a výstupním protokolem z výroby

-40 až +150 °C ±1.3 °C (-20 až +85 °C) 0.1 °C 0560 2115 02

testo 905i 
Teploměr ovládaný chytrým telefonem , 
včetně baterií a výstupního protokolu 
z výroby

-50 až +150 °C ±1 °C 0.1 °C 0560 1905

testo 805i 
Infračervený teploměr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně baterií a výstupního 
protokolu z výroby

-30 až +250 °C ±1.5 °C nebo ±1.5% z n.h. 
(0 až +250 °C)
±2.0 °C (-20 až -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 až -20.1 °C)

0.1 °C 0560 1805

Vlhkost

testo 605i 
Termohygrometr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně baterií a výstupního 
protokolu z výroby

0 až 100% rv
-20 až +60 °C

0.1% rv
0.1 °C

0560 2605 02

Flow

testo 405i 
Termický anemometr ovládaný 
chytrým telefonem, teleskopická sonda 
prodloužitelná až na 400 mm, včetně 
baterií a výstupního protokolu z výroby

0 až 30 m/s
-20 až +60 °C

±(0.1 m/s + 5% z n.h.) 
(0 až 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% z n.h.) 
(2 až 15 m/s) 
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0560 1405

testo 410i 
Vrtulkový anemometr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně baterií a výstupního 
protokolu z výroby

0.4 až 30 m/s
-20 až +60 °C

±(0.2 m/s + 2% z n.h.) 
(0.4 až 20 m/s)
±0.5 °C

0.1 m/s 
0.1 °C

0560 1410

Tlak

testo 510i 
Diferenční tlakoměr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně sady hadic (Ø 4 mm a 
5 mm) s adaptérem, bateríí a výstupního 
protokolu z výroby

-150 až 150 hPa ±0.05 hPa (0 až 1 hPa)
±(0.2 hPa + 1.5% z n.h.) 
(1 až 150 hPa)

0.01 hPa 0560 1510

testo 549i 
Tlakoměr pro měření vysokého tlaku 
ovládaný chytrým telefonem, včetně 
baterií a výstupního protokolu z výroby

-1 až 60 bar 0.5% z konečné hodnoty 0.01 bar 0560 2549 02

Chytré sondy Testo

± 3 % rv (10 ... 35 % rv)
± 2 % rv (35 ... 65 % rv)
± 3 % rv (65 ... 90 % rv)
± 5 % rv (<10 % rv)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)
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Typ sondy Rozsah 
měření

Přesnost Rozlišení Obj. číslo

Digitální teplotní sondy

Velmi přesná digitální vpichovací 
sonda Pt100 pro měření  
v kapalinách a v pastovitých mediích 
s přesností ±0.05 °C

Ø 4
mm

295 mm -80 až +300 °C ±0.3 °C (-80 až -40.001 °C)
±(0.1 °C + 0.05% z n.h.) 
(-40 až -0.001 °C)
±0.05 °C (0 až +100 °C)
±(0.05 °C + 0.05% z n.h.) 
(+100.001 až +300 °C)

0.001 °C 0618 0275

Digitální vpichovací sonda Pt100 
pro měření v kapalinách  
a v pastovitých mediích

-100 až 
+400 °C

±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(-100 až -0.01 °C)
±(0.15 °C + 0.05% z n.h.)
(0 až +100 °C)
±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(+100.01 až +350 °C)
±(0.5 °C + 0.5% z n.h.) 
(+350.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 0073

Skleněná digitální laboratorní 
sonda Pt100 pro měření  
v korozivních médiích

200 mm
Ø 6
mm

-50 až +400 °C ±(0.3 °C + 0.3% z n.h.)
(-50 až +300 °C)
±(0.4 °C + 0.6% z n.h.) 
(+300.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 7072

Robustní digitální sonda 
okolního vzduchu s rychlou 
odezvou Pt100

Ø 4
mm

200 mm -100 až 
+400 °C

±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(-100 až -0.01 °C)
±(0.15 °C + 0.05% z n.h.)
(0 až +100 °C)
±(0.15 °C + 0.2% z n.h.) 
(+100.01 až +350 °C)
±(0.5 °C + 0.5% z n.h.) 
(+350.01 až +400 °C)

0.01 °C 0618 0072

Flexibilní digitální teplotní 
sonda Pt100 pro měření na špatně 
dostupných místech a v kapalinách

Ø 4 mm

Délka 1000 mm

-100 až 
+265 °C

±(0.3 °C + 0.3% z n.h.) 0.01 °C 0618 0071

Digitální teplotní sondy

Ø 
3 mm

200 mm
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Analogové teplotní sondy

Typ sondy Rozměry trubice sondy/špičky 
trubice sondy

Rozsah 
měření

Přesnost Odezva Obj. číslo

Trubková sonda (NTC) pro průměr 
trubek od 5 do 65 mm,
připojovací kabel 1.2 m

-50 až +120 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C) 0615 5605

Teplotní sonda se suchým zipem 
(NTC), připojovací kabel 1.4 m

300 mm

30 mm

-50 až +70 °C ±0.2 °C (-25 až +70 °C)
±0.4 °C (-50 až -25.1 °C)

60 s 0615 4611

Vodotěsná ponorná/vpichovací 
sonda NTC, připojovací kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +150 °C ±0.5% z n.h. 
(+100 až +150 °C)
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (zbývající rozsah)

10 s 0615 1212

Robustní sonda okolního vzduchu 
NTC, připojovací kabel 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 až +125 °C ±0.2 °C (-25 až +80 °C)
±0.4 °C (zbývající rozsah)

60 s 0615 1712

Klešťová sonda pro měření trubek 
o průměru od 6 do 35 mm, NTC,
připojovací kabel 1.5 m

-40 až +125 °C ±1 °C (-20 až +85 °C) 60 s 0615 5505

Robustní sonda okolního vzduchu, 
TC typ K, připojovací kabel 115 mm

Ø 4 mm

-60 až +400 °C Třída 2 1) 200 s 0602 1793

Povrchová sonda s velmi rychlou 
odezvou s pružným páskovým 
termočlánkem, vhodná i pro nerovné 
povrchy, rozsah krátkodobého 
měření až do +500 °C, TC typ K, 
připojovací kabel

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 až +300 °C Třída 2 1) 3 s 0602 0393

Rychle reagující sonda na měření v 
těžko přístupných oblastech, jako 
jsou úzké otvory nebo praskliny, TC 
typ K, připojovací kabel

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 až +300 °C Třída 2 1) 5 s 0602 0193

Přesná, vodotěsná povrchová sonda 
s malou měřicí hlavou pro rovné 
povrchy, TC typ K, připojovací kabel

150 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

-60 až +1000 °C Třída 1 1) 20 s 0602 0693

Povrchová sonda s velmi rychlou 
odezvou s pružným páskovým 
termočlánkem, zahnutá, vhodná 
i pro nerovné povrchy, rozsah 
krátkodobého měření až do +500 °C, 
TC typ K, připojovací kabel

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 až +300 °C Třída 2 1) 3 s 0602 0993

Povrchová teplotní sonda TC typ 
K, s teleskopem do 985 mm, pro 
měření ve špatně přístupných 
oblastech, připojovací kabel 1.6 m 
(při prodloužení teleskopem je kabel 
o toto prodloužení kratší)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 až +250 °C Třída 2 1) 3 s 0602 2394

Magnetická sonda, adhezní síla 
přibližně 20 N, se silnými magnety, 
pro měření na kovovém povrchu, TC 
typ K, připojovací kabel

35 mm

Ø 20 mm

-50 až +170 °C Třída 2 1) 150 s 0602 4792

Magnetická sonda, adhezní síla 
přibližně 10 N, se silnými magnety, 
pro vyšší teploty, pro měření 
na kovovém povrchu, TC typ K, 
připojovací kabel

75 mm

Ø 21 mm

-50 až +400 °C Třída 2 1) 0602 4892

Informace o měření povrchů:
• Specifikované časy odezvy t99 jsou měřeny na hladkých ocelových nebo hliníkových deskách při +60 °C.
• Specifikovaná přesnost je přesnost senzoru.
• Přesnost ve Vašem případě použití závisí na vlastnostech povrchu (drsnosti), na materiálu měřeného objektu (tepelné kapacitě a tepelné vodivosti) a na přesnosti senzoru. 

Testo vytvoří pro Váš způsob použití odpovídající kalibrační certifikát pro odchylky Vašeho měřicího systému. Pro tyto účely používá společnost Testo povrchový testovací 
podklad vyvinutý ve spolupráci s PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt - Národní metrologický institut v Německu).

1)  Podle normy EN 60584-2, přesnost Třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C (typ K), Třídy 2 odpovídá -40 až +1200 °C (typ K) a Třídy 3 odpovídá -200 až +40 °C (typ K). Sonda
splňuje pouze jednu třídu přesnosti.
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Analogové teplotní sondy

1)  Podle normy EN 60584-2, přesnost Třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C (typ K), Třídy 2 odpovídá -40 až +1200 °C (typ K) a Třídy 3 odpovídá -200 až +40 °C (typ K). Sonda
splňuje pouze jednu třídu přesnosti.

Typ sondy Rozměry trubice sondy/špičky 
trubice sondy

Rozsah 
měření

Přesnost t99 Obj. číslo

Vodotěsná povrchová sonda s 
rozšířenou měřicí špičkou pro rovné 
povrchy, TC typ K, připojovací kabel

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 až +400 °C Třída 2 1) 30 s 0602 1993

Teplotní sonda se suchým zipem, 
pro měření na trubkách o průměru až 
120 mm, Tmax +120 °C, TC typ K, 
připojovací kabel

395 mm

20 mm

-50 až +120 °C Třída 1 1) 90 s 0628 0020

Teplotní sonda s upínací objímkou 
pro měření na trubkách o průměru 
od 5 do 65 mm, s výměnnou měřicí 
hlavicí, krátkodobý rozsah měření až 
+280 °C, TC typ K, připojovací kabel

-60 až +130 °C Třída 2 1) 5 s 0602 4592

Náhradní měřicí špička pro 
trubkovou sondu, TC typ K

35 mm

15 mm

-60 až +130 °C Třída 2 1) 5 s 0602 0092

Klešťová sonda pro měření na 
trubkách, průměr trubek od 15 
do 25 mm (max. 1"), krátkodobý 
rozsah měření až +130 °C, TC typ K, 
připojovací kabel

-50 až +100 °C Třída 2 1) 5 s 0602 4692

Přesná a rychlá ponorná sonda, 
ohebná, vodotěsná, TC typ K, 
připojovací kabel

300 mm
Ø 1.5 mm -60 až +1000 °C Třída 1 1) 2 s 0602 0593

Velmi rychlá, vodotěsná ponorná/
vpichovací sonda, TC typ K, 
připojovací kabel

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

-60 až +800 °C Třída 1 1) 3 s 0602 2693

Ponorná měřicí špička, ohebná, TC 
typ K

Ø 1.5 mm 500 mm

-200 až +1000 °C Třída 1 1) 5 s 0602 5792

Ponorná měřicí špička, ohebná, TC 
typ K

Ø 1.5 mm 500 mm

-200 až +40 °C Třída 3 1) 5 s 0602 5793

Ponorná měřicí špička, ohebná, 
pro měření ve vzduchu/spalinách 
(nevhodná pro měření v taveninách), 
TC typ K

1000 mmØ 3 mm

-200 až +1300 °C Třída 1 1) 4 s 0602 5693

Vodotěsná ponorná/vpichovací 
sonda, TC typ K, připojovací kabel 114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-60 až +400 °C Třída 2 1) 7 s 0602 1293

Ohebná, ponorná špička s nízkou 
hmotností, ideální pro měření malých 
objemů, jako např. v Petriho misce 
nebo pro měření povrchů (např. po 
zafixování lepící páskou)

500 mmØ 0.25 mm

-200 až +1000 °C Třída 1 1) 1 s 0602 0493

TC typ K, 2 m, FEP-tepelně izolovaný kabel, odolá 
teplotám až 200 °C, oválný kabel s rozměry: 2.2 mm 
x 1.4 mm

Vodotěsná potravinářská sonda 
z ušlechtilé oceli (IP65), TC typ 
K, připojovací kabel

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

-60 až +400 °C Třída 2 1) 7 s 0602 2292
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Analogové sondy

Pitotovy trubice

Typ sond Rozměry trubice sondy/špičky 
trubice sondy

Rozsah 
měření

Přesnost t99 Obj. číslo

Termočlánky

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 800 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K

800 mm

Ø 1.5 mm

-50 až +400 °C Třída 2 1) 5 s 0602 0644

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka1500 mm, skleněné 
vlákno, TC typ K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 až +400 °C Třída 2 1) 5 s 0602 0645

Termočlánek s TC konektorem, 
ohebný, délka 1500 mm, PTFE, TC 
typ K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 až +250 °C Třída 2 1) 5 s 0602 0646

Sonda pohody prostředí

Kulová sonda Ø 150 mm, TC typ K, 
pro měření sálavého tepla

0 až +120 °C Třída 1 1) 0602 0743

WBGT sada pro testo 400

WBGT sada (Wet Bulb Globe 
Temperature) pro posuzování 
pracovišť ovlivněných teplem podle 
normy ISO 7243 nebo DIN 33403-3, 
včetně kufru a stativu

Kulový teploměr 
Ø 150 mm (TE Typ K)

0 ... +120 °C Třída 1 1) 0618 7220 

Sonda teploty okolního 
vzduchu (Pt100)

+10 ... +60 °C ±(0.3 °C + 0.3 % 
z naměřené hodnoty)

Teplotně-vlhkostní 
sonda (Pt100)

+5 ... +40 °C ±(0.3 °C + 0.3 % 
z naměřené hodnoty)

1)  Podle normy EN 60584-2, přesnost Třídy 1 odpovídá -40 až +1000 °C (typ K), Třídy 2 odpovídá -40 až +1200 °C (typ K) a Třídy 3 odpovídá -200 až +40 °C (typ K). 
Sonda splňuje pouze jednu třídu přesnosti.

Typ sondy Rozměry trubice sondy/špičky 
trubice sondy

Rozsah měření Obj. číslo

Pitotova trubice, délka 500 mm, Ø 
7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření 
rychlosti proudění*

500 mm Ø 7 mm

Rozsah měření: 1 až 100 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 1.0

0635 2045

Pitotova trubice, délka 350 mm, Ø 
7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření 
rychlosti proudění*

350 mm Ø 7 mm

Rozsah měření: 1 až 100 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 1.0

0635 2145

Pitotova trubice, délka 1000 mm,  
ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti 
proudění*

1000 mm Ø 7 mm

Rozsah měření: 1 až 100 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 1.0

0635 2345

Přímá Pitotova trubice s 
integrovaným teploměrem, včetně 
propojovací hadice, délka 360 mm

360 mm

Rozsah měření: 1 až 30 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 0.67
Minimální hloubka ponoru: 150 mm

0635 2043

Přímá Pitotova trubice s 
integrovaným teploměrem, včetně 
propojovací hadice, délka 500 mm

500 mm

Rozsah měření: 1 až 30 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 0.67
Minimální hloubka ponoru: 150 mm

0635 2143

Přímá Pitotova trubice s 
integrovaným teploměrem, včetně 
propojovací hadice, délka 1000 mm

1000 mm

Rozsah měření: 1 až 30 m/s
Provozní teplota: 0 až +600 °C
Faktor pitotovy trubice: 0.67
Minimální hloubka ponoru: 150 mm

0635 2243

*Je potřeba objednat propojovací hadičku (obj. číslo 0554 0440) nebo (obj. číslo 0554 0453)
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testo 400

Příslušenství pro měření pohody prostředí Obj. číslo

IAQ záznamník pro dlouhodobá měření s testo 400 0577 0400

Stativ pro měření pohody prostředí se standardním polohováním sond (včetně tašky) 0554 1591

Příslušenství digitálních sond proudění Obj. číslo

Výsuvný teleskop pro sondy proudění testo 400 / 440 (37.5 až 100 cm včetně úhlu 90°) 0554 0960

Prodloužení teleskopu (0.9 m) pro sondy proudění testo 400 / 440 0554 0990

Úhel 90° pro připojení vrtulkové sondy (Ø 100 mm)  0554 0991

Adaptér rukojetí pro připojení sond proudění 0554 2160

Další příslušenství Obj. číslo

Transportní kufr pro měření proudění (520 x 410 x 160 mm) 0516 1400

Transportní kufr pro měření IAQ a pohody prostředí (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400

testovent 417 sada trychtýřů, obsahuje trychtýř pro talířové ventily (Ø 200 mm) a trychtýř pro 
ventilátory (330 x 330 mm) pro vstupní / výstupní vzduch

0563 4170

 testovent 417 usměrňovač objemového proudění 0554 4172

USB napájecí zdroj, včetně kabelu 0554 1106

Propojovací hadice, silikonová, délka 5 m, maximální tlak 700 hPa (mbar) 0554 0440

Propojovací hadice, bez silikonu pro měření diferenčního tlaku, délka 5 m, 
maximální tlak 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kontrolní a kalibrační sada pro vlhkostní sondy Testo, solný roztok s 11.3% rv a 75.3% rv, včetně 
adaptéru pro vlhkostní sondy Testo

0554 0660

Příslušenství
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Kalibrační certifikáty Obj. číslo

Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0101

Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0102 0111

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0101

ISO kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

Akreditovaná kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

31 0103 0111

31 0102 0201 

31 0102 0211 

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový vlhkoměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body) 31 0103 0201

ISO kalibrace - číslicový vlhkoměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní Akreditovaná kalibrace - nový číslicový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)

Akreditovaná kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový anemometr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů)

ISO kalibrace - číslicový anemometr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)

31 0103 0211

31 0102 0301 

31 0102 0311

31 0103 0301

31 0103 0311

Prvotní ISO kalibrace -  nový číslicový diferenční tlakoměr TESTO (1 snímač - 5 kalibračních bodů) 31 0103 0401

ISO kalibrace - číslicový diferenční tlakoměr (1 snímač - 5 kalibračních bodů)

Akreditovaná kalibrace - kalibrace číslicového LUX metru -služba od třetího

ISO kalibrace - kalibrace číslicového LUX metru -služba od třetího

31 0103 0411

31 0302 0911

31 0303 0912

Příslušenství
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Emise

Efektivita je otázkou  
přesné měřicí techniky
Šetřete zdroje, snižujte emise, zůstaňte perspektivní pro budoucnost

Vaše výhody Testo v oblasti emisí:

• Rozsáhlý výběr přístrojů a sond, snadno vyměnitelné

senzory

• Robustní, spolehlivá měřicí technika s dlouhou

životností

• Úspora času díky rychlé provozní připravenosti

a užitečným přednastavením přístrojů

• Přesná analýza spalin i při nízkých koncentracích

Fosilní paliva ubývají, ceny za jejich těžbu a využívání  

rostou. CO2, oxidy nebo částice sazí ve spalinách zatěžují 

životní prostředí a skrývají zdravotní rizika. Proto je nezbytné 

vyrábět energii efektivněji, optimalizovat tepelné procesy 

a snižovat emise. Naše měřící přístroje Vám pomohou 

udržovat rovnováhu mezi nejlepším možným provozem 

zařízení a přísným dodržováním zákonných limitů. 

Jako výrobce energie provozujete své systémy ekonomicky 

a co možná nejméně zatěžujete životní prostředí a klima. 

Moderní technologie zařízení s vysokým stupněm účinnosti 

a standardem ochrany životního prostředí přitom snižuje 

spotřebu paliv a emisí na nezbytnou míru. Pro kontrolu 

těchto zařízení je náš přenosný analyzátor spalin testo 350 

díky užitečným předvolbám ideálním měřicím přístrojem; 

díky užitečnému výchozímu nastavení je okamžitě připraven 

k použití a provede Vás bezpečně pomocí typických 

měřicích úkolů na hořácích, plynových turbínách, 

průmyslových motorech a kombinovaných teplárnách  

a elektrárnách.

Výroba surovin, jako je ocel, cement, sklo nebo chemikálie, 

je energeticky náročná. Většina systémů pracuje nepřetržitě. 

Spotřeba energie je zde proto základním nákladovým faktorem 

a je relevantní pro Vaši konkurenceschopnost. Stále 

přísnější zákonné limity a směrnice zároveň vyžadují snížení 

emisí znečišťujících látek. Analýza spalin Vám pomáhá  

při optimalizaci stupně účinnosti, snižuje tím spotřebu  

paliva a zvyšuje disponibilitu Vašich zařízení. S přístroji 

testo 340 nebo testo 350 máte k dispozici ideální nástroje  

v závislosti na požadavcích na měření. 

Analyzátor spalin 

testo 350
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Firma Testo ročně investuje  

cca 10 procent svého obratu  

do výzkumu a vývoje. Výsledkem jsou 

přístroje pro analýzu spalin v průmyslu 

a v řemeslech odzkoušené v praxi. 

Ročně jsou v provozu tisíce našich 

přístrojů. Díky tomu firma Testo každý 

den prokazuje svou kompetenci  

v oblasti energetické účinnosti  

a měření emisí.

Díky výkonným analyzátorům spalin Testo můžete spolehlivě vyřešit jakýkoli úkol měření při kontrole emisí nebo optimalizaci tepelných procesů. 
Průběhy měření uložené v paměti zařízení umožňují rychlé a efektivní měření na místě. 
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testo 340
Produktový Datasheet

Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření 

při vysokých koncentracích plynu

Analýza spalin s až čtyřmi volně konfigurovatelnými senzory

Velký výběr sond

Rozhraní Bluetooth®

Komfortní management naměřených dat

TÜV / EN 50379 část 2

Analyzátor spalin
pro průmysl

testo 340 – přenosný měřicí přístroj
pro měření spalin v průmyslu

Praktický a snadno ovladatelný přístroj pro měření emisí 

testo 340 je ideální pomocník pro nejrůznější měření emisí. 

Robustní konstrukce a spolehlivá technologie ho předurčují 

jako ideální měřicí přístroj pro uvedení do provozu, servisní 

a údržbářské činnosti, stejně tak jako pro kontrolní měření 

průmyslových hořáků, stacionárních průmyslových motorů, 

plynových turbin nebo pro kontrolu termických procesů.

Jedinečné rozšíření měřicího rozsahu umožňuje neomezené  

měření i při vysokých koncentracích plynu. Standardně je 

přístroj testo 340 vybaven senzorem O2. Další tři senzory 

mohou být individuálně konfigurovány, čímž lze přístroj 

flexibilně přizpůsobit jakékoliv měřicí úloze.

Přístroj můžete také ovládat vzdáleně pomocí chytrého 

telefonu nebo tabletu přes App.

O2

CO

COlow

SO2

NO

NOlow

NO2

www.testo.cz
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testo 340

Údaje pro objednání

Obj.č.

Obj.č.

Možnosti

Příslušenství

Kalibrační certifikát

0516 3340

0554 3334

0554 0549

0554 0568

0554 4150

na dotaz

0554 1096

na dotaz

0554 0620

0554 1087

0554 4100

Přístroj testo 340 musí být osazen druhým senzorem, jinak není funkční. 
Je možné jej osadit max. 3 dalšími senzory.

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy

Volitelný měřicí modul COlow (s kompenzací H2), 0 … 500 ppm, rozlišení 0.1 ppm

Software „easyEmission“ včetně USB kabelu pro připojení k počítači

Volitelný měřicí modul NOlow, 0 … 300 ppm, rozlišení 0.1 ppm

Rychlotiskárna testo IRDAs bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Volitelný měřicí modul SO2, 0 … 5.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Náhradní termopapír do tiskárny (6 roliček), dokumentační

Výměnný filtr senzoru NO (1 ks), blokuje křížový plyn SO2

Kalibrace a kompletní servisní kontrola analyzátoru spalin

Volitelný měřicí modul CO (s kompenzací H2), 0 … 10.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC; pro síťový provoz nebo nabíjení akumulátorů v přístroji

Volitelný měřicí modul NO, 0 … 4.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Multilicenční software „easyEmission“

Volitelný měřicí modul NO2, 0 … 500 ppm, rozlišení 0.1 ppm

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA vč. 1 roličky termopapíru, akumulátoru a síťového zdroje

Volitelný modul BLUETOOTH®

Volitelné ředění všech senzorů

Náhradní akumulátory s nabíječkou

Výměnný filtr senzoru CO (1 ks), blokuje křížový plyn SO2 a NO

testo 340

Obj.č. 0632 3340

testo 340 analyzátor spalin vč. akumulátoru,  
výstupního protokolu z výroby a transportního 
popruhu, osazený senzorem O2 a integrovaným 
měřením proudění / diferenčního tlaku
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testo 340

Návrhy objednávek

Basis-Set für die  
industrielle Emissionskontrolle

Obj.č.

testo 340 Abgasanalysegerät 0632 3340

Option CO (s kompenzací H2)-Messmodul 0393 1100

Rauchgassonde Modular 335 mm Eintauchtiefe 0600 9766

Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Option BLUETOOTH® Modul 0440 0784

Set BLUETOOTH®-Drucker 0554 0553

Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Sonden 0516 3400

Service- und Wartungsarbeiten an In-
dustriebrennern und Feuerungsanlagen

Obj.č.

testo 340 Abgasanalysegerät 0632 3340

Option CO (s kompenzací H2)-Messmodul 0393 1100

Option NO-Messmodul, 0 … 3.000 ppm* 0393 1150

Option SO2-Messmodul, 0 … 5.000 ppm 0393 1250

Rauchgassonde Modular 335 mm Eintauchtiefe 0600 9766

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Sonden 0516 3400

*Für die Messung von niedrigen NO-Werten empfehlen wir den NOlow-Sensor 
(0393 1152).

Kontroll- und Einstellarbeiten an 
stationären Industriemotoren

Obj.č.

testo 340 Abgasanalysegerät 0632 3340

Option CO (s kompenzací H2)-Messmodul 0393 1100

Option NO-Messmodul, 0 … 3.000 ppm* 0393 1150

Option NO2-Messmodul, 0 … 500 ppm 0393 1200

Abgassonde für Industriemotoren, 335 mm 
Eintauchtiefe

0600 7560

Option Verdünnung aller Sensoren 0440 3350

Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Sonden 0516 3400

*Für die Messung an stationären Dieselmotoren empfehlen wir die Abgassonde 
mit Sondenvorfilter (0600 7561).

Emissionsmessungen an Turbinen 

Obj.č.

testo 340 Abgasanalysegerät 0632 3340

Option CO (s kompenzací H2)-Messmodul 0393 1100

Option NOlow-Messmodul, 0 … 300 ppm 0393 1152

Option NO2-Messmodul, 0 … 500 ppm 0393 1200

Abgassonde für Industriemotoren, 335 mm 
Eintauchtiefe

0600 7560

Option Verdünnung aller Sensoren 0440 3350

Internationales Netzteil 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportkoffer für Messgerät, Fühler und Sonden 0516 3400

*Für die Messung von niedrigen CO-Werten empfehlen wir den COlow-Sensor 
(0393 1102).

Cenově výhodný vstup
do průmyslové kontroly emisí

Obj.č.

testo 340 analyzátor spalin 0632 3340

Volitelně měřicí modul CO (s kompenzací H2) 0393 1100

Modulární odběrová sonda, délka 335 mm 0600 9766

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Volitelně modul BLUETOOTH® 0440 0784

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA 0554 0620

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy 0516 3340

Servis a údržba průmyslových hořáků 
a spalovacích zařízení

Obj.č.

testo 340 analyzátor spalin 0632 3340

Volitelně měřicí modul CO (s kompenzací H2) 0393 1100

Volitelně měřicí modul NO, 0 … 4.000 ppm* 0393 1150

Volitelně měřicí modul SO2, 0 … 5.000 ppm 0393 1250

Modulární odběrová sonda, délka 700 mm 0600 8765

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy 0516 3340

*Pro měření nízkých hodnot NO doporučujeme senzor NOlow (0393 1152).

Kontrola a seřizování  
stacionárních průmyslových motorů

Obj.č.

testo 340 analyzátor spalin 0632 3340

Volitelně měřicí modul CO (s kompenzací H2) 0393 1100

Volitelně měřicí modul NO, 0 … 4.000 ppm* 0393 1150

Volitelně měřicí modul NO2, 0 … 500 ppm 0393 1200

Odběrová sonda pro průmyslové motory, délka 
335 mm

0600 7560

Volitelně ředění všech senzorů 0440 3350

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy 0516 3340

*Pro měření stacionárních dieselových motorů doporučujeme odběrovou sondu s 
předřazeným filtrem (0600 7556).

Měření emisí n na turbínách 

Obj.č.

testo 340 Abgasanalysegerät 0632 3340

Volitelně měřicí modul CO (s kompenzací H2) 0393 1100

Volitelně měřicí modul NOlow, 0 … 300 ppm 0393 1152

Volitelně měřicí modul NO2, 0 … 500 ppm 0393 1200

Odběrová sonda pro průmyslové motory, délka 
335 mm

0600 7560

Volitelně ředění všech senzorů 0440 3350

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096

Software „easyEmission“ 0554 3334

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy 0516 3340

*Pro měření nízkých hodnot CO doporučujeme senzor COlow (0393 1102).
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testo 340

Odběrové sondy

Obj.č.Příslušenství standardních odběrových sond

Obj.č.

Obj.č.

Pitotovy trubice

Teplotní čidla

0635 2145

0554 0440

0600 3692

0635 2042

0554 1202

na dotaz

0554 3372

0554 3385

na dotaz

0554 8764

0554 8765

0635 2345

0600 9797

na dotaz

Pitotova trubice, délka 350 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění

Připojovací hadice, silikon, délka 5 m, zátěž do maximálně 700 hPa (mbar)

Teplotní miničidlo pro oddělené měření teploty okolního vzduchu, 0…+80°C

Pitotova trubice, ušlechtilá ocel, délka 750 mm pro měření rychlosti proudění 
včetně měření teploty, 3-násobná hadice (5 m délka) a ochranný štít proti žáru

Prodloužení hadice 2,8 m; prodloužení mezi sondou a přístrojem

Trubice sondy s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka volitelná do 2500 mm, vč. kónusu, Ø trubice sondy 8 mm, 
termočlánek NiCr-Ni (TI) Tmax. 1000 °C

Náhradní předřazený filtr sondy (sintrovaný filtr), 2 kusy

Náhradní filtr nečistot pro rukojeť sondy; 10 kusů

Trubice sondy, délka 700 mm, včetně kónusu, Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Trubice sondy, délka 335 mm, včetně kónusu, Ø 8 mm, Tmax 1000 °C

Trubice sondy, délka 700 mm, včetně kónusu, Ø 8 mm, Tmax. 1000°C

Pitotova trubice, délka 1000 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka 60 mm

Trubice sondy s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka volitelná do 2500 mm, vč. kónusu, Ø trubice sondy 8 mm,  
termočlánek NiCr-Ni (TI) Tmax. 500 °C

Obj.č.
Standardní odběrové sondy: modulární odběrové sondy ve 2 délkách, vč. kónusu pro upevnění,
termočlánek NiCr-Ni, hadice v délce 2,2 m a filtr nečistot 

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

Modulární odběrová sonda v délce 335 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI) Tmax 500°C a
NO2/SO2 speciální hadice v délce 2,2 m

Modulární odběrová sonda v délce 700 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI) Tmax 500°C a
NO2/SO2, speciální hadice v délce 2,2 m

Modulární odběrová sonda v délce 335 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI) Tmax 1000°C a
NO2/SO2, speciální hadice v délce 2,2 m

Modulární odběrová sonda v délce 700 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni Tmax 1000°C a
NO2/SO2, speciální hadice v délce 2,2 m

Modulární odběrová sonda s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka 335 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni
(TI) Tmax 1000°C a NO2/SO2, speciální hadice v délce 2,2 m

Modulární odběrová sonda s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka 700 mm, včetně kónusu, termočlánku NiCr-Ni
(TI) Tmax 1000°C a NO2/SO2, speciální hadice v délce 2,2 m

Obj.č.Odběrové sondy pro průmyslové motory

0600 7555

0600 8898

0600 7556

Odběrová sonda pro průmyslové motory, délka 335 mm, včetně kónusu a ochranného štítu proti žáru, Tmax +1000 °C, 
speciální hadice pro měření  NO2/SO2, délka 4 m

Termočlánek pro měření teploty spalin (NiCr-Ni, délka 400 mm, Tmax. +1000 °C) s připojovacím kabelem v délce 4 m
a další tepelnou ochranou

Odběrová sonda pro průmyslové motory s předřazeným filtrem, délka 335 mm, včetně kónusu a ochranného štítu proti 
žáru, Tmax +1000 °C, speciální hadice pro měření  NO2/SO2, délka 4 m
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Odběrové sondy

Obj.č.DetailyPrůmyslové sondy

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7615

0600 7616

0516 7600

0409 0063

0554 3371

Průmyslové sondy - sada 1200 °C, skládá se z nevyhří-
vané rukojeti, nevyhřívaní trubice sondy do teploty spalin 
+1200 °C, z nevyhřívané odběrové hadice vč. vnitřního 
filtru, termočlánek typu K

Sadu je možné volitelně vybavit prodlužovací trubicí a 
předřazeným filtrem sondy. 

Průmyslové sondy - sada 1800 °C, skládá se z nevyhří-
vané rukojeti, nevyhřívaní trubice sondy do teploty spalin 
+1800 °C, z nevyhřívané odběrové hadice vč. vnitřního 
filtru

Pro měření teploty > +1370 °C doporučujeme termočlá-
nek typu S.

Průmyslové sondy - vyhřívaná sada, skládá se z vyhřívané 
trubice sondy do teploty spalin +600 °C, vyhřívané od-
běrové hadice, termočlánek typu K

Sadu je možné volitelně vybavit prodlužovací trubicí a 
předřazeným filtrem sondy.

Prodlužovací trubice 1200 °C k prodloužení průmyslové 
sondy - sady 1200 °C (0600 7610) a  průmyslové sondy - 
vyhřívané sady (0600 7630)

Prodlužovací trubici lze našroubovat přímo na nevyhří-
vanou trubici sondy do +1200 °C a vyhřívanou trubici 
sondy do +600 °C.*

Termočlánek typu K, délka 2,2 m

Pro měření teploty > +1370 °C doporučujeme termočlá-
nek typu S.

Předřazený filtr prům. sond pro spaliny obsahující prach.

Předřaezný filtr sondy lze našroubovat přímo na 
nevyhřívanou trubici sondy do +1200 °C a vyhřívanou 
trubici sondy do +600 °C.*

Transportní brašna pro sondy, vhodná pro všechny nevyhří-
vané sondy s celkovou délkou > 335 mm

Trubice sondy: Tmax. +1200 °C 
Délka 1.0 m, Ø 12 mm 
Materiál 2.4856 Alloy 625

Rukojeť: Tmax. +600 °C 
Materiál: 1.4404 ušlechtilá ocel

Odběrová hadice: 2-komorová hadice vč. vnitřní 
výstelky PTFE, délka 4.0 m

TE: typ K,  
Délka 1.2 m, Ø 2 mm 
Tmax. +1200 °C

Trubice sondy: Tmax. +1800 °C 
Materiál Al2O3 > 99,7% 
Délka 1.0 m, Ø 12 mm

Odběrová hadice: 2-komorová hadice vč. vnitřní 
výstelky PTFE, délka 4.0 m

Rukojeť: Tmax. +600 °C 
Materiál: 1.4404 ušlechtilá ocel

Trubice sondy: tepelná odolnost do +600 °C 
Napájení 230 V / 50 Hz 
Délka 1.0 m, Ø 25 mm  
Rozsah teploty vyhřívání +200 °C 
Materiál ušlechtilá ocel 1.4571

Odběrová hadice: vlnitá hadice vč. vnitřní výstelky 
PTFE 
Délka 4.0 m; vnější průměr 34 mm 
Rozsah teploty vyhřívání +100 ... +130 °C

TE: typ K  
Délka 1.2 m, Ø 2 mm 
Tmax. +1200 °C

Trubice sondy: Tmax. +1200 °C 
Délka 1.0 m, Ø 12 mm 
Materiál 2.4856 Alloy 625

Typ K 
Délka 2.2 m, Ø 2 mm 
Tmax. +1200 °C

Materiál karbid křemíku, porézní 
Tmax. +1000 °C,  
Délka 105 mm, Ø 30 mm 
Jemnost filtru 10 μm

Prodlužovací kabel pro teplotní sondu, délka 5 m, mezi 
kabel násuvné hlavy a přístroj

Náhradní filtry nečistot (10 kusů)

*Pro snažší našroubování a opětovné povolení doporučujeme nanést na závit keramickou pastu. 
Ta je k dostání ve specializovaných obchodech.
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Technická data

Měřicí rozosah Přesnost ±1 digit Rozlišení

Měření O2 0 ... 25 obj. % ±0.2 obj. % 0.01 obj. %

Odezva t90

< 20 s

Měření CO  
(s kompenzací H2)

0 ... 10.000 ppm ±10 ppm o. ±10% z nam.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm o. ±5% z nam.h. (201 ... 2.000 ppm)
±10% z nam.h. (2.001 ... 10.000 ppm)

 XUdaje odpovídají okolní teplotě 20°C. Dodatečný teplotní 
koeficient 0,25% z n.h./K.

1 ppm < 40 s

Měření COlow  
(s kompenzací H2)

0 ... 500 ppm ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)
±5% z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)X

0.1 ppm < 40 s

Měření NO 0 ... 4.000 ppm ±5 ppm (0 ... 99 ppm)
±5% z nam.h. (100 ... 1.999 ppm)
±10% z nam.h. (2.000 ... 4.000 ppm)

1 ppm < 30 s

Měření NOlow 0 ... 300 ppm ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)
±5% z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

0.1 ppm < 30 s

Měření NO2* 0 ... 500 ppm ±10 ppm (0 ... 199 ppm)
±5% z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

0.1 ppm < 40 s

Měření SO2* 0 ... 5.000 ppm ±10 ppm (0 ... 99 ppm)
±10% z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

1 ppm < 40 s

Měření teploty 

Typ sondy typ K (NiCr-Ni)

-40 ... +1.200 °C ±0.5 °C (0 ... +99 °C)
±0.5 % z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

0.1 °C

Měření tahu -40 ... +40 hPa ±0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa)
±1.5 % z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

0.01 hPa

Měření diferenčního 
tlaku

Měření absolutního 
tlaku

600 ... +1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

-200 ... 200 hPa ±0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa)
±1.5 % z nam.h. (zbytek měř.rozsahu)

0.1 hPa

Odvozené měřené 
veličiny

Účinnost 0 ... 120 % 0.1 %

Komínová ztráta 0 ... 99.9 % 0.1 %

Rosný bod spalin 0 ... 99.9 °C 0.1 °C

Určení CO2

(Výpočet z O2)

0 ... CO2 max. ±0.2 obj. % 0.1 obj. % < 40 s.

*Aby se zabránilo absorpci, nesmí maximální doba měření překročit 2 hodiny

Licence pro rádiový přenos BLUETOOTH® u testo 340
Rádiový modul BLUETOOTH®, který používá firma Testo, má licenci pro
následující země a je použitelný pouze v těchto zemích, tzn., že rádiový
přenos BLUETOOTH® se nesmí používat v žádné jiné zemi!

Evropa včetně všech členských zemí EU
Belgie, Bulharsko, Německo, Dánsko, Estonsko, Řecko, Finsko,
Francie, Velká Británie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika,
Turecko, Maďarsko a Kypr.

Evropské země (EFTA)
Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
Mimoevropské země

Kanada, USA, Japonsko, Ukrajina, Austrálie, Kolumbie, El Salvador,
Mexiko, Venezuela, Ekvádor, Nový Zéland, Bolívie, Dominikánská
Republika, Peru, Chile, Kuba, Kostarika, Nicaragua, Korea a Bělorusko.
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Technická data

Všeobecná technická data

Skladovací teplota -20 ... +50 °C

Provozní teplota -5 ... +50 °C

Napájení blok akumulátorů 3.7 V / 2.4 Ah
síťový zdroj 6.3 V / 2 A

Paměť
Maximálně 100 adresářů
Na adresář max. 10 měřicích míst
Na měřicí místo  max. 200 protokolů 

Maximální počet protokolů je určen
počtem adresářů nebo měřicích míst

Displej grafický displej 160 x 240 pixelů

Hmotnost 960 g

Materiál pouzdra TPE PC

Třída krytí IP40

Rozměry 283 x 103 x 65 mm

Záruka
Měřicí přístroj 2 roky
Senzory  CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2: 1 rok 

O2: 1,5 roku
Záruční podmínky https://www.testo.com/guarantee

Rozšíření měřicího rozsahu

Ředění jednotlivých senzorů faktor 5 (standard)

Měření CO (s kompenzací H2)

Měřicí rozsah

700 ppm ... 50.000 ppm

Přesnost

±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)

Rozlišení

1 ppm

Měření COlow (s kompenzací H2) 300 ppm ... 2.500 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 0.1 ppm

Měření NO 500 ppm ... 20.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 1 ppm

Měření NOlow 150 ppm ... 1.500 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 0.1 ppm

Měření SO2 500 ppm ... 25.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 1 ppm

Ředění všech senzorů faktor 2 (volitelné, obj.č. 0440 3350)

Měření O2 Při zapnutém rozšíření měřicího rozsahu všech senzorů: 
±1 obj.% dodatečná chyba 
(0 ... 4.99 obj.%) 
±0.5 obj.% dodatečná chyba 
(5 ... 25 obj.%)

700 ppm ... 20.000 ppm

0.01 obj.%

Měření CO (s kompenzací H2)

0 ... 25 obj.%

±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 1 ppm

Měření COlow (s kompenzací H2) 300 ppm ... 1.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 0.1 ppm

Měření NO 500 ppm ... 8.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 1 ppm

Měření NOlow 150 ppm ... 600 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 0.1 ppm

Měření NO2 200 ppm ... 1.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 0.1 ppm

Měření SO2 500 ppm ... 10.000 ppm ±10 % z nam.h. (dodatečná chyba) 1 ppm

Paliva
definovaná uživatelem 10 volně definovatelných paliv včetně

zkušebního plynu jako paliva

Řízené
membránové čerpadlo
Průtok čerpadlem 0,6 l/min (regulované)
Délka hadice max. 7,8 m (odpovídá dvěma prodloužením 

hadice sondy)
Max. přetlak spalin +50 mbar
Max. podtlak spalin -200 mbar
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testo 350
Produktový Datasheet

Intuitivní ovládání s užitečnými předvolbami v přístroji

Velký grafický barevný displej

Robustní design pro průmyslové použití:  

-  odolný proti znečištění a nárazu díky integrovaným 

gumovým hranám ve tvaru písmene X

- robustní konektory 

-  uzavřené komůrky chrání vnitřek přístroje před 

nečistotami z okolí

Snadná výměna plynových senzorů a rychlý přístup 

k opotřebeným dílům díky servisnímu otvoru

Analyzátor spalin
pro průmysl

testo 350 – profesionální měřicí 
systém pro mobilní měření emisí 
v průmyslu

Přenosný analyzátor spalin testo 350 je ideálním nástrojem 

pro profesionální analýzu spalin. Řídící jednotka  

je obslužnou a zobrazovací jednotkou přístroje testo 350. 

Zobrazení naměřených hodnot probíhá přes grafický 

barevný displej. Pomocí interní paměti lze naměřená data 

přenést z analyzačního boxu do řídící jednotky. V případě 

potřeby může jedna řídící jednotka najednou obsluhovat i 

ovládat více analyzačních boxů. V analyzačním boxu  

se nachází vlastní měřicí technika. Robustní pouzdro 

disponuje integrovanou ochranou proti nárazu. 

Prostoje vzniklé na základě znečištění přístroje  

jsou prakticky vyloučeny díky jeho robustní konstrukci. 

Uzavřené komůrky chrání vnitřek přístroje před nečistotami 

z okolí. Obsluha může probíhat pomocí řídící jednotky  

nebo v přímém propojení s počítačem / notebookem,  

nebo s pomocí bezplatné aplikace přes Váš Smartpone 

(Android) nebo tablet. Analyzační box může  

po naprogramování provádět samostatně měření  

a naměřená data ukládat.

O2

SO2NO2

CO

CO2

COlow NO NOlow

H2S CXHY

www.testo.cz
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Obj. č.

Obj. č.

Příslušenství pro testo 350 (kontrolní jednotka)

Příslušenství pro testo 350 (analyzační box)

0554 1096

0554 4150

0516 3510

0554 3381

0554 1337

Mezinárodní síťový zdroj 100-240 V AC / 6,3 V DC; pro síˇový provoz nebo dobíjení akumulátoru v přístroji

Volitelně senzor CO (s kompenzací H2), 0 ... 10.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Volitelně senzor COlow (s kompenzací H2), 0 ... 500 ppm, rozlišení 0,1 ppm

Volitelně senzor NO, 0 ... 4.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Volitelně senzor NOlow, 0 ... 300 ppm, rozlišení 0,1 ppm

Volitelně senzor NO2, 0 ... 500 ppm, rozlišení 0,1 ppm

Volitelně senzor SO2, 0 ... 5.000 ppm, rozlišení 1 ppm

Volitelně senzor CO2 (NDIR), 0 ... 50 obj.%, rozlišení 0,01 obj.%, infračervený princip měření, vč. měření absolutního 
tlaku, kontroly stavu naplnění jímky kondenzáu a absorpčního filtru CO2 s náhradním plněním

Volitelně senzor CxHy, metan 100 ... 40.000 ppm, propan 100 ... 21.000 ppm, butan 100 ... 18.000 ppm, 
rozlišení 10 ppm; Pellistor je z výroby zkalibrován na metan

Volitelně senzor H2S, 0 ... 300 ppm, rozlišení 0,1 ppm 

Voliteně rádiový modul BLUETOOTH®

Volitelně Peltierova úpravna plynu, vč. hadicového čerpadla pro automatické vyprázdnění jímky kondenzátu

Volitelně proplachovací vzduchový ventil pro dlouhodobé měření, vč. rozšíření měřicího rozsahu s ředicím faktorem 5 
pro všechny senzory

Volitelně rozšíření měřicího rozsahu pro jednolivé senzory s následujícími volitelnými ředicími faktory: 0, 2, 5, 10, 20, 40

Volitelně napěťový vstup 11 ... 40 V

Volitelně speciální čerpadlo plynu pro dlouhodobá měření

Volitelně automatické nulování tlakového senzoru pro kontinuální měření proudění / diferenčního tlaku

Výměnný filtr senzoru NO (1 ks), blokuje vstup SO2

Transportní kufr pro bezpečné a přehledné skladování analyzátoru spalin testo 350, odběrové sondy a příslušenství, roz-
měry 570 x 470 x 210 mm (d x š x v)

Náhradní filtr nečistot pro analyzační box testo 350 (20 ks)

Kabel se svorkami pro baterie a adaptérem pro připojení k napěťovému vstupu analyzačního boxu testo 350

Voliteně rádiový modul BLUETOOTH®

Testo 350 musí být vybaveno sekundárním plynovým senzorem, jinak není přístroj schopný provozu. 
Přístroj je možné dovybavit až 5 dalšími senzory.

Objednací údaje

testo 350 kontrolní jednotka testo 350 analyzační box

Obj. č. 0632 3511 Obj. č. 0632 3510

testo 350 kontrolní jednotka, pro zobrazení 
naměřených dat a ovládání analyzačního boxu,  
vč. interní paměti pro ukládání dat, USB portu,  
přípojky pro datovou sběrnici Testo a akumulátoru

testo 350 analyzační box, vč. senzoru O2,  
senzoru diferenčního tlaku, teplotní sondy  
TE typu K NiCr-Ni a typu S Pt10Rh-Pt, přípojky 
pro datovou sběrnici Testo, teplotního čidla 
nasávaného vzduchu (NTC), spínacího vstupu, 
interní paměti, USB portu a akumulátoru  

Volitelná rozšíření: max. až 6 plynových senzorů 
(CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, CO2 NDIR, 
CXHY, H2S), souprava transportního popruhu.
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Obj. č.PC software a datová sběrnice Testo

0554 3334

0449 0075

0554 3149

0554 0549

0520 0003

0554 0568

0520 0034

0554 3336

0449 0076

na dotaz

0554 0620

Software “testo easyEmission”, vč. propojovací kabelu USB mezi přístrojem a PC.
Funkce: uživatelsky definovatelné intervaly měření, vyčtení naměřených hodnot do Excelu během několika sekund, uži-
vatelsky definovatelná paliva, zobrazení naměřených dat v podobě tabulky nebo grafu, jednoduché přizpůsobení  
protokolu měření specifikacím zákazníka, atd.

Propojovací kabel pro datovou sběrnici Testo mezi řídící jednotku a analyzační box nebo více analyzačních boxů, 
s bajonetovým uzávěrem, délka 2 m

Sestava boxu analogového výstupu, 6 kanálů, 4 ... 20 mA, pro přenos naměř. hodnot do analogové tiskárny,  
např. sestava se skládá z boxu analogového výstupu, propojovacího kabelu datové sběrnice Testo (délka 2 m) 
a ukončovacího členu datové sběrnice Testo.

Rychlotiskárna IRDA s rádiovým infračerveným rozhraním, vč. 1 roličky termopapíru a 4 tužkových baterií (AAA)

Kalibrační certifikát ISO pro spaliny

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentačně stálý

Kalibrační certifikát ISO pro proudění;  
anemometr se žhaveným drátkem, vrtulkový, Prandtl. trubice, kalibrační body 5, 10, 15, 20 m/s

Software “testo easyEmission”, vč. datové sběrnice Testo s propojovacím kabelem USB mezi přístrojem a PC,  
kabel pro datovou sběrnici Testo.  
Je-li např. na datovou sběrnici Testo připojeno více analyzátorů, je možné tyto přes PC řídit a vyčítat (interval měření 
v datové sběrnici je od 1 měření za sekundu).

Propojovací kabel pro datovou sběrnici Testo mezi řídící jednotku a analyzační box nebo více analyzačních boxů, 
s bajonetovým uzávěrem, délka 5 m

Další délky kabelů (až do 800 m) na objednávku.

Tiskárna a příslušenství

Kalibrační certifikáty

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA, vč. 1 roličky termopapíru, akumulátoru a síťového zdroje

Objednací údaje

Obj. č.

Obj. č.

na dotazMulti-licence pro více uživatelů “easyEmission”
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Odběrové sondy

Obj. č.Příslušenství pro standardní odběrové sondy

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Standardní odběrové sondy: modulární spalinové sondy, dostupné ve 2 délkách, 
vč. kónusu pro připevnění, termočlánku NiCr-Ni, hadice 2,2 m a filtru nečistot

Odběrové sondy pro průmyslové motory

Prandtlovy trubice

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

0635 2145

0635 2042

0554 0440

0554 1202

na dotaz

0554 3372

0554 3385

na dotaz

0554 8764

0554 8765

0635 2345

0600 9797

na dotaz

Odběrová sonda, modulární, délka trubice sondy 335 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 500 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Odběrová sonda, modulární, délka trubice sondy 700 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 500 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Odběrová sonda, modulární, délka trubice sondy 335 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Odběrová sonda, modulární, délka trubice sondy 700 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Odběrová sonda, modulární, s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka trubice sondy 335 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Odběrová sonda, modulární, s předřazeným filtrem Ø 14 mm, délka trubice sondy 700 mm,  
vč. kónusu, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 2,2 m)

Prandtlova trubice, ušlechtilá ocel, délka 350 mm, pro měření rychlosti proudění

Prandtlova trubice, ušlechtilá ocel, délka 750 mm, pro měření rychlosti prudění, 
vč. měření teploty, 3-násobné hadice (délka 5 m) a ochranného štítu proti žáru

Připojovací hadice, silikon, délka 5 m, zatížení do 700 hPa (mbar)

Prodloužení hadice, délka 2,8 m

Trubice sondy s předřazeným filtrem Ø 14 mm, volitelná délka až 2500 mm, 
vč. kónusu Ø 8 mm, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax. 1000 °C

Náhradní sintrovaný filtr (2 ks)

Náhradní filtr nečistot pro rukojeť sondy (10 ks)

Trubice sondy, délka 700 mm, vč. kónusu Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Trubice sondy, délka 335 mm, vč. kónusu Ø 8 mm, Tmax 1000 °C

Trubice sondy, délka 700 mm, vč. kónusu Ø 8 mm, Tmax 1000 °C

Prandtlova trubice, ušlechtilá ocel, délka 1000 mm, pro měření rychlosti proudění

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka trubice sondy 60 mm

Trubice sondy s předřazeným filtrem Ø 14 mm, volitelná délka až 2500 mm, 
vč. kónusu Ø 8 mm, termočlánku NiCr-Ni (TI), Tmax. 500 °C

0600 7555

0600 8898

0600 7556

Spalinová sonda pro průmyslové motory, délka trubice sondy 335 mm,  
vč. kónusu, ochranného štítu proti žáru, Tmax. 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 4 m)

Termočlánek pro měření teploty spalin, NiCr-Ni, délka 400 mm, Tmax 1000 °C, kabel (délka 4 m) 
s dodatečnou teplotní ochranou

Spalinová sonda pro průmyslové motory s předřazeným filtrem, délka trubice sondy 335 mm,  
vč. kónusu, ochranného štítu proti žáru, Tmax. 1000 °C a hadice pro měření NO2/SO2 (délka 4 m)

Sondy SO2low pro měření systémů následného zpracování spalin (např. odsiřovací zařízení)

0563 1251

0563 2251

0393 0251

0430 0053

Sada pro měření SO2low, nevyhřívaná:  
senzor SO2low (0 ... 200 ppm, rozlišení 0,1 ppm), speciální odběrová sonda pro SO2low, trubice sondy (délka 735 mm, 
Tmax. 220 °C, Ø 8 mm), hadice (délka 2,35 m), kónus a termočlánek NiCr-N (TI)

Sada pro měření SO2low, vyhřívaná: senzor SO2low (0 ... 200 ppm, rozlišení 0,1 ppm), vyhřívaná průmyslová sonda 
v sadě (0600 7630), vyhřívaná trubice sondy, vyhřívaná odběrová hadice, termočlánek NiCr-Ni (TI)

Náhradní senzor SO2

Náhradní termočlánek
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Odběrové sondy

Obj. č.DetailyPrůmyslové odběrové sondy

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7615

0600 7616

0516 7600

0409 0063

0554 0760

na dotaz

Průmyslová sonda v sadě (1200 °C):
- Nevyhřívaná rukojeť
-  Nevyhřívaná trubice sondy (Tmax 1200 °C)
-  Nevyhřívaná odběrová hadice (délka 4 m), vč. filtru
- TE typu K (délka 1,2 m)

Možnost doobjednat prodlužovací trubici a předřadný filtr.

Průmyslová sonda v sadě (1800 °C):
- Nevyhřívaná rukojeť
-  Nevyhřívaná trubice sondy (Tmax 1800 °C)
- Nevyhřívaná odběrová hadice (délka 4 m), vč. filtru

Pro měření teploty >1370 °C doporučujeme využít ter-
močlánek typu S.

Průmyslová sonda v sadě, vyhřívaná:
 - Vyhřívaná trubice sondy (Tmax 600 °C)
 - Vyhřívaná odběrová hadice (délka 4 m)
 - TE typu K (délka 1,2 m)

Možnost doobjednat prodlužovací trubici a předřadný filtr.

Prodlužovací trubice (1200 °C) pro průmyslovou sondu 
v sadě 1200 °C (0600 7610) a vyhřívanou průmyslovou 
sondu (0600 7630)

Prodlužovací trubici lze našroubovat přímo  
na nevyhřívanou trubici sondy (1200 °C)  
nebo vyhřívanou trubici sondy (600 °C).*

Termočlánek typu K, délka 2,2 m

Předřadný filtr pro průmysl. sondu pro prachové spaliny. 
Předřadný filtr lze našroubovat přímo  
na nevyhřívanou trubici sondy (1200 °C)  
nebo vyhřívanou trubici sondy (600 °C).*

Transportní kufr pro sondy
Vhodný pro všechny nevyhřívané sondy s celkovou  
délkou >335 mm.

Trubice sondy: Tmax. 1200 °C 
Délka 1,0 m, Ø 12 mm 
Materiál 2.4856 slitina 625

Rukojeť: Tmax. 600 °C 
Materiál 1.4404 ušlechtilá ocel

Odběrová hadice: 2-komorová hadice, PTFE 
Délka 4 m

TE: typ K,  
Délka 1,2 m, Ø 2 mm 
Tmax. 1200 °C

Trubice sondy: Tmax. 1800 °C 
Materiál Al2O3 >99,7 % 
Délka 1,0 m, Ø 12 mm

Odběrová hadice: 2-komorová hadice, PTFE 
Délka 4 m

Rukojeť: Tmax. 600 °C 
Materiál 1.4404 ušlechtilá ocel

Trubice sondy: Tmax. 600 °C 
Napájení 230 V / 50 Hz 
Délka 1,0 m, Ø 25 mm  
Vyhřívání 200 °C 
Materiál 1.4404 ušlechtilá ocel

Odběrová hadice: vlnitá hadice, PTFE 
Délka 4,0 m; vnější průměr 34 mm 
Vyhřívání >120 °C

TE: typ K,  
Délka 1,2 m, Ø 2 mm 
Tmax. 1200 °C

Vlnitá hadice, PTFE 
Délka 4,0 m; vnější průměr 34 mm 
Vyhřívání >120 °C

Materiál 1.4571 ušlechtilá ocel

Trubice sondy: Tmax. 1200 °C 
Délka 1,0 m, Ø 12 mm 
Materiál 2.4856 slitina 625

Typ K 
Délka 2,2 m, Ø 2 mm 
Tmax. 1200 °C

Materiál porézní karbid křemíku 
Tmax. 1000 °C,  
Délka 110 mm, Ø 30 mm 
Stupeň filtrace 10 μm

Prodlužovací kabel pro teplotní sondu (délka 5 m), 
mezi přístroj a násuvnou hlavou sondy

Montážní příruba s nastavitelným rychloupínatelným 
zařízením pro všechny odběrové trubice

Vyhřívaná odběrová hadice

0554 3371Náhradní filtr nečistot (10 ks)

* Pro snadné utažení a uvolnění závitu doporučujeme využít keramickou pastu. K dispozici u maloobchodníků.
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Měřicí rozsah Přesnost (±1 digit) Rozlišení

Měření O2 0 ... 25 obj.% ±0,8 % z koncové hodnoty 0,01 obj.% 

Odezva t90

20 sec (t95)

Měření CO  
(s kompenzací H2)*

0 ... 10.000 ppm ±5 % z nam. hod. (200 ... 2.000 ppm)
±10 % z nam. hod. (2.001 ... 10.000 ppm)
±10 ppm (0 ... 199 ppm)

1 ppm CO 40 sec

Měření COlow  
(s kompenzací H2)*

0 ... 500 ppm ±5 % z nam. hod. (40 ... 500 ppm)
±2 ppm CO (0 ... 39,9 ppm)

1 ppm CO 40 sec

Měření NO 0 ... 4.000 ppm ±5 % z nam. hod. (100 ... 1.999 ppm)
±10 % z nam. hod. (2.000 ... 4.000 ppm)
±5 ppm (0 ... 99 ppm)

±1 ppm 30 sec

Měření NOlow 0 ... 300 ppm ±5 % z nam. hod. (40 ... 300 ppm)
±2 ppm (0 ... 39,9 ppm)

±0,1 ppm NO 30 sec

Měření NO2 0 ... 500 ppm ±5 % z nam. hod. (100 ... 500 ppm)
±5 ppm (0 ... 99,9 ppm)

±0,1 ppm 40 sec

Měření SO2 0 ... 5.000 ppm ±5 % z nam. hod. (100 ... 2.000 ppm)
±10 % z nam. hod. (2.001 ... 5.000 ppm)
±5 ppm (0 ... 99 ppm)

±1 ppm 30 sec

Měření CO2 (IR) 0 ... 50 obj.% ±0,3 obj.% 
±1 % z nam. hod. (0 ... 25 obj.%)
±0,5 obj.%  
±1,5% z nam. hod. (25 ... 50 obj.%)

0,01 obj.% (0 ... 25 obj.%)
0,1 obj.% (>25 obj.%)

10 sec

Měření H2S 0 ... 300 ppm 

* H2 se zobrazuje pouze jako indikátor

±5 % z nam. hod. (40 ... 300 ppm)
±2 ppm (0 ... 39,9 ppm)

0,1 ppm 35 sec

Měření CO  
(s kompenzací H2)

1 ppm

Měření COlow 
(s kompenzací H2)

0,1 ppm

Měření NO 1 ppm

Měření NOlow. 0,1 ppm

Měření SO2 1 ppm

Měření CXHY
Metan: 100 ... 40.000 ppm
Propan: 100 ... 21.000 ppm
Butan: 100 ... 18.000 ppm

10 ppm

Homologace rádiového modulu 
analyzátoru spalin testo 350
Rádiový (Bluetooth®) modul společnosti Testo má 
homologaci v následujících zemích, použití v zemích,  
které nejsou na tomto seznamu je zakázáno!
Evropa, vč. EU
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká Republika, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Velká 
Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Turecko
Evropa (EFTA)
Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
Ostatní země
Kanada, USA, Japonsko, Ukraina, Austrálie, Kolumbie, El 
Salvador, Mexico, Venezuela, Ekvádor, Nový Zéland, Bolivie, 
Dominikánská Republika, Peru, Chile, Kuba, Kostarika , 
Nikaragua, Korea, Bělorusko

Technická data

Technická data pro testo 350 (kontrolní jednotka)

Technická data pro testo 350 (analyzační box)

testo 350  
(kontrolní jednotka)

Provozní teplota -5 ... 45 °C 

Skladovací teplota -20 ... 50 °C 

Typ baterie Lithiový akumulátor

Životnost baterie 5 h (bez rádiového přenosu)

Paměť 2 MB (250.000 hodnot)

Hmotnost 440 g

Rozměry 88 x 38 x 220 mm

Třída krytí IP40

Sestava boxu 
analog. výstupu (mA)

-5 ... 45 °C 

-20 ... 50 °C 

–

–

–

305 g

200 x 89 x 37 mm

–

Samostatné ředění s volitelným ředicím 
faktorem (x2, x5, x10, x20, x40)

RozlišeníPřesnost
(±1 digit)

Měřicí rozsah

2.500 ... 50.000 ppm 1 ppm

0,1 ppm

1 ppm

500 ... 2.500 ppm

1.500 ... 20.000 ppm

0,1 ppm300 ... 1.500 ppm

1 ppm

Měření NO2 0,1 ppm

Měření H2S 0,1 ppm

500 ... 25.000 ppm

500 ... 2.500 ppm

200 ... 1.500 ppm

RozlišeníPřesnost
(±1 digit)

Měřicí rozsah

Ředění všech senzorů (faktor 5)
Při aktivovaném ředění všech senzorů se na displeji nezobrazují hodnoty 
pro O2, CO2-(IR) a CXHY.

±2 % z nam. hod. 
(další nejistoty)

Závisí na vybraném 
ředicím faktoru

Závisí na vybraném 
ředicím faktoru

±5 % z nam. hod. 
(další nejistoty) 
Měřicí rozsah tlaku 
-100 ... 0 mbar 
(na špičce hrotu 
sondy)
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Měřicí rozsah Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

Účinnost 0 ... 120 % 0,1 % (0 ... 120 %)

Odezva t90

Odezva t90Měřicí rozsah1Měřený parametr Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

Metan 100 ... 40.000 ppm

Min. požad. obsah 
O2 ve spalinách

Faktor 
odezvy2

1

1,5

2

Propan 100 ... 21.000 ppm

Butan 100 ... 18.000 ppm

2 % + 
(2x n. h. metanu)

2 % + 
(5x n. h. propanu)

2 % + 
(6,5x n. h. butanu)

Komínová ztráta 0 ... 99,9 % qA 0,1 % qA (-20 ... 99,9 % qA)

Výpočet CO2 0 ... CO2 max obj.% 
CO2

Vypočítáno z O2 ±0,2 obj.% 0,01 obj.% CO2 40 s

Dif. tlak 1 -40 ... 40 hPa ±1,5 % z nam. hod. (-40 ... -3 hPa)
±1,5 % z nam. hod. (3 ... 40 hPa)
±0,03 hPa (-2,99 ... 2,99 hPa)

0,01 hPa (-40 ... 40 hPa)

Dif. tlak 2 -200 ... 200 hPa ±1,5 % z nam. hod. (-200 ... -50 hPa)
±1,5 % z nam. hod. (50 ... 200 hPa)
±0,5 hPa (-49,9 ... 49,9 hPa)

0,1 hPa (-200 ... 200 hPa)

Rychlost proudění 0 ... 40 m/s 0,1 m/s (0 ... 40 m/s)

Absolutní tlak  
(volitelně při osa-
zeném IR senzoru)

-600 ... 1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

Výpočet rosného 
bodu spalin

0 ... 99,9 °Ctd 0,1 °Ctd (0 ... 99,9 °Ctd)

TE Typu K (NiCr-Ni) -200 ... 1.370 °C ±0,4 °C (-100 ... 200 °C)
±1 °C (-200 ... -100,1 °C)
±1 °C (200,1 ... 1.370 °C)

0,1 °C (-200 ... 1.370 °C)

Teplotní čidlo 
nasávaného vzduchu 

-20 ... 50 °C ±0,2 °C (-10 ... 50 °C) 0,1 °C (-20 ... 50 °C)

Technická data

Technická data pro testo 350 (analyzační box)

Technická data pro senzor CxHy

1 Dodržování spodní hranice výbušnosti (LEL) je povinné.
2 Senzor HC je z výroby zkalibrován pro metan. Možná uživatelská kalibrace na jiný plyn (propan nebo butan).

Obecná technická data

Rozměry 330 × 128 × 438 mm

Hmotnost 4.800 g

Skladovací teplota -20 ... 50 °C

Provozní teplota -5 ... 45 °C

Materiál pouzdra ABS

Paměť 250.000 hodnot

Napájení Síťový zdroj AC, 100-240V (50/60 Hz)

Napěťový vstup 11 ... 40 V

Max. prach. zatížení 20 g/m³ prachu ve spalinách

Výpoč. rosného bodu 0 ... 99 °Ctd

Max. přetlak max. 50 mbar

Max. podtlak min. -300 mbar

Obj. průtok čerpadla 1 l/min. se sledováním průtoku

Délka hadice max. 16,2 m (odpovídá 5 prodloužením 
hadice sondy)

Max. vlhkost. zatížení 70 °C teplota rosného bodu na vstupu 
přívodu měřeného plynu analyzačního boxu

Spínací vstup Napětí: 5 ... 12 V  
(náběžná / sestupná strana) šířka pulzu: >1 s 
Zátěž: 5 V / max. 5 mA, 12 V / max. 40 mA

Záruka
Přístroj 2 roky
Senzory CO, NO, NO2, SO2, H2S, CXHY: 1 rok 

O2: 1,5 roku  
CO2-IR: 2 roky

Smluvní podmínky https://www.testo.com/guarantee

Třída krytí IP40

Kapacita akumulátoru Při max. zatížení cca 2,5 h

<400 ppm 
(100 ... 4.000 ppm)
<10% z nam. hod.  
(>4.000 ppm)

10 ppm <40 sec
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Příklady objednávky

Měření emisí u  
průmyslových motorů

Obj. č.

testo 350 kontrolní jednotka 0632 3511

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

testo 350 analyzační box 0632 3510

Volitelně senzor CO (s kompenzací H2),  
0 ... 10.000 ppm

Volitelně senzor NO, 0 ... 4.000 ppm

Volitelně senzor NO2, 0 ... 500 ppm

Volitelně Peltierova úpravna plynu, vč. čerpadla

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

Volitelně proplachovací vzduchový ventil

Volitelně rozšíření měřicího rozsahu

Odběrová spalinová sonda pro průmyslové motory 0600 7555

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA 0554 0620

PC software easyEmission 0554 3334

Mezinárodní síťový zdroj 0554 1096

Transportní kufr 0516 3510

Servis průmyslových pecí 

Obj. č.

testo 350 kontrolní jednotka 0632 3511

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

testo 350 analyzační box 0632 3510

Volitelně senzor CO (s kompenzací H2),  
0 ... 10.000 ppm

Volitelně senzor NO, 0 ... 4.000 ppm

Volitelně senzor NO2, 0 ... 500 ppm

Volitelně senzor SO2, 0 ... 5.000 ppm

Volitelně Peltierova úpravna plynu, vč. čerpadla

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

Volitelně rozšíření měřicího rozsahu

Odběrová sonda, modulární 0600 8764

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA 0554 0620

PC software easyEmission 0554 3334

Mezinárodní síťový zdroj 0554 1096

Transportní kufr 0516 3510

Měření spalin u plynových turbín 

Obj. č.

testo 350 kontrolní jednotka 0632 3511

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

testo 350 analyzační box 0632 3510

Volitelně senzor COlow (s kompenzací H2),  
0 ... 500 ppm

Volitelně senzor NOlow, 0 ... 300 ppm

Volitelně senzor NO2, 0 ... 500 ppm

Volitelně Peltierova úpravna plynu, vč. čerpadla

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

Volitelně proplachovací vzduchový ventil

Volitelně rozšíření měřicího rozsahu

Odběrová spalinová sonda pro průmyslové motory 0600 7555

Tiskárna testo BLUETOOTH®/IRDA 0554 0620

PC software easyEmission 0554 3334

Mezinárodní síťový zdroj 0554 1096

Transportní kufr 0516 3510

Analýza tepelných procesů 

Obj. č.

testo 350 kontrolní jednotka 0632 3511

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

testo 350 analyzační box 0632 3510

Volitelně senzor CO (s kompenzací H2),  
0 ... 10.000 ppm

Volitelně senzor CO2 (NDIR) , 0 ... 50 obj.%

Volitelně senzor NO, 0 ... 4.000 ppm

Volitelně senzor NO2, 0 ... 500 ppm

Volitelně Peltierova úpravna plynu, vč. čerpadla

Volitelně rádiový modul BLUETOOTH®

Průmyslová sonda v sadě (1200 °C) 0600 7610

PC software easyEmission 0554 3334

Mezinárodní síťový zdroj 0554 1096

Transportní kufr 0516 3510
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Tlak
Stlačený vzduch

362



Měřicí technika pro tlak

Měřicí technika pro tlak
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Prvek citlivý na tlak

Absolutní tlak (Pabs)
Tlak, který se vztahuje ke vzdu-
choprázdnému prostoru vesmíru 
(nulový tlak), je označován jako 
absolutní tlak. 
Absolutní tlak je označován  
indexem „abs“.

Různé druhy tlaku

Princip měření
Při konstrukci tlakoměrů se téměř vždy používá princip působení tlaku 
na definovanou plochu. Je tím odvozována z měření síly.
Platí potom následující vztah:

Diferenční tlak,  
rozdíl tlaků (∆p)
Při rozdílu dvou tlaků p1 a p2 mlu-
víme o rozdílu tlaků (∆p= p1-p2). 
Pokud rozdíl mezi dvěma tlaky 
představuje měřenou veličinu, 
pak mluvíme o diferenčním tlaku 
(p1.2). 

Atmosférický rozdíl tlaků,  
pozitivní přetlak
Při atmosférickém rozdílu tlaků 
(pe) se jedná o rozdíl mezi abso-
lutním tlakem (pabs) a aktuálním 
atmosférickým tlakem (pe = pabs - 
pamb). Zde se zkrátka mluví  
o pozitivním přetlaku.

Atmosférický tlak vzduchu (Pamb)
Tady se jedná o nejdůležitější tlak pro život na zemi. Atmosférický  
tlak vychází z hmotnosti atmosféry, která obklopuje Zemi. Atmosféra 
sahá do výšky cca 500 km. Až do této výšky (absolutní tlak Pabs = nula) 
tlak vzduchu neustále klesá. Kromě toho je atmosférický tlak  
vzduchu ovlivňován kolísáním počasí. V průměru je Pamb na hladině 
moře 1013,25 hektopascalů (hPa) nebo milibarů (mbar / normální  
tlak podle DIN 1343). V případě počasí s vysokým nebo nízkým tlakem 
může být kolísání až ±5 %.

Prvek citlivý na tlak

Prvek citlivý na tlak

Tlak (p) =
Síla (F)

Plocha (A)

měřený tlak

měřený tlak 2měřený tlak 1

měřený tlak
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Tlakoměry

Druhy tlakoměrů

Výhody elektrických tlakoměrů
U tlakoměrů s elastickou pružinou dochází k výchylce 1–3 mm.  
U elektrických tlakových senzorů činí změna tvaru pouze několik µm. 
Díky této velmi malé mechanické deformaci vykazují elektrické tlakoměry 
/ tlakové senzory vynikající dynamické chování a nízké materiálové 
namáhání. To má za následek vysokou odolnost proti změnám zatížení  
a dlouhodobou stabilitu. Elektrické tlakoměry je také možné vyrábět  
ve velmi malých rozměrech.

Další výhodou je přesná čitelnost displeje. Při dnešním stavu techniky 
je přesné měření tlaku stále důležitější. Přesné měřicí přístroje mají 
přesnost ±0,05 % z konečné hodnoty. U mechanických tlakoměrů  
již nelze takové přesnosti odečítat kvůli chybě paralaxy a mechanickému 
chování pružin. Elektrické přesné měřicí přístroje s LCD displejem mají 
rozlišení v rozsahu tisícin 0,001. 

Kapalinové měřicí přístroje
– Trubicový U-manometr
– Manometr s nakloněnou trubicí
– Vícekapalinový manometr
– Plovákový manometr

Kompenzátory tlaku s bariérovými tekutinami

Pístové tlakoměry
– Pístové tlakoměry s pružinovými písty
– Pístové kompenzátory tlaku

Tlakoměry s elastickou pružinou

Elektrické tlakové senzory  
a tlakoměry
– Principy senzorů s tenzometry (DMS)
– Principy senzorů s měřením vzdálenosti
– Přístroj pro měření kompresních tlaků
– Ionizační tlakoměr
– Třecí manometr

Pa hPa/mbar

Pa

hPa/mbar

kPa

MPa

bar

psi

mmH2O

inH2O

mmHg

inHg

kPa MPa bar psi mmH2O inH2O mmHg inHg

1

0.01

0.001

0.000001

0.00001

0.0001451

0.102

0.004016

0.007501

0.0002953

100

1

0.1

0.0001

0.001

0.0145

10.2

0.4016

0.7501

0.0295

1.000

10

1

0.001

0.01

0.14505

102

4.016

7.501

0.2953

1.000.000

10.000

1.000

1

10

145.05

102.000

4.016

7.501

295.3

100.000

1.000

100

0.1

1

14.505

10.200

401.6

750.1

29.53

6.895

68.948

6.895

0.006895

0.0689

1

704.3

27.73

51.71

2.036

9.807

0.09807

0.009807

0.000009807

0.00009807

0.001422

1

0.0394

0.0734

0.002891

249.1

2.491

0.2491

0.0002491

0.002491

0.0361

25.4

1

1.865

0.0734

133.3

1.333

0.1333

0.0001333

0.001333

0.0193

13.62

0.5362

1

0.0394

3.386

33.864

3.386

0.003386

0.0339

0.4912

345.9

13.62

25.4

1

Tabulka pro přepočet nejdůležitějších jednotek tlaku
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Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu 

Přehled měřičů spotřeby stlačeného vzduchu Testo

Konstrukce

Průměr

Měřicí rozsah

Speciální funkce

testo 6448

Mobilní vpichovací sonda

testo 6446/6447

S integrovaným vstupním a výstupním 
úsekem nebo trubkovými svorkami

testo 6441–6444

S integrovaným vstupním 
a výstupním úsekem

DN40-DN300DN15 … DN250DN15 / DN25 / DN40 / DN50

0 ... 160 m/s (vysoká rychlost)
0,25 ... 75 Nm3/h (1:300)

0,3 ... 27500 Nm³/h0,25 ... 700 Nm³/h

• Možnost montáže pod tlakem
• Maximální flexibilita díky různým

výstupům signálu
• Ochrana proti zpětnému rázu

a kulový ventil zajišťují
bezpečnou a rychlou instalaci

• Průměr potrubí lze zadat
pomocí tlačítka

• Možnost vyjmutí sondy
pod tlakem

• Maximální flexibilita díky různým
výstupům signálu

• Integrované vytvoření součtu
• Ovládací menu 

s LED displejem

• Přesně umístěný senzor v měřicí
sekci s definovaným vnitřním
průměrem

• Maximální flexibilita 
díky různým výstupům signálu

• Integrované vytvoření součtu
• Ovládací menu 

s LED displejem
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Princip měření

Optimální princip měření...
... pro standardní měření objemového průtoku 
stlačeného vzduchu je termické měření  
hmotnostního toku. Pouze ten
– je nezávislý na procesním tlaku a teplotě
– nevytváří trvalou tlakovou ztrátu

Za tímto účelem jsou dva, sklem pasivované 
keramické senzory, speciálně vyvinuté  
pro náročné aplikace stlačeného vzduchu  
vystaveny procesní teplotě a spojeny  
v Wheatstoneově mostu.

Proč je měření hmotnostního průtoku  
nezávislé na tlaku a teplotě?
Objem je při rostoucím tlaku komprimován. 
Hmota zůstává naproti tomu nezměněná,  
jak ukazuje vedlejší obrázek. Z toho vyplývá,  
že za kolísajících tlakových podmínek  
je vhodné pouze použití měření hmotnostního 
toku.
Zároveň je kompenzací zabráněno, aby měla 
vliv teplota. To znamená, že naměřenou  
hodnotu lze optimálně použít v celém definovaném 
rozsahu procesní teploty.

Jak se hmotnostní tok stává standardním 
objemovým průtokem?
Standardní objemový průtok je nejdůležitějším 
měřítkem pro uživatele stlačeného vzduchu. 
Nevztahuje se k aktuálních okolním 
podmínkám, ale k pevným hodnotám; podle 
DIN ISO 2533 jsou to hodnoty 15 ° C  
/ 1013 hPa / 0% rv. Přístroj testo 6440 dělí  
hodnotu hmotnostního toku standardní hustotou, 
která je všeobecně 1,225 kg / Nm³. Výsledkem 
je standardní hodnota objemového průtoku 
nezávislá na tlaku a teplotě. 
Při porovnávání naměřených hodnot s jinými 
měřicími systémy je třeba dávat pozor na to, 
aby všechny hodnoty odkazovaly na stejné 
standardní podmínky; jinak je nutný přepočet. 

Wheatstonův
most

m
[kg/h]

hmotnostní
tok

27 °C 20 °C
Zahřívání Rh

Bez zahřívání; RT přijímá 

teplotu plynu

Regulace: konstantní přehřátí

m malý

m velký

Ih musí použít jen nízký topný výkon  
 (= Rh * Ih

2)

Ih musí použít vysoký topný výkon

tzn. Ih je míra hmotnostního toku

Komprese snižuje objem, ale ne hmotnost:

Pouze měření hmotnostního toku dává správné hodnoty, pokud je pod tlakem

P = 1 bar

V = 10 m³
rho = 1,4 kg/m³

m = 14 kg

P = 5 bar

V = 2 m³
rho = 7 kg/m³

m = 14 kg

14 kg/h Měření hmotnostního toku

Měření objemového průtoku

14 kg/h

2 m³/h10 m³/h

f (T), tedy nezávislý na teplotě

f (P), tedy nezávislý na tlaku

f (T), rovněž nezávislý na teplotě

f (P), rovněž nezávislý na tlaku

Standardní hustota, 
konstantní veličina

podle DIN ISO 2533
15 °C / 1013 hPa / 0 %rv
tzn. rhoN = 1,225 kg/Nm³

m
[kg/h]

hmotnostní
tok

[Nm³/h]
standardní 
objemový 

průtok

Princip měření
testo 6440

Výstupní veličina
testo 6440

1

rhoN
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Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu 

Spotřebitel

Podezření na únik, 
pokud  ...

Detekce a odstranění (průběžně, ne 1x ročně)

průtok > 0
průtok stoupá

... i přes nečinnost:
... i přes nezměněnou aplikaci:

Podíl úniků: 25...40 %

225...360 MWh
à 15 Cent / kWh

= 33.750...54.000 Euro
= podíl úniků 

na provozních nákladech

150 kW
6000 h

= 900.000 kWh

úniky

zpracování

elektrická energie

Proud, voda, plyn Stlačený vzduch

Náklady „se ztratí“ v
– nákladech na proud
– nákladech na údržbu
– často: v celkových nákladech

Transparentnost nákladů díky 
měřidlům
Jasné rozdělení nákladů na
– oddělení
– výrobky ...

Stlačený vzduch =
„plíživý spotřebitel zisku“

Proč potřebuje průmysl měřiče spotřeby 
stlačeného vzduchu?
Pro média jako je proud, voda nebo také plyny 
existuje v každém průmyslovém podniku  
naprostá transparentnost: hlavní měřiče 
odrážejí, jaká množství jsou čerpána;  
decentralizované měřiče ukazují, jak jsou 
spotřeby rozloženy. 
Naproti tomu je stlačený vzduch vyráběn  
a distribuován interně, aniž by bylo známo, 
kolik je ho celkem a v jednotlivých oblastech 
spotřebováno. Bez těchto znalostí však  
neexistuje žádný lék na to, aby se odstranily 
úniky a aby se docílilo úspornější spotřeby.

Úniky – vysoký faktor nákladů
Nezávislé studie, například Fraunhofer-Institut 
během měřicí kampaně „Efektivita stlačeného 
vzduchu“, ukázaly, že 25 až 40 % vyrobeného 
stlačeného vzduchu se plýtvá ve formě úniků. 
Již otvory o průměru 3 mm jimiž dochází  
k úniku vedou k nákladům ve výši 3 000 Euro/rok.
Spočítáme-li vedle vynaložených provozních 
nákladů také potřebné další investice,  
je součet proplýtvaných prostředků  
v průměrném průmyslovém podniku více než 
100 000 Euro za rok.

Detekce úniků s testo 6440
K netěsnostem dochází u více než 96 %  
potrubí velikosti DN50 a menší. Mohou za to 
především netěsné hadice, armatury, spojky  
a jednotky údržby.
Přístroj testo 6440, nainstalovaný před  
jednotlivými stroji nebo skupinou strojů, 
detekuje i ty nejmenší objemové průtoky 
stlačeného vzduchu.Ty upozorňují na úniky, 
pokud se vyskytnou během nečinnosti zařízení. 
I překročení známých maximálních objemových 
průtoků s nezměněným profilem spotřebitele 
je známkou netěsností. Proto jsou integrované 
spínací výstupy testo 6440 v praxi optimálními 
signalizátory úniku. 

Úspora nákladů na stlačený vzduch
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Zpracování

Snížení nákladů přidělením  
podle původce
Stlačený vzduch je výhodný, ale také velmi 
drahý nositel energie. Pokud však vysoké 
náklady zatěžují pouze „blok nákladů“ 
ve formě režijních nákladů, nemá osoba 
odpovědná za zařízení motivaci se kvůli 
snižování nákladů angažovat. Pokud se však 
na druhé straně zaznamenává spotřeba 
stlačeného vzduchu v každém systému 
jednotlivě, je osoba odpovědná za zařízení 
motivována ke snížení úniků a k provádění 
opatření na úsporu spotřeby. 

Testo 6440 zde nabízí optimální podporu tím, 
že má integrován totalizér (funkce sčítání). 
Celková spotřeba může být odečtena přímo 
na zařízení nebo nahlášena do řídicí jednotky 
prostřednictvím spotřebních impulsů. 
Alternativně jsou k dispozici také spínací  
výstupy, které jsou závislé na spotřebovaném 
množství a mohou monitorovat maximální 
spotřebu v závislosti na čase nebo nezávisle 
na čase.

Rozložení zátěže ve špičce pomáhá 
zabránit investicím do expanze. 
Růst může být drahý: expandující průmyslové 
podniky (příklad: nový závod D) jsou nuceny 
rozšířit výrobu stlačeného vzduchu.
Analýza zatížení ve špičce založená  
na měřičích stlačeného vzduchu pomáhá 
těmto investicím zabránit. Protože je známo, 
kdy ke které spotřebě dochází, lze ji cíleně, 
takže kapacita stávající výroby stlačeného  
vzduchu je dostatečná. Důsledkem jsou 
značné úspory kromě kompresorů  
i v potrubním systému.

Ochrana hodnotných spotřebičů 
stlačeného vzduchu před příliš vysokým 
nebo příliš nízkým zásobováním
Spotřebiče stlačeného vzduchu potřebují 
minimální zásobování stlačeným vzduchem, 
aby podaly požadovaný výkon. Některé 
spotřebiče musí být navíc před příliš vysokým 
přísunem chráněny. V kritických případech 
na tom dokonce závisí záruka ze strany 
výrobce zařízení. Oba tyto úkoly sledování 
řeší optimálně testo 6440 pomocí obou svých 
spínacích výstupů. Pro kontinuální ochranu 
Vaší investice.

Investice, provoz a personál

Náklady na stlačený vzduch celkem: 245.000 Přiřazení podle původce

• Motivace osob odpovědných za zařízení k šetření
• Numerický základ pro energetický management nebo ekologický audit podle ISO 14 000

Zařízení A

96.500 Euro

63.500 Euro

85.000 Euro

Zařízení B

Zařízení C

Denní profil spotřeby stlačeného vzduchu

Nm³/h

Nm³/h

Kapacita existujících 
kompresorů při zátěži 
ve špičce 

(Hodnotný) spotřebič stlačeného vzduchu

Nm³/h

Čas

Ochrana investice

Dobrá oblast

Ztráta záruky kvůli přetížení nebo 
nedostatečnému zásobování

Včasné varování alarmem
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Měřiče průtoku stlačeného vzduchu 
testo 6441 – 6444:  

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0
m/s

Tabs

T0

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0 m/s
Tabs

T0

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0
m/s

Tabs

T0

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0 m/s
Tabs

T0

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0
m/s

Tabs

T0

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN200

DN150

DN100

DN80

DN50

DN40

DN25

DN15

0
1

10

100

1000

10000

0,1 1 10 100 1000

DN50

DN40

DN25

DN15

0

Nm3/h

V

Nm3/h

VVV

Nm/s
Pabs

P0 m/s
Tabs

T0

Optimální menu obsluhy:  
snadné – a kompletní!
Chcete změnit fyzikální jednotky (Nm³/h, Nl/
min, Nm³, °C)? Mají se stanovit parametry  
pro výstupy signálů? Mají se vyčíst hodnoty 
min. / max.? Má se signál tlumit nebo zpozdit? 
Má se totalizátor resetovat?
Všechny tyto funkce a mnoho dalších jsou  
shrnuty v menu se snadnou obsluhou.
Praxe je naším měřítkem - LED displej je velmi 
dobře čitelný i ve strojních halách, lze jej 
otáčet o 180 ° a menu zobrazení / obsluhy lze 
také vypnout a uzamknout.

Maximální flexibilita: testo 6440 nabízí 
potřebné signály pro každou aplikaci
Podle aplikace lze zadat parametry dvěma 
výstupům signálů (viz obr. vpravo dole).  
Je tím umožněno mapovat každou aplikaci:
– měření spotřeby (impulzní výstup)
– sledování spotřeby (počítadlo s předvolbou,
tj. spínací výstup závislý na množství, časově 
nebo časově nezávislý)
– sledování úniků (spínací výstup závislý
na objemovém průtoku nebo analogový výstup)
– měření průtoku (analogový výstup)

Součet (totalizátor) i bez další  
vyhodnocovací jednotky
Přístroj testo 6440 je vybaven integrovanou  
funkci sumarizace (množství spotřeby, 
například v Nm³), kterou lze využít  
jak na displeji, tak jako u impulzního výstupu 
nebo spínacího výstupu.
Porovnejte si sami: jiní výrobce potřebují  
pro tyto důležité funkce další, externí  
vyhodnocovací jednotky. Tyto drahé investice 
a kabeláž si s přístrojem testo 6440 ušetříte.

4 alternativy (volně konfigurovatelné)

Spínací
výstup

Spínací
výstup

Impulzní
výstup*

Impulzní
výstup*

Spínací
výstup 4...20 mA 4...20 mASpínací

výstup

testo 6440
konektor M12

* Alternativně může být použit jako spínací výstup závislý na součtu 
(čítač s předvolbou)

Aplikace

Výstupy
signálů

Snadná obsluha pomocí 
pouhých 2 tlačítek  

Přehled menu

Mód
měření

Výstup 1
(OUT 1)

Výstup 2
(OUT 2)

Rozšířené
funkce

Mód
měření

Dobře čitelný LED displej
(displej lze otočit o 180°)

... (s.o.)

= Nm³ před posledním resetem

1
Detekce

úniků

4...20 mA +
Sledování

mezních hodnot
v SPS

Spínací
výstup

závislý na čase
(ON, jestliže se 
před časem T
dosáhne GW)

nebo

4...20 mA +
S v SPS

4...20 mA

Impulz +
počítání v SPS

nebo

4...20 mA +
Sledování

mezních hodnot
v SPS

1 spínací
výstup MIN

1 spínací
výstup MAX

nebo

2
Měření-
spotřeby

3
Management

zatížení ve špičce

4
Sledování

min. / max.

5
Dávkování

Nm³/h Nm³ Nm³/h Nm³/h Nm³

t t t
0 24 hod.

Stop

MAX

MIN

4...20 mA +
S v SPS

Impulz +
počítání v SPS

nebo

Spínací
výstup

(ON, jakmile 
se dosáhne GW)

nebo

Příklad:
Při 100 Nm³/h je jmenovitý průměr potrubí DN40 
ještě použitelný.
Výsledek je cca 21 Nm/s.
Při P = 8 bar (116 psi) to odpovídá skutečnému 
proudění 2,6 m/s.

Oblast příliš vysokého proudění (>120 Nm/s)

Tabs = procesní teplota (°C) +273,15
T0 = standardní teplota, zde 15 °C
P0 = standardní tlak, zde 1013,25 hPa
Pabs = procesní tlak, zde (hPa)
Pozor! Jmenovitý průměr byl vždy použit jako vnitřní průměr.
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Měřiče průtoku stlačeného vzduchu 
testo 6441 – 6444:  

Testo nabízí čtyři kompaktní modely pro čtyři nejčastější DN pro stlačený vzduch v průmyslu

Pro všechny důležité průměry: měřič 
průtoku stlačeného vzduchu testo 6440
Testo 6440 nabízí nejkompaktnější design  
ve čtyřech variantách průměrů ve spojení  
s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou, 
která poskytuje všechny požadované výstupy 
signálu. 
Integrovaný vstupní a výstupní úsek umožňuje 
optimální přesnost. 
Termický keramický senzor pasivovaný sklem 
nabízí robustnost a velmi rychlou odezvu.

Promyšlený design od senzoru k pouzdru
Na rozdíl od vpichovacích sond od konkurence 
má senzor přístroje testo 6440 v potrubí přesně 
známou a vždy stejnou polohu. U vpichovacích 
sond vede již pouhé pootočení vůči kolmici  
o 5° k 5 %-ním chybám měření.
U přístroje testo 6440 není integrován pouze 
vstupní a výstupní úsek (u DN40 / DN50:  
zkrácená délka). Tyto délky trubek navíc nemají 
žádné nerovnosti (např. vybrání příruby). 
Přístroj testo 6440 díky mnoha chytrým 
detailům v designu zajišťuje, že profil proudění 
zůstává konstantní a je možné docílit optimální 
přesnosti.

Definované nastavení vnitřního průměru  
a objemového toku pro maximální přesnost
Právě u malých průměrů hraje znalost vnitřního 
průměru rozhodující roli, když má být docíleno 
přesného měření standardního objemového 
průtoku.
Komerční vpichovací sondy měří proudění 
a odvodí objemový průtok jeho násobením 
plochou průřezu. Jak je znázorněno  
na obrázku, i standardizovaná potrubí  
se mohou lišit, pokud jde o jejich vnitřní 
průměr, takže jsou možné chyby až 50 %. 
Naproti tomu má přístroj testo 6440 přesně 
známý průměr - a je kalibrován přímo na standardní 
objemový průtok, nikoli na průtok! 

0,25 až 75 Nm³/h

testo 6441
(DN 15) (½“)

0,75 až 225 Nm³/h

testo 6442
(DN 25) (1“)

2,3 až 700 Nm³/h

testo 6444
(DN 50) (2“)

1,3 až 410 Nm³/h

testo 6443
(DN 40) (1½“)

Díky promyšlené konstrukci nabízí testo 6440 optimální profil proudění

Přesné umístění 
senzoru v měřicím 
úseku

Měřicí úsek: senzor je integrován
ve vstupním a výstupním úseku Žádné pootočení senzoru

Žádné nerovnosti v měřicím úseku 
(např. vybrání příruby)

Uklidnění proudění díky 
přímým úsekům potrubí pootočení o 5° > 5% chyba

Obvyklá měření

Vnitřní průměr se může velmi měnit

Zdroj: Zpráva VDI 1681/2002

testo 6440:
přesně známý vnitřní DN

Daný
jmenovitý 

průměr

è  velké chyby měření

testo 6441-6444 - převodníky průtoku stlačeného vzduchu
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Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6446/47 
pro velké průměry potrubí

testo 6447 – s vyjmutím sondy pod tlakem
Tato varianta nabízí všechno, co poskytuje testo 6446 
- a navíc možnost vyjmutí sondy pod tlakem.

Právě u velkých jmenovitých průměrů se jedná 
o důležitá potrubí se stlačeným vzduchem, často
dokonce o hlavní přívod po úpravě. Disponibilita 
zařízení je tím proto velmi důležitá. Zatímco pro jiné 
aplikace měření je z tohoto důvodu zapotřebí bypass, 
u testo 6447 se používá jednoduše patentované 

šroubení - celý senzor i s elektronikou je tedy možné vyjmout i pod tlakem. 

Rekalibrace, čištění, výměna – bez odstávky zařízení ... a také bez bypassu!

Vyjmutí sondy pod 
tlakem díky patentova-
nému šroubení, uzavírá 
těsně až do PN16

Montáž: svařený spoj 
na navařené přírubě 
Compac, beztlakový 
proces

154 mm

H

testo 6446 – přesvědčivé standardní řešení
Na trhu najdete řadu měřičů průtoku stlačeného 
vzduchu pro velké jmenovité průměry, které jsou 
v provedení vpichovací sondy. Na první pohled 
mají tato řešení určitý šarm, jelikož je jejich 
montáž poměrně jednoduchá.

Pootočení sondy o několik stupňů ovšem 
způsobuje enormní chyby měření. V praxi  
to má za následek výrazně větší nepřesnosti, 

než se mohou jevit při pohledu na technické údaje.

Firma Testo tuto problematiku vyřešila přístrojem testo 6446:  
díky mechanicky velmi přesnému měřicímu bloku je termický senzor 
umístěn vždy přesně - horizontálně, vertikálně a ve vztahu k úhlu 
náklonu! 

testo 6446 testo 6447

Údaje specifické pro průměr

DN*
mm

DN
inch

Délka
vstupního úseku mm

(bez překážek)

Délka L (mm)
testo 0699 

644x

D
mm

F
mm

H
mm

Délka
výstupního úseku 

mm

Hmotnost
(g)*

Impulzní
hodnota

Nm³/Imp.

Měřicí rozsah
Nm³/h

*Udávané hmotnosti se vztahují na testo 6447, u testo 6446 je třeba od hodnoty hmotnosti odečíst 1000 g.

Definovaná instalace 
umístění s přesným 
umístěním
-> minimální chyba 
měření

Mechanická ochrana 
proti neoprávněné 
demontáži, 
zabezpečení proti 
pootočení

Všechny varianty s displejem
– zobrazení průtoku a
– zobrazení spotřeby

Možnost využití dvou výstupů současně: 
– impulzní výstup
– analogový výstup
– spínací výstup

D

66,5 mm

L F

6,5 mm

65

80

100

125

150

200

250

2½

3

4

5

6

8

10

975

1200

1500

1875

2250

3000

3750

124

130

130

136

140

140

148

70,3

82,5

107,1

131,7

159,3

207,3

260,4

12

15

15

18

20

20

24

125

141

165

205

235

290

335

325

400

500

625

750

1000

1250

1

1

10

10

10

10

10

9.300

11.560

13.740

21.620

26.400

36.980

49.400

6 ... 2.000

9 ... 2.750

15 ... 4.440

23 ... 7.000

33 ... 10.000

58 ... 17.500

92 ... 27.500
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Převodníky diferenčního tlaku

Přehled převodníků diferenčního tlaku

Klima 
budov

Kritické 
klima

Procesy
plnění

Čisté 
prostory

Vysoušecí
procesy

Využijte našich výhod:
• Testo nabízí jedinečnou koncepci kalibrace, validace a kvalifikace (více informací na www.testo.cz)
• Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a analýzu šetří čas a náklady při uvádění do provozu a při údržbě
• Automatická justáž nuly zaručuje vysokou přesnost nezávislou na teplotě a dlouhodobou stabilitu

testo 6321 (∆P)

testo 6351 
(∆P, m/s, Nm/h)

testo 6381 (∆P, m/s, 
Nm/h, %rv, °C)

testo 6383 
(∆P, %rv, °C)
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Princip funkce automatické justáže nuly u převodníků diferenčního tlaku Testo

Automatická justáž nuly pro vysokou 
přesnost a dlouhodobou stabilitu
U velmi nízkých tlaků (rozsah měření 10 Pa 
nebo 50 Pa) hraje stabilita nuly převodníků 
diferenčního tlaku mimořádnou roli. Zatímco 
běžné převodníky diferenčního tlaku vyžadují 
ruční dodatečnou justáž nuly, je nová série 
převodníků od firmy Testo vybavena  
automatickou justáží nuly, která je řízena  
mikroprocesorem. Zajišťuje závislost  
tlakového senzoru na nízké teplotě a zaručuje 
tak uživateli vysokou přesnost a dlouhodobou 
stabilitu.
U automatické justáže nuly magnetický ventil 
zajišťuje, aby byly obě strany tlakového senzoru 
vystaveny v cyklickém intervalu stejnému tlaku. 
To zajišťuje maximální stabilitu u procesů  
v čistých prostorech! Normální měření Justáž nuly

Magnetický ventil
otevřený

Magnetický ventil
zavřený

tlakový senzor tlakový senzor

magnetický 
ventil

magnetický 
ventil
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Převodníky diferenčního tlaku

Měření diferenčního tlaku 
v aplikacích u čistých prostor

Přívod vzduchu přes 
HEPA / ULPA filtry

Odsávaný vzduch typicky:  
(50 ... 500 výměn vzduchu / h)

Laminární proudění 
např. 0,5 m/s

Venkovní 

Kritická zóna
Normální zóna

Udržování tlaku v čistých prostorech

Čistý prostor

Ať už se jedná o čistý prostor, šedý prostor, 
operační sál nebo plnicí zařízení:
Velmi nízké diferenční tlaky se musí udržovat 
mezi různými místnostmi nebo zónami,  
aby se zabránilo kontaminaci znečištěným 
vzduchem.

Z tohoto důvodu je zapotřebí kontinuální 
měření a regulace těchto nízkých diferenčních 
tlaků (podle normy pro čisté prostory  
ISO 14644: 5 až 20 Pa).
To musí být každoročně prokazováno podle 
ISO 14644 (vůči nulovému potenciálu  
a sousedním prostorům).

V nemocnicích a výzkumných laboratořích 
brání pokles tlaku (podtlak) šíření  
choroboplodých zárodků a prachu.

Přetlak v plnicím prostoru udržuje hygienické 
podmínky při plnění v potravinářství a farmacii.

Definované tlakové rozdíly mezi čistým prostorem 
a vedlejšími prostory zajišťují kvalitu prostoru.
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Převodníky diferenčního tlaku pro čisté prostory

Měřené veličiny

Volitelné měřicí rozsahy

Pouzdro

Oblast použití

Obvyklé místo instalace 
v čistém prostoru

Sítě přes Ethernet – Integrace převodníku do ethernetové sítě zákazníka
– Integrace převodníku do systému monitorování měřených dat, jako např. testo Saveris

testo 6383

Diferenční tlak
Volitelně: vlhkost/teplota

testo 6381

Diferenční tlak
Rychlost proudění
Objemový průtok
Volitelně: vlhkost/teplota

testo 6351

Diferenční tlak
Rychlost proudění
Objemový průtok

10 Pa ... 10 hPa10 Pa ... 1000 hPa50 Pa ... 2000 hPa

Ploché pouzdro z ušlechtilé oceli 
pro instalaci pod omítku (panelový 
design)

Kovové pouzdroPlastové pouzdro

Kritické zóny: podomítková  
instalace na zeď v čistém prostoru

Normální zóna nebo venkovní zónaNormální zóna nebo venkovní zóna

Sledování diferenčního tlaku 
mezi čistými prostory (volitelně: 
současné měření teploty a vlhkosti)

Sledování přetlaku a podtlaku v 
čistých prostorech, na operačních 
sálech a v izolačních prostorech

Dodatečné sledování vlhkosti 
a teploty v čistých prostorech 
(volitelně)

Sledování diferenčního tlaku 
mezi čistými prostory (volitelně: 
současné měření teploty a vlhkosti)

Sledování diferenčního tlaku  
u procesů plnění a u lakovacích 
zařízení

Sledování vysoušecích procesů

Sledování diferenčního tlaku 
mezi čistými prostory

Sledování diferenčního tlaku 
při procesech plnění

Kritická klimatizační technika 
(klimatizační a ventilační zařízení)
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Be sure.

Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo 

pro použití s chytrými telefony / tablety

Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění a objemového průtoku 

(ve spojení s Pitotovou trubicí - volitelné příslušenství)

Snadná konfigurace a stanovení objemového průtoku

Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy 

testo Smart Probes App

Menu měření pro zkoušku těsnosti včetně alarmů

Magnetické uchycení pro snadnější manipulaci

Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytrým telefonem 
ovládaný přístroj pro 
měření diferenčního tlaku

testo 510i

Přístroj pro měření diferenčního tlaku testo 510i,  

v kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem,  

je vhodný pro měření tlaku plynu na hořáku, tlakové  

ztráty na ventilátorech a filtrech a pro zkoušku těsnosti  

na plynovém potrubí. Testo 510i lze navíc využít i pro  

určení rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku.

Díky aplikaci testo Smart Probes App nainstalovanou 

na Vašem mobilním zařízení, můžete pohodlně odečítat 

naměřené hodnoty, rychle a jednoduše nastavit měření 

objemového průtoku a spolehlivě určit časovou a bodovou 

střední hodnotu. Aplikace také obsahuje menu měření  

pro zkoušku těsnosti včetně alarmů. Všechna naměřená 

data jsou zobrazena ve formě grafu nebo tabulky. Protokoly 

měření lze poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu PDF 

nebo XLS.

hPa

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 510i Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 510i
testo 510i, chytrým telefonem ovládaný přístroj 
pro měření diferenčního tlaku, vč. sady hadic  
(Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem, baterií  
a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 1510

Typ senzoru Tlakový

Měřicí rozsah -150 ... 150 hPa

Přesnost 
(±1 digit)

±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) 
±(0,2 hPa + 1,5 % z nam. h.) (1 ... 150 hPa)

Rozlišení 0,01 hPa

Obecná technická data

Kompatibilita Vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžaduje mobilní zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Typ baterie 3x mikro-tužkové baterie AAA

Životnost baterií cca 150 hodin

Rozměry 148 x 36 x 23 mm

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy 
testo Smart Probes App
Aplikace promění Váš chytrý telefon / tablet  
v displej přístroje testo 510i. Ovládání měřicího 
přístroje a stejně tak zobrazení naměřených 
hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení  
skrze aplikaci pro chytré sondy Testo na Vašem 
chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle  
na místě měření. Aplikaci můžete navíc použít  
pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj 
fotografie a komentáře a vše odeslat pomocí 
emailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS  
a Android.

Příslušenství       Obj. č.

Chytré pouzdro testo (klimatizace) pro uložení a přepravu: testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i 
a testo 905i, rozměry: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr (služba od třetího) 31 0302 0433

Pitotova trubice, délka 350 mm, průměr 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu

Pitotova trubice, délka 500 mm, průměr 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu

0635 2145

0635 2045
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Pitotova trubice, délka 1 000 mm, průměr 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu 0635 2345
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8 volitelných jednotek pro tlak: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg,

psi, inch H2O, inch Hg

2 volitelné jednotky pro proudění vzduchu: m/s, fpm

Integrovaná kompenzace hustoty

Podsvícený display

Hodnoty Max. / Min. a funkce Hold

Tisk naměřených hodnot včetně data / času a hodnot min. / max.

Měření
diferenčního tlaku

testo 512 – profesionální přístroj 
pro měření tlaku a proudění vzduchu

hPa

m/s

Přístroj testo 512 pro měření diferenčního tlaku

je k dispozici ve čtyřech rozdílných variantách:

- Měřicí rozsah 0 ... 2 hPa

- Měřicí rozsah 0 ... 20 hPa

- Měřicí rozsah 0 ... 200 hPa

- Měřicí rozsah 0 ... 2 000 hPa

(bez měření proudění vzduchu a měření Pascalů)

Přístroj testo 512 současně zobrazuje tlak a proudění

vzduchu (kromě varianty od 0 ... 2000 hPa) na velkém,

dobře čitelném a podsvícenem displeji. Naměřené hodnoty

mohou být vytisknuty přímo na místě měření a to včetně

data / času, nebo minimální a maximální hodnoty.

Měřicí přístroj testo 512 má dvě přepínatelné jednotky 

pro proudění vzduchu, pro tlak je zde k dispozici dokonce

osm jednotek.

U přístroje testo 512 je možné potlačit špičky pomocí

individuálního výpočtu klouzavé střední hodnoty. Přístroj

nabízí integrovanou kompenzaci hustoty. Zobrazená aktuální

hodnota se může na displeji podržet pomocí tlačítka HOLD

a naměřené minimální a maximální hodnoty mohou 

být na přístroji zobrazeny nebo uloženy do paměti. 

Ochranné pouzdro TopSafe (volitelně) chrání přístroj 

v drsném průmyslovém prostředí před nečistotami, nárazy

nebo stříkající vodou.

Be sure.

www.testo.cz
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Typ snímače - senzor diferenčního tlaku

Společná technická data

Skladovací teplota -10 ... 70 °C

Provozní teplota 0 ... 60 °C

Měřené médium Všechny neagresivní plyny

Displej 2-řádkový LCD

Typ baterie 9V článková baterie, 6F22

Životnost baterie 120 h

Auto-Off 10 min

Hmotnost 300 g

Rozměry 202 x 57 x 42 mm

Záruka 2 roky

Měřící rozsah 0 ... 2 hPa
2 ... 17,5 m/s
395 ... 3 445 fpm

0 ... 20 hPa
5 ... 55 m/s
985 ... 10 830 fpm

Přesnost (±1 digit) 0,5 % z koncové hodnoty 0,5 % z koncové hodnoty

Rozlišení 0,001 hPa
0,1 m/s
0,1 fpm

0,01 hPa
0,1 m/s
0,1 fpm

Přetížení ±10 hPa ±200 hPa

0 ... 200 hPa
10 ... 100 m/s
1970 ... 19 690 fpm
0,5 % z koncové hodnoty

0,1 hPa
0,1 m/s
0,1 fpm
±2 000 hPa

0 ... 2 000 hPa

0,5 % z koncové hodnoty

1 hPa

±4 000 hPa

1 2 3 4

testo 512

Přístroj pro měření diferenčního tlaku

testo 512 0...2 hPa/mbar

testo 512 0...200 hPa/mbar

testo 512 0...20 hPa/mbar

testo 512, diferenční tlakoměr s měřicím
rozsahem 0 ... 2 hPa, vč. baterie a výstupního
protokolu z výroby

testo 512, diferenční tlakoměr s měřicím
rozsahem 0 ... 200 hPa, vč. baterie a výstupního
protokolu z výroby

testo 512, diferenční tlakoměr s měřicím
rozsahem 0 ... 20 hPa, vč. baterie a výstupního
protokolu z výroby

testo 512, diferenční tlakoměr s měřicím
rozsahem 0 ... 2000 hPa, vč. baterie a výstupního
protokolu z výroby

Obj.č. 0560 5126

Obj.č. 0560 5128

Obj.č. 0560 5127

1

3

2

0...2000 hPa/mbar 
bez měření proudění vzduchu a Pascalů
testo 5124

Be sure.

Obj. č.: 0560 5129 
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31 0302 0433

0516 0221

0635 2145

31 0302 0434

0520 0095

0516 0210

0635 2045

0516 1201

0635 2345

0554 0440

Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr

TopSafe, chrání před nárazem a nečistotami

Pitotova trubice, délka 350 mm, Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu

Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr, přesnost 0,2 % a lepší

ISO kalibrace - relativní, diferenční tlakoměr, 3 body

Příruční brašna pro měřicí přístroj a sondu

Pitotova trubice, délka 500 mm, Ø 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu

Transportní kufr pro měřicí přístroj a sondy (454 x 316 x 111 mm)

Pitotova trubice, délka 1 000 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění vzduchu

Propojovací hadice, silikon, délka 5 m, maximální zatížení do 700 hPa (mbar)

Kalibrační protokoly

Měření Pitotovou trubicí

0515 0025Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie

0554 0549

0554 0568

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační, dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených
hodnot - až 10 let

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

Tiskárna a příslušenství

Transport a ochrana

Příslušenství

testo 512 Be sure.
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testo 512 Be sure.
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Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty 

2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření

tlaku a teploty

Přímý výpočet rychlosti proudění a objemového průtoku

Přímé nulování zobrazovaných hodnot tlakových sond

Zobrazení hodnot Hold, Max. a Min.

Jednoduché ukládání dat s orientací na místo měření,

analýza, archivování a dokumentace pomocí

volitelného počítačového softwaru

Bodové a časové vytváření průměrné hodnoty

Diferenční tlakoměr

521 – přesné měření pomocí Pitotovy trubice

hPa

°C

Přístroje testo 521-1/-2/-3 jsou velmi přesné diferenční

tlakoměry s interním senzorem. Obě varianty testo 521-1

a testo 512-2 mají měřicí rozsah 0 ... 100 hPa, jsou však

k dispozici ve dvou třídách přesnosti:

- testo 521-1: přesnost 0,2% z koncové hodnoty

- testo 521-2: přesnost 0,1% z koncové hodnoty

Interní tlakový senzor měří ve spojení s Pitotovou trubicí

rychlosti proudění  5 ... 100 m/s.

Testo 521-3 disponuje měřicím rozsahem 0 ... 2,5 hPa

a bez problémů měří i ty nejmenší diferenční tlaky.

Jeho vysoká přesnost a rozlišení 0,1 Pa dělají přístroj

ideálním pro měření diferenčních tlaků v čistých prostorách.

Interní tlakový senzor ve spojení s Pitotovou trubicí měří

rychlosti proudění 1 ... 20 m/s. Všechny varianty jsou navíc

vybaveny dvěma vstupy pro připojení dalších sond pro

měření tlaku a teploty. Pro tento účel je k dispozici široká

škála sond.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 521

Diferenční tlakoměr

Výhody testo 521

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

Testo 521-1, diferenční tlakoměr 0...100 hPa,
vč. baterie a výstupního protokolu z výroby

Testo 521-2, diferenční tlakoměr 0...100 hPa,
vč. baterie a výstupního protokolu z výroby

Testo 521-3, diferenční tlakoměr 0...2,5 hPa, vč. baterie
a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 5210 Obj.č. 0560 5211

Obj.č. 0560 5213

Testo 521-1/-2 s interním senzorem 0...100 hPa / 0,1%

Přístroj testo 521-1/-2 se orientuje na přesná měření

diferenčního tlaku v oblasti VAC, jako je například pokles

tlaku na filtrech, kontrola venitlátorů a odsávacích zařízení.

Pro měření Pitotovou trubicí v rozsahu 5...100 m/s použijte

testo 521-1/-2.

Testo 521-3 s interním senzorem 0...2,5 hPa

S přístrojem testo 521-3 se měří velmi malé diferenční tlaky

do 2,5 hPa. Vysoká přesnost a rozlišení 0,1 Pa směřují

přístroj ideálně pro měření v čistých prostorách nebo pro

kontrolu komínového tahu. Přístroj testo 521-3 umožňuje 

ve spojení s Pitotovou trubicí přesné měření rychlosti

proudění v rozsahu 1...20 m/s.

• Integrovaná sonda diferenčního tlaku

• 2 libovolně osaditelné vstupy sond pro tlak a teplotu

• Velký výběr sond

• Dokumentace na místě měření

• Jednoduchá správa naměřených hodnot přes počítač

• 2-řádkový displej s textovou podporou při obsluze

• Podsvícený displej

• Síťový konektor / rychlé nabíjení akumulátorů

• Rychlospojky M8x0,5

Jednoduchá správa naměřených
hodnot přes počítač

Kontrola převodníků pomocí
rozhraní 4...20 mA

2 libovolně osaditelné vstupy sond
pro tlak a teplotu

Be sure.
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testo 521

Další výhody testo 521

• Sondy diferenčního tlaku do 1 000 hPa

• Sondy absolutního tlaku do 2 000 hPa

• Sondy relativního tlaku do 400 bar

• Teplotní sondy od -200 ... 1 250 °C

Dlouhodobé sledování i při dynamických měřeních

(pouze testo 521-1/-2)

• Naměřená data lze ukládat jednotlivě nebo jako sady

měření; Je možné přitom volit interval měření (0,04 sekund,

1 sekunda ... 24 hodin) a počet hodnot, které mají být

uloženy; Maximální kapacita paměti je kolem 100 kB

(cca 25 000 naměřených hodnot)

• Dynamická měření lze v přístroji ukládat v intervalu měření

od 0,04 sekundy – při větším objemu dat aktivujte přes

počítač Měření on-line

Velký výběr sond

Senzor diferenčního tlaku je v testo 521 pevně zabudovaný.

Přes libovolně osaditelné vstupy lze připojit až dvě další

sondy:

Dokumentace na místě měření:

• Jednotlivé protokoly měření je možné vytisknout pomocí

tiskárny protokolů, bez nepříjemného propojování

kabelem, přímo na místě měření

• Dlouhodobě čitelný termopapír umožňuje dokumentaci

naměřených dat po dobu až 10 let

Výhody během měření

• Menu s krátkým textem mimořádně usnadňuje obsluhu

přístroje

• Na velkém dvouřádkovém LCD-displeji jsou zobrazovány

dva měřicí kanály, pomocí tlačítka se šipkou se přepíná

na vypočítávanou měřenou veličinu

• Nulování sondy relativního tlaku a diferenčního tlaku

probíhá přímo přes tlačítko P=O

• Při měření tlaku lze volit mezi následujícími jednotkami:

mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr a psi

• Tlačítko pro Hold, Max, Min a Mean

• Hands-free: TopSafe (ochrana proti nárazu),

vč. transportního popruhu a magnetické destičky

pro upevnění přístroje

Jednoduchá správa naměřených hodnot přes počítač

• Uložená naměřená data lze pomocí softwaru komfortně

vyhodnocovat a dále zpracovávat

• Naměřené hodnoty je možné s pomocí softwaru

zobrazovat on-line

Be sure.

Měření Pitotovou trubicí

U přístroje testo 521-2 dosáhnete interním tlakovým

senzorem s přesností 0,1 % z koncové hodnoty přesné

výsledky měření v rozsahu 5...100 m/s:

• Přesnost (při 5 m/s): 0,32 m/s

• Přesnost (při 20 m/s): 0,09 m/s

• Přesnost (při 50 m/s): 0,05 m/s

Ve spodním rozsahu proudění 1...12 m/s dosáhnete vysoké

přesnosti s externě připojitelnou sondou 100 Pa. Pomocí

dvoumembránové techniky je plně eliminována závislost 

na poloze. Změny polohy nemají vliv na výsledek měření:

• Přesnost (při 1 m/s): 0,09 m/s

• Přesnost (při 5...8 m/s): 0,03 m/s
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testo 521

Technická data

Typ senzoru

Piezosenzitivní
tlakový senzor

Měřicí rozsah 0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2)
0 ... 2,5 hPa (testo 521-3**)

±0,2 % z konc. hod. (testo 521-1)
±0,1 % z konc. hod. (testo 521-2)

±0,5 Pa (0 ... 20 Pa)
±(0,5 Pa ± 0,5 % z nam. hod.)
(20,1 ... 250 Pa) (testo 521-3**)

Přesnost
(±1 digit)*

Keramický senzor
pro externí
tlakové sondy

-1 ... 400 bar

±0,2 % z konc.
hod.

Rozlišení 0,01 hPa (testo 521-1/-2)
0,1 Pa (testo 521-3**)

Statický tlak 2 000 hPa (testo 521-1/-2)
100 hPa (testo 521-3**)

Přetížení 300 hPa (testo 521-1/-2)
50 hPa (testo 521-3**)

Nulování Do 2,5 hPa (testo 521-1/-2)
Do 0,5 hPa (testo 521-3**)

Piezosenzitivní tlakový
senzor pro externí
tlakové sondy

0 ... 2 000 hPa

±0,1 % z nam. hodn.

0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)
0,1 hPa (0638 1847,
0638 1647)

NTC

-40 ... 150 °C

±0,2 °C 
(-10 ... 50 °C)
±0,4 °C 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C0,01 bar

Typ K
(NiCr-Ni)

-200 ... 1 370 °C

±0,4 °C 
(-100 ... 200 °C)
±1 °C 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

* Údaje přesnosti platí pouze pro přístroj bez připojené sondy

Be sure.

Technická data testo 521-1/-2/-3

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Provozní teplota 0 ... 50 °C

Typ baterie 9 V (6LR61)

Životnost baterie Při dlouhodobém provozu s vnitřním
tlakovým senzorem: 30 hod;
s akumulátory: 10 hod

Hmotnost 300 g

Rozměry 219 x 68 x 50 mm

Materiál pláště ABS

Napájení Baterie / akumulátory, síťový zdroj 12 V

Připojení Hadice: vnitřní průměr 4 mm;
vnější průměr 6 mm

Displej LCD-displej se symbolem
7-segmentový displej

Interval aktualizace
na displeji

2x za sekundu;
při rychlém měření 4x za sekundu

Interval měření Od 0,04 sekundy

Záruka 2 roky

Připojení k PC Rozhraní RS232

Paměť 100 kB (cca 25 000 naměřených hodnot)

Ostatní Síťový zdroj a nabíjení akumulátorů v přístroji;
automatické rozpoznání všech připojených sond;
9 volitelných měrných jednotek: mbar, hPa, bar,
Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

** Senzor není vhodný pro dlouhodobá měření
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testo 521

Příslušenství

Obj. č.Další příslušenství a náhradní díly

Transport a ochrana

Tiskárna a příslušenství

Software a příslušenství

Kalibrační protokoly

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

31 0302 0433

0409 0178

31 0302 0434

0554 1711

31 0302 0435

0520 0095

31 0102 0101

31 0102 0111

31 0103 0101

31 0103 0111

0554 0568

Síťový zdroj pro kompaktní sušičku plynu a analyzátor spalin

TopSafe (ochranné pouzdro), vč. transportního popruhu, stojánku a ochrany měřicího přístroje proti prachu, 
nárazu a poškrábání

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie, 
pro tisk naměřené hodnoty na místě

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr

Kabel RS232, propojovací kabel pro přenos dat mezi měřicí přístroj a počítač (1,8 m) 

Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr, přesnost 0,2 % a lepší

Ethernetový adaptér, RS 232 - ethernet vč. softwarového ovladače, síťového zdroje, umožňuje komunikaci dat v síti

Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr, přesnost 0,05 % a lepší

ISO kalibrace - relativní, diferenční tlakoměr, 3 body

Další kalibrace tlaku na dotaz

Prvotní akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

ISO kalibrace číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let

0515 0025Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie

Be sure.

Příslušenství sond

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0554 0441

0409 0202

0600 1693

Připojovací kabel, délka 1,5 m, pro sondu s násuvnou hlavou - k měřicímu přístroji, materiál pláště PUR

Připojovací kabel, délka 5 m, pro sondu s násuvnou hlavou - k měřícimu přístroji, materiál pláště PUR

Propojovací hadice, silikon, délka 5 m

Souprava připojovacích hadic 2x 1 m, šroubová, vč. 1/8" šroubení, tlakotěsné do 20 bar

Připojovací kabel, délka 2,5 m, pro tlakové sondy 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adaptér pro připojení termočlánků NiCr-Ni a sond s volnými konci
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Provozní teplota.: 0 ... 50 °C (s kompenzací)
Připojení: násuvná hlava, zapotřebí připojovací kabel 0430 0143 nebo 0430 0145 

testo 521

Sondy

Typ sondy

Přesná tlaková sonda, 100 Pa, 
v robustním kovovém obalu s ochranou
proti nárazu, vč. magnetu pro rychlou
fixaci, pro měření diferenčního tlaku 
a rychlosti proudění (ve spojení 
s Prandtlovou trubicí)

Tlaková sonda, 10 hPa, v robustním
kovovém obalu s ochranou proti
nárazu, vč. magnetu pro rychlou fixaci,
pro měření diferenčního tlaku 
a rychlosti proudění (ve spojení 
s Prandtlovou trubicí)

Tlaková sonda, 100 hPa, v robustním
kovovém obalu s ochranou proti
nárazu, vč. magnetu pro rychlou fixaci,
pro měření diferenčního tlaku 
a rychlosti proudění (ve spojení 
s Prandtlovou trubicí)

Měřící
rozsah

Obrázek

0 ... 100 Pa

0 ... 10 hPa

0 ... 100 hPa

Přesnost

±(0,3 Pa ± 0,5 % 
z nam. hod.)

±0,03 hPa

±0,5 % z nam. hod.
(20 ... 100 hPa)
±0,1 hPa (0 ... 20 hPa)

Přetížení

50 hPa

50 hPa

300 hPa

Statický
tlak

100 hPa

1 000 hPa

1 000 hPa

Nulování

do 20 Pa

do 0,4 hPa

do 4 hPa

Obj. č.

0638 1347

0638 1447

0638 1547

Sonda diferenčního tlaku

Be sure.
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testo 521

Sondy

Typ sondy

Typ sondy

Typ sondy

Pitotova trubice, délka 350 mm, průměr 7 mm,
ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění
ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347 / 0638 1447
/ 0638 1547 nebo s testo 521 s vnitřním senzorem

Pitotova trubice, délka 500 mm, průměr 7 mm,
ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění
ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347 / 0638 1447
/ 0638 1547 nebo s testo 521 s vnitřním senzorem

Pitotova trubice, délka 1 000 mm, ušlechtilá ocel, 
pro měření rychlosti proudění

Pitotova trubice, ušlechtilá ocel, délka 500 mm, 
pro měření rychlosti proudění, vč. měření teploty, 
pro tlakové sondy 0638 1345/...1445/...1545

Pitotova trubice, ušlechtilá ocel, délka 1 000 mm, 
pro měření rychlosti proudění, vč. měření teploty, 
pro tlakové sondy 0638 1345/...1445/...1545

Nízkotlaká sonda z ušlechtilé oceli,
odolné všem chladícím médiím, 
do 10 bar

Provozní teplota: -40 ... 100 °C; 0 ... 70 °C (s kompenzací)
Připojení: násuvná hlava, zapotřebí připojovací kabel 0409 0202
Závit 7/16" UNF

Vysokotlaká sonda z ušlechtilé oceli
vhodné pro všecha chladiva, do 30 bar

Obrázek

Obrázek

Provozní teplota

Měřicí 
rosah

Měřicí
rosah

Obrázek

0 ... 600 °C

0 ... 600 °C

0 ... 600 °C

-40 ... 600 °C

-40 ... 600 °C

Typ sondy

Typ K
(NiCr-Ni)

Typ K
(NiCr-Ni)

-1 ... 10 bar

-1 ... 30 bar

Přesnost

±1 % z konc. hod.

±1 % z konc. hod.

Přetížení

25 bar

120 bar

Nulování

do 0,1 bar

do 0,3 bar

Obj. č.

Obj. č.

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 2140

0635 2240

0638 1741

0638 1841

Pitotovy trubice

Rovná Pitotova trubice

Sondy relativního tlaku (kompatibilní s médiem)

350 mm

500 mm

1 000 mm

500 mm

1 000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Be sure.

Obj. č.
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* Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1/2 na -40 ... 1 000 / 1 200 °C.

testo 521

Sondy

** Připojení: násuvná hlava, zapotřebí připojovací kabel 0430 0143 nebo 0430 0145.

Be sure.

Typ sondy

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou**

Ponorná/vpichovací sonda 
s velmi rychlou odezvou 
pro měření v kapalinách**

Ponorná/vpichovací sonda 
s velmi rychlou odezvou 
pro vysoké teploty**

Rozměry
trubice sondy/špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

-200 ... 300 °C

-200 ... 600 °C

-200 ... 1100 °C

Přesnost

třída 2*

třída 1*

třída 1*

t99

3 s

1 s

1 s

Obj. č.

0604 0194

0604 0493

0604 0593

Teplotní sondy

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm 

Ø 10 mm
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Diferenční tlakoměr s rozsahem 0 ... 2 000 hPa

s kompenzací teploty

2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty

Přímé nulování hodnot zobrazovaných tlakovými sondami

Zobrazení hodnot Hold, Max. a Min.

Jednoduché ukládání dat s orientací na místo měření

Analýza, archivování a dokumentace pomocí volitelného

počítačového softwaru

Měření úniku (pokles tlaku za období)

Kontrola poklesu tlaku v zásobnících, potrubích, atd.

Diferenční tlakoměr

testo 526 – měření tlaku pro všechny
rozsahy měření

hPa

°C

Přístroj testo 526-1/-2 je velmi přesný diferenční tlakoměr

s interním senzorem. Jeho měřicí rozsah je 0...2 000 hPa.

Tento přístroj se optimálně hodí pro kontrolu tlaku u citlivých

průmyslových procesů a je nabízen ve 2 třídách přesnosti:

- testo 526-1: přesnost 0,1% z koncové hodnoty

- testo 526-2: přesnost 0,05% z koncové hodnoty

Přístroj testo 526-1/-2 je navíc vybaven dvěma vstupy pro

připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty. Pro tento

účel je v nabíce široká škála sond. 

Speciálně pro zkoušku těsnosti u zásobníků je v testo 526-1

a testo 526-2 možné přes integrované kontrolní menu

provádět kompletní měření . Závěrečné zpracování

naměřených dat přes software nebo vytištění pomocí

tiskárny umožňuje dokumentaci tlakové zkoušky. 

Be sure.

www.testo.cz
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Diferenční tlakoměr

Výhody testo 526-1 a testo 526-2

testo 526-1 testo 526-2

Testo 526-1, diferenční tlakoměr 0...2 000 hPa,
vč. rychlospojek, baterie a výstupního protokolu
z výroby

Testo 526-2, diferenční tlakoměr 0...2 000 hPa,
vč. rychlospojek, baterie a výstupního protokolu
z výroby

Obj.č. 0560 5280 Obj.č. 0560 5281

Testo 526-1 s vnitřním senzorem

0 ... 2 000 hPa / 0,1 %

Testo 526 je ideální diferenční tlakoměr pro průmyslové

aplikace. Procesy lze měřit a sledovat s přesností 0,1 %

z koncové hodnoty.

Testo 526-2 s velmi přesným vnitřním senzorem

0 ... 2 000 hPa / 0,05 %

Testo 526 je ideální diferenční tlakoměr pro citlivé

průmyslové aplikace. Kritické procesy lze velmi přesně měřit

a kontrolovat s přesností do 0,05 % z koncové hodnoty.

• Integrovaná sonda diferenčního tlaku

• 2 volně osaditelné vstupy pro tlakové a teplotní sondy

• Velký výběr sond

• Dokumentace na místě měření

• Jednoduchá správa naměřených hodnot přes počítač

• 2-řádkový displej s navigací v menu s textovou podporou

• Podsvícený displej

• Síťový konektor / rychlé nabíjení akumulátorů

• Rychlospojky M8x0,5

Jednoduchá správa naměřených
hodnot přes počítač

Kontrola převodníků s rozhraním
4...20 mA

2 volně osaditelné vstupy pro
tlakové a teplotní sondy

Be sure.

391



testo 526

Další výhody testo 526-1 a testo 526-2

• Sondy diferenčního tlaku do 1 000 hPa

• Sondy absolutního tlaku do 2 000 hPa

• Sondy relativního tlaku do 400 bar

• Teplotní sondy od -200 ... 1 250 °C

Velký výběr sond

Senzor diferenčního tlaku je v přístroji testo 526 pevně

zabudovaný. Přes libovolně osaditelné vstupy lze připojit

až dvě další sondy:

Dokumentace na místě měření:

• Jednotlivé protokoly měření je možné vytisknout pomocí

tiskárny protokolů, bez nepříjemného propojování

kabelem, přímo na místě měření

• Dlouhodobě čitelný termopapír umožňuje dokumentaci

naměřených dat po dobu až 10 let

Jednoduchá správa naměřených dat přes počítač

• Uložená naměřená data lze pomocí softwaru komfortně

vyhodnocovat a dále zpracovávat

• Naměřené hodnoty jsou pořízeny a je možné je pomocí

softwaru zobrazovat on-line

• V menu rychlého měření lze zaprotokolovat on-line

tlakové rázy v intervalu měření 0,045 sekund. Poněvadž

se tlakové rázy objevují ve většině případů nepředvídaně,

je možné definovat přes funkci spouštěcího obvodu

pravidlo, které tlakové rázy odfiltruje a odloží je pro

uživatele zvlášť do odpovídajícího registru

Kontrola převodníků s rozhraním 4...20 mA

K rozhraní 4...20 mA je možné připojit jakékoliv převodníky

nebo cizí sondy (v provedení 2 nebo 4 vodičové techniky,

napětí 18 V). Škálování probíhá přes ruční přístroj.

Velká výhoda: připojený převodník nepotřebuje vlastní

napájení, to je zajištěno přes tlakoměr nebo testo 526.

Snadno provedená dlouhodobá kontrola

• Naměřená data lze ukládat jednotlivě nebo jako sady

měření. Je možné přitom volit interval měření

(0,04 sekund, 1 sekunda ... 24 hodin) a počet hodnot,

které mají být uloženy. Maximální kapacita paměti

je cca 25 000 naměřených hodnot

• Naměřené hodnoty se ukládají pod individuálním

označením pro místa měření (max. 99 míst měření),

se zárukou jejich znovunalezení

• Při velkých objemech dat lze přes počítač aktivovat

Měření on-line

Be sure.
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Technická data

Všeobecná technická data testo 526-1/-2

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Provozní teplota 0 ... 50 °C

Typ baterií 9 V (6LR61)

Životnost baterie Při dlouhodobém provozu s vnitřním
tlakovým senzorem: 30 hod.
S akumulátory: 10 hod.
Se zinko-uhlíkovým článkem: 18 hod.

Hmotnost 300 g

Rozměr 219 x 68 x 50 mm

Materiál pouzdra ABS

Napájení Batterie / 12 V

Připojení Hadice: vnitřní Ø 4 mm
Vnější Ø 6 mm

Displej LCD-displej se syboly, 
7-segmentové zobrazení a bodová matrice

Interval aktualizace
na displeji

2x za sekundu;
při rychlém měření 4x za sekundu

Interval měření Od 0,04 sekundy

Záruka 2 roky

Připojení k PC Rozhraní RS232

Paměť 100 kB (cca 25 000 naměřených hodnot)

Ostatní Síťový zdroj a nabíjení akumulátorů 
v přístroji
Automatické rozpoznání všech připojených
sond
9 volitelných měrných jednotek: mbar, hPa,
bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

Typ senzoru

Piezosenzitivní
tlakový senzor

Keramický senzor
pro externí
tlakové sondy

Měřicí rozsah 0 ... 2 000 hPa -1 ... 400 bar

Přesnost 
(±1 digit)*

±0,1 % z konc. hod.
(testo 526-1)
±0,05 % z konc. hod.
(testo 526-2)

±0,2 % z konc. hod.

Rozlišení 0,1 hPa 0,01 bar

Statický tlak 2 000 hPa

Přetížení 3 000 hPa

Nulování Do 50 hPa

Piezosenzitivní tlakový
senzor pro externí
tlakové sondy

0 ... 2 000 hPa

±0,1 % z nam. hod.

0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)
0,1 hPa (0638 1647;
0638 1847)

NTC

-40 ... 150 °C

±0,2 °C
(-10 ... 50 °C)
±0,4 °C 
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... 1370 °C

±0,4 °C
(-100 ... 200 °C)
±1 °C
(zbytek rozsahu)

0,1 °C

**Údaje přesnosti platí pouze pro přístroj bez připojené sondy.

Be sure.
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Příslušenství

Obj.č.Další příslušenství a náhradní díly

Transport a ochrana

Tiskárna a příslušenství

Software a příslušenství

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0409 0178

0554 1711

31 0102 0101

31 0102 0111

31 0103 0101

31 0103 0111

0554 0568

Síťový zdroj pro kompaktní sušičku plynu a analyzátor spalin

TopSafe (ochranné pouzdro), vč. transportního popruhu, stojánku a ochrany měřicího přístroje proti prachu, nárazu,
poškrábání

Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie, pro tisk
naměřené hodnoty na místě

ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat

Kabel RS232, propojovací kabel měřicí přístroj - počítač (1,8 m) pro přenos dat

Ethernetový adaptér, RS 232 - ethernet vč. softwarového ovladače, síťového zdroje, umožňuje komunikaci dat v síti

Další kalibrace tlaku na dotaz

Prvotní akreditovaná kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

Akreditovaná kalibrace - číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Prvotní ISO kalibrace - nový číslicový teploměr TESTO (1 snímač - 4 kalibrační body)

ISO kalibrace číslicový teploměr (1 snímač - 4 kalibrační body)

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let

0515 0025Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie

Be sure.

Příslušenství sond

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0554 0441

0409 0202

0600 1693

Připojovací kabel, délka 1,5 m, pro sondu s násuvnou hlavou - k měřicímu přístroji, materiál pláště PUR

Připojovací kabel, délka 5 m, pro sondu s násuvnou hlavou - k měřicímu přístroji, materiál pláště PUR

Propojovací hadice, silikon, délka 5 m, maximální zatížení do 700 hPa (mbar)

Souprava připojovacích hadic 2 x 1 m, šroubová, vč. 1/8" šroubení, tlakotěsné do 20 bar

Připojovací kabel, délka 2,5 m, pro tlakové sondy 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adaptér pro připojení termočlánků NiCr-Ni a sond s volnými konci

Kalibrační protokoly

31 0302 0433

31 0302 0434

31 0302 0435

0520 0095

Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr

Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr, přesnost 0,2 % a lepší

Akreditovaná kalibrace - diferenční tlakoměr, přesnost 0,05 % a lepší

ISO kalibrace - relativní, diferenční tlakoměr, 3 body
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Provozní teplota: 0 ... 50 °C (s kompenzací).
Připojení: Násuvná hlava, zapotřebí připojovací kabel 0430 0143 nebo 0430 0145.

testo 526

Sondy

Typ sondy

Přesná tlaková sonda, 100 Pa,
v robustním kovovém obalu s ochranou
proti nárazu, vč. magnetu pro rychlou
fixaci, pro měření diferenčního tlaku
a rychlosti proudění (ve spojení
s Prandtlovou trubicí)

Tlaková sonda, 10 hPa, v robustním
kovovém obalu s ochranou proti
nárazu, vč. magnetu pro rychlou fixaci,
pro měření diferenčního tlaku
a rychlosti proudění (ve spojení
s Prandtlovou trubicí)

Tlaková sonda, 100 hPa, v robustním
kovovém obalu s ochranou proti
nárazu, vč. magnetu pro rychlou fixaci,
pro měření diferenčního tlaku
a rychlosti proudění (ve spojení
s Prandtlovou trubicí)

Měřicí
rozsah

Obrázek

0 ... 100 Pa

0 ... 10 hPa

0 ... 100 hPa

Přesnost

±(0,3 Pa ± 0,5 % 
z nam. hod.)

±0,03 hPa

±0,5 % z nam. hod.
(20 ... 100 hPa)
±0,1 hPa (0 ... 20 hPa)

Přetížení

50 hPa

50 hPa

300 hPa

Statický
tlak

100 hPa

1 000 hPa

1 000 hPa

Nulolvání

do 20 Pa

do 0,4 hPa

do 4 hPa

Obj. č.

0638 1347

0638 1447

0638 1547

Sonda diferenčního tlaku

Be sure.
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Typ sondy

Pitotova trubice, délka 350 mm, průměr 7 mm,
ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění
ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347 / 0638 1447
/ 0638 1547 nebo s testo 521 s vnitřním senzorem

Pitotova trubice, délka 500 mm, průměr 7 mm,
ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění
ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347 / 0638 1447
/ 0638 1547 nebo s testo 521 s vnitřním senzorem

Pitotova trubice, délka 1 000 mm, ušlechtilá ocel, 
pro měření rychlosti proudění

Obrázek Provozní teplota

0 ... 600 °C

0 ... 600 °C

0 ... 600 °C

Obj. č.

0635 2145

0635 2045

0635 2345

Pitotovy trubice

350 mm

500 mm

1 000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

testo 526

Sondy

Typ sondy

Nízkotlaká sonda z ušlechtilé oceli,
odolné všem chladicím médiím,
do 10 bar

Provozní teplota: -40 ... 100 °C; 0 ... 70 °C (s kompenzací).
Připojení: násuvná hlava, je zapotřebí připojovací kabel 0409 0202 závit 7/16" UNF.

Vysokotlaká sonda z ušlechtilé oceli
vhodné pro všecha chladiva,
do 30 bar

Měřicí
rozsah

Obrázek

-1 ... 10 bar

-1 ... 30 bar

Přesnost

±1 % z konc. hod.

±1 % z konc. hod.

Přetížení

25 bar

120 bar

Nulování

do 0,1 bar

do 0,3 bar

Obj. č.

0638 1741

0638 1841

Sondy relativního tlaku (kompatibilní s médiem)

Be sure.

396



* Podle normy EN 60584-2 se vztahuje přesnost třídy 1/2 na -40 ... 1 000 / 1 200 °C.

testo 526

Sondy

** Přípojení: násuvná hlava, zapotřebí připojovací kabel 0430 0143 nebo 0430 0145.

Be sure.

Typ sondy

Povrchová sonda s velmi rychlou
odezvou**

Ponorná/vpichovací sonda s velmi
rychlou odezvou pro měření
v kapalinách**

Ponorná/vpichovací sonda s velmi
rychlou odezvou pro vysoké
teploty**

Rozměry
trubice sondy / špičky trubice sondy

Měřicí
rozsah

-200 ... 300 °C

-200 ... 600 °C

-200 ... 1 100 °C

Přesnost

třída 2*

třída 1*

třída 1*

t99

3 s

1 s

1 s

Obj. č.

0604 0194

0604 0493

0604 0593

Teplotní sondy

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm 

Ø 10 mm
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Mistr v měření
tlaku vody a plynu.

Testo 324 - pro všechna měření tlaků a úniků. www.testo.cz
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V průběhu užívání se mohou stát plynovodní a vodovodní

systémy netěsnými. V souladu se zákonnými ustanoveními

DVGW, ÖVGW, UNI a TPG se proto musí všechny rozvody 

a ventily pravidelně kontrolovat z hlediska funkční bezpečnosti 

a těsnosti, i v případě nových instalací nebo podstatných změn. 

S přístrojem testo 324 se dají přesně a jednoduše provádět 

nejenom zátěžové zkoušky a zkoušky těsnosti, ale také důležitá

zkouška provozuschopnosti. Teprve test za reálných podmínek

ukáže, jestli všechna potrubí a venitly bezvadně fungují.

Být dobře vybaven pro všechny zkoušky 

S univerzálním přístrojem testo 324 můžete provádět všechny zkoušky

na plynovodech a vodovodech:

• Těsnost plynovodů (dle TRGI 2008, DVGW G 5952 a TPG 704 01)

- zkouška pevnosti a těsnosti

- zkouška provozuschopnosti

• Těsnost potrubí pro kapalné plyny (dle TRF 2012)

- zkouška pevnosti a těsnosti

- zkouška návratnosti

• Regulátor tlaku plynu pro zjištění závad na omezovači tlaku

• Rozvody pitné vody podle ZVSHK (EN 806-4)

• Odpady podle DIN EN 1610

Pro všechna měření plynovodů 

a vodovodů.

Zkouška pevnosti

testo 324
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Přístroj testo 324 je digitální měřicí přístroj nejnovější generace:

rychlejší, komfortnější, bezpečnější a přesnější než všechny do-

posud existující přístroje. Je speciálně vyvinut pro profesionální

použití při každodenní práci, všechny části důležité pro měření

jsou sdruženy v jednom jediném kufru s přístrojem.

Přesná měřicí technika umožňuje rychlé rozhodnutí s jistotou

při uvádění do provozu a při kontrole plynovodů a vodovodů.

Tím nejenom zapůsobíte na své zákazníky, ale jste také 

o krok napřed oproti Vašim konkurentům. To se vyplatí.

Komfortní zkoušky provozuschopnosti

s nejvyšší přesností.

Automatická zkouška provozuschopnosti s napájecím zařízením

Automatická zkouška těsnosti Zkouška provozuschopnosti bez

napájecího zařízení

Kontrola rozvodu pitné vody 

a odpadního potrubí 

testo 324
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Rychlé, přesné a zároveň 
bezpečné měřicí přístroje.

Efektivita bez kompromisů

Doposud jste měli volbu: buď se rozhodnout pro měřicí přístroj

s velmi přesnými senzory, který se relativně náročně 

obsluhuje. Nebo kladete důraz na rychlost a uživatelský 

komfort — a děláte proto ústupky u přesnosti a jistoty měření.

Že se velmi přesné měření, jistota funkčnosti a snadná, rychlá

manipulace nemusejí vzájemně vylučovat, dokazuje přístroj 

testo 324 s certifikátem DVGW-G-5952.

Přesná senzorika 

S jedním průtokovým senzorem a třemi tlakovými senzory 

je testo 324 na nejvyšší úrovni techniky a je perfektně vybaven

pro všechny zkoušky prováděné u plynovodů a vodovodů.

Jasná navigace v menu

Přístroj testo 324 lze díky jednoduché a logicky uspořádané 

navigaci v menu velmi snadno obsluhovat. Všechny zkoušky 

jsou Vám vysvětlovány krok za krokem. 

Rychlá měření

Poloautomatické a plně automatické funkce měření přinášejí

mimořádnou úsporu času a přesné hodnoty. Pro tento účel jsou

všechny průběhy měření, které jsou v souladu se zákonem 

stanovenými směrnicemi, uloženy v přístroji. A proto pracujete 

tak rychle a přesně, jako nikdy dříve.
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testo 324

Přesné výsledky díky precizním senzorům 
a integrovanému napájecímu zařízení.

Bezpečné napájecí zařízení

Přístroj testo 324 je naprogramován tak, že pomocí 

integrovaného tlakového čerpadla a napájecího zařízení 

pro plyn provádí poloautomaticky, na síti nezávisle, měření

množství úniku. Manuální plnění již není zapotřebí, kolísání

tlaku je vyloučeno.

Napouštěním plynu do systému nemůže vzniknout nebezpečná

směs plynu a vzduchu. Bezpečnost a funkčnost zařízení 

a hořáku je tím zajištěna.

Přesné senzory

Průtokový senzor, senzor absolutního tlaku a dva tlakové 

senzory nabízejí mnoho výhod a především maximální přesnost.

Měření tepelné ztráty pomocí průtokového senzoru umožňuje

přesný výsledek i při velmi malých průtocích plynu.

U všech měření je kolísání tlaku vzduchu, které může být

způsobeno povětrnostní situací nebo nadmořskou výškou, 

kompenzováno senzorem absolutního tlaku. To dovoluje 

u plynovodů a vodovodů rozhodnutí s větší jistotou.

Integrované čerpadlo pro 
automatické vytvoření tlaku

Li-Ionový akumulátor pro 
až 5 hodin měření non-stop 

Velmi přesný průtokový senzor 
pro přesné zkoušky 
provozuschopnosti

Tlakový senzor do 1bar

Konektory sond pro vysokotlakou
sondu do 25 bar pro tlakovou
zkoušku nebo externí měření 
teploty (volitelně)

Tlaková přípojka 
pro napájecí zařízení

Tlaková přípojka pro zkoušku pevnosti,
zkoušku těsnosti nebo provozuschopnosti
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Přehled nejdůležitějších vlastností

• Minimální náročnost instalace

• Jednoduchá obsluha

• Velmi přesné výsledky měření

• Automatická dokumentace a vyhodnocení

• Certifikát DVGW

testo 324

Bezpečná dokumentace a bezpečnost dat

Díky ukládání dat se dají naměřená data a místa měření 

uchovávat přímo v testo 324 a přiřazovat specificky dle

zákazníků. Přes USB nebo volitelné rozhraní Bluetooth můžete

protokoly zkoušek přenášet do jiných přístrojů, systematicky

je spravovat pomocí speciálního softwaru Testo a pokud 

je potřeba, vytisknout přímo na místě měření pomocí 

mobilní tiskárny. 

Neomezené možnosti použití

Měřicí přístroj je v případě zájmu dodáván v sestavě s kufrem

včetně napájecího zařízení. Všechny části lze v kufru přehledně,

variabilně a především bezpečně uložit a přepravovat. 

Dlouhá životnost akumulátoru a podsvícený barevný displej

navíc umožňují časově náročné použití přístroje ve tmavém,

neosvětleném prostředí.

Univerzální použitelnost
s kufrem a bez kufru.

testo 324

Testo, s.r.o.
Typ měření

Objem potrubí

Rozvod plynu

Vodovodní rozvod

Odpadní potrubí

Programy

Test regulátoru

Nastavení Druh plynu
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Obj. č.

Profesionální sestava testo 324: profesionální měření, dokumentace a kontrola 0563 3240 71

testo 324 přístroj pro měření množství úniku

Síťový zdroj pro testo 324 a základní tiskárnu

Systémový kufr vč. napájecího zařízení, připojovacího bloku* & připojovací hadice

Pumpička pro vytvoření zkušebního tlaku

Adaptér pro připojení plynového kotle

Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/4“ & 1 1/4“

Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/8“ a 3/4“

Vysokotlaká stupňovitá zátka 1/2“ a 1“

Kónická zátka 1/2“

Kónická zátka 3/4“

testo 316-2

Základní tiskárna

Náhradní papír do tiskárny (6 roliček)

Objednejte si přístroj a jeho praktické doplňky. Obj. č.

Základní sestava testo 324: měření pro všechny zkoušky, vyplývající ze zákona 0563 3240 70

testo 324 přístroj pro měření množství úniku

Síťový zdroj pro testo 324 a základní tiskárnu

Systémový kufr vč. napájecího zařízení, připojovacího bloku* & připojovací hadice

Pumpička pro vytvoření zkušebního tlaku

Adaptér pro připojení plynového kotle

Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/4“ a 1 1/4“

testo 324

Objednací údaje pro přístroj Obj. č.
Testo 324 přístroj pro měření množství úniku (bez síťového zdroje) 0632 3240
Síťový zdroj pro testo 324 a základní tiskárnu 0554 1096

Volitelné / dovybavení Obj. č.

Volitelný rádiový přenos Bluetooth® 

Dovybavení Bluetooth®

* Připojení přístroje, pumpičky, hadice vč. přetlakového ventilu a uzavíracího kohoutu

* Připojení přístroje, pumpičky, hadice vč. přetlakového ventilu a uzavíracího kohoutu

* Připojení přístroje, pumpičky, hadice vč. přetlakového ventilu a uzavíracího kohoutu

Objednací údaje pro příslušenství Obj. č.

Kufr

Systémový kufr vč. napájecího zařízení, připojovacího bloku* & připojovací hadice 0516 3240

Zátky, krytky, hadice, atd.

Jednocestný ventil 0554 3162

Rozbočka pro dva ventily (mosaz) 0554 3161

Kónická zátka 1/2“ 0554 3151

Kónická zátka 3/4“ 0554 3155

Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/8“ a 3/4“ 0554 3163

Vysokotlaká stupňovitá zátka 1/2“ a 1“ 0554 3164

Vysokotlaká stupňovitá zátka 3/4“ a 1 1/4“ 0554 0533

Jednotrubková krytka 0554 3156

Rozbočovač Y s hadicí 0554 0532

Vysokotlaká přípojka 0554 3139

Tiskárna & příslušenství

Základní tiskárna 0554 0549

Tiskárna Bluetooth® vč. síťového zdroje 0554 0620

Náhradní papír do tiskárny (6 roliček) 0554 0568

Sondy

Velmi rychlá povrchová sonda s pružným páskovým termočlánkem, měřicí rozsah krátkodobě až +500 °C 0604 0194

Vysokotlaká sonda do 25 bar 0638 1748

Ostatní příslušenství

Pumpička pro vytvoření zkušebního tlaku včetně hadice 0554 3157

Kalibrační certifikát ISO pro průtok v plynech, 5 měřících bodů 0520 0084

Počítačový software easyHeat 0554 3332

Připojovací kabel, délka 1,5 m, pro sondy s násuvnou hlavou 0430 0143

USB kabel (propojení mezi počítačem a testo 324) 0449 0047

+ ZDARMA kónická zátka 1/2“ a 3/4“

Nově v sadě:

software testo EasyHeat PC

Nově v sadě:

software testo EasyHeat PC
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testo 324

Technická data

Krytí IP40 dle EN 60529

Provozní teplota +5 ... 40 °C

Skladovací teplota -20 ... 60 °C

Doplňkové konektory sond 2 konektory výrobce Hirschmann pro připojení tlakových sond a teplotního čidla

Plynové přípojky 2 tlakové vsuvky DN 5

Životnost akumulátoru Min. 5  hod. doby měření, možnost síťového provozu

Zobrazení / displej Barevný displej, znázornění grafických průběhů

Přenos dat USB, IRDA, Bluetooth® (volitelně)

Tiskárna 0554 0549, 0554 0547, 0554 0544, 0554 0553 (s volitelným Bluetooth®)

Certifikát DVGW dle 5925 Třída přístrojů L do objemu = 200 litrů

Měření množství úniku Měřicí rozsah: 0 ... 10 I/h
Přesnost: ±0,2 I/h nebo ±5 % nam. hodn.

Měření tlaku Měřicí rozsah: 0 ... 1000 hPa
Přesnost: ±0,5 hPa nebo ±3 % nam. hodn.

Měření absolutního tlaku Měřicí rozsah: 600 ... 1150 hPa
Přesnost: ±3 hPa

Přetížení Až 1200 hPa

Měření teploty TE typu K (pouze přístroj) Měřicí rozsah: -40 ... 600 °C
Přesnost: ±0,5 °C nebo ±0,5 %

Měření teploty NTC typu 5k (pouze přístroj) Měřicí rozsah: -20 ... 100°C
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Tlak
Stlačený vzduch

Stacionární měřicí systémy
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Vysoké zabezpečení dat

Vnitřní senzor absolutního tlaku a možnost připojení dvou

externích teplotních / vlhkostních sond

Paralelní měření teploty / vlhkosti na dvou místech

Paměť pro 2 milióny naměřených hodnot

Životnost baterií až 8 let

Přenos dat pomocí USB kabelu nebo SD karty

Datalogger
tlaku, teploty a vlhkosti

testo 176 P1

hPa

°C

%rv

°Ctd

g/m³

mbar
H2O

Be sure.

Jestliže se musí podmínky okolí, např. v laboratoři,

dokumentovat s velkou přesností a jistotou, pak je 

testo 176 P1 ten správný datalogger. Je vybaven vnitřním

senzorem absolutního tlaku a možností připojení dvou

externích teplotních / vlhkostních sond.

Integrovaný výpočet rosného bodu zabezpečuje jeho

univerzální použití. Software ComSoft Basic, který je

dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování

zaznamníku a také jednoduchou analýzu dat.

www.testo.cz
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testo 176 P1 Be sure.

Technická data / Příslušenství

testo 176 P1

5-kanálový datalogger tlaku, teploty a vlhkosti
s interním senzorem (absolutního tlaku)
a konektory pro externí sondy (NTC/kapacitní
vlhkostní senzor), vč. držáku na stěnu a zámku

Obj.č. 0572 1767

Technická data

Typ sondy 1 interní, 2 sondy externí, 4 kanály externí
(teplota/vlhkost)

Typ baterie 1x Lithium (TLH-5903)

Životnost baterie 8 let (interval měření 15 min., 25 °C)

Provozní teplota -20 ... 70 °C

Skladovací teplota -40 ... 85 °C

Rozměry 103 x 63 x 33 mm

Krytí IP54

Interval měření 1 s ... 24 hod.

Paměť 2 mil. naměřených hodnot

Typ senzoru

NTC Kapacitní vlhkostní senzor Testo Senzor absolutního tlaku

Měřicí rozsah -20 ... 70 °C 0 ... 100 %rv* 600 ... 1100 mbar

Přesnost
(±1 digit)

±0,2 °C (-20 ... 70 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

Podle zvolené sondy ±3 mbar (0 ... 50 °C)

Rozlišení

* Není vhodný pro kondezující atmosféru. Pro kontinuální použití ve vysoké vlhkosti (>80 %rv při ≤30 °C pro >12 hod., >60 %rv při >30 °C pro >12 hod.)
nás, prosím, kontaktujte na našich internetových stránkách.

0,1 °C 0,1 %rv 1 mbar

Boční připojení mini-USB kabelu 
a SD karty.

Konektory sond na spodní straně
krytu pro dvě teplotní / vlhkostní
sondy.

Velký a přehledný displej pro
zobrazení měřených hodnot.
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testo 176 P1 Be sure.

Příslušenství

Typ sondy

Vlhkostně / teplotní sonda 12mm

Násuvná externí
vlhkostně / teplotní sonda
12 mm, bez kabelu

Vlhkostně / teplotní sonda 4 mm

Nástěnná teplotní sonda NTC

Rozměry
trubice sondy/špička trubice sondy

Měřicí
rozsah

-20 ... 70 °C
0 ... 100 %rv

-30 ... 50 °C
0 ... 100 %rv

0 ... 40 °C
0 ... 100 %rv

-50 ... 80 °C

Přesnost

±0,3 °C
±2 %rv (2 ... 98 %rv)

±0,3 °C
±2 %rv při 25 °C

±0,3 °C
±2 %rv (2 ... 98 %rv) při 25 °C
±0,03 %rv/K

±0,5 °C (-40 ... -25 °C)
±0,2 °C (-25 ... 80 °C)

Obj. č.

0572 6172

0572 2151

0572 6174

0628 7507

Vlhkostní / teplotní sondy

0449 0047Kabel pro propojení dataloggeru testo 175 a testo 176 s počítačem, mini-USB na USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

31 0102 0101

31 0102 0201

31 0103 0201

31 0103 0101

SD karta pro sběr naměřených dat z dataloggeru testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití do -20 °C

Nástěnný držák (černý) se zámkem pro testo 176 (součást dodávky přístroje)

Baterie pro testo 176, 1x TL-5903 mikrotužková AA

CD s ComSoft Basic 5 (pokud není požadováno bezplatné stažení z webových stránek)

ComSoft Professional 4, profesionální software, vč. archivace dat

ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky měrnice CFR 21 Part 11 pro datalogery Testo

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti

Prvotní ISO kalibrace teploty

Obj. č.

31 0302 0433

31 0303 0431

Akreditovaná kalibrace absolutního tlaku (v 6-ti bodech)

ISO kalibrace absolutního tlaku

Příslušenství pro měřicí přístroj

Externí sondy

0572 0576Mobilní tiskárna pro dataloggery testo 175/176/184
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testo 176 P1 Be sure.
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Robustnost a nízká hmotnost zajišťují pohodlné používání 

přístroje v průmyslovém prostředí

Vylepšená detekce úniků díky akustickému trychtýři

Moderní velkokapacitní akumulátory (Li-Ion)

Doba provozu min. 10 hodin

Snadné ovládání pomocí membránové klávesnice

Ultrazvukový detektor úniku

testo Sensor LD 

Plyny unikající z netěsností v plynových potrubních 

systémech (např. vlivem koroze nebo špatných šroubových 

spojů) vydávají zvuky v ultrazvukové oblasti. S pomocí 

detektoru úniku testo Sensor LD je možné již ze vzdálenosti 

několika metrů rozpoznat i ty nejmenší úniky, které nelze 

zachytit lidským uchem nebo spatřit pouhým okem díky 

jejich velikosti. Detektor úniku testo Sensor LD převádí 

neslyšitelné zvuky úniků z ultrazvukové oblasti do 

slyšitelného spektra pro lidské ucho. Tyto zvuky jsou pak 

slyšitelné i ve velmi hlučných prostředích, díky pohodlným 

zvukotěsným sluchátkům, které jsou součástí dodávky.  

Detektor úniku testo Sensor LD se odlišuje svým vysoce 

přesným senzorem a vylepšenou detekcí úniků díky 

akustickému trychtýři (např. u systémů stlačeného vzduchu, 

rozvodů plynu, páry nebo chladicích systémů, těsnění dveří 

atd.). Za pomoci integrovaného laserového zaměřovače je 

možné úniky lokalizovat ještě přesněji.

Be sure.

www.testo.cz
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testo Sensor LD

Technická data

testo Sensor LD 

Ultrazvukový detektor úniku testo Sensor LD pro systémy 
stlačeného vzduchu, vč. transportního kufru, zvukotěsných 
sluchátek, směrového akustického nástavce, síťového zdroje 
a akustického trychtýře

Obj.č. 8800 0301

Be sure.

Obecná technická data

Pracovní frekvence 40 kHz +/- 2 kHz

Přípojky 3,5 mm jack pro sluchátka 
Síťová připojka pro externí nabíjení

Laser Vlnová délka: 645 ... 660 nm 
Výkon: <1 mW (třída 2)

Doba provozu 10 h

Doba nabíjení cca 1,5 h

Provozní teplota 0 ... 40 °C

Skladovací teplota -10 ... 50 °C

Normy Odpovídá požadavkům přístrojů Třídy 1 
“Standardní testovací metoda úniků  
za pomoci ultrazvuku”   
(ASTM Int. - E1002-05)
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Akustický trychtýř pro lepší určení polohy úniků

Robustnost a nízká hmotnost zajišťují použití 

v průmyslových prostředích bez únavy

Nepřetržitý provoz po dobu 9 hodin

Snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky

S integrovanou kamerou: zobrazení a ukládání úniků 

v obraze

Přímé zobrazení úniku v l/min a náklady v Kč

Přenos dat o úniku do počítače přes USB

Snadné vytváření hlášení v souladu s ISO 50001 pomocí 

Testo Leak Software

Detektor úniku  
(s integrovanou kamerou)

testo Sensor LD pro  
sada ultrazvukového detektoru

Plyny unikající z netěsností v plynových potrubních 

systémech (např. vlivem koroze nebo špatných šroubových 

spojů) vydávají zvuky v ultrazvukové oblasti. S pomocí

sady detektoru úniku testo Sensor LD je možné  

již ze vzdálenosti několika metrů rozpoznat i ty nejmenší 

úniky, které nelze zachytit lidským uchem nebo spatřit 

pouhým okem díky jejich velikosti. Testo Sensor LD pro 

převádí neslyšitelný ultrazvuk na slyšitelnou frekvenci.  

Tyto zvuky jsou pak slyšitelné i ve velmi hlučných 

prostředích, díky pohodlným zvukotěsným sluchátkům.

Sada detektoru úniku testo Sensor LD pro zapůsobí svým 

vysoce přesným senzorem a vylepšenou detekcí úniků 

(např. u systémů stlačeného vzduchu, rozvodů plynu, páry 

nebo chladicích systémů, těsnění dveří atd.). Za pomoci 

integrovaného laserového zaměřovače je možné úniky 

lokalizovat ještě přesněji.

Údaje o úniku mohou být přenášeny do softwaru Testo Leak 

Software přes rozhraní USB. Jakmile jsou data exportována 

do softwaru, mohou být vytvořena přehledná hlášení  

pro dokumentaci zjištěných netěsností.

testo Sensor LD pro
Produktový Datasheet

Sada ultrazvukového detektoru  
testo Sensor LD pro vyhovuje 
požadavkům přístrojů třídy 1 
“Standardní testovací metoda úniku 
za pomoci ultrazvuku”  
(ASTM Int - E1002-05).

www.testo.cz
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Produktový Datasheet testo Sensor LD pro

Technická data

testo Sensor LD pro  
sada ultrazvukového detektoru
Obsah dodávky:
•  testo Sensor LD pro detektor úniku
   s akustickým trychtýřem 
   a integrovanou kamerou
• Přepravní kufr
• Zvukotěsná sluchátka
• Směrový nástavec a špička
• Síťový zdroj
•  Spírálový kabel pro připojení

ultrazvukového senzoru,
délka 2 m (prodloužený)

Obj. číslo 8900 0501     

Pracovní frekvence 40 kHz ±2 kHz

Připojení 3.5 mm jack pro sluchátka, síťová přípojka 
pro externí nabíjení

Laser Vlnová délka: 645 až 660 nm 
Výkon: < 1 mW (třída 2)

Displej 3,5" dotyková obrazovka

Rozhraní USB rozhraní

Datalogger 2 GB SD paměťová karta

Doba provozu 9 hodin nepřetržitého provozu

Doba nabíjení Přibližně 4 hodiny 
(vnitřní Li-ion akumulátor)

Provozní teplota 0 až 50°C

Skladovací teplota -10 až +50°C

Normy Odpovídá požadavkům přístrojů třídy 1 
“Standardní testovací metoda úniků za 
pomoci ultrazvuku” (ASTM Int. - E1002-05)

EMC DIN EN 61326

Automatická úroveň Automaticky upravuje citlivost na okolí  
a spolehlivě zabraňuje okolním zvukům.

Citlivost Min.: 0,1 l/min. při 6 bar, vzdálenost 5 m, 
náklady na stlačený vzduch přibližně 
1,- Kč/rok

Hlášení o úniku pro audity ISO 50001

Hlášení jasně a jednoduše 
dokumentuje všechny zjištěné 
úniky a poskytuje přehled  
o celkovém množství úniků a
celkových nákladech na úniky. 
Hlášení o úniku je vhodné pro 
audity podle normy ISO 50001.

Uložená data o úniku jsou exportována do programu Testo Leak Software 
pro hlášení pomocí USB flash disku.

Po exportu do programu Testo Leak Software jsou k dispozici 
pro zpracování následující údaje o úniku:

• Fotografie místa úniku

• Datum / čas

• Název firmy / oddělení / stroj

• Množství úniku v litrech / minutu (nastavitelná jednotka)

• Náklady na úniky za rok v Kč (nastavitelná měna)
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Měření normovaného objemového průtoku v rozsahu

od 0,25 ... 700 m3/h (DN15 ... DN50 příp. ½’’-2’’);

spotřebované množství v m3; teplota média v °C

Maximální flexibilita díky různým výstupům signálu:

- analogový výstup 4 ... 20 mA (4-vodičový)

- impulzní výstup

- 2 spínací výstupy (možnost nastavení parametrů: 

v závislosti na spotřebě nebo na objemovém průtoku,

spínací, rozepínací kontakt, hystereze, okno)

Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) i bez další

vyhodnocovací jednotky

Menu obsluhy s LED displejem

Měřič průtoku stlačeného vzduchu
DN 15–50

testo 6441-6444

Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6441 až

testo 6444 slouží ke zjištění, sledování, kontrole

a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu. Tyto činnosti

slouží jednak ke zjišťování úniků v systémech stlačeného

vzduchu a následného rozdělení nákladů podle spotřeby,

tak také k zajišťování managementu provozních špiček.

Pomocí měřičů stlačeného vzduchu testo 6441 až 

testo 6444 se pro stlačený vzduch vytváří (podobně jako

pro média proud, voda nebo plyn) transparentnost v jeho

spotřebě. Tím se zvyšuje motivace u osob zodpovědných za

proces s ohledem na opatření pro snížování nákladů

a úspory energií. Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu

testo 6441 až testo 6444 měří normovaný objemový průtok

provozního stlačeného vzduchu na kalorimetrickém principu,

čímž je postup měření nezávislý na procesním tlaku a

nevytváří jeho ztrátu. Zatímco termický keramický senzor

se skleněnou ochranou nabízí velkou robustnost a rychlou

odezvu, zajišťuje integrovaná vstupní a výstupní trasa média

optimální přesnost.

www.testo.cz

We measure it.

m3/h;
l/min;

m3

°C
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(Normovaný) objemový průtok

Měřené veličiny

Senzor

á0,1 s (pro parametr potlačení = 0), možnost oddálení přes menu obsluhy (0 s až 1 s)

Volitelné jednotky m3/h; l/min; m3

Měřicí rozsah  (1:300)1

Všeobecná technická data

Odezva

testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444

0,25 ... 75 m3/h

termický, keramický senzor se skleněnou ochranou (kalorimetrická metoda měření)

0,75 ... 225 m3/h 1,3 ... 410 m3/h 2,3 ... 700 m3/h

Teplota

Jednotka °C

Měřicí rozsah 0 ... +60 °C / 32 °F ... +140 °F

Přesnost
(norm. objem.průtok)

pro třídy kvality stlačeného vzduchu (ISO 8573: částice-vlhkost-olej) 1-4-1: ±3 % z nam.hodn. ±0,3 % z konečné hodnoty
pro třídy kvality stlačeného vzduchu (ISO 8573: částice-vlhkost-olej) 3-4-4: ±6 % z nam.hodn. ±0,6 % z konečné hodnoty

Provozní podmínky
Vlhkost (senzorika) relativní vlhkost á90 %rv

Vstupy a výstupy
Analogové výstupy

Typ výstupu 4 ... 20 mA (4-vodičový) volně škálovatelný mezi nulou a koncem měřícího rozsahu

Zatížení max. 500 W

Další výstupy

Impulzní výstup čítač spotřebovaného množství (díky pevné paměti jsou hodnoty k dispozici i po resetu nebo výpadku napětí), hodnota 1
nebo 10 m3, impulzní výstupy 0,02 s ... 2 s, úroveň 24 VDC

Spínací výstup 2 spínací výstupy, parametrizovatelné (závislé na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací a rozepínací kontakt, hystereze,
okno), zatížení max. 20 ... 30 VDC nebo 250 mA, polohy spínače jsou zobrazeny pomocí 2 LED diod

Napájení

Napájení 19 ... 30 V DC

Příkon á100 mA

Připojení konektor M12 x 1, zatížení do 250 mA, protizkratová ochrana (taktovaná), ochrana proti přepólování a proti přetížení

Typ konstrukce

Materiál pouzdra PBT (GF 20%), zinková tlaková litina, bez silikonu

Délka měřicí trasy 300 mm 475 mm

Průměr potrubí
(měřící trasa)

DN 15 (1/2“) DN 25 (1“) DN 40 (1 1/2“) DN 50 (2“)

Hmotnost 0,9 kg 1,1 kg 3,0 kg 3,8 kg

Displej

Materiál 4-místný alfanumerický displej, dvě tlačítka pro obsluhu, menu obsluhy, LED diody (4 x zelená pro fyzikální jednotky, 3 x žlutá
pro zobrazení „údaj x 1 000 nebo polohy spínače)

Max. zobraz. hodnota 
norm.objem.průtoku

90 m3/hod. 270 m3/hod. 492 m3/hod. 840 m3/hod.

Zobrazení teploty 0 ... +60 °C, chyba měření ±2 K, (+32 ... +140 °F)

Obsluha

Nastavení parametrů 2 ovládací tlačítka

Montáž

Měřicí trasa: šroubení
(oboustranně) / materiál

R 1/2, vnější závit
ušlechtilá ocel 1.4301

R1, vnější závit
ušlechtilá ocel 1.4301

R1 1/2, vnější závit
ušlechtilá ocel 1.4401

R2, vnější závit
ušlechtilá ocel 1.4401

Ostatní

Krytí IP 65/III

Ve shodě s dle směrnice 89/336 EWG

Použité materiály materiály ušlechtilá ocel nebo ocel pozinkovaná, PEEK, polyester, viton, eloxovaný hliník; keramika

Provozní teplota (pouzdro) 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Skladovací teplota -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Měřená média stlačený vzduch, na objednávku také CO2 nebo N2

Procesní tlak PN 16 (max. 16bar/232psi)

Kvalita vzduchu ISO 8573: doporučené třídy 1-4-1

testo 6441-6444 – Měřič spotřeby stlačeného vzduchu DN 15–50 We measure it.

Technická data

1 Údaje dle DIN 2533 (+15 °C, 1013,25 hPa, 0 %rv)
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testo 6441

testo 6442

testo 6443

testo 6444

testo 6441-6444 – Měřič spotřeby stlačeného vzduchu DN 15–50 We measure it.

Technické výkresy
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testo 6441-6444 – Měřič spotřeby stlačeného vzduchu DN 15–50 We measure it.

Možnosti / příklad objednání

Objednací údaje testo 6441 až testo 6444

Osazení svorek

1 Napájení 19 ... 30 VDC (+)

2 OUT 2 (analogový výstup (4 ... 20 mA) nebo spínací výstup

3 Napájení 0 V (-)

4 OUT 1 (impulzní výstup nebo spínací výstup)

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Při výběru menu ImPR = Yes -> impulzní výstup
Při výběru menu ImPR = No -> spínací výstup (počítadlo předvolby)

Barvy vodičů u kabelu 0699 3393

hnědá

bílá

modrá

černá

* k provozu je zapotřebí připojovací kabel, např. obj.č. 0699 3393

DN 15-50

Definice v
menu

Výstup 1
OUT 1

Výstup 2
OUT 2

BN = hnědá
WH = bílá
BK = černá
BU = modrá

BN

WH

BK

BU

OU
T 2

OU
T 1

0 VDC

L + (19 ... 30 VDC)

M12-konektor
kabelu

M12-konektor
na přístroji

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

proudový
signál

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

I

proudový
signál

ImP *
(impulz)

ImP *
(impulz)

ImP
(impulz)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

nebo
ImP (impulz)

testo 6441
až testo

6444

5 možností

0555 6441testo 6441 měřič spotřeby stlačeného vzduchu s integrovaou vstupní a výstupní trasou média,
průměr DN15 (1/2), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem *

0555 6442testo 6442 měřič spotřeby stlačeného vzduchu s integrovaou vstupní a výstupní trasou
média, průměr DN25 (1), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem *

0555 6443testo 6443 měřič spotřeby stlačeného vzduchu s integrovaou vstupní a výstupní trasou
média, průměr DN40 (1 1/2), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem *

0555 6444testo 6444 měřič spotřeby stlačeného vzduchu s integrovaou vstupní a výstupní trasou média,
volitelné průměry DN50 (2), s analogovým, impulzním a spínacím výstupem *

Obj.č.
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testo 6446

testo 6447Měření normovaného objemového průtoku v měřicím

rozsahu 6,7 ... 27500 m³/h (DN65 ... DN250 

nebo 2 1/2“ ... 10“)

Výměnná armatura: možnost vyjmutí sondy pod tlakem

(pouze testo 6447)

Možnost volby materiálu mezi pozinkovanou ocelí a

ušlechtilou ocelí

Vysoká flexibilita díky různým výstupům signálů:

- analogový výstup 4 ... 20 mA (4-vodičový)

- impulzní výstup

- 2 spínací výstupy (parametrizovatelné: v závislosti na

spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací, rozepínací

kontakt, hystereze, okno)

Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) i bez další

vyhodnocovací jednotky

Menu obsluhy s LED displejem

Senzor s možností čištění

Měřič průtoku stlačeného vzduchu 
DN 65–250

testo 6446, testo 6447

Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6446 a testo 6447

slouží ke zjištění, sledování, kontrole a protokolování

spotřeby stlačeného vzduchu a tím jak ke zjišťování úniků

v systémech stlačeného vzduchu, k rozdělení nákladů podle

spotřeby, tak také k zajišťování managementu provozních

špiček.

Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu testo 6446 

a testo 6447 měří normovaný objemový průtok provozního

stlačeného vzduchu na kalorimetrickém principu, čímž je

postup měření nezávislý na procesním tlaku a nevytváří

ztrátu tlaku. Varianta testo 6447 nabízí všechno jako varianta

testo 6446, navíc je u ní možné vyjmutí sondy pod tlakem

(patentovaná šroubovací armatura). Právě u velkých

jmenovitých světlostí se jedná o důležitá potrubí stlačeného

vzduchu, často o hlavní přívod po úpravě.

www.testo.cz

We measure it.

m3/h;
l/min;

m3

°C
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testo 6446, testo 6447 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu DN 65–250 We measure it.

Technická data

(Normovaný) objemový průtok

Měřené veličiny

Senzor

á0,1 s (pro parametr potlačení = 0), možnost oddálení přes menu obsluhy (0 s až 1 s)

Volitelné jednotky m3/h, l/min, m3/min, m3

Měřicí rozsah1

Všeobecná technická data

Odezva

DN 65 (2 1/2") DN 80 (3") DN 100 (4") DN 125 (5")

6 ... 2000 m3/h

termický, keramický senzor se skleněnou ochranou (kalorimetrická metoda měření)

9 ... 2750 m3/h 15 ... 4440 m3/h 23 ... 7000 m3/h

Teplota

Jednotka °C

Měřicí rozsah 0 ... +60 °C / +32 ... +140 °F

Přesnost
(norm. objem.průtok)

pro třídy kvality stlačeného vzduchu (ISO 8573: částice-vlhkost-olej) 1-4-1: ±3 % z nam.hodn. ±0,3 % z konečné hodnoty
pro třídy kvality stlačeného vzduchu (ISO 8573: částice-vlhkost-olej) 3-4-4: ±6 % z nam.hodn. ±0,6 % z konečné hodnoty

Provozní podmínky
Vlhkost (senzorika) relativní vlhkost á90 %rv

Vstupy a výstupy
Analogové výstupy

Typ výstupu 4 ... 20 mA (4-vodičový) volně škálovatelný mezi nulou a koncem měřícího rozsahu

Zatížení max. 500 W

Další výstupy 

Impulzní výstup čítač spotřebovaného množství (díky pevné paměti jsou hodnoty k dispozici i po resetu nebo výpadku napětí), hodnota 1
nebo 10 m3, impulzní výstupy 0,02 s ... 2 s, úroveň 24 VDC

Spínací výstup 2 spínací výstupy, parametrizovatelné (závislé na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací a rozepínací kontakt,
hystereze, okno), zatížení max. 20 ... 30 VDC nebo 250 mA, polohy spínače jsou zobrazeny pomocí 2 LED diod

Napájení

Napájení 19 ... 30 VDC

Příkon á100 mA

Připojení konektor M12 x 1, zatížení do 250 mA, protizkratová ochrana (taktovaná), ochrana proti přepólování a proti přetížení
Testo doporučuje příslušenství - kabel obj.č.: 0699 3393

Typ konstrukce

Materiál pouzdra PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Délka měřicí trasy

Průměr potrubí 
(měřicí trasa)

Hmotnost

Displej

Displej / obsluha 4-místný alfanumerický displej, dvě tlačítka pro obsluhu, menu obsluhy, LED diody (4 x zelená pro fyzikální jednotky, 3 x
žlutá pro zobrazení „údaj x 1 000 nebo polohy spínače)

Max. zobraz. hodnota 
norm.objem.průtoku

Zobrazení teploty 0 ... +60 °C

Ostatní

Krytí IP65/III

Ve shodě s podle směrnice 89/336 EWG

Použité materiály materiály ušlechtilá ocel nebo ocel pozinkovaná, PEEK, polyester, viton, eloxovaný hliník; keramika

Provozní teplota (pouzdro) 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Skladovací teplota -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Měřená média stlačený vzduch, na objednávku také CO2 nebo N2

Procesní tlak PN 16 (max 16bar/232psi)

Kvalita vzduchu ISO 8573: doporučené třídy 1-4-1

DN 150 (6") DN 200 (8") DN 250 (10")

33 ... 10000 m3/h 58 ... 17500 m3/h 92 ... 27500 m3/h

124 mm 160 mm 160 mm 172 mm 180 mm 180 mm 196 mm

DN 65 (2 1/2") DN 80 (3") DN 100 (4") DN 125 (5") DN 150 (6") DN 200 (8") DN 250 (10")

0 ... 2400 m3/h 0 ... 3300 m3/h 0 ... 5320 m3/h 0 ... 8400 m3/h 0 ... 12000 m3/h 0 ... 21000 m3/h 0 ... 33000 m3/h

testo 6446

testo 6447

8,3 kg 10,6 kg 12,7 kg 20,6 kg 25,4 kg 36 kg 48,4 kg

9,2 kg 11,6 kg 13,7 kg 21,6 kg 26,4 kg 37 kg 49,4 kg

Nejistota měření ±2 K

1 Údaje podle DIN 2533 (+15 °C, 1013,25 hPa, 0 %rv)
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testo 6446, testo 6447 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu DN 65–250 We measure it.

Technické výkresy
H

1

66
,5

Ø
D

1

Počet:
šroubů N
Ø otvorů pro šrouby SL

ØD2

s

DN (viz tabulka)

L

Jmenovitá světlost L (mm) D1 (mm) D2 (mm) S (mm) H1 N SL G1*(kg)

DN 65 124 125 70,3 2,9 185 8 13 8,3

DN 80 160 141 82,5 3,2 201 8 13 10,6

DN 100 160 165 107,1 3,6 225 8 13 12,7

DN 125 172 205 131,7 4,0 265 8 17 20,6

DN 150 180 235 159,3 4,5 295 8 17 25,4

DN 200 180 290 207,3 5,9 350 12 17 36,0

DN 250 196 355 260,4 6,3 415 12 21 48,4

testo 6446

testo 6447

H
1

16
,5

6,
5

Ø
D

1

Jmenovitá světlost L (mm) D1 (mm) D2 (mm) S (mm) H1 N SL G1*(kg)

DN 65 124 125 70,3 2,9 279 8 13 9,3

DN 80 160 141 82,5 3,2 295 8 13 11,6

DN 100 160 165 107,1 3,6 319 8 13 13,7

DN 125 172 205 131,7 4,0 359 8 17 21,6

DN 150 180 235 159,3 4,5 389 8 17 26,4

DN 200 180 290 207,3 5,9 444 12 17 37,0

DN 250 196 355 260,4 6,3 509 12 21 49,4

Počet:
šroubů N
Ø otvorů pro šrouby SL

ØD2

s

DN (viz tabulka)

L
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Objednací údaje testo 6446, testo 6447

5 možností

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Při výběru menu ImPR = Yes -> impulzní výstup
Při výběru menu ImPR = No -> spínací výstup (počítadlo předvolby)

DN 65-250

Definice v
menu

Výstup 1
OUT 1

Výstup 2
OUT 2

testo 6446

testo 6447

BN = hnědá
WH = bílá
BK = černá
BU = modrá

BN

WH

BK

BU

OU
T 2

OU
T 1

0 VDC

L + (19 ... 30 VDC)

M12-konektor
kabelu

M12-konektor
na přístroji

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

proudový
signál

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

I

proudový
signál

ImP*
(impulz)

ImP*
(impulz)

ImP
(impulz)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

nebo
ImP (impulz)

0699 6446 / ...
(standard)Varianta

0699 6447 / ...
(s možností vyjmutí sondy pod tlakem)

DN*
mm

DN
inch

Materiál: pozinkovaná ocel Materiál : ušlechtilá ocel Materiál: pozinkovaná ocel Materiál : ušlechtilá ocel

* Průměry specifické dle zákazníka mezi 65 mm a 250 mm jsou k dodání na objednávku.
** K provozu je zapotřebí připojovací kabel, např. obj.č. 0699 3393.

65 2½ ... / 1 ... / 11 ... / 1 ... / 11

80 3 ... / 2 ... / 12 ... / 2 ... / 12

100 4 ... / 3 ... / 13 ... / 3 ... / 13

125 5 ... / 4 ... / 14 ... / 4 ... / 14

150 6 ... / 5 ... / 15 ... / 5 ... / 15

200 8 ... / 6 ... / 16 ... / 6 ... / 16

250 10 ... / 7 ... / 17 ... / 7 ... / 17

Příklad objednávky pro měřič průtoku
stlačeného vzduchu testo 6447 s
následujícími možnostmi:
- DN 150
- vyjmutí sondy pod tlakem
- materiál ušlechtilá ocel

Obj.č. 0699 6447 / 15

testo 6446, testo 6447 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu DN 65–250 We measure it.

Technické výkresy / příklady objednání

Elektrické připojení

Příklad objednávky
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Možnost montáže pod tlakem

Měření rychlostí proudění (m/s) v měřicím rozsahu: 0 ... 160 m/s;
spotřebované množství v m3 a teplota média v °C

Ochrana proti zpětnému rázu a kulový ventil zajišťují
bezpečnou a rychlou montáž a demontáž tyčové sondy 
pro měření stlačného vzduchu na místě měření

Vysoká flexibilita díky různým výstupům signálů:

- Analogový výstup 4 ... 20 mA (4-vodičový)

- Impulzní výstup

- 2 spínací výstupy (parametrizovatelné: v závislosti 

na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací, rozepínací

kontakt, hystereze, okno)

Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) i bez další

vyhodnocovací jednotky

Menu obsluhy s LED displejem

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu
s tyčovou sondou DN40 - DN250

testo 6448

Tyčová sonda

Mobilní měřič spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448
slouží ke zjištění, sledování, kontrole a protokolování
spotřeby stlačeného vzduchu, a tím jak ke zjišťování úniků 
v systémech stlačeného vzduchu, k rozdělení nákladů podle
spotřeby, tak také k zajišťování managementu provozních
špiček. Tyčovou sondu lze použít pro měření na různých
průměrech potrubí. 

Volitelná odbočovací příruba umožňuje montáž senzoru 
s přesnou polohou, aniž by bylo zapotřebí svařování.
Potrubí, kterého se taková operace týká, může být 
při montáži této odbočovací příruby nebo při údržbě, 
či výměně senzoru pod tlakem.

Patentovaná ochrana proti zpětnému rázu

Ochrana proti zpětnému rázu zaručuje maximální
bezpečnost pro pracovníka uvádějícího do provozu a spojuje
tři funkce v jednom přístroji:

1. Ochrana proti zpětnému rázu: senzor lze při vkládání
vsunout pouze jedním směrem

2. Utěsnění vůči procesu: díky vloženému O-kroužku
nemůže při montáži uniknou stlačený vzduch

3. Polohovatelná fixace: u autospojkyje možné nastavit
na milimetr přesně hloubku zasunutí a orientaci

Be sure.

m3/h;
l/min;

m3

°C

m/s

www.testo.cz
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testo 6448 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu s tyčovou sondou DN40 - DN250 Be sure.

Technická data

Rychlost proudění

Měřené veličiny

Senzor

<0,1 s (pro parametr potlačení = 0), možnost oddálení přes menu obsluhy (0 ... 1 s)

Volitelné jednotky m/s

Měřicí rozsah1

Všeobecná technická data

Odezva

0 ... 160 m/s

Měřicí rozsah1 Maximální měřicí rozsah objemového proudění je závislý na vnitřním průměru potrubí (viz. strana 3)

Termický, keramický senzor se skleněnou ochranou (kalorimetrická metoda měření)

Teplota

Jednotka °C

Měřicí rozsah 0 ... 60 °C / 32 °F ... 140 °F

Přesnost ±3 % z nam. hodn. ± 3 % z konečné hodnoty (při pokojové teplotě)

Provozní podmínky
Vlhkost (senzorika) Relativní vlhkost <90 %rv

Vstupy a výstupy

Analogové výstupy

Druh výstupu 4 ... 20 mA (4-vodičový) volně škálovatelný mezi nulou a koncem měřícího rozsahu

Zatížení max. 500 W

Další výstupy

Impulzní výstup Rychlost impulzu volně nastavitelný v krocích 1 m3

Spínací výstup 2 spínací výstupy, parametrizovatelné (závislé na spotřebě nebo objemovém průtoku, spínací a rozepínací kontakt,
hystereze, okno), zatížení max. 20 ... 30 VDC nebo 250 mA, polohy spínače jsou zobrazeny pomocí 2 LED diod

Napájení

Napájení 19 ... 30 V DC

Příkon <100 mA

Připojení Konektor M12 x 1, zatížení do 250 mA, protizkratová ochrana (taktovaná), ochrana proti přepólování a proti přetížení

Typ konstrukce

Materiál pouzdra PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Hmotnost 850 g

Displej

Displej 4-místný alfanumerický displej, dvě tlačítka pro obsluhu, menu obsluhy, LED diody (4x zelená pro fyzikální jednotky,
3x žlutá pro zobrazení „údaj x 1 000“ nebo polohy spínače)

Max. zobraz. hodnota 
norm.objem.průtoku

90 m³/h

Obsluha

Nastavení parametrů 2 ovládací tlačítka

Ostatní

Krytí IP 65/III

Ve shodě s Podle směrnice 89/336 EWG

Použité materiály V2A (1.4301), PEEK, polyester, viton, eloxovaný hliník; keramika se skleněnou ochranou

Normy Přepočet objemového průtoku pomocí možnosti manuálního zadání teploty, vlhkosti a tlaku.
Tovární nastavení: 15 °C, 1013,25 hPa, 0 %rv.

Provozní teplota (pouzdro) 0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F

Skladovací teplota -25 ... 85 °C / -13 ... 185 °F

Měřená média Stlačený vzduch, s kalibrací sondy CO2 nebo N2

Procesní tlak PN 16 (max 16bar / 232psi)

Kvalita vzduchu ISO 8573: doporučené třídy 1-4-1

Odolnost proti tlaku /
odbočovací příruba

16 bar (max.) pro DN40-DN200; 10 bar (max.) pro DN250-DN300

(Norm.) objemový průtok

Volitelné jednotky

1 Údaje podle DIN 2533 (15 °C, 1013,25 hPa, 0 %rv).

m3/h, m3/min, m3
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testo 6448 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu s tyčovou sondou DN40 - DN250 Be sure.

Osazení svorek

1 Napájecí 19 ... 30 VDC (+)

2 OUT 2 (analogový výstup (4 ... 20 mA) nebo spínací výstup

3 Napájecí 0 V (-)

4 OUT 1 (impulzní výstup nebo spínací výstup)

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Při výběru menu ImPR
= Yes -> impulzní výstup
Při výběru menu ImPR
= No -> spínací výstup
(počítadlo předvolby)

Barva vodiče u kabelu 0699 3393

Hnědá

Bílá

Modrá

Černá

Definice v
menu

Výstup 1
OUT 1

Výstup 2
OUT 2

BN = hnědá
WH = bílá
BK = černá
BU = modrá

BN

WH

BK

BU

OU
T 2

OUT
1

0 VDC

L + (19 ... 30 VDC)

M12-konektor
kabelu

M12-konektor
na přístroji

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

proudový
signál

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(spínač)

I

proudový
signál

ImP * ImP *

ImP
(impulz)

(spínač)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

nebo
ImP (impulz)

testo 6448

5 možností

Technické výkresy Měřicí rozsah
objemového průtoku
dle DIN 2533

Elektrické zapojení

Verze 160 m/s

DN40 600 m3/hod.
DN50 1 000 m3/hod.
DN65 1 880 m3/hod.
DN80 2 600 m3/hod.
DN100 4 400 m3/hod.
DN125 6 700 m3/hod.
DN150 9 950 m3/hod.
DN200 17 000 m3/hod.
DN250 25 650 m3/hod.
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testo 6448 – Měřič průtoku stlačeného vzduchu s tyčovou sondou DN40 - DN250 Be sure.

AXXX Konfigurace

BXX Výběr odbočovací příruby

CXX Výběr měřící armatury
Objednací kód pro převodník testo 6448
– měřič spotřeby stlačeného vzduchu
s tyčovou sondou:
- Převodník, vč. ochrany proti

zpětnému rázu
- 160 m/s
- Vzduch (stlačený vzduch)
- Kalibrace v 6-ti bodech
- Dlouhá varianta 435 mm 

(pro DN125 až DN250)
- Bez odbočovací příruby
- Bez měřící armatury / bez kulového

ventilu

-> 0555 6448 A1 AA1 AC0 AD1 AE1 B0
C0 D0

Objednací údaje / Příklad objednávky

Objednací údaje testo 6448

Příklad objednávky

AXXX Konfigurace

A0 Jen příslušentví *
A1 S převodníkem, vč. ochrany proti

zpětnému rázu **
AA1 160 m/s
AC0 Vzduch (stlačený vzduch)
AC1 Alternativní plyn: dusík
AC2 Alaternativní plyn: CO2
AD1 Kalibrační protokol ISO m/s

v 6 bodech
AD2 Kalibrační protokol ISO m3/s

v 6 bodech při specifické jmenovité
světlosti (uveďte průměr)

AE0 Standardní délka 285 mm
(pro DN40 až DN100)

AE1 Dlouhá varianta 435 mm
(pro DN125 až DN250)

* Dojde-li k této volbě, není nutná konfigurace
dalších AXX. Pokračovat dále s BX.

** Je nutná další konfigurace! Pokračovat 
dále s AXX.

***K provozu je zapotřebí připojovací kabel,
např. 0699 3393.

Objednací kód pro převodník testo 6448
– odbočovací příruba DN40:
- Příslušenství
- S odbočovací přírubou DN40
- Bez měřící armatury / bez kulového

ventilu

-> 0555 6448 A0 B01 C0 D0

BXX Výběr navrtávacího třmenu

B00 bez odbočovací příruby
B01 s odbočovací přírubou DN40
B02 s odbočovací přírubou DN50
B03 s odbočovací přírubou DN65
B04 s odbočovací přírubou DN80
B05 s odbočovací přírubou DN100
B06 s odbočovací přírubou DN125
B07 s odbočovací přírubou DN150
B08 s odbočovací přírubou DN200
B09 s odbočovací přírubou DN250

CXX Výběr měřicí armatury

C00 bez měřící armatury / bez kulového ventilu
C01 s měřící armaturou (vč. kulového ventilu 

s měřící přípojkou pro např. další měřené
veličiny)

C02 s kulovým ventilem (DN15)

DX Výběr vrtacího nástroje

D0 bez vrtacího nástroje
D1 s vrtacím nástrojem
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Převodník
diferenčního tlaku

testo 6321

Cenově zajímavý, výkonný převodník diferenčního tlaku pro

proužití v klimatizační a ventilační technice.

Automatizace budov klade vzrůstající nároky na přesnou

regulaci klimatických podmínek. Kontrola a regulace

vzduchových filtrů, ventilátorů a proudění vzduchu, založené

na měření diferenčního tlaku zaručuje bezpečnost a

energetickou efektivitu.

Vysoce přesné a dlouhodobě stabilní testo 6321 poskytuje

naměřené hodnoty pro bezpečnou a efektivní kontrolu a

regulaci procesů v klimatizační a ventilační technice a v

technice čistých prostor.  

www.testo.cz

hPa

We measure it.

Měření diferenčního tlaku v měřicím rozsahu

od 100 Pa do 2 bar

Magnetický ventil pro automatickou justáž nuly zaručuje

vysokou přesnost nezávislou na teplotě a dlouhodobou

stabilitu

Kalibrace a analýza šetří čas a náklady při uvádění do

provozu a údžbě

V nabídce s displejem a bez displeje
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Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

* Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM (Guide
to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje
(hystereze, linearta, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota
místa kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního
nastavení. Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2
faktoru rozšíření, což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Rozlišení 12 bit

Přesnost analogových
výstupů

0  ... 1 V ±2,5 mV
0  ... 5 V ±12,5 mV
0  ... 10 V ±25 mV
4  ... 20 mA ±0,05 mA

Max. zátěž 500 W

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0 ... 1/5/10 V (4-vodičový)
4 ... 20 mA (4-vodičový)

Ostatní analogové
výstupy

Mini-DIN pro software P2A (software pro
kalibraci a nastavení parametrů)

Napájení 20 ... 30 V AC/DC

Příkon 30 mA

Vlhkost (senzorika) 0 ... 90 %rv

Teplota ( senzorika) -5 ... +50 °C

Skladovací teplota -40 ... +80 °C

Provozní podmínky

testo 6321 – převodník diferenčního tlaku We measure it.

Technická data

Displej

Diferenční tlak Pouzdro

Ostatní

Displej 1-řádkový LCD (volitelně)

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 100  Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 20 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa
-100 ... 100  Pa

-10 ... 10 hPa
-20 ... 20 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000
hPa
-2000 ... 2000
hPa

Nejistota měření* ±1,2% z konc.hodnoty měřicího rozsahu ±0,3
Pa
Drift stoupání teploty: 0,05% z měřicího
rozsahu na odchylku Kelvina z jmenovité
teploty 22 °C
Drift nuly : 0% (cyklická justáž nuly)

Přetížitelnost Měřicí rozsah Přetížení
0 ... 100  Pa 20000  Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 20 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-100 ... 100  Pa 20000  Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-20 ... 20 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Všeobecná technická data

Materiál / barva ABS / čistě bílá (RAL 9010) nebo 
světle šedá

Hmotnost cca 160 g

Rozlišení Měřicí rozsah Rozlišení
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 20 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000hPa 1 hPa
0 ... 2000hPa 1 hPa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-20 ... 20 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

Krytí IP65
oouze je-li převodník osazen kabeláží a /
nebo opatřen těsnícími krytkami

V souladu s Směrnice EU: 2004/108/EG

Automatická justáž nuly firemní nastavení každých 60 sekund

Senzor piezoodporový senzor

Automatická justáž nuly přes magnetický ventil
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1 2 3 4
+ -+ -U dP

1 2 3 4
+ -+ -U dP

testo 6321 – převodník diferenčního tlaku We measure it.

Technické výkresy / osazení konektorů

Technické výkresy

Osazení konektorů
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AXX Měřicí rozsah
BXX Analogový výstup / napájení
CXX Displej
EXX Barva pouzdra
FXX Jednotky

AXX Měřicí rozsah

A03 0 … 100 Pa
A05 0 … 10 hPa
A06 0 … 20 hPa
A07 0 … 50 hPa
A08 0 … 100 hPa
A09 0 … 500 hPa
A10 0 … 1000 hPa
A11 0 … 2000 hPa
A23 -100 … 100 Pa
A25 -10 … 10 hPa
A26 -20 … 20 hPa
A27 -50 … 50 hPa
A28 -100 … 100 hPa
A29 -500 … 500 hPa
A30 -1000 … 1000 hPa
A31 -2000 … 2000 hPa

Objednací kód pro převodník testo 6321
s následujícími možnostmi:
- měřicí rozsah 0 ... 100 Pa
- analogový výstup 0 ... 5 V
- bez displeje
- barva pouzdra světle šedá
- jednotka mbar

0555 6321 A03 B03 C00 E00 F04

Dodávka vč. nástěnného držáku

testo 6321 – převodník diferenčního tlaku We measure it.

Možnosti / příklad objednání

Pro testo 6321 lze specifikovat následující možnosti:

Příklad objednáníBXX Analogový výstup / napájení

B02 0 … 1 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B03 0 … 5 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B04 0 … 10 V (4-vodičový, 24 VAC/DC)
B06 4 … 20 mA (4-vodičový, 24 VAC/DC)

CXX Displej

C00 bez displeje
C01 s displejem

EXX Barva pouzdra

E01 Barva pouzdra světle šedá, vč. loga Testo
(barevné)

E02 neutrální pouzdro, čistě bílé, bez loga
Testo

E03 neutrální pouzdro, čistě bílé, vč loga Testo
(černo-bílé)

FXX Jednotky

F01 Pa / min / max
F02 hPa / min / max
F03 kPa / min / max
F04 mbar / min / max
F05 bar / min / max
F06 mm H2O / min / max
F07 inch H2O / min / max
F08 inch HG / min / max
F09 kg/cm² / min / max
F10 PSI / min / max
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Převodník diferenčního tlaku s vysokou přesností a dlouhodobu stabilitou

CHARAKTERISTIKY
testo 6351

SPECIFIKACE
testo 6351

testo 6351

Převodník diferenčního tlaku testo 6351 byl vyvinut
specielně pro sledování diferenčního tlaku v měřícím
rozsahu 50 Pa až 2000 hPa. V technice čistých
prostor se udržením přetlaku zabraňuje vnikání
znečištěného vzduchu. Pro zachování konstantních
podmínek čistých prostor může převodník diferenčního
tlaku navíc vypočítat objemový průtok a rychlost
proudění.

Přístroj testo 6351 se vyznačuje funkcí automatického
nulování, která zajišťuje vysokou přesnost a
dlouhodobou stabilitu.

Integrovaná funkce vnitřní kontroly a včasného
varování mimo jiné zaručuje provozovateli vysokou
disponibilitu zařízení.

Oblasti použití:

• Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými prostorami

• Kontrola diferenčního tlaku při procesech plnění

• Kontrola diferenčního tlaku, objemového průtoku,
rychlosti proudění v technice kritického klimatu
(klimatizační a ventilační zařízení)

• Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění a
objemového průtoku

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
nezávislou na teplotě a dlouhodobou stabilitu

• Plastové pouzdro

• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem

• Ethernetový, reléový a analogový výstup umožňují
optimální integraci v jednotlivých systémech
automatizace

• Systém vnitřní kontroly a včasného varování zajišťuje
vysokou disponibilitu zařízení

• Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a
analýzu šetří čas a náklady při uvádění do provozu a
údržbě

• Škálovatelnost ±50 % konečných hodnot měřícího
rozsahu a volná škálovatelnost uvnitř měřícího
rozsahu

• Možnost kofigurace řízení alarmu s nastavitelnou
prodlevou a potvrzením alarmu
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Technická data

Změny, i technického rázu, vyhrazeny.

testo 6351

Převodník diferenčního tlaku s vysokou přesností a dlouhodobu stabilitou

Napájení

Displej

Diferenční tlak Analogové výstupy

Další výstupy

Typ konstrukce

Ostatní

Displej možnost: 3-řádkový LCD displej s
vícejazyčným menu obsluhy

Měřené veličiny

Měřící rozsah 0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa

-50 ... 50 Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa
-2000 ... 2000 hPa

Nejistota měření* ±0,8% z koncové hodnoty měřícího
rozsahu
±0,3 Pa
Teplotní posuv: 0,02% z měřícího
rozsahu na Kelvin odchylky z jmenovité
teploty 22 °C
Posuv nuly: 0% (cyklické nulování)

Volitelné jednotky Diferenční tlak v Pa, hPa, kPa, mbar,
bar, mmH2O, kg/cm2, PSI, inch HG, inch
H2O
Vypočítané veličiny: objemový průtok v
m3/h, l/min, Nm3/h, Nl/min
rychlost proudění v m/s, ft/min

Senzor Piezorezistivní senzor

Automatické nulování přes magnetický ventil
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s, 1
min., 5 min., 10 min.

Interval měření 1/s

Počet Standardně 1

Škálování Differenční tlak: škálovatelný ±50%
koncových hodnot měřícího rozsahu;
volně škálovatelný uvnitř měřícího
rozsahu

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení max. 500 Ω

Přetížení

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (4vodiče) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V (4vodiče) (24 VAC/DC)

Ethernet Volitelně s ethernetovým modulem

Relé Volitelně: 4 relé (libovolné přiřazení
měřícím kanálům nebo jako sběrný
alarm v menu obsluhy/P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Digitální výstup Mini-DIN pro software P2A

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300 mA,
galvanicky oddělený signální a napájecí
vodič

Všeobecná technická data

Materiál Plastové pouzdro

Rozměry 162 x 122 x 77 mm

Hmotnost 0,7 kg; možnost: ethernetová mezivrstva
0,6 kg

Rozlišení

Provozní teplotaS displejem /
bez displeje

-5 ... +50 °C / +23 ... +122 °F

Skladovací teplota -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Procesní teplota -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

* Nejistota měření podle GUM: ±0,8% z koncové hodnoty měřícího rozsahu ±0,3 Pa
GUM (GGuide to the Expression of UUncertainty in MMeasurement):
Směrnice ISO pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově
porovnat.
Při měření jsou brány v úvahu následující nejistoty měření:
– hystereze
– linearita
– reprodukovatelnost
– dlouhodobá stabilita
– místo kalibrace/firemní kalibrace
– kontrolní místo

Krytí IP 65

EMV Směrnice EU 2004/108/EU

Provozní podmínky

D
S

 6
35

1/
dk

/A
/0

7.
10

.2
00

9
S

tr
an

a
2/

4

MMěěřřííccíí  rroozzssaahh          PPřřeettíížžeenníí

0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 .... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 .... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

MMěěřřííccíí  rroozzssaahh    RRoozzlliiššeenníí

0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
0 ... 2000 hPa 1 hPa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa
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Převodník diferenčního tlaku s vysokou přesností a dlouhodobu stabilitou

Změny, i technického rázu, vyhrazeny.

Technické výkresy

Osazení přívodů
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AXX Měřící rozsah

A02 0 ... 50 Pa
A03 0 ... 100 Pa
A04 0 ... 500 Pa
A05 0 ... 10 hPa
A07 0 ... 50 hPa
A08 0 ... 100 hPa
A09 0 ... 500 hPa
A10 0 ... 1000 hPa
A11 0 ... 2000 hPa
A22 -50 ... 50 Pa
A23 -100 ... 100 Pa
A24 -500 ... 500 Pa
A25 -10 ... 10 hPa
A27 -50 ... 50 hPa
A28 -100 ... 100 hPa
A29 -500 ... 500 hPa
A30 -1000 ... 1000 hPa
A31 -2000 ... 2000 hPa

BXX Analogový výstup / napájení

B02 0 ... 1 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B06 4 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)

CXX Displej / jazyk menu obsluhy

C00 bez displeje
C02 s displejem /anglicky
C03 s displejem / německy
C04 s displejem / francouzsky
C05 s displejem / španělsky
C06 s displejem / italsky
C07 s displejem / japonsky
C08 s displejem / švédsky

DXX Kabelová průchodka

D01 kabelová průchodka M16 (relé: M20)
D02 kabelová průchodka NPT 1/2 ''
D03 konektor pro výstup signálu a vstup napájení

EXX Ethernet

E00 bez ethernetového modulu
E01 s ethernetovým modulem

FXX Jednotky diferenčního tlaku / proudění
(přednastavení)

F01 Pa / min / max
F02 hPa / min / max
F03 kPa / min / max
F04 mbar / min / max
F05 bar / min / max
F06 mmH2O / min / max
F07 inch H2O / min / max
F08 inch HG / min / max
F09 kg/cm² / min / max
F10 PSI / min / max
F11 m/s / min / max
F12 ft/min / min / max
F13 m³/h / min / max
F14 l/min / min / max
F15 Nm³/h / min / max
F16 Nl/min / min / max

HXX Relé

H00 bez relé 
H01 4 reléové výstupy, kontrola hraniční hodnoty
H02 4 reléové výstupy, kanál hraniční hodnoty 1 +

sběrný alarm

KXX Jazyková verze návodu k obsluze

K01 návod k obsluze německo-anglicky
K02 návod k obsluze francouzsko-anglicky
K03 návod k obsluze španělsko-anglicky
K04 návod k obsluze italsko-anglicky
K05 návod k obsluze holandsko-anglicky
K06 návod k obsluze japonsko-anglicky
K07 návod k obsluze čínsko-anglicky
K08 návod k obsluze švédsko-anglicky

Škálování:
±50% z konečné
hodnoty měřícího
rozsahu;
uvnitř rozsahu volitelně

Převodník diferenčního tlaku s vysokou přesností a dlouhodobu stabilitou
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Změny, i technického rázu, vyhrazeny.

testo 6351

Pro testo 6351 je možné specifikovat následující možnosti:

AXX Messbereich

BXX Analogausgang / Versorgung

CXX Display

EXX Gehäusefarbe 

FXX Einheit 

KXX Sprache der Bedienungsanleitung 
(für zweisprachige Papier-Bedienungs -
anleitung)

AXX Měřící rozsah

BXX Analogový výstup / napájení

CXX Displej / jazyková verze menu

DXX Kabelová průchodka

EXX Ethernet 

FXX Jednotka diferenčního tlaku / proudění
(přednastavení)

HXX Relé 

KXX Jazyková verze návodu k obsluze

Objednací kód pro převodník testo 6351 s
následujícícmi možnostmi:

- měřící rozsah 0 ... 100 Pa
- analogový výstup / napájení 0 ... 5 V 

(4 vodiče, 24 VAC/DC)
- s displejem / anglicky
- kabelová průchodka NPT 1/2 ''
- s ethernetovým modulem
- jednotka diferenčního tlaku mbar / min / max
- 4 reléové výstupy, kontrola hraniční hodnoty
- jazyková verze návodu k obsluze 

německo-anglicky

Příklad:

0555 6351 A03 B03 C02 D02 E01 F04 H01 K01
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Převodník diferenčního tlaku s možností měření vlhkosti / teploty

CHARAKTERISTIKY
testo 6381

SPECIFIKACE
testo 6381

testo 6381

Převodník diferenčního tlaku testo 6381 byl vyvinut
specielně pro kontrolu diferenčního tlaku v měřícím
rozsahu 10 Pa až 1000 hPa. V technice čistých
prostor se udržením přetlaku zabraňuje vnikání
znečištěného vzduchu. Pro zachování konstantních
podmínek čistých prostor může převodník z
naměřeného diferenčního tlaku navíc vypočítat
objemový průtok a rychlost proudění. Pomocí volitelné
sondy z řady testo 6610 je navíc možné současné
měření vlhkosti a teploty v jednom přístroji.

Přístroj testo 6381 se vyznačuje funkcí automatického
nulování, která zajišťuje vysokou přesnost a
dlouhodobou stabilitu.

Integrovaná funkce vnitřní kontroly a včasného
varování mimo jiné zaručuje provozovateli vysokou
disponibilitu zařízení.

Oblasti použití:

• Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými prostorami;
možnost: současné měření teploty a vlhkosti
vzduchu

• Kontrola procesů vysušování

• Měření diferenčního tlaku u procesů plnění a u
lakovacích zařízení

• Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění a
objemového průtoku; možnost: vlhkost a teplota

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
nezávislou na teplotě a dlouhodobou stabilitu

• Nízký měřící rozsah do 10 Pa zajišťuje velmi vysokou
přesnost při nejnižších tlacích

• Robustní kovové pouzdro chrání v nepříznivých
podmínkách

• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem

• Ethernetový, reléový a analogový výstup umožnují
optimální integraci v jednotlivých systémech
automatizace

• Systém vnitřní kontroly a včasného varování zajištuje
vysokou disponibilitu zařízení

• Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a
analýzu šetří čas a náklady při uvádění do provozu a
údržbě

• Škálovatelnost ±50 % konečných hodnot měřícího
rozsahu a volná škálovatenost unvitř měřícího
rozsahu

• Možnost konfigurace řízení alarmu s nastavitelnou
prodlevou a potvrzením alarmu
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Změny, i technického rázu, vyhrazeny.

Napájení

Analogové výstupy

Další výstupy

Interval měření 1/s

Počet Standard: 1;
s volitelnou vlhkostní sondou: 3

Škálování Diferenční tlak: škálovatelný ±50%
koncových hodnot měřícího rozsahu;
volně škálovatelný uvnitř měřícího
rozsahu

Rozlišení 12 bit

Max. zatížení max. 500 Ω

Vlhkost/teplota na přání

Měřené veličiny

Sonda

Typ

Měřené
veličiny

NNeejjiissttoottaa
mměěřřeenníí**

%rv / °C/°F / °Ctd / °Ftd / g/kg / gr/lb / g/m³ / gr/ft³ / ppmV / °Cwb /
°Fwb / kJ/kg / mbar / inch H2O / °Ctm (H2O2)/°Ftm (H2O2) / % obj

při odchylce od teploty média ±25 °C:
±0,02 %rv/K

MMěěřřííccíí  rroozzssaahh

Vlhkost

Rosný bod

Teplota

Teplota při
+25°C /
+77°F

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (4 vodiče) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V (4 vodiče) (24 VAC/DC)

Ethernet Volitelně s ethernetovým modulem

Relé Volitelně: 4 relé (libovolné přiřazení
měřícím kanálům nebo jako sběrný
alarm v menu obsluhy/P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Digitální výstup Mini-DIN pro software P2A

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300 mA,
galvanicky oddělený signální a napájecí
vodič

Stěna

testo 6612testo 6611 testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

Kanál Kanál Kanál,
vyhřívaný
kabel

Kabel,
zbytková
vlhkost

Kabel s
kontrolou
povrchu
senzoru

testo 6611 testo 6612 testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

±1,0 %rv pro 0 ... 90 %rv / 
±1,4 %rv pro 90 ... 100 %rv

±1,0 %rv pro
0 ... 100 %rv

±1,2 %rv pro 
0 ... 90 %rv / 
±1,6 %rv pro
90 ... 100 %rv

±1 K u
0 °C td
±2 K u

-40 °C td
±4 K u

-50 °C td

±0,15 °C/
32,2 °F 

Pt1000 1/3 třída B

±0,15 °C/
32,2 °F

Pt100 1/3 třída
B

±0,15 °C/
32,2 °F 

Pt1000 1/3
třída B

0 ... 100 % rv -60 ... +30 °C
td

0 ... 100 % rv

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-30 ... +150 °C
-22 ... +302 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-40 ... +120 °C
-40 ... +248 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

testo 6381

Převodník diferenčního tlaku s možností měření vlhkosti / teploty

Technická data

Diferenční tlak

Měřené veličiny

Měřící rozsah 0 ... 10 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa

-10 ... 10 Pa
-50 ... 50 Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa

Nejistota měření* ±0,5% z koncové hodnoty měřícího
rozsahu
±0,3 Pa
Teplotní posuv: 0,02% z měřícího
rozsahu na Kelvin odchylky z jmenovité
teploty 22 °C
Posuv nuly: 0% (cyklické nulování)

Volitelné jednotky Diferenční tlak v Pa, hPa, kPa, mbar,
bar, mmH2O, kg/cm2, PSI, inch HG, inch
H2O
vypočítané veličiny: objemový průtok v
m3/h, l/min, Nm3/h, Nl/min
proudění v m/s, ft/min

Senzor Piezoresistivní senzor

Automatické nulování přes magnetický ventil
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s,
1 min., 5min., 10 min.

Přetížení

*Nejistota měření podle GUM.
PPrroo  ddiiffeerreennččnníí  ttllaakk:: ±0,8% z koncové hodnoty měřícího rozsahu ±0,3 Pa
PPrroo  vvllhhkkoosstt:: dodatečná nejistota závislá na vlhkosti +0,007 * MW (v %rv).
GGUUMM  (GGuide to the Expression of UUncertainty in MMeasurement):
Směrnice ISO pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově
porovnat.
Při měření jsou brány v úvahu následující nejistoty měření:
- hystereze
- linearita
- reprodukovatelnost
- dlouhodobá stabilita (jen pro diferenční tlak)
- místo kalibrace/firemní kalibrace
- kontrolní místo
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MMěěřřííccíí  rroozzssaahh        PPřřeettíížžeenníí

0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa

Vlhkost /
zbytková
vlhkost

436
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Převodník diferenčního tlaku s možností měření vlhkosti / teploty
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Displej

Typ konstrukce

Ostatní

Displej možnost: 3-řádkový LCD displej s
vícejazyčným menu obsluhy

0,1 % rv

0,01 °C / 0,01 °F

Všeobecná technická data

Materiál Kovové pouzdro

Rozměry 162 x 122 x 77 mm

Rozlišení

Diferenční tlak

Vlhkost

Teplota

MMěěřřííccíí  rroozzssaahh        RRoozzlliiššeenníí

Provozní teplotaS displejem /
bez displeje

-5 ... 50 °C / 23 ... 122 °F

Skladovací teplota -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Procesní teplota -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

Krytí IP 65

EMV Směrnice EU 2004/108/EU

Provozní podmínky

Hmotnost 1,96 kg; možnost: ethernetová
mezivrstva 0,61 kg

0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa

Technické výkresyTechnická data

Osazení přívodů

102 mm

162 mm
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Převodník diferenčního tlaku s možností měření vlhkosti / teploty
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Změny, i technického rázu, vyhrazeny.

testo 6381

Pro testo 6381 je možné specifikovat následující možnosti:

AXX Messbereich

BXX Analogausgang / Versorgung

CXX Display

EXX Gehäusefarbe 

FXX Einheit 

KXX Sprache der Bedienungsanleitung 
(für zweisprachige Papier-Bedienungs -
anleitung)

AXX Měřící rozsah

BXX Analogový výstup / Napájení

CXX Displej / jazyková verze menu

DXX Kabelová průchodka

EXX Ethernet

FXX Jednotka diferenčního tlaku / proudění
(přednastavení)

GXX Možnost analogového výstupu pro
připojenou vlhkostní sondu (řada sond
6610) jednotky (přednastavení)

HXX Relé

IXX Přednastavení jednotek kanálu 3 (pouze je-
li k dispozici volitelný kontektor vlhkostní
sondy)

KXX Jazyková verze návodu k obsluze

AXX Měřící rozsah

A01 0 ... 10 Pa
A02 0 ... 50 Pa
A03 0 ... 100 Pa
A04 0 ... 500 Pa
A05 0 ... 10 hPa
A07 0 ... 50 hPa
A08 0 ... 100 hPa
A09 0 ... 500 hPa
A10 0 ... 1000 hPa
A21 -10 ... 10 Pa
A22 -50 ... 50 Pa
A23 -100 ... 100 Pa
A24 -500 ... 500 Pa
A25 -10 ... 10 hPa
A27 -50 ... 50 hPa
A28 -100 ... 100 hPa
A29 -500 ... 500 hPa
A30 -1000 ... 1000 hPa

BXX Analogový výstup / napájení

B02 0 ... 1 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B06 4 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)

CXX Displej / jazyk menu obsluhy

C00 bez displeje
C02 s displejem / anglicky
C03 s displejem / německy
C04 s displejem / francouzsky
C05 s displejem / španělsky
C06 s displejem / italsky
C07 s displejem / japonsky
C08 s displejem / švédsky

DXX Kabelová průchodka

D01 kabelová průchodka M16 (relé: M20)
D02 kabelová průchodka NPT 1/2 ''
D03 konektor pro výstup signálu a vstup napájení

EXX Ethernet

E00 bez ethernetového modulu
E01 s ethernetovým modulem

FXX Jednotky diferenčního tlaku / proudění

F01 Pa / min / max
F02 hPa / min / max
F03 kPa / min / max
F04 mbar / min / max
F05 bar / min / max
F06 mmH2O / min / max
F07 inch H2O / min / max
F08 inch HG / min / max
F09 kg/cm2 / min / max
F10 PSI / min / max
F11 m/s / min / max
F12 ft/min / min / max
F13 m3/h / min / max
F14 l/min / min / max
F15 Nm3/h / min / max
F16 Nl/min / min / max

GXX Možnost analogového výstupu pro
připojenou vlhkostní sondu (řada sond 6610)
jednotky (přednastavení)

G00 bez možnosti připojení vlhkostní sondy testo
6610

G01 %rv / min / max
G02 °C / min / max
G03 °F / min / max
G04 °Ctd / min / max
G05 °Ftd / min / max
G06 g/kg / min / max
G07 gr/lb / min / max
G08 g/m³ / min / max
G09 gr/ft³ / min / max
G10 ppmV / min / max
G11 °Cwb / min / max
G12 °Fwb / min / max
G13 kJ/kg / min / max (entalpie)
G14 mbar / min / max (parciální tlak vodní páry)
G15 inch H2O / min / max (parciální tlak vodní páry)
G16 °Ctm / min / max (smíšený rosný bod pro H2O2)
G17 °Ftm / min / max (smíšený rosný bod pro H2O2)
G18 % obj.

HXX Relé

H00 bez relé
H01 4 reléové výstupy, kontrola hraniční hodnoty
H02 4 reléové výstupy, kanál hraniční hodnoty 1 +

sběrný alarm

IXX Jednotky kanálu 3 (přednastavení, pouze je-li
k dispozici konektor vlhkostní sondy)

I01 %rv / min / max
I02 °C / min / max
I03 °F / min / max
I04 °Ctd / min / max
I05 °Ftd / min / max
I06 g/kg / min / max
I07 gr/lb / min / max
I08 g/m³ / min / max
I09 gr/ft³ / min / max
I10 ppmV / min / max
I11 °Cwb / min / max
I12 °Fwb / min / max
I13 kJ/kg / min / max (entalpie)
I14 mbar / min / max (parciální tlak vodní páry)
I15 inch H2O / min / max (parciální tlak vodní páry)
I16 °Ctm / min / max (smíšený rosný bod pro H2O2)
I17 °Ftm / min / max (smíšený rosný bod pro H2O2)
I18 % obj.

KXX Jazyková verze návodu k obsluze

K01 návod k obsluze  německo-anglicky
K02 návod k obsluze francouzsko-anglicky
K03 návod k obsluze španělsko-anglicky
K04 návod k obsluze italsko-anglicky
K05 návod k obsluze holandsko-anglicky
K06 návod k obsluze japonsko-anglicky
K07 návod k obsluze čínsko-anglicky
K08 návod k obsluze švédsko-anglicky

Objednací kód pro převodník testo 6381 s
následujícími možnostmi:

- měřící rozsah -100 ... 100 Pa
- analogový výstup  4 ... 20 mA (4 vodiče, 24

VAC/DC)
- bez displeje
- konektor pro výstup signálu a vstup

napájení
- s ethernetovým modulem
- jednotka diferenčního tlaku mbar / min /

max
- volitelný analogový výstup pro konektor

vlhkostní sondy testo 6610/ jednotky g/kg /
min / max

- bez relé
- jednotka kanálu 3 %rv / min / max
- jazyková verze návodu k obsluze

neměcko-anglicky

Příklad:

0555 6381 A23 B06 C00 D03 E01 F04 G06 H00 I01 K01

S
tr

an
a

4/
4

S možností připojení testo
6610

Možno pouze byl-li vybrán kód
G (od G01)

D
S

 6
38

1 
D

E
/d

k/
A

/2
3.

09
.2

00
9

Škálování:
±50% z konečné
hodnoty měřícího
rozsahu;
uvnitř rozsahu
volitelně
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Převodník diferenčního tlaku v panelovém designu
v souladu s požadavky čistých prostor

CHARAKTERISTIKY
testo 6383

SPECIFIKACE
testo 6383

testo 6383

Převodník diferenčního tlaku testo 6383 byl
konstruován speciálně pro kontrolu nízkých
diferenčních tlaků v rozsahu od 10 Pa do 10 hPa.
V technologii čistých prostor se udržením přetlaku
v kritické zóně zabrání vniknutí vzduchu zatíženého
nečistotami. Díky volitelné interní nebo externí sondě
z řady testo 6610 je navíc možné současné měření
vlhkosti a teploty jedním přístrojem. 

Přístroj testo 6383 se zvláště vyznačuje
automatickým nulováním, které zajišťuje vysokou
přesnost a dlouhodobou stabilitu. 

Integrovaná funkce autokontroly a včasného varování
zaručuje provozovateli mimo jiné vysokou disponibiltu
zařízení.

Oblasti použití:

• Kontrola přetlaku a podtlaku v čistých prostorách,
na operačních sálech a v izolačních místnostech

• Možnost kontroly vlhkosti a teploty v čistých
prostorách

• Měření diferenčního tlaku;
možnost: vlhkost a teplota

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
nezávislou na teplotě a dlouhodobou stabilitu

• Nízký měřicí rozsah do 10 Pa zajišťuje maximální
přesnost při nejnižších tlacích

• Ploché pouzdro umožňuje plochou instalaci do zdi
čistého prostoru

• Displej s vícejazyčným menu obsluhy a optickým
zobrazením alarmu

• Ethernetový, reléový a analogový výstup umožňují
optimální využití jednotlivých systémů automatizace

• Autokontrola a systém včasného varování
u převodníku zajišťují vysokou disponibilitu zařízení

• Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci
a analýzu šetří čas a náklady při uvádění do
provozu a při údržbě

• Možnost škálování ±50 % konečné hodnoty
měřicího rozsahu a volná škálovatelnost uvnitř
měřicího rozsahu

• Možnost konfigurace ovládání alarmu
s nastavitelnou prodlevou odezvy a potvrzením
alarmu
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* Stanovení nejistoty měření převodníku probíhá podle GUM
(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Při stanovení nejistoty měření se zohledňuje přesnost měřicího přístroje
(hystereze, linearita, reprodukovatelnost, dlouhodobá stabilita), nejistota
místa kalibrace a nejistota místa srovnání / kalibrace do továrního nastavení.
Přitom se za základ bere běžná hodnota v měřicí technice k=2 faktoru
rozšíření, což koresponduje s úrovní důvěry na 95%.

Displej

Provedení

Ostatní

Displej na požadavek: 3-řádkový LCD
s vícejazyčným menu obsluhy

0,1 % rv

0,01 °C / 0,01 °F

Všeobecná technická data

Materiál Čelní plocha z nerezu, pouzdro
z plastu

Rozměry bez vlhkostně / teplotní sondy:
246 x 161 x 47 mm
s vlhkostně / teplotní sondou:
396 x 161 x 78 mm

Rozlišení

Diferenční tlak

Vlhkost

Teplota

Měřicí rozsah    Rozlišení

Provozní teplota -5 ... +50 °C / +23 ... +122 °F

Skladovací teplota -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Procesní teplota -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

Krytí IP 65

Šroubení Ø 6 mm --> vhodné hadice 4 mm + 4,8
mm

Provozní podmínky

Hmotnost Varianta bez vlhkosti: 0,9 kg; varianta s
integrovanou vlhkostní sondou: 1,35 kg;
varianta s přípravou pro externí
vlhkostní sondu: 1,26 kg

0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa

S displejem /
bez displeje

Vlhkost/teplota volitelně

Měřené veličiny

Typ

Měřené
veličiny

Nejistota
měření*

%rv / °C/°F / °Ctd / °Ftd / g/kg / gr/lb / g/m³ / gr/ft³ / ppmV / °Cwb /

°Fwb / kJ/kg / mbar / inch H2O / °Ctm (H2O2)/°Ftm (H2O2) / % obj.

při odchylce od teploty média ±25 °C:
±0,02 %rv/K

Měřicí rozsah

Vlhkost / zbytková
vlhkost

Vlhkost

Rosný bod

Teplota

Teplota při
+25°C /
+77°F

Integrovaná
sonda

testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

Kanál Kanál,
vyhřívaný
kabel

Kabel,
zbytková
vlhkost

Kabel
s kontrolou
povrchu
senzoru

Integrovaná
sonda testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

±(1,0 + 0,007 * n.h..) %rv 
pro 0 ... 90 %rv

±(1,4 + 0,007 * n.h.) %rv
pro 90 ... 100 %rv

±(1,0 +
0,007*n.h.) %rv 

pro 0 ... 100
%rv

±(1,2 + 0,007*n.h..)
%rv pro 0 ... 90 %rv
±(1,6 + 0,007*n.h..)
%rv pro 90 ... 100

%rv

±1 K při 
0 °Ctd

±2 K při 
-40°Ctd
±4 K při
-50 °Ctd

±0,15 °C/32,2 °F 
Pt1000 1/3 třída AA

±0,15 °C/
32,2 °F

Pt100 1/3
třída AA

±0,15 °C/
32,2 °F

Pt1000 1/3
třída AA

0 ... 100 % rv -60 ... +30 °C td 0 ... 100 % rv

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-40 ... +120 °C
-40 ... +248 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

Převodník diferenčního tlaku v panelovém designu v souladu s požadavky čistých prostor

Technická data

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Napájení

Diferenční tlak Analogové výstupy

Další výstupy

Měřené veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 10 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa 

-10 ... +10 Pa
-50 ... +50 Pa 
-100 ... +100 Pa
-500 ... +500 Pa
-10 ... +10 hPa

Nejistota měření* ±0,3% z konc. hodnoty měřicího
rozsahu
±0,3 Pa
Teplotní posuv: 0,02% z měřicího
rozsahu na Kelvin odchylky
z jmenovité teploty 22 °C
Posuv nuly: 0% (cyklické nulování)

Volitelné jednotky Diferenční tlak v Pa, hPa, kPa, mbar,
bar, mmH2O, kg/cm2, PSI, inch HG,

inch H2O

Senzor Piezorezistivní senzor

Automatické nulování přes magnetický ventil 
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s, 1
min., 5 min., 10 min.

Interval měření 1/s

Počet Standard: 1;
s vlhkostní sondou na požadavek: 3

Škálování Diferenční tlak: škálovatelný  ±50%
koncové hodnoty měřicího rozsahu;
volně škálovatelný uvnitř měřicího
rozsahu

Rozlišení 12 bit

Max. zátěž max. 500 

Přetížení

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (4 vodiče) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V (4 vodiče) (24 VAC/DC)

Ethernet Volitelně

Relé Volitelně: 4 relé (libovolné přiřazení
měřicím kanálům nebo jako sběrný
alarm v menu obsluhy / P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Digitální Mini-DIN pro software P2A

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300 mA,
galvanicky oddělený signální
a napájecí vodič

Měřicí rozsah Přetížení

0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
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Převodník diferenčního tlaku v panelovém designu v souladu s požadavky čistých prostor

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Technické výkresy

Osazení přívodů
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Převodník diferenčního tlaku v panelovém designu v souladu s požadavky čistých prostor

Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

Pro testo 6383 lze specifikovat následující možnosti:

AXX Messbereich

BXX Analogausgang / Versorgung

CXX Display

EXX Gehäusefarbe 

FXX Einheit 

KXX Sprache der Bedienungsanleitung 
(für zweisprachige Papier-Bedienungs -
anleitung)

AXX Měřicí rozsah

BXX Analogový výstup / napájení

CXX Displej / jazyková verze menu

DXX Integrovaná vlhkostní / teplotní sonda

EXX Ethernet

FXX Jednotky diferenčního tlaku (přednastavení)

GXX Volitelný analogový výstup pro připojenou
vlhkostní sondu (řada sond testo 6610)
jednotky (přednastavení)

HXX Relé

IXX Jednotky kanálu 3 (přednastavení, pouze je-li
k dispozici volitelný konektor vlhkostní sondy)

AXX Měřicí rozsah

A01 0 ... 10 Pa
A02 0 ... 50 Pa
A03 0 ... 100 Pa
A04 0 ... 500 Pa
A05 0 ... 10 hPa
A21 -10 ... 10 Pa
A22 -50 ... 50 Pa
A23 -100 ... 100 Pa
A24 -500 ... 500 Pa
A25 -10 ... 10 hPa

BXX Analogový výstup / napájení

B02 0 ... 1 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)
B06 4 ... 20 mA (4 vodiče, 24 VAC/DC)

CXX Displej / jazyková verze menu

C00 bez displeje
C02 s displejem /anglicky
C03 s displejem / německy
C04 s displejem / francouzsky
C05 s displejem / španělsky
C06 s displejem / italsky
C07 s displejem / japonsky
C08 s displejem / švédsky

DXX Integrovaná vlhkostní sonda

D00 bez vlhkostní / teplotní sondy
D04 vlhkostní / teplotní sonda integrovaná do panelu
D05 příprava pro externí vlhkostní /

teplotní sondu testo 6610

EXX Ethernet

E00 bez ethernetového modulu
E01 s ethernetovým moduleml

FXX Jednotka diferenčního tlaku  (přednastavení)

F01 Pa / min / max
F02 hPa / min / max
F03 kPa / min / max
F04 mbar / min / max
F05 bar / min / max
F06 mmH2O / min / max
F07 inch H2O / min / max
F08 inch HG / min / max
F09 kg/cm² / min / max
F10 PSI / min / max

GXX Volitelný analogový výstup pro připojenou
vlhkostní sondu (řada sond testo 6610) jednotky
(přednastavení)

G01 %rv / min / max
G02 °C / min / max
G03 °F / min / max
G04 °Ctd / min / max
G05 °Ftd / min / max
G06 g/kg / min / max
G07 gr/lb / min / max
G08 g/m³ / min / max
G09 gr/ft³ / min / max
G10 ppmV / min / max
G11 °Cwb / min / max
G12 °Fwb / min / max
G13 kJ/kg / min / max (entalpie)
G14 mbar / min / max (parciální tlak vodní páry)
G15 inch H2O / min/ max (parciální tlak vodní páry)
G16 °Ctm (smíšený rosný bod pro H2O2)
G17 °Ftm (smíšený rosný bod pro H2O2)
G18 % obj.

HXX Relé

H00 bez relé
H01 4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty
H02 4 výstupy relé, hraniční hodnota kanálu

1 + sběrný alarm

IXX Jednotky kanálu 3 (přednastavení, pouze je-li
k dispozici volitelný konektor vlhkostní sondy)

I01 %rv / min / max
I02 °C / min / max
I03 °F/ min / max
I04 °Ctd / min / max
I05 °Ftd / min / max
I06 g/kg / min / max
I07 gr/lb / min / max
I08 g/m³ / min / max
I09 gr/ft³ / min / max
I10 ppmV / min / max
I11 °Cwb / min / max
I12 °Fwb / min / max
I13 kJ/kg / min / max (entalpie)
I14 mbar / min / max (parciální tlak vodní páry)
I15 inch H2O / min/ max (parciální tlak vodní páry)
I16 °Ctm (smíšený rosný bod pro H2O2)
I17 °Ftm (smíšený rosný bod pro H2O2)
I18 % obj.

Objednací kód pro převodník testo 6383 s
následujícími možnostmi:

- Měřicí rozsah -10 ... 10 Pa
- Analogový výstup 4 ... 20 mA

(4 vodiče, 24 VAC/DC)
- S displejem v němčině
- Příprava pro externí vlhkostní / teplotní sondu

testo 6610
- S ethernetovým modulem
- Jednotka diferenčního tlaku kg/cm² / min /

max
- Volitelný analogový výstup pro °Ctd / min /

max
- Bez relé 
- Jednotka kanálu 3 g/m³ / min / max

Příklad:

0555 6381 A21 B06 C03 D05 E01 F09 G04 H00 I08

Škálování:
±50% z
konc.hodnoty
měřicího rozsahu;
volitelné uvnitř
měřicího rozsahu

Možno pouze
je-li vybráno
D04 nebo
D05

Možno pouze
je-li vybráno
D04 nebo
D05
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testo 6383 / testo 6381 / testo 6351

Kontrola diferenčního tlaku v čistých prostorech
Maximální přesnost a dlouhodobá stabilita nových měřicích převodníků Testo
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Měření diferenčního tlaku v oblasti čistých prostor

přívod vzduchu přes HEPA/ULPA filtry

typicky 50 ... 500 výměn
celého objemu vzduchu / h)

laminátrní 
proudění, 
např. 0,5 m/s

vnější prostředí

kritická zóna
normální zóna

Čistý prostor, operační sál nebo plnicí zařízení:
mezi jednotlivými místnostmi nebo zónami musí být
udržován alespoň minimální tlakový rozdíl, aby se
zabránilo vniání znečištěného vzduchu z okolí.

Z tohoto důvodu musí být vždy zajištěno měření a
regulace nízkého rozdílu tlaku (podle normy
ČSN EU ISO14644: 5 až 20 Pa).
Toto musí být podle normy ČSN EU ISO14644 jedou za
rok doloženo (vůči nulovému potenciálu a vůči okolním
místnostem).

Princip funkce automatického nulování převodníků diferenčního tlaku Testo

V nemocnicích a výzkumných laboratořích předchází
tlakový spád (podtlak) šíření zárodků a prachu.

Tlak v čistých prostorech

čistý prostor

Automatické nulování pro vysokou přesnost a
dlouhodbou stabilitu
V případě nízkých tlaků (měřicí rozsah 10 Pa nebo
50 Pa) hraje stabilita nulového bodu měřicích
převodníků diferenčního tlaku zvláště důležitou roli.
U běžných převodníků je potřeba občas provést
manuální nulování, nová typová řada měřicích
převodníků Testo je vybavena automatickým,
mikroprocesorem řízeným nulováním. Slouží ke
srovnání malé teplotní závislosti tlakových senzorů a
zajišťuje uživateli vysokou přesnost a dlouhodonbou
stabilitu měření.
Při automatickém nulování tlakově propojuje magnetický
ventil obě strany tlakového senzoru. To zaručuje
maximální stabilitu procesů čistých prostor.

Přetlak v plničce napomáhá dodržení hygienických
podmínek při potravinářské a farmaceutické výrobě.

Definované tlakové rozdíly mezi čistým prostorem a
okolními prostory zabezpečuje kvalitu výroby.

nomrální měření nulování

Magnetický
ventil otevřen

Magnetický ventil
uzavřen

tlakový senzor tlakový senzor

magnetický ventil magnetický ventil
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Přehled převodníků diferenčního tlaku Testo

testo 6383

Měřicí veličiny

Volitelné měřicí rozsahy

Pouzdro

Oblast použití

Běžná instalace v čistých

prostorech

Diferenční tlak 
Na přání: vlhkost / teplota

testo 6381

Diferenční tlak
Rychlost proudění
Objemový průtok
Na přání: vlhkost / teplota

testo 6351

Diferenční tlak
Rychlost proudění
Objemový průtok

10 Pa ... 10 hPa 10 Pa ... 1000 hPa 50 Pa ... 2000 hPa

Ploché pouzdro z nerezu
plochá vestavba do stěny
(panelová konstrukce)

kovové pouzdro plastové pouzdro

Kritická zóna: instalace do stěny
čistého prostoru

Normální nebo vnější zóna Normální nebo vnější zóna

Kontrola diferenčního tlaku mezi
čistými prostory (na přání:
současně měření teploty a
vlhkosti).
Kontrola přetlaku a podtlaku
v čistých prostorech,
operačních sálech a
izolovaných místnostech.
Současná kontrola vlhkosti a
teploty v čistých prostorech (na
přání).

Kontrola diferenčního tlaku mezi
čistými prostory (na přání:
současně měření teploty a
vlhkosti)

Kontrola diferenčního tlaku při
plnění a v lakovnách.

Kontrola procesů sušení.

Kontrola diferenčního tlaku mezi
čistými prostory.

kontrola diferenčního tlaku při
plnění v procesním průmyslu

Technika kritického klima
(klimatizační a ventilační
zařízení)

Optimalizace průběhu a úspora času při uvedení do provozu a při údržbě

Po dodání jsou měřicí převodníky okamžitě připraveny
k použití. Pro profesionální použití je k dispozicí snadno
ovladatelný program P2A, který je vybaven následujícími
funkcemi:

–nastavení jednotek a škálování

–srovnání senzoriky a analogových výstupů (vlhkost:
jednobodově, dvoubodově; tlak: n-bodově)

–historie nastavení a srovnání se ukládá v PC

Srovnání celého řetězce signálu je možné provést přímo na
místě měření prostřednictvím externího rozhraní. 
To šetří čas a náklady při uvedení do provozu a údržbě.

Data nastavení je možné uložit do PC. Díky tomu je možné
s minimálními časovými nároky nastavit náhradní převodník,
nebo převodník s totožným nastavením.

Propojení přes ethernet – Použití převodníku ve stávající ethernetové síti
– Použití převodníku v systému monitorování dat, jako např. testo SaverisTM

S pomocí programu P2A je možné nastavit například jednotky a stupnici
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Převodník diferenčního tlaku pro vestavbu do kritické zóny

testo 6383 – vlastnosti a přednosti:

· Měření diferenčního tlaku, na přání: vlhkost a teplota

· Automatické nulování zaručuje vysokou, teplotně nezávislou
přesnost měření a dlouhodobou stabilitu

· Nízký teplotní rozsah do 10 Pa se používá pro měření nejvyšších
přesností při nejnižších tlakových rozdílech

· Ploché pouzdro umožňuje plochou vestavbu do stěny čistého
prostoru

testo 6383 pro měření diferenčního
tlaku

testo 6383 s vestavěnou vlhkostní
sondou

· Kombinace měření diferenčního tlaku, vlhkosti a teploty v jednom
přístroji šetří investiční náklady (výměnné digitální vlhkostí sondy
viz strana 10)

· Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem

· Výstup přes ethernet, relé a analogový výstup umožňují optimální
využití jednotlivých systémů automatizace

· Vnitřní kontrola měřicího převodníku zaručuje vysokou
použitelnost zařízení

· Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu šetří čas a
náklady při údržbě a uvedení do provozu

· Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 % konečných hodnot
měřicího rozsahu a volná škálovatelnost v rozsahu měřicího
rozsahu umožňuje optimální přizpůsobení požadavkům řízení

Oblasti použití:

· Kontrola přetlaku a podtlaku v čistých prostorech, operačních
sálech a izolovaných místnostech

· Současně kontrola vlhkosti a teploty v čistých prostorech (na
přání)

Možnosti konfigurace testo 6383:

Takto se sestavuje typický objednací kód:
0555 6383 AXX BXX CXX DXX EXX FXX GXX HXX IXX KXX

B02
B03
B04
B05
B06

C00
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08 K01

K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08

D00
D04
D05

H00
H01
H02

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14

G15

G16
G17

0 ... 1 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 5 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 10V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
4 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC) 

bez displeje, bez tlačítek
s displejem s tlačítky / anglicky 
s displejem s tlačítky / německy 
s displejem s tlačítky / francouzsky
s displejem s tlačítky / španělsky 
s displejem s tlačítky / italsky 
s displejem s tlačítky / japonsky 
s displejem s tlačítky / švédsky 

bez vlhkostní / teplotní sondy 
vlhkostní / teplotní sonda vestavěná do panelu
příprava pro externí vlhkostní /
teplotní sondu testo 6610

Pa / min / max 
hPa / min / max 
kPa / min / max 
mbar / min / max 
bar / min / max 
mmH2O / min / max 
inch H2O / min / max 
inch HG / min / max
kg/cm2 / min / max 
PSI / min / max 

%rv / min / max 
°C / min / max
°F/ min / max 
°Ctd / min / max 
°Ftd / min / max 
g/kg / min / max 
gr/lb / min / max 
g/m3 / min / max 
gr/ft3 / min / max 
ppmV / min / max 
°Cwb/ min / max 
°Fwb/ min / max 
kJ/kg / min / max (entalpie)
mbar / min / max
(parciální tlak vodní páry) 
inch H2O / min/ max
(parciální tlak vodní páry)
°Ctm (směsný rosný bod H2O2)
°Ftm (směsný rosný bod H2O2) 

bez relé 
4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty 
4 výstup relé, kanál hraniční hodnoty 1 +
sběrný alarm 

návod německo-anglicky
návod francouzsko-anglicky
návod španělsko-anglicky 
návod italsko-anglicky 
návod nizozemsko-anglicky
návod japonsko-anglicky 
návod čínsko-anglicky 
návod švédsko-anglicky 

Obj.č. 0555 6383 A01 Bxx Cxx Dxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Kxx

E00
E01

bez ethern. modulu 
s ethern. modulem

Axx Měřicí rozsah
Bxx Analogový výstup/napájení
Cxx Displej
Dxx Vestavěná vlhkostní sonda
Exx Ethernet 
Fxx Jednotka diferenčního tlaku

(přednastavení) 

Gxx Na přání analogový výstup pro připojenou vlhkostní sondu
testo 6610 / jednotky (přednastavení) 

Hxx Relé 
Ixx Jednotka kanálu 3 (přednastavení, pouze pokud je k dispozici

konektor vlhkostní sondy - na přání) 
Kxx Jazyk návodu (pro dvoujazyčně tištěné návody)

A01
A02
A03
A04
A05
A21
A22
A23
A24
A25

0 ... 10 Pa 
0 ... 50 Pa 
0 ... 100 Pa 
0 ... 500 Pa 
0 ... 10 hPa 
-10 ... 10 Pa 
-50 ... 50 Pa 
-100 ... 100 Pa 
-500 ... 500 Pa 
-10 ... 10 hPa 

I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12
I13
I14

I15

I16
I17

%rv / min / max 
°C / min / max 
°F/ min / max 
°Ctd / min / max 
°Ftd / min / max 
g/kg / min / max 
gr/lb / min / max 
g/m3 / min / max 
gr/ft3 / min / max 
ppmV / min / max 
°Cwb / min / max 
°Fwb / min / max 
kJ/kg / min / max (entalpie)
mbar / min / max
(parciální tlak vodní páry) 
inch H2O / min / max
(parciální tlak vodní páry)
°Ctm (směsný rosný bod H2O2) 
°Ftm (směsný rosný bod H2O2)

Škálování:
±50%
z konečných
hodnot měřicího
rozsahu;
v měřicím
rozsahu
volitelně

Pouze při
volbě
D04 nebo D05

Pouze
při volbě
D04
nebo
D05
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testo 6383 – Diferenční tlak, vlhkost a teplota

testo 6383

Napájení

Displej

Diferenční tlak Analogové výstupy

Další výstupy

Pouzdro

Ostatní

Displej Na přání: třířádkový LCD displej
s vícejazyčným menu

Technická data testo 6383

Měřicí veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 10 Pa  
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa

-10 ... +10 Pa
-50 ... +50 Pa
-100 ... +100 Pa
-500 ... +500 Pa
-10 ... +10 hPa

Nejistota měření* ±0,3% z koncové hodn. měř. rozs. ±0,3 Pa Takt měření 1/s

Rozlišení 12 bit

Škálování Diferenční tlak: škálovatelný ±50%
koncových hodnot měřicího rozsahu;
volně škálovatelný v měřicím rozsahu

Přetížitelnost Měřicí rozsah Přetížení
0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (čtyřvodič.) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V ( čtyřvodič.) (24 VAC/DC)

Relé Na přání: 4 relé (přiřazení měřicím
kanálům nebo sběrnému alarmu
pomocí menu / programu P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300mA,
galvanicky oddělený signální a napájecí
vodič

Obecná technická data

Materiál Nerez

Rozměry Bez vlhkosti / teploty: 246 x 161 x 47 mm
s vlhkostí / teplotou: 396 x 161 x 78 mm

Rozlišení tlaku Měřicí rozsah Rozlišení
0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa

Provozní teplota (pouzdro) -5 ... 50 °C / 23 ... 122 °F

Skladovací teplota -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Krytí IP 65 

Provozní podmínky

Volitelné jednotky Pa, další jednotky tlaku viz možnosti
konfigurace str. 4

Senzor Piezoodporový senzor

Automatické nulování Pomocí magnetického ventilu,
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s,
1 min, 5 min, 10 min

Vlhkost

Měřicí rozsah Varianta s vestavěnou sondou:
0 ... 100 %rv;
Varianta s externí sondou:
závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Nejistota měření Závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Volitelné jednotky %rv, další dopočítatelné jednotky
vlhkosti viz možnosti nastavení str. 4

Senzor Kapacitní senzor

Teplotní závislost /
koeficient

±0,02%rv / K při odchylce od 25 °C

Měřicí rozsah Závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Nejistota měření 0,15 °C / 32,2 °F

Volitelné jednotky °C / °F

Senzor Pt 1000 1/3 třída B;
Pt 100 1/3 třída B (sonda testo 6615)

Digitální výstup Mini-DIN konektor pro progrm P2A

Ethernet Na přání

Teplota

* Nejistota měření podle GUM: ±0,5% z koncové hodnoty měř. rozsahu ±0,3 Pa
GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):

Směrnice ISO pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově
porovnat. 
Při stanovení celkové nejistoty měření se zohledňují tyto dílčí nejistoty:
– hystereze
– linearita
– reprodukovatelnost
– dlouhodobá stabilita
– nejistota místa kalibrace / kalibrace do továrního nastavení
– kontrolní místo

Rozlišení vlhkosti 0,1 %rv 

Rozlišení teploty 0,01 °C / °F

Normy Směrnice EU 2004/108/EU

Hmotnost Varianta bez vlhkosti: 0,9 kg;
Varianta s vestavěným vlhkostním
senzorem:1,35 kg; varianta s přípravou
pro externí vlhkostní sondu: 1,260 kg

Zatížitelnost max. 500 W

Počet Standard: 1;  vlhkost / teplota 
(na přání): 3
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Převodník diferenčního tlaku pro vestavbu do normální zóny

testo 6381 – vlastnosti a přednosti:

· Měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění
a objemového průtoku; na přání: vlhkost a
teplota

· Automatické nulování zaručuje vysokou,
teplotně nezávislou přesnost měření a
dlouhodobou stabilitu

· Nízký teplotní rozsah do 10 Pa se používá
pro měření nejvyšších přesností při
nejnižších tlakových rozdílech

· Robustní kovové pouzdro chrání při
nešetrných podmínkách

· Kombinace měření diferenčního tlaku,
vlhkosti a teploty v jednom přístroji šetří
investiční náklady (výměnné digitální
vlhkostí sondy viz strana 10)

· Displej s vícejazyčným menu a optickým
alarmem

· Výstup přes ethernet, relé a analogový
výstup umožňují optimální využití
jednotlivých systémů automatizace

· Vnitřní kontrola měřicího převodníku
zaručuje vysokou použitelnost zařízení

· Program P2A pro nastavení, srovnání a
analýzu šetří čas a náklady při údržbě a
uvedení do provozu

· Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 %
konečných hodnot měřicího rozsahu a
volná škálovatelnost v rozsahu měřicího
rozsahu umožňuje optimální přizpůsobení
požadavkům řízení

Oblasti použití:

· Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými
prostory (na přání: současně měření teploty
okolí a vlhkosti)

· Kontrola sušicích procesů

· Kontrola diferenčního tlaku při procesech
plnění a v lakovacích zařízeních

Možnosti konfigurace testo 6381:

Takto se sestavuje typický objednací kód:
0555 6381 AXX BXX CXX DXX EXX FXX GXX HXX IXX KXX

B02
B03
B04
B05
B06

C00
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08

K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08

D01
D02
D03

H00
H01
H02

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

G00

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14

G15

G16
G17

0 ... 1 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 5 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 10V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
4 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC) 

bez displeje, bez tlačítek
s displejem s tlačítky / anglicky 
s displejem s tlačítky / německy 
s displejem s tlačítky / francouzsky
s displejem s tlačítky / španělsky 
s displejem s tlačítky / italsky 
s displejem s tlačítky / japonsky 
s displejem s tlačítky / švédsky 

kabelová průchodka M16 (relé: M20)
kabelová průchodka NPT 1/2’’
konektor pro výstup signálu a vstup 
napájení

Pa / min / max
hPa / min / max
kPa / min / max
mbar / min / max
bar / min / max
mmH2O / min / max
inch H2O / min / max
inch HG / min / max
kg/cm2 / min / max
PSI / min / max
m/s / min / max
ft/min / min / max
m3/h / min / max
l/min / min / max
Nm3/h / min / max
Nl/min / min / max

bez možnosti připojení sondy
testo 6610 
%rv / min / max
°C / min / max
°F/ min / max
°Ctd / min / max
°Ftd / min / max
g/kg / min / max
gr/lb / min / max
g/m3 / min / max
gr/ft3 / min / max
ppmV / min / max
°Cwb / min / max
°Fwb / min / max
kJ/kg / min / max (entalpie)
mbar / min / max
(parciální tlak vodní páry)
inch H2O / min/ max
(parciální tlak vodní páry)
°Ctm (směsný rosný bod H2O2)
°Ftm (směsný rosný bod H2O2)

bez relé 
4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty 
4 výstup relé, kanál hraniční hodnoty 1 +
sběrný alarm 

návod německo-anglicky
návod francouzsko-anglicky
návod španělsko-anglicky 
návod italsko-anglicky 
návod nizozemsko-anglicky
návod japonsko-anglicky 
návod čínsko-anglicky 
návod švédsko-anglicky 

Obj.č. 0555 6381 A01 Bxx Cxx Dxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Kxx

E00
E01

bez ethernetového modulu 
s ethernetovým modulem

Axx Měřicí rozsah
Bxx Analogový výstup / napájení
Cxx Displej
Dxx Kabelová průchodka
Exx Ethernet
Fxx Jednotky diferenčního tlaku / proudění

(přednastavení)

A01
A02
A03
A04
A05
A07
A08
A09
A10
A21
A22
A23
A24
A25
A27
A28
A29
A30

0 ... 10 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
-10 ... 10 Pa
-50 ... 50 Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa

I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12
I13
I14

I15

I16
I17

%rv / min/ max
°C / min/ max
°F/ min/ max
°Ctd / min/ max
°Ftd / min/ max
g/kg / min/ max
gr/lb / min/ max
g/m3 / min/ max
gr/ft3 / min/ max
ppmV / min/ max
°Cwb/ min/ max
°Fwb/ min/ max
kJ/kg/ min/ max (entalpie)
mbar/ min/ max
(parciální tlak vodní páry)
inch H2O/ min/ max
(parciální tlak vodní páry)
°Ctm (směsný rosný bod H2O2)
°Ftm (směsný rosný bod H2O2)

Škálování:
±50%
z konečných
hodnot
měřicího
rozsahu;
v měřicím
rozsahu
volitelně

Možno
pouze,
pokud byl
zvolen
kód G (od
G01)

Gxx na přání analogový výstup pro připojené
vlhkostní sondy testo 6610 / jednotky
(přednastavení)

Hxx Relé
Ixx Jednotky kanál 3 (přednastavení, pouze když

je k dispozici konektor pro připojení vlhkostní
sondy)

Kxx Jazyk návodu (pro dvojjazyčný tištěný návod)

S možností
připojení
testo 6610
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testo 6381

testo 6381 – Diferenční tlak, vlhkost, teplota a rychlost proudění

Napájení

Displej

Diferenční tlak Analogové výstupy

Další výstupy

Pouzdro

Ostatní

Displej Na přání: třířádkový LCD displej
s vícejazyčným menu

Měřicí veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 10 Pa
0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa

-10 ... 10 Pa
-50 ... 50 Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa

Nejistota měření* ±0,5% z koncové hod. měř. rozs.; ±0,3 Pa

Takt měření 1/s

Rozlišení 12 bit

Škálování Diferenční tlak: škálovatelný ±50%
koncových hodnot měřicího rozsahu;
volně škálovatelný v měřicím rozsahu

Přetížitelnost Měřicí rozsah Přetížení
0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (čtyřvodič.) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V (čtyřvodič) (24 VAC/DC)

Relé Na přání: 4 relé (přiřazení měřicím
kanálům nebo sběrnému alarmu
pomocí menu / programu P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300mA,
galvanicky oddělený signální a napájecí
vodič

Obecná technická data

Materiál Kov

Rozměry 162 x 122 x 77 mm

Rozlišení tlaku Měřicí rozsah Rozlišení
0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa

Krytí IP 65 

Volitelné jednotky Pa, další jednotky tlaku viz možnosti
konfigurace str. 6

Senzor Piezoodporový senzor

Automatické nulování Pomocí magnetického ventilu,
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s,
1 min, 5 min, 10 min

Vlhkost

Měřicí rozsah Závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Nejistota měření Závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Volitelné jednotky %rv, další jednotky vlhkosti viz
možnosti konfigurace str. 6

Senzor Kapacitní senzor

Teplotní závislost /
koeficient

±0,02%rv / K při odchylce od 25 °C

Měřicí rozsah Závisí na připojené sondě (viz str. 10)

Nejistota měření 0,15 °C / 32,2 °F

Volitelné jednotky °C / °F

Senzor Pt 1000 1/3 třída B;
Pt 100 1/3 třída B (testo 6615)

Digitální výstup Mini-DIN konektor pro progrm P2A

Ethernet Na přání s ethernetovým modulem

Teplota

Hmotnost 1,960 kg; na přání: ethernetová
mezivrstva: 0,610 kg

Provozní teplota (pouzdro) -5 ... 50 °C / 23 ... 122 °F

Skladovací teplota -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Provozní podmínky

Normy Směrnice EU 2004/108/EU

Technická data testo 6381

Rozlišení vlhkost 0,1 %rv

Rozlišení teplota 0,01 °C / °F

Zatížitelnost max. 500 W

Počet Standard: 1; v případě vlhkosti / teploty
(na přání): 3

* Nejistota měření podle GUM: ±0,8% z koncové hodnoty měř. rozsahu ±0,3 Pa
GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement): Směrnice ISO

pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově porovnat. 
Při stanovení celkové nejistoty měření se zohledňují tyto dílčí nejistoty:
hystereze / linearita / reprodukovatelnost / dlouhodobá stabilita / nejistota místa
/ kalibrace / kalibrace do továrního nastavení / kontrolní místo
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Převodník diferenčního tlaku pro vestavbu do normální zóny

Možnosti konfigurace testo 6351:

testo 6351 – vlastnosti a výhody:

· Automatické nulování zaručuje vysokou,
teplotně nezávislou přesnost měření a
dlouhodobou stabilitu

· Nízký teplotní rozsah do 10 Pa se používá
pro měření nejvyšších přesností při
nejnižších tlakových rozdílech

· Plastové pouzdro

· Displej s vícejazyčným menu a optickým
alarmem

· Výstup přes ethernet, relé a analogový
výstup umožňují optimální využití
jednotlivých systémů automatizace

· Vnitřní kontrola měřicího převodníku
zaručuje vysokou použitelnost zařízení

· Program P2A pro nastavení, srovnání a
analýzu šetří čas a náklady při údržbě a
uvedení do provozu

· Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 %

konečných hodnot měřicího rozsahu a
volná škálovatelnost v rozsahu měřicího
rozsahu umožňuje optimální přizpůsobení
požadavkům řízení

Oblasti použití:

· Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými
prostory

· Kontrola diferenčního tlaku při procesech
plnění

· Kontrola diferenčního tlaku, objemového
průtoku a rychlosti proudění v technice
kritického klima (klimatizační a ventilační
zařízení)

B02
B03
B04
B05
B06

C00
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08

K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08

D01
D02
D03

H00
H01
H02

F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

0 ... 1 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 5 V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 10V (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
0 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC)
4 ... 20 mA (čtyřvodič., 24 VAC/DC)

bez displeje, bez tlačítek
s displejem s tlačítky / anglicky 
s displejem s tlačítky / německy 
s displejem s tlačítky / francouzsky
s displejem s tlačítky / španělsky 
s displejem s tlačítky / italsky 
s displejem s tlačítky / japonsky 
s displejem s tlačítky / švédsky 

kabelová průchodka M16 (relé: M20)
kabelová průchodka NPT 1/2’’
konektor pro výstup signálu a vstup 
napájení

Pa / min / max
hPa / min / max
kPa / min / max
mbar / min / max
bar / min / max
mmH2O / min / max
inch H2O / min / max
inch HG / min / max
kg/cm2 / min / max
PSI / min / max
m/s / min / max
ft/min / min / max
m3/h / min / max
l/min / min / max
Nm3/h / min / max
Nl/min / min / max

bez relé 
4 výstupy relé, kontrola hraniční hodnoty 
4 výstup relé, kanál hraniční hodnoty 1 + sběrný alarm 

návod německo-anglicky
návod francouzsko-anglicky
návod španělsko-anglicky 
návod italsko-anglicky 
návod nizozemsko-anglicky
návod japonsko-anglicky 
návod čínsko-anglicky 
návod švédsko-anglicky 

Obj.č. 0555 6351 A01 Bxx Cxx Dxx Exx Fxx Hxx Ixx Jxx Kxx

E00
E01

bez ethernetového modulu 
s ethernetovým modulem

Axx Měřicí rozsah
Bxx Analogový výstup / napájení
Cxx Displej
Dxx Kabelová průchodka
Exx Ethernet

A02
A03
A04
A05
A07
A08
A09
A10
A11
A22
A23
A24
A25
A27
A28
A29
A30
A31

0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa
-50 ... 50Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa
-2000 ... 2000 hPa

Škálování:
±50%
z konečných
hodnot
měřicího
rozsahu;
v měřicím
rozsahu
volitelně

Fxx Jednotky diferenčního tlaku / jednotky
proudění (přednastavení)

Hxx Relé
Kxx Jazyk návodu (pro dvojjazyčný tištěný návod)

Takto se sestavuje typický objednací kód:
0555 6351 AXX BXX CXX DXX EXX FXX HXX IXX KXX
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testo 6351

testo 6351 – Diferenční tlak a rychlost proudění

Napájení

Displej

Diferenční tlak Analogové výstupy

Další výstupy

Pouzdro

Ostatní

Displej Na přání: třířádkový LCD displej
s vícejazyčným menu

Měřicí veličiny

Měřicí rozsah 0 ... 50 Pa
0 ... 100 Pa
0 ... 500 Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa

-50 ... 50 Pa
-100 ... 100 Pa
-500 ... 500 Pa
-10 ... 10 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa
-2000 ... 2000 hPa

Nejistota měření* ±0,8% z koncové hodnoty měř.
rozsahu, ±0,3 Pa

Takt měření 1/s

Rozlišení 12 bit

Škálování Diferenční tlak: škálovatelný ±50%
koncových hodnot měřicího rozsahu;
volně škálovatelný v měřicím rozsahu

Přetížitelnost Měřicí rozsah Přetížení
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Vstupy a výstupy

Druh výstupu 0/4 ... 20 mA (čtyřvodič) (24 VAC/DC)
0 ... 1/5/10 V ( čtyřvodič) (24 VAC/DC)

Relé Na přání: 4 relé (přiřazení měřicím
kanálům nebo sběrnému alarmu
pomocí menu / programu P2A), do 250
VAC/3A (spínač/NO nebo rozpínač/NC)

Napájení 20 ... 30 VAC/DC, odběr 300mA,
galvanicky oddělený signální a napájecí
vodič

Obecná technická data

Materiál Plast

Rozměry 162 x 122 x 77 mm

Rozlišení tlaku Měřicí rozsah Rozlišení
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
0 ... 2000 hPa 1 hPa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

Krytí IP 65 

Volitelné jednotky Pa, další jednotky tlaku viz možnosti
konfigurace str. 8

Senzor Piezoodporový senzor

Automatické nulování Pomocí magnetického ventilu;
nastavitelná frekvence: 15 s, 30 s,
1 min, 5 min, 10 min

Digitální výstup Mini-DIN konektor pro progrm P2A

Ethernet Na přání s ethernetovým modulem

Hmotnost 0,7 kg; na přání: ethernetová
mezivrstva: 0,6 kg

Provozní teplota (pouzdro) -5 ... 50 °C / 23 ... 122 °F

Skladovací teplota -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Provozní podmínky

Normy Směrnice EU 2004/108/EU

Zatížitelnost max. 500 W

Technická data testo 6351

Počet 1

* Nejistota měření podle GUM: ±0,8% z koncové hodnoty měř. rozsahu ±0,3 Pa
GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):

Směrnice ISO pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově
porovnat. 
Při stanovení celkové nejistoty měření se zohledňují tyto dílčí nejistoty:
– hystereze
– linearita
– reprodukovatelnost
– dlouhodobá stabilita
– nejistota místa kalibrace / kalibrace do továrního nastavení
– kontrolní místo
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Externí sondy pro testo 6383 a testo 6381 – typová řada testo 6610

testo 6611* testo 6612 testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

Typ Stěna

%rv; %rv; °Ctpd/°Ftpd; g/m3 / gr/ft3; g/kg / gr/lb; kj/kg; BTU/lb; °Ctw/°Ftw;
hPa; inch H2O2; ppm obj %; obj %; °Ctm (H2O2)/ °Ftm(H2O2)

Nerez

Izolace FEP

Plast ABS

Kanál Kabel

-30 ... +150 °C /
-22 ... +302 °F

viz zbytk. vlhkost 0 ... 100 %rv

Vyhřívaný kabel Kabel pro zb. vlhk.
(vnitřní kalibrace)

Kabel s kontrolou
elektrod krytu

200 mm 200/500 mm200/300/500/
800 mm

Speciálně pro
variantu do kanálu

1 ... 10 bar (špička sondy)
1 bar (špička sondy)

1 ... 16 bar
(špička sondy)

1 bar (špička sondy)

1 bar přetlak
(špička sondy)

1 bar (špička sondy)

Volitelné jednotky

0 ... 100 %rv

-20 ... +70 °C /
-4 ... +158 °F

Měřicí rozsah

Teplota

Trubice sondy

Kabel

Konektor

±0,15 °C / 32,2 °F (Pt 1000 1/3 třída B)Nejistota měření (bei 25 °C / 77 °F)

Sonda klima
v místnosti
montáž na stěnu

Sonda procesní
vlhkosti, montáž
do kanálu

Sonda procesní
vlhkosti, na
kabelu

Vlhkostní sonda
pro vysoké
vlhkosti / při
nebezpečí rosení

Vlhkostní sonda
pro zbytkovou
vlhkost / tlakový
rosný bod (s vnitřní
kalibrací)

Vlhkostní sonda
s vnitřní kontrolou
do médií,
poškozujících
senzor

Průměr trubice sondy 12 mm

Délka trubice sondy

Délka kabelu 1/2/5/10 m

Procesní tlak 1 bar přetlak (špička sondy)

120/200/300/500/
800 mm

±1 K při 0° Ctd
±2K při -40° Ctd
±4K při -50° Ctd

-40 ... +180 °C / -40 ... +356 °F -40 ... +120 °C /
-40 ... +248 °F

-40 ... +180 °C /
-40 ... +356 °F

±0,15 °C / 32,2 °F
Pt1000 1/3 třída B

±0,15 °C / 32,2 °F
Pt100 1/3 třída B

Vlhkost

±1,0 %rv (0 ... 90%); ±1,4 %rv (90 ... 100%)Nejistota měření** (25 °C)

0,02 %rv/KNejistota měření (při odchylce od
teploty média ±25 °C)

Teplota

°C / °FVolitelné jednotky

lepší než ±0,2 %rvReprodukovatelnost

Zbytková vlhkost
-60 ... +30 °Ctd /
-76 ... +86 °Ftd

Měřicí rozsah

Nejistota měření

Sonda

Oblast použití

Měřicí veličiny

Obecná technická data

Provozní podmínky

* Technická data platí také pro vestavěné vlhkostní sondy testo 6383.
Sondy testo 6611 nelze na testo 6383 připojit.

viz zbytk. vlhkost±1,0 %rv
(0 ... 100%)

±1,2 %rv (0 ... 90%);
±1,6 %rv (90 ... 100%)

* Nejistota měření podle GUM: ±0,5% z koncové hodnoty měř. rozsahu ±0,3 Pa
GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):

Směrnice ISO pro stanovení nejistoty měření, aby ji bylo možné celosvětově porovnat. 
Při stanovení celkové nejistoty měření se zohledňují tyto dílčí nejistoty:
– hystereze
– linearita
– reprodukovatelnost
– dlouhodobá stabilita
– nejistota místa kalibrace / kalibrace do továrního nastavení
– kontrolní místo
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Možnosti konfigurace sond typové řady testo 6610

L11 L12 L13 L14 L15 L17

– – X – – –
X X X X X X
– X X – – –
– X X X X X
– X X – – –

Průběh objednávky:
Měřicí převodník a sondu je možné (díky digitálnímu rozhraní sondy) je možné objednat nezávisle na sobě, viz příklad objednání výše.

0555 6610 Lxx Mxx

L11
L12
L13
L14
L15
L17

sonda 6611 (varianta na stěnu)
sonda 6612 (varianta do kanálu do 150 °C)
sonda 6613 (varianta do kanálu do 180 °C)
sonda 6614 (vyhřívaný kabel)
sonda 6615 (zbytková vlhkost-s kabelem)
sonda 6617 (s kabelem, vnitřní kontrola)

M01
M02
M03
M04
M06
M07
M08

spékaná krytka nerez
ochranný drátěný koš
spékaná krytka teflon
kovová ochranná krytka, otevřená
teflonový filtr s otvorem pro odkapávání
tef. filtr s otv. pro odkap. a ochranou proti rosení
filtr pro atmosféry H2O2*

N00
N01
N02
N05
N10
N23

bez kabelu
délka kabelu 1 m
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
délka kabelu 10 m
délka kabelu, speciálně pro variantu do kanálu

P12
P20
P30
P50
P80

délka sondy 120 mm
délka sondy 200 mm
délka sondy 300 mm
délka sondy 500 mm
délka sondy 800 mm

Nxx Pxx

Příklad objednání sondy testo 6613

sonda na kabelu, -40 ... +180 °C

spékaný filtr, nerez

délka kabelu 2 m

délka sondy 300 mm

R 0555 6610  L13 / M01 / N02 / P30

speciálně do vysokých vlhkostí (pouze testo 6614)

L11 L12 L13 L14 L15 L17

X – – – – –
– – X X X X
– – X X X X
– – X X X X
– – X X X X
– X – – – –

*K procesům H2O2:
Testo nabízí měřicí převodník, který je možné použít v procesech, kde se používá peroxid vodíku (H2O2) – např. při sterilizaci. Speciální
sonda (kód M08) má chráněnou senzoriku. V tomto případě se udává takzvaný „směsný rosný bod“ °Ctm/°Ftm.

konektor sondy

délka kabelu

délka sondy

sonda

filtr
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Příslušenství ke všem převodníkům

Síťový zdroj (stolní s kabelem) 110 ... 240 VAC / 24 VDC (350 mA) 0554 1748

Síťový zdroj (na zástrčce) 90 ... 264 VAC / 24 VDC (2,5 A) 0554 1749

Procesní displej testo 54-2 AC, dva výstupy relé (do 250 VAC / 300 VDC, 3A), napájení 90 ... 260 VAC 5400 7553

Procesní displej testo 54-7 AC, dva výstupy relé (do 250 VAC / 300 VDC, 3A), napájení 90 ... 260 VAC,
s výstupem RS485 pro online monitorování, s totalizátorem 5400 7555

Ethernetový modul (pouze testo 6351 a testo 6381) 0554 6656

Ethernetový konektor (pouze testo 6351 a testo 6381) 0554 6653

Program P2A (nastavení, srovnání, analýza) vč. adaptéru USB 0554 6020

Silikonová hadice ID 4, transparentní 0086 0001, metráž

Tygonová hadice ID 4,8 transparentní 0086 0031, metráž

Objednací data příslušenství Obj.č.

b

a

ethernetový modul
(mezivrstva)

ethernet

Ethernetový modul je
„mezivrstva“ (sendvičová
konstrukce), na přání je možné ji
vestavět už při výrobě. Je ale
možné ji rychle a snadno
vestavět i dodatečně přímo na
místě. Dvě LED diody signalizují
stav napájení a LAN propojení.

V případě použití průmyslového
ethernetového konektoru je
zachováno krytí pouzdra IP65,

S pomocí kabelu je možné
provést srovnání vlhkostní sondy
typové řady testo 6610 – a to jak
v laboratoři, tak přímo na místě.
Kromě toho slouží tento kabel
jako prodloužení mezi měřicím
převodníkem a vlhkostní
sondou. 

takže měřicí převodník je
schopen bezchybně pracovat
v náročných podmínkách
průmyslového provozu.

Přednosti srovnávacího a
prodlužovacího kabelu:

– Flexibilní použití a údržba
vlhkostní sondy

– Prodloužení normálního
kabelu vlhkostní sondy o 10 m

– Kabel má krytí IP65

1

Ethernetová mezivrstva pro testo 6381/6351

2

Srovnávací a prodlužovací kabel pro externí vlhkostní sondy
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Testo – váš partner pro kalibraci, validaci a kvalifikaci

testo SaverisTM – jednoduchý, bezpečný a účinný systém monitorování dat

Validace / kvalifikace:
Dceřinná společnost Testo - testo industrial
services (TIS) nabízí validační a kvalifikační
koncepty pro farmaceutické projekty přímo na
míru:
– DQ, IQ, OQ, PQ (kvalifikace)
– Mapování / měření pro rozmístění (pro

umístění sond na optimální místa)
– Zákaznicky specifická analýza rizik podle

GAMP5
– Dokumentace v zákaznickém, nebo Testo

formátu

Více informací najdete na: www.testo-industrial-services.de

Kalibrace:
Kalibrační služby v laboratoři nebo v mnoha
zemích přímo na místě. Kontaktujte vaše
zastoupení Testo, testo industrial services nebo
patrnera Testo ve vaší zemi.

Služby v oblasti kalibrace, validace a kvalifikace

Systém monitorování naměřených dat měří tlak, teplotu a vlhkost v okolí 
a v procesech

Více informací najdete na: www.testo.cz/saveris

V průmyslových procesech hraje
důležitou roli dodržení přesné
teploty, vlhkosti a tlaku.

testo Saveris pomáhá v mnoha
aplikacích bezdrátově (analogový
propojovací člen) nebo pomocí
ethernetu měřit, bezpečně ukládat a
zobrazovat naměřené hodnoty. Při
volbě flexibilního alarmu jsou
zodpovědné osoby upozorňovány
na situace, kdy naměřené hodnoty
nejsou v nastaveném rozsahu.

Typická použití:
• Monitorování klima ve skladech a

ve výrobě
• Kontrola vlhkosti, např.

v klimatických skříních
• Kontrola teplot, např. při tepelných

úpravách nebo klimatických 
skříních

Propojte váš nový měřicí převodník se systémem testo SaverisTM
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Vždy vám nablízku!
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Vyžádejte si prosím další informace:

Kontrolní měřicí přístroje pro potravinářskou výrobu,  
dopravu a skladování
Měřicí technika pro restaurace, jídelny a supermarkety
Měřicí techinka pro klima a větrání
Měřicí technika pro vytápění a instalaci
Měření v oblasti emisí a tepelné procesy
Měření v oblasti techniky chlazení
Stacinární měření v oblasti klima, sušení, čístých prostor a
tlakového vzduchu
Měření v oblasti výroby, kontroly kvality a údržby
Měření v oblasti klima v průmyslu
Referenční měřicí technika pro průmysl

Přístroje pro měření teploty
Přístroje pro měření vlhkosti
Přístroje pro měření proudění vzduchu
Přístroje pro měření tlaku a chladicích zařízení
Multifunkční měřicí přístroje
Přístroje pro měření spalin a emisí
Přístroje pro měření otáček, analýzu vody, proud/napětí
Přístroje pro měření kvality vzduchu v místnosti, světla a hluku
Stacionání měřicí přístroje pro měření vlhkosti / diferenčního tlaku
/ teploty / procesní diapleje
Stacionární měřicí technika pro měření vlhkosti / spotřeby
tlakového vzduchu

09
80

 6
27

1/
dk

/X
/X

/0
8.

20
09

– Pro všechny převodníky  s proudovým nebo
napěťovým výstupem např. 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

– Integrace převodníků Testo nebo převodníků jiných
výrobců se standardním proud/napěťovým
výstupem

– Umožňuje integraci a monitorování všech veličin v
systému Saveris (napr: °C, °F, %rv, lux, m/s...)

– Kombinace ethernetových a rádiových přenosů dat
v jednom systému

Novinka: připojte všechny převodníky

do systému testo Saveris™ pomocí

propojovacího členu testo Saveris U1

456



Chlazení
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Digitální technika si najde cestu do všech oblastí 

života a nezastaví se ani před oborem chladírenství. 

Přesto se i nadále velmi často používají analogové 

servisní přístroje. Četné studie však ukazují, 

že je s nimi až tři čtvrtiny všech chladicích zařízení 

seřízeno špatně. Digitální servisní přístroje naproti 

tomu dosahují pro zákazníka úsporu energií až 12,5 %. 

Vaše výhody Testo pro techniku chlazení:

• Optimální seřízení chladicích zařízení a tepelných

čerpadel

• Dlouhodobé sledování pro detailní analýzy závad

• Integrované měření vakua a zkouška těsnosti pro

snadné a časově nenáročné uvedení do provozu

• Komfortní software pro počítačovou analýzu „EasyKool“

Chlazení
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Technici chladicích zařízení zachovávají tradice. Spoléhají 

na analogovou techniku, která se dlouhou dobu osvědčuje 

při uvádění do provozu, servisu a údržbě chladicích 

zařízení.    

Avšak mezi kolegy se již diskutuje o novinkách.  

Je předvídatelné, že do budoucna budou splňovat 

každodenné požadavky pouze digitální servisní přístroje. 

Jelikož tady mohou být měřeny různé provozní parametry 

pouhým jediným přístrojem časově úsporně a bezpečně  

v porovnání s analogovou technikou.

Měřicí technika Testo Vám spolehlivě pomáhá  

jak při rutinních testech, tak také při rychlé analýze závad. 

Digitální servisní přístroj testo 570 je výkonný, robustní 

nástroj, který zvládne v jednom přístroji všechny myslitelné 

úkoly v oblasti měření. Je v něm uloženo 40 typů chladiv. 

Možnost připojení různých sond dovoluje rozsáhlé analýzy 

teploty, proudění a tlaku oleje. Navíc souběžně vypočítává 

přehřátí nebo podchlazení zařízení. 

Díky integrovanému a elektronicky získanému dokladu 

o všech měřeních se dá bezchybná údržba dokumentovat.

Rozsáhlé vyhodnocení vytvoříte na počítači pomocí našeho 

softwaru „EasyKool“. Vaši zákazníci profitují z jistoty,  

vysoké disponibility zařízení a efektivního provozu.

Digitální servisní přístroje  
zvyšují úroveň profesionálů.
Řešení Testo pro měření v chladicí technice zvládnou rutinní úkoly stejně tak jistě

jako analýzu závad.

Digitální  

servisní přístroj

testo 570

S měřeními od firmy Testo, například s digitálním servisním přístrojem testo 550 (obr. uprostřed) je zaručena funkce Vašich chladicích zařízení 
a tepelných čerpadel. Naše elektronické analyzační přístroje a detektory úniku Vám pomohou jak při rutinních sevisních zásazích a údržbě, tak také při 
rychlé analýze závad.
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Digitální, ne analogový:  
Jeden servisní přístroj pro 
všechny chladicí systémy.
Naše chladicí měřicí technika – intuitivní, účinná, spolehlivá: 
Vítejte do chytrého světa Testo.
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Proč čekat? 
Digitální chladicí technika od firmy Testo.

•   Nastavte i ta nejsložitější zařízení,

spolu s intuitivními menu měření

•   Všechna běžná chladiva uložena v přístroji,

a bezplatná aktualizace na nová chladiva

•   Vždy spolehlivé výsledky měření,

díky stále přesným naměřeným hodnotám

Kromě odborných znalostí jsou to právě přesné  

a spolehlivé výsledky měření, které jsou nezbytné 

pro komplexní vyhodnocení a správnou regulaci  

chladicích či klimatizačních systémů. A právě  

v této oblasti se chladicí technika od Testo  

již léta osvědčuje:

•   Průběžné aktualizace nových chladiv

•   Automatický výpočet klíčových parametrů systému

•   Pohodlná obsluha pomocí uživatelských menu měření,

Bluetooth a aplikace pro chytré telefony / tablety

•   Daleko přesnější výsledky měření se stálou přesností

oproti analogovým přístrojům

Vedle automatického výpočtu vypařovací / kondenzační 

teploty a přehřátí / podchlazení Vás digitální servisní 

přístroje od Testo podporují v následujících aplikacích 

rychleji a spolehlivěji než analogové servisní přístroje: 

Přehřátí výparníku

•   Zajištění optimálního plnění výparníku

•   Kontrola přehřátí u expanzního ventilu

Přehřátí kompresoru

•   Optimalizace provozu kompresoru

•   Zamezení koksování oleje v kompresoru

Vliv vnitřního přenosu chladivo-vzduch

•   Dodatečná kontrola přehřátí a podchlazení

Aktuální teplotní rozdíl

• Vylepšení a přehodnocení účinnosti výměníku tepla

Chladicí technika Testo
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Porovnání servisních přístrojů: 
Digitální vs. analogové.

Digitální:

  Přesnost ±0,3 bar na celém měřicím 

rozsahu až do 60 bar

  Jednoznačné a přehledné zobrazení 

naměřené hodnoty na velkém, 

podsvíceném displeji

Analogové:
–  Přesnost typicky ±0,7 bar na celém

měřicím rozsahu až do 35 bar
–  Možné chybné odečtení naměřené

hodnoty z mechanického displeje (také

vlivem špatných světelných podmínek)

Přesnější naměřené hodnoty s konstantní přesností.

Digitální:

  Minimálně 60 běžných chladiv vždy  

k dispozici

  Možnost bezplatné aktualizace na nová 

chladiva pomocí aplikace pro chytré 

telefony / tablety testo refrigeration App 

a testo Smart Probes App

Analogové:
–  Maximálně 4 chladiva zobrazená

na displeji
–  Indikace nových chladiv je možná pouze

se zakoupením nového přístroje

Všechna běžná chladiva k dispozici.

Digitální:

  Automatický výpočet vypařovací  

a kondenzační teploty a přehřátí  

a podchlazení 

  Efektivní a pohodlná obsluha díky 

uživatelsky nastavitelným menu měření

Analogové:
–  Nutné provedení ručního výpočtu

přehřátí a podchlazení, který je

náchylný k chybám
–  Žádná uživatelsky nastavitelná

menu měření

Intuitivní obsluha.

Digitální:

  Zobrazení průběhu měřené hodnoty  

v reálném čase 

  Pohodlná obsluha / zobrazení hodnot  

ze vzdálenosti až 20 m díky aplikaci

  Spolehlivá a jednoduchá dokumentace

Analogové:
–  Zobrazení pouze aktuální naměřené

hodnoty
–  Měření lze provádět pouze

z bezprostřední blízkosti v místě měření
–  Ruční dokumentace, náchylná k chybám

Efektivnější práce. 
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Digitální servisní přístroj testo 550 v sadě, 
vč. 3 propojovacích hadic
Pro servis a údržbu chladicích systémů  
a tepelných čerpadel, vč. 2 klešťových sond,  
sady propojovacích hadic (3 ks), baterií, kufru  
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 0563 2550

Digitální servisní přístroj testo 550 v sadě 
bez propojovacích hadic

Obj. č. 0563 1550

Digitální servisní přístroj testo 557 v sadě,  
vč. 4 propojovacích hadic
Pro servis a údržbu chladicích systémů  
a tepelných čerpadel, vč. 2 klešťových sond, 
externí vakuové sondy, sady propojovacích hadic 
(4 ks), baterií, kufru a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 0563 2557

Digitální servisní přístroj testo 557 v sadě 
bez propojovacích hadic

Obj. č. 0563 1557

Chladicí technika Testo

Ideální pro servis a údržbu: 
Digitální servisní přístroje.

Aplikace testo refrigeration App

• Pracujte ze vzdálenosti až 20 m pomocí Vašeho chytrého telefonu/tabletu

•   Uložte výsledky měření ve formátu PDF nebo CSV (excel), přidejte fotografie

místa měření a vše odešlete pomocí e-mailu přímo z místa měření

•   Automatické, bezplatné aktualizace nových chladiv

Digitální servisní přístroj testo 557

•   Automatický výpočet přehřátí / podchlazení a vypařovací

a kondenzační teploty

• Přesná, externí vakuová sonda pro bezpečnou vakuaci

•   60 chladiv uložených v přístroji, uživatelsky nastavitelná menu měření

a aplikace pro chytré telefony / tablety testo refrigeration App,

vč. dokumentace a aktualizací chladiv

•   Měřicí rozsahy: -50...150 °C; -1...60 bar

Digitální servisní přístroj testo 550 *

•   Automatický výpočet přehřátí / podchlazení a vypařovací

a kondenzační teploty

•   60 chladiv uložených v přístroji, uživatelsky nastavitelná menu měření

a aplikace pro chytré telefony / tablety testo refrigeration App,

vč. dokumentace a aktualizací chladiv

•   Měřicí rozsahy: -50...150 °C; -1...60 bar

Stažení aplikace je zdarma.
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Chytré sondy testo 
v sadě pro chlazení a klimatizaci
Ve velkém chytrém pouzdře testo (HVAC) 
s místem pro dodatečné sondy.

Ideální pro testování: 
Chytré sondy testo:

Chytré sondy testo v sadě pro chlazení a klimatizaci

•   Ideální pro rychlou kontrolu tepelných čerpadel a klimatizačních a chladicích

systémů: 2x tlakoměr testo 549i, 2x klešťový teploměr testo 115i

a chytré pouzdro testo (HVAC)

•   Vše ihned po ruce: nové chytré pouzdro testo (HVAC) disponuje prostorem

i pro další chytré sondy testo, které je možné doobjednat

•   Obsluha pomocí aplikace pro chytré telefony / tablety  testo Smart Probes App

•   Nízká ztráta chladiva díky přípojce bez hadice

•   Uloženo přes 80 různých chladiv

•    Automatický výpočet přehřátí / podchlazení a vypařovací a kondenzační teploty

•   Měřicí rozsahy: -40...150 °C; -1...60 bar

Aplikace testo Smart Probes App

•   Zobrazení průběhu měření v podobě grafu nebo tabulky

• Zobrazení měření z až 6-ti chytrých sond testo najednou

•   Uložená menu měření pro např. automatický výpočet vypařovací a kondenzační

teploty či přehřátí / podchlazení

•   Uložte výsledky měření ve formátu PDF nebo CSV (excel), přidejte fotografie

místa měření a vše odešlete pomocí e-mailu přímo z místa měření

Tip:

Zkompletujte Vaši sadu chytrých sond pro chlazení a klimatizaci doobjednáním  

2x termohygrometru testo 605i (%rv a °C) a 1x termického anemometru testo 405i  

(m/sec a °C) pro vyhodnocení výkonu topení a chlazení. Odpovídající menu měření  

v aplikaci testo Smart Probes App vypočítá daný výkon v jednotkách BTU/h nebo kW.

Stažení aplikace je zdarma.
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Chladicí technika Testo

Porovnání digitální chladicí techniky 
od firmy Testo.
Namátkové zkoušky, oprava a údržba nebo komplexní uvádění do provozu či servisní měření? Ať už potřebujete digitální 

servisní přístroj na cokoliv, v našem rozsáhlém sortimentu si jistě vyberete. Porovnejte nabízené produkty a vyberte si ten, 

který Vám sedí nejlépe.

Analogové 
servisní 
přístroje

Chytré 
sondy testo 
(sada HVAC) testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

Měřicí rozsah 
tlaku (přetlak / 
podtlak)

– Až 60 bar Až 60 bar Až 60 bar Až 60 bar Až 50 bar

Přesnost (tlak) >1 % z konečné 
hodnoty

>1 % 
z konečné 
hodnoty

>0,5 % z konečné 
hodnoty

>0,5 % z konečné 
hodnoty

>0,5 % z konečné 
hodnoty

>0,5 % 
z konečné 
hodnoty

Integrované 
měření teploty

– (až 2 teplotní 
sondy)

(až 2 teplotní 
sondy)

(až 2 teplotní 
sondy)

 (až 3 teplotní 
sondy)

4-cestný blok 
ventilu

V závislosti na 
přístroji

– – –

Interní paměť, 
dokumentace

– S aplikací S aplikací S aplikací

Uložená chladiva Max. 4 >80 60 60  60  40

Volitelné 
aktualizace 
chladiv

– S aplikací (na 
místě měření)

– S aplikací (na místě 
měření)

S aplikací (na místě 
měření)

Pomocí softwaru 
EasyKool

Automatické 
měření 
absolutního tlaku

– – – –

Režim tepelného 
čerpadla

– –

Zkouška těsnosti 
(s kompenzací 
teploty)

– –

Měření vakua – – Indikace Indikace
S vysokou 

přesností, pomocí 
externí sondy

Přesné 
a robustní

Obsluha pomocí 
softwaru 
EasyKool

– – – – –

Aplikace 
a Bluetooth

– – –

–
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Erdgas

KernstromGrafik

Abgas

Liste

GT
°C

CO
ppm

Zug
mbar

O2
%

Měření pomocí aplikace 
– ještě efektivnější měření.
•   Zjednodušená obsluha měřicích přístrojů - ať už kompletně (chytré sondy testo) nebo jen zobrazení

naměřených hodnot a dokumentace (testo 550, testo 557)

•   Bezplané aktualizace chladiv

•   Naměřené hodnoty vždy po ruce

• Snadná dokumentace – zcela digitální, bez otravného papírování

•   Uživatelsky nastavitelná menu měření pro efektivní a pohodlné měření

Měřicí přístroj přenáší naměřená data pomocí Bluetooth do aplikace ve Vašem 

chytrém telefonu / tabletu. Přijatá data můžete poté analyzovat, vytvořit 

protokol měření a vše odeslat pomocí e-mailu přímo z místa měření.

testo Smart Probes 
App testo refrigeration App

Kompatibilita (měřicího přístroje) Všechny chytré sondy testo, 
testo 552 a testo 770-3 testo 550, testo 557

iOS/Android

Přes 60 běžných chladiv,  
včetně bezplatných aktualizací

Obsluha měřicího přístroje –

Grafické zobrazení výsledků měření

Výpočet přehřátí / podchlazení, 
jmenovité přehřátí, zkouška těsnosti 
(s kompenzací teploty)

Výpočet výkonu topení / chlazení –

Odeslání protokolů měření (PDF) 
e-mailem, včetně fotografií  
místa měření a komentářů
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Další měřicí přístroje pro profesionály 
z oblasti chlazení a klimatizace.

Chladicí technika Testo

Detektor úniku plynu testo 316-4
•   Odhalí i ty nejmenší úniky
•  Optický a akustický alarm
• Citlivost: 3 g/a
•  Permanentní kontrola senzoru

pro bezpečnou a rychlou práci

Detektor úniku chladiva testo 316-3
•   Detekuje všechna běžná chladiva: HFC, HCFC, CFC
• Citrlivost: <4 g
•  Splňuje předpisy ustanovení o F-plynech

Obj. č. 
0563 3164

Obj. č. 
0563 3163

Digitální servisní přístroj testo 549 *

•    Automatický výpočet přehřátí / podchlazení

a vypařovací a kondenzační teploty

•

•

Digitální servisní přístroj testo 570-2 v sadě

•  Automatický výpočet přehřátí / podchlazení

a vypařovací a kondenzační teploty

•  40 chladiv uložených v přístroji, doba měření až 999 h,

uživatelsky nastavitelná menu měření, včetně vakuace

•  Měřicí rozsahy: -50...150 °C; -1...60 bar

•  PC software EasyKool součástí dodávky

Obj. č. 0563 5702

Digitální servisní přístroj testo 570-1 v sadě

•  Automatický výpočet přehřátí / podchlazení

a vypařovací a kondenzační teploty

•  40 chladiv uložených v přístroji, doba měření až 999 h,

uživatelsky nastavitelná menu měření, včetně vakuace

•  Měřicí rozsahy: -50...150 °C; -1...60 bar

Digitální vakuometr testo 552

•  Robustní a přesný

•  Měřní absolutního tlaku až do 26,6 mbar / 20.000 micronů

•  Měření / odeslání výsledků pomocí aplikace testo Smart Probes App

Obj. č. 0560 5522

Obj. č. 0563 5701

60 chladiv uložených v přístroji, uživatelsky nastavitelná 

menu měření, 2 konektory pro teplotní sondy

Měřicí rozsahy: -50...150 °C; -1...60 bar
Obj. č. 0560 0550
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Chytré sondy testo: kompaktní měřicí 
přístroje ovládané chytrým telefonem.

Vrtulkový anemometr testo 410i

•  Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty

(také pro výpočet výkonu topení / chlazení)

•

Chytré pouzdro 
testo (HVAC)
•   Pro až 11 chytrých sond

testo a příslušenství
•   Pro bezpečné skladování

a přepravu

Infračervený teploměr 
testo 805i
•   Bezkontaktní měření 

povrchové teploty
• Označení místa měření
•  Měř. rozsah: -50...150 °C

Teploměr 
testo 905i
•   Spolehlivé měření 

okolní teploty
•  Měř. rozsah: -50...150 °C

Termohygrometr testo 605i

•  Měření teploty a vlhkosti vzduchu (také pro výpočet

výkonu topení / chlazení)

•

Diferenční tlakoměr 
testo 510i
•   Měření diferenčního tlaku,

rychlosti proudění a objemového 
průtoku pomocí Pitotovy trubice

•  Měř. rozsah: -150...150 hPa

Obj. č. 
0516 0283

Obj. č. 
0560 1805

Obj. č. 
0560 1905

Obj. č. 
0560 1510

Klešťový teploměr testo 115i

•  Měření teploty (také pro výpočet přehřátí / podchlazení)

•   Měřicí rozsah: -40...150 °C

Obj. č. 0560 1115

Termický anemometr testo 405i

•  Měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty

(také pro výpočet výkonu topení / chlazení)

•   Měřicí rozsahy: -20...60 °C; 0...30 m/s

Obj. č. 0560 1405

Tlakoměr testo 549i

•  Měření vysokého a nízkého tlaku

•  Nízká ztráta chladiva díky přípojce bez hadice

•  Měřicí rozsah: -1...60 bar

Obj. č. 0560 1549

Měřicí rozsahy: -20...60 °C; 0,4...30 m/s

Obj. č. 0560 1410

Měřicí rozsahy: -20...60 °C; 0...100 %rv

Obj. č. 0560 1605

468



Nepostradatelné  
pro klimatizační a chladicí zařízení:
přístroje pro měření elektrických veličin.

Chladicí technika Testo

Obj. č. 
0590 7502

Zkoušečka napětí testo 750-2
•   Přehledný, patentovaný 3-stranný LED displej
•   Ergonomická rukojeť
•   Rychlá kontrola zbytkového proudu u rozvaděčů
•   Měřicí rozsah (AC/DC napětí): 12...690 V
•   Měřicí rozsah (test vodivosti): <500 kΩ

Obj. č. 
0590 7450

Bezkontaktní indikátor napětí testo 745
•  Optický a akutstický signál
•  2 úrovně citlivosti (12...50 V / 50...1.000 V)
•   Osvětlení měřeného místa
•  Filtr pro vysokofrekvenční rušivé signály
•   Voděodolný a prachotěsný dle IP67

Zkoušečka napětí a proudu testo 755-2

•  Začátek měření bez nutnosti zapnutí přístroje či nastavení měření

•  Automatická detekce měřené veličiny

•   Zkoušečka napětí a proudu v jednom přístroji

•   Měření proudu, napětí, elektrické odporu, test vodivosti a další

Obj. č. 0590 7552

Klešťový mulimetr testo 770-3

•  Unikátní klešťový mechanizmus pro snadnou manipulaci

•  Automatická detekce měřené veličiny a velký 2-řádkový displej

•  Měření proudu, napětí, výkonu, elektrického odporu, kapacity,

test vodivosti a další

•  Uživatelsky nastavitelná menu s aplikací testo Smart Probes App

Obj. č. 0590 7703

Digitální multimetr testo 760-2

•  Automatická detekce měřené veličiny podle zapojených svorek

•  Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS)

•  Měření proudu až do oblasti µA

•  Měření proudu, napětí, výkonu, elektrického odporu, kapacity,

test vodivosti a další

Obj. č. 0590 7602
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Naše bestsellery: 
HVAC, diferenční tlak, termokamery.

Obj. č. 
0560 4101

Vrtulkový anemometr 
testo 410-1
•   Vrtulka Ø 40 mm
•   Měření rychlosti proudění

a teploty vzduchu
•   Zobrazení min./max./stř. 

hodnoty a funkce Hold

Obj. č. 
0563 0510

Přístroj pro měření dif. tlaku 
testo 510 v sadě
•  Měření diferenčního tlaku,

rychlosti proudění a objemového
průtoku pomocí Pitotovy trubice

•   Měř. rozsah: 0...100 hPa
•   Vč. silikonových hadic (2 ks)

a pouzdra na opasek

Obj. č. 
0560 8650

Termokamera 
testo 865
•   S technologií SuperResolution 

320 × 240 pixelů
•   Automatická detekce teplého

a studeného místa
•   Měřicí rozsah: -20...280 °C

Obj. č. 
0560 8681

Termokamera 
testo 868
•   S technologií SuperResolution

320 × 240 pixelů
•   Integrovaný digitální fotoaparát
•  S aplikací testo

Thermography App
•   Měřicí rozsahy: -30...100 °C;

Termohygrometr testo 610

•  Snadné měření teploty a vlhkosti

•  Výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru

•  Kapacitní vlhkostní senzor s dlouhodobou stabilitou

•  Podsvícený displej

Obj. č. 0560 0610

Záznamník teploty testo 174 T 

•  Paměť pro 16.000 naměřených hodnot

•  Vysoké zabezpečení dat i při vybité baterii

•  Vodotěsný podle IP65

•  PC software ComSoft Basic zdarma ke stažení

•  Měřicí rozsah: -30...70 °C; přesnost: ±0,5 °C

Obj. č. 0572 1560

Teploměr testo 110 s robustní sondou okolního vzduchu

•  Zvláště přesný, dostupný i v nízkém teplotním rozsahu

•  Teplotní sonda s rychlou odezvou (měř. rozsah: -50...125 °C,

přesnost: až ±0,2 °C)

•  Akustický alarm, uživatelsky nastavitelné hraniční hodnoty

 testo 110: Obj. č. 0560 1108

 sonda: Obj. č. 0613 1712

0...650 °C
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Chladicí technika Testo
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Sady digitálních servisních přístrojů: 
objednací údaje.

Digitální servisní přístroj testo 550 v sadě *  
včetně 3 propojovacích hadic
Pro servis a údržbu chladicích systémů  
a tepelných čerpadel, vč. 2 klešťových sond, 
sady propojovacích hadic (3 ks), baterií, kufru  
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 0563 2550

Digitální servisní přístroj testo 557 v sadě  
včetně 4 propojovacích hadic
Pro servis a údržbu chladicích systémů  
a tepelných čerpadel, vč. 2 klešťových sond, 
externí vakuové sondy, sady propojovacích hadic 
(4 ks), baterií, kufru a výstupního protokolu 
z výroby.

Obj. č. 0563 2557

Digitální servisní přístroj testo 557 v sadě  

bez propojovacích hadic

Obj. č. 0563 1557                            

Digitální servisní přístroj testo 550 v sadě *  

bez propojovacích hadic

Obj. č. 0563 1550                             
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testo 550
Datasheet

Obsluha pomocí aplikace pro chytré telefony / tablety  

pro pohodlné měření a vytváření zpráv přímo na místě

Aktualizace chladiv pomocí aplikace

Výpočet přehřátí / podchlazení v reálném čase 

pomocí dvou externích teplotních sond

2-cestný blok ventilů se třemi konektory pro přívodní hadice

Životnost baterií až 250 hodin

Digitální servisní 
přístroj v sadě
testo 550 – vč. Bluetooth  
a sady 3 propojovacích hadic 
pro chladicí a klimatizační 
systémy a tepelná čerpadla

bar

psi

°C/°F 

kPa

MPa

Digitální servisní přístroj testo 550 je robustní nástroj  

pro každodenní práci na chladicích a klimatizačních 

systémech či tepelných čerpadlech. 2-cestný blok ventilů  

se třemi konektory pro přívodní hadice Vám umožňuje 

pracovat rychle a jednoduše. Obsluha pomocí aplikace  

pro chytré telefony / tablety poskytuje nové možnosti 

efektivní analýzy výsledků měření a jejich dokumentaci. 

Pomocí aplikace můžete odečítat měřené hodnoty rychleji 

a pohodlněji, vytvořit protokol měření přímo na místě  

a rovnou jej odeslat pomocí e-mailu. Pomocí aplikace  

je také možné provést aktualizaci seznamu chladiv.

Robustní pouzdro s kovovým rámem kolem displeje 

ochraňuje testo 550 před otřesy a nárazy. Na displeji  

je, mimo jiného, zobrazena i úroveň vakua dosažená  

při vakuaci systému. Testo 550 je tedy ideálně vhodné  

jak pro uvádění systémů do provozu, tak i pro jejich servis  

a údržbu. Díky dodatečným funkcím, jako jsou například 

režim tepelného čerpadla, který eliminuje nutnost výměny 

hadic, či zkouška těsnosti (s kompenzací teploty), je práce 

na tepelných čerpadlech jednodušší než kdy dříve.

Bluetooth
+ Aplikace

Aplikace testo refrigeration App
zdarma ke stažení

www.testo.cz
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testo 550

Technická data / Příslušenství 

testo 550 v sadě
testo 550, digitální servisní přístroj v sadě 
se 3 propojovacími hadicemi pro chladicí 
a klimatizační systémy a tepelná čerpadla. 

Obsah dodávky: testo 550, sada propojovacích 
hadic (3 ks), 2x klešťová teplotní sonda, kufr, 
baterie a výstupní protokol z výroby.

Obj.č. 0563 2550

Obecná technická data

Provozní teplota -20...50 °C

Skladovací teplota -20...60 °C

Životnost baterií 250 h (bez podsvícení displeje, 
bez Bluetooth®)

Rozměry 200 x 109 x 63 mm

Hmotnost 1060 g

Třída krytí IP42

Chladiva R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, 
R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, 
R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, 
R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, 
R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, 
R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, 
R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, 
R508B, R600, R600a,  
R744 (CO2), R718 (H2O); aktualizace pomocí 
aplikace testo refrigeration App

Technická data

Typ senzoru Tlak Teplota

Měřicí rozsah -1...60 bar -50...150 °C

Přesnost (při 22 °C) ±0,5 % fs ±0,5 °C

Rozlišení 0,01 bar 0,1 °C

Přípojky 3x 7/16“ – UNF 2x plug-in (NTC)

Přetížení 65 bar –

Vakuum

-1...0 bar

–

–

–

–

   Obj. č.Příslušenství

0516 0012Transportní kufr pro přístroj a příslušenství

Kompatibilita Vyžadováno zařízení iOS 7.1 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžadováno zařízení s Bluetooth 4.0

0554 5570Sada pro výměnu ventilu; výměna 2-cestného bloku ventilů se 4 krytkami ventilů (červená, modrá, 2x černá), 
kompatibilní s testo 549, testo 550, testo 557 a testo 570.

Technická data sady přívodních hadic
•  Hadice (modrá, červená, žlutá) pro všechna běžná chladiva, vč. R410A
•  Délka 1,5 m; 1x přípojka 7/16" UNF (rovná) a 7/16" UNF (úhel 45°)
• 1x pracovní tlak 55 bar, přetížení 275 bar
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testo 550

Závěsný hák zaručuje bezpečné 
uchycení měřicího přístroje  
během měření.

Klešťové sondy (NTC)  
pro trubky s Ø 6...35 mm.

Obsluha přístroje pomocí aplikace 
pro analýzu výsledků měření, 
tvorbu a odeslání protokolů 
měření přímo na místě měření.

Sondy

Typ sondy

Klešťová sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 6...35 mm, kabel 1,5 m

Klešťová sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 6...35 mm, kabel 5 m

Teplotní sonda s upínacím páskem 
(NTC) pro trubky s max. Ø 75 mm, 
Tmax. 75 °C, kabel 1,5 m

Vodotěsná povrchová sonda (NTC) 
pro hladké povrchy, kabel 1,2 m

Trubková sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 5...65 mm, kabel 2,8 m

Rozměr trubice sondy / 
špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

-40...125 °C

-40...125 °C

-50...70 °C

-50...125 °C;
krátkodobě až 
150 °C (2 min)

-50...120 °C

Přesnost

±1 °C (-20...85 °C)

±1 °C (-20...85 °C)

±0,2 °C (-25...70 °C)
±0,4 °C (-50...-25,1 °C)

±0,5 % z nam. hod. (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25...80 °C)

   Obj. č.

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Robustní sonda pro okolní 
vzduch (NTC)

-50...125 °C ±0,2 °C (-25...80 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

0613 1712

Sondy okolního vzduchu

Povrchové sondy

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm
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testo 550
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Bluetooth
+ App
testo Smart Probes App
zdrarma ke stáhnutí

Vysoce přesné a spolehlivé výsledky měření

Sledování měřených dat prostřednictvím aplikace testo

Smart Probes App z Vašeho chytrého telefonu / tabletu

Odeslání naměřených dat prostřednictvím aplikace testo

Smart Probes App z Vašeho chytrého telefonu / tabletu

Zobrazení vypařovací teploty vody (H2O)

Optický alarm při překročení hraničních hodnot 

Extrémně robustní a odolný vůči vodě a znečištění (IP42)

Digitální vakuometr
s Bluetooth®

testo 552 – pro vakuování
chladicích / klimatizačních systémů
a tepelných čerpadel

mbar

micron

Testo 552 je digitální vakuometr pro vakuaci tepelných

čerpadel a chladicích zařízení. Měří i ty nejmenší absolutní

tlaky a poskytuje velmi přesné informace o stupni odvlhčení

systému (odstranění cizorodých látek, vč. olejů, cizích plynů

atd.).

Skrze rozhraní Bluetooth® se testo 552 propojí s aplikací 

pro chytré sondy testo Smart Probes App na Vašem

chytrém telefonu nebo tabletu. Toto Vám umožní sledování

dosaženého absolutního tlaku během vakuování zcela

pohodlně a na dálku. Naměřené údaje lze navíc v aplikaci

velmi rychle zpracovat a následně odeslat pomocí emailu.

Svým robustním zpracováním je vhodný pro každodenní

použití a je chráněn proti nečistotám a vodě. 

www.testo.cz

We measure it.
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testo 552

Technická data / Příslušenství

testo 552

testo 552, digitální vakuový měřicí
přístroj s Bluetooth® k bezdrátovému
sledování měřených hodnot

Obj. č.: 0560 5522

testo Smart Probes App

S touto aplikací se stává Váš chytrý telefon
/ tablet displejem přístroje testo 552. Ovlá-
dání měřicího přístroje, stejně tak jako
zobrazení naměřených hodnot probíhá ne-
závisle na místě měření přes Bluetooth s
pomocí aplikace Smart Probes App na
Vašem chytrém telefonu či tabletu. Navíc
můžete v této aplikaci sestavovat zprávy z
měření, včetně vkládání fotografií a komen-
tářů z místa měření a odeslání protokolu
e-mailem. Kompaktní se systémem iOS a
Android.

Všeobecná technická data

Skladovací teplota -20 ... 50 °C

Provozní teplota -10 ... 50 °C

Rozměry 250 x 165 x 55 mm

Hmotnost cca 500 g

Typ baterií 2 baterie typu AA

Životnost baterií 50 h (bez Bluetooth® / podsvícení displeje)

Konektory 2 x 1/4“ SAE (7/16“ UNF)
1 x MiniDin (propojení s testo 570)

Jednotky mmHg, Torr, mbar, hPa, micron,
inH20, inHg, Pa

Interval měření 0,5 s

Třída krytí IP42

Záruka 2 roky

Snímač měřené hodnoty Pirani senzor
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Typ senzoru Senzor absolutního tlaku

Měřicí rozsah vakua

Přesnost vakua
±1 digit (při 22 °C)

Rozlišení vakua

0 ... 26,66 mbar / 0 ... 20 000 micronů 

±10 micronů + 10 % z nam. hodnoty 
(100 ... 1 000 micronů)

1 micron (0 ... 1 000 micronů)
10 micronů (1 000 ... 2 000 micronů)
100 micronů (2 000 ... 5 000 micronů)
500 micronů (5 000 ... 10 000 micronů)
5 000 micronů (10 000 ... 20 000 micronů)

Přetížení senzoru Absolutní: 6 bar / 87 psi
Relativní: 5 bar / 72 psi

We measure it.

Obj. č.

0554 5520Propojovací kabel 
mezi testo 552 a testo 570 (MiniDin)

Příslušenství
Kompatibilita aplikace Vyžaduje zařízení iOS 8.3 nebo novější /

Android 4.3 nebo novější.
Vyžaduje mobilní zařízení s podporou
Bluetooth® 4.0.
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testo 557
Datasheet

Obsluha pomocí aplikace pro chytré telefony / tablety  

pro pohodlné měření a vytváření zpráv přímo na místě

Aktualizace chladiv pomocí aplikace

4-cestný blok venilů pro rychlou a efektivní práci

Externí vakuová sonda pro vakuaci systému

Životnost baterií až 250 hodin

Výpočet přehřátí / podchlazení v reálném čase 

pomocí dvou externích teplotních sond

testo 557 – vč. Bluetooth, 
externí vakuové sondy  
a sady 4 propojovacích hadic 
pro uvádění do provozu, 
servis a údržbu

bar

psi

°C/°F 

hPa

Obsluha digitálního servisního přístroje testo 557 pomocí 

aplikace pro chytré telefony / tablety poskytuje nové 

možnosti efektivní analýzy výsledků měření a jejich 

dokumentaci. Pomocí aplikace můžete odečítat měřené 

hodnoty rychleji a pohodlněji, vytvořit protokol měření 

přímo na místě a rovnou jej odeslat pomocí e-mailu. Pomocí 

aplikace je také možné provést aktualizaci seznamu chladiv.

Externí vakuová sonda je vhodná pro přesné měření 

vakua. Testo 557 je ideální pro všechny aplikace měření 

na chladicích a klimatizačních systémech či tepelných 

čerpadlech. Robustní 4-cestný blok ventilů disponuje 

dodatečnými přípojkami pro například kompresor nebo 

láhve s chladivem. Toto poskytuje značnou výhodu při 

obsluze přístroje a umožňuje uvedení systému do provozu, 

jeho servis či údržbu rychle, spolehlivě a bezpečně.

micron

kPa

MPa 

inch Hg

Digitální servisní 
přístroj v sadě

Bluetooth
+ Aplikace

Aplikace testo refrigeration App
ke stažení zdarma

www.testo.cz
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testo 557

Technická data / Příslušenství 

testo 557 v sadě
testo 557, digitální servisní přístroj  
v sadě se 4 propojovacími hadicemi  
pro uvádění do provozu, servis a údržbu. 

Obsah dodávky: testo 557, sada propojovacích 
hadic (4 ks), 2x klešťová teplotní sonda, 
externí vakuová sonda, baterie, kufr  
a výstupní protokol z výroby.

Obj.č. 0563 2557

Obecná technická data

Provozní teplota -20...50 °C

Skladovací teplota -20...60 °C

Životnost baterií 250 h (bez podsvícení displeje, 
bez Bluetooth®)

Rozměry 220 x 125 x 70 mm

Hmotnost 1200 g

Třída krytí IP42

Chladiva R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, 
R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, 
R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, 
R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, 
R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, 
R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, 
R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, 
R508B, R600, R600a,  
R744 (CO2), R718 (H2O); aktualizace pomocí 
aplikace testo refrigeration App

Technická data

Typ senzoru Tlak Teplota

Měřicí rozsah -1...60 bar -50...150 °C

Přesnost (při 22 °C) ±0,5 % fs ±0,5 °C

Rozlišení 0,01 bar 0,1 °C

Přípojky 3x 7/16“ – UNF + 1x 5/8‘‘ – UNF 2x plug-in (NTC)

Přetížení 65 bar –

Vakuum

0...20.000 mikronů

1x plug-in (externí vakuová sonda)

±(10 mikronů + 10 % z nam. hod.)
(100...1.000 mikronů)

–

   Obj. č.Příslušenství

0516 0012Transportní kufr pro přístroj a příslušenství

1 mikron (0...1.000 mikronů)
10 mikronů (1.000...2.000 mikronů)
100 mikronů (2.000...5.000 mikronů)
500 mikronů (5.000...10.000 mikronů)
5.000 mikronů (10.000...20.000 mikronů)

Kompatibilita Vyžadováno zařízení iOS 7.1 nebo novější / 
Android 4.3 nebo novější

Vyžadováno zařízení s Bluetooth 4.0

0554 5570Sada pro výměnu ventilu; výměna 2-cestného bloku ventilů se 4 krytkami ventilů (červená, modrá, 2x černá), 
kompatibilní s testo 549, testo 550, testo 557 a testo 570.

Technická data sady propojovacích hadic
•  Hadice (modrá, červená, 2x žlutá) pro všechna běžná chladiva,

vč. R410A
•  Délka 1,5 m; 3x přípojka 7/16" UNF (rovná) a 7/16" UNF (úhel 45°)
•  1x přípojka 5/8" UNF (rovná) a 5/8" UNF (úhel 45°) (pro vývěvu)
• 3x pracovní tlak 55 bar, přetížení 275 bar
•  1x pracovní tlak 45 bar, přetížení 200 bar (pro vývěvu)
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testo 557

Závěsný hák zaručuje bezpečné 
uchycení měřicího přístroje  
během měření.

Klešťové sondy (NTC)  
pro trubky s Ø 6...35 mm.

Obsluha přístroje pomocí aplikace 
pro analýzu výsledků měření, 
tvorbu a odeslání protokolů 
měření přímo na místě měření.

Sondy 

Typ sondy Rozměr trubice sondy / 
špičky trubice sondy

Měřicí 
rozsah

Přesnost    Obj. č.

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

0613 1712

Sondy okolního vzduchu

Povrchové sondy

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Vysoce přesné měření vakua 
pomocí externí vakuové sondy.

Klešťová sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 6...35 mm, kabel 1,5 m

Klešťová sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 6...35 mm, kabel 5 m

Teplotní sonda s upínacím páskem 
(NTC) pro trubky s max. Ø 75 mm, 
Tmax. 75 °C, kabel 1,5 m

Vodotěsná povrchová sonda (NTC) 
pro hladké povrchy, kabel 1,2 m

Trubková sonda (NTC) pro trubky 
s Ø 5...65 mm, kabel 2,8 m

-40...125 °C

-40...125 °C

-50...70 °C

-50...125 °C;
krátkodobě až 
150 °C (2 min)

-50...120 °C

±1 °C (-20...85 °C)

±1 °C (-20...85 °C)

±0,2 °C (-25...70 °C)
±0,4 °C (-50...-25,1 °C)

±0,5 % z nam. hod. (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...74,9 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

±0,2 °C (-25...80 °C)

Robustní sonda pro okolní 
vzduch (NTC)

-50...125 °C ±0,2 °C (-25...80 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)
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testo 557
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Vysoká citlivost 3g/a umožňuje detekci 

i těch nejmenších úniků

Velmi dlouhá životnost senzoru

Optický a akustický alarm pro optimální detekci úniků

Permanentní kontrola senzoru pro bezpečnou

a rychlou práci

Konektor pro sluchátka pro bezpečnou lokalizaci úniků

v hlučném prostředí.

Ukazatel zobrazuje maximální únik

Sada přístroje

pro detekci

úniku chladiv

testo 316-4

g/a

Přístroj testo 316-4 (sada 1) je rychlý a spolehlivý přístroj

pro vyhledávání netěsností pro všechna běžná chladiva.

Senzor je permanentně sledován a zobrazuje na displeji

chybné funkce nebo znečištění. Použití testovacích úniků 

je proto zbytečné. Při znečištění je možné jednoduše senzor

očistit a lze jej ihned opět použít.

Velmi vysoká citlivost 3g/a podle EN 14624 umožňuje

detekci i těch nejmenších úniků. Displej při úniku změní

barvu ze zelené na červenou. Akustický signál navíc

upozorňuje na detekované úniky. Přístroj testo 316 

lze se sluchátky použít i v hlučném prostředí.

Ukazatel zobrazuje maximální úniky a usnadňuje tak

vyhledání místa úniku. Ohebný husí krk umožňuje optimální

umístění senzoru blízko potrubí nebo místa měření.

Pro chladicí zařízení, která jsou provozována se čpavkem,

existuje přístroj testo 316-4 (sada 2) speciálně pro čpavek

nebo náhradní hlavice pro čpavek (NH3) pro testo 316-4

(sada 1).

www.testo.cz
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testo 316-4

Technická data / Příslušenství

Přístroj pro detekci
úniku chladiv.

testo 316-4 Sada 2

Sada 1, obsahuje: testo 316-4, senzor chladiv
(CFC, HCFC, HFC, H2), kufr, nabíječku, sluchátko

Sada 2, obsahuje: testo 316-4, senzor NH3, kufr,
nabíječku, sluchátko

Obj.č. 0563 3164

Obj.č. 0563 3165

Technická data

Reakční doba á1 s

Alarm úniku Optický a zvukový alarm

Citlivost detektoru 1 g/a (podle EN 14624 
a E35-422- SAEJ1627)

Délka detektoru 370 mm

Doba startu á50 s (0 ... 50 °C)
á80 s (-20 ... 0 °C)

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Provozní vlhkost 20 ... 80 %rv

Skladovací teplota -25 ... 70 °C

Napájení 1 blok baterií (6 článků NiMh)

Životnost baterie 6 h (při nepřetržitém provozu)

Rozměry 190 x 57 x 42 mm

Hmotnost 348 g

Záruka 24 měsíců (přístroj a senzor)

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

0554 3180

0554 3181

Náhradní senzor chladiv
(CFC, HCFC, HFC, H2)

Náhradní senzor čpavku (NH3)

Detekovatelná chladiva

Chladiva /
Chladicí skupina

Referenční 
chladiva
(Nejnižší úroveň
nastavitelné citlivosti)

Detekovatelná
chladiva

Volba chladiva
v přístroji

FCKW
H-FCKW
H-FKW
R12
R22
R123
R134a
R404
R407a, b, c, d, e
R408
R409
R410a
R505
R507
R600/R600a
Vodík
Ammoniak
R410a
R124
R227
R422d
R11
R290
R508
R427a
R1270
R1150
R170

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
R22
R404a
R22
R22
R22
R134a
R404a
R134a
R22
R22
R134a
R22
R134a
R22
H2
NH³
R134a
R22
R134a
R134a
R22
H2
R134a
R404a
R22
R22
R134a

Technická data senzoru

Měřicí parametry

Detekovatelné

Nižší práh reakce

g/a

R134a, R22, R404a, H2 a všechna běžná
chladiva, jako např. CFC, HCFC, HFC,
NH

³
(samostatný senzor)

3 g/a

Be sure.
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Vysoká citlivost á 4 g/a umožňuje detekci těch 

nejmenších úniků

Detekuje každé běžné chladivo

Jednoduchá obsluha pomocí jediného tlačítka

Okamžitá připravenost k použití bez jakéhokoliv 

předchozího nastavování

Indikace pomocí LED diody při úniku se současným

akustickým alarmem

Elektronický detektor
úniku chladiv

testo 316-3 – spolehlivě vyhledá
každou netěsnost

Přístroj testo 316-3 je spolehlivý detektor úniku chladiv,

který nesmí chybět ve vybavení profesionálního technika

chladících zařízení. Díky své vysoké citlivosti 4 g/a odhalí

i ty nejmenší netěsnosti a splňuje tím předpisy ustanovení 

o F-plynech a také běžné normy SAE J1627 a EN14624.

Přístroj je po zapnutí okamžitě schopen provozu, 

aniž by se musela zvolit charakteristika chladiva. 

Díky automatickému nulování vyhledá testo 316-3 

úniky i v prostorech, které jsou již kontaminovány.

Be sure.

g/a

www.testo.cz
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testo 316-3

Technická data / příslušenství

testo 316-3

testo 316-3, detektor úniku pro FCKW, HFKW,
FKW vč. hlavice senzoru, transportního kufru,
baterií a filtru

Obj.č. 0563 3163

Všeobecná technická data

Detekovatelná 
chladiva

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A a všechny FCKW, HFKW a FKW

Shoda SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG

Provozní teplota -20 ... 50 °C

Provozní vlhkost 20 ... 80 %rv

Skladovací teplota 0 ... 50 °C

Typ baterií 2x D

Životnost baterií 16 hod. trvalého provozu

Životnost senzoru cca 80 ... 100 hod. (odpovídá cca 1 roku)

Hmotnost cca 500 g (vč. baterií)

Záruka 2 roky

Příslušenství k měřicímu přístroji Obj. č.

0554 2610Náhradní senzor pro testo 316-3

Technická data senzoru

Měřená veličina

Citlivost

g/a

4 g/a (0,15 oz/a)

Be sure.
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Vyhledávání úniků
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testo 317-2

testo 316-1

testo 316-2

testo gas detector

testo 316-Ex

Detektory úniku plynu

Pro rychlý přehled

CH4

C3H8

H2

Kontrola úniku plynu

Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím

k ničivým explozím a požárům. Avšak i menší úniky

u plynovodů, které částečně ani nejsou cítit, vedou

bezprostředně k vyšší spotřebě a zvyšují z dlouhodobého

pohledu riziko nehody.

Jak dojde k úniku?

Netěsnosti mohou například vzniknou vlasovými trhlinkami

v potrubí (trhlinky, které nelze okem téměř identifikovat).

Rovněž často používané konopné těsnění se po letech

stane netěsným.

Rychlá kontrola

Díky technické inovaci je dnes možné během velmi krátké

doby provést kontrolu plynovodů (měření množství úniku)

pomocí testovacího přístroje. Jestliže je zjištěn únik, je

možné místo úniku plynu pomocí detektoru úniku plynu

rychle a spolehlivě určit.

www.testo.cz
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testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex

Přehled přístrojů testo pro vyhledávání úniku plynu

Praktický detektor
úniku plynu 

testo 317-2Měřicí přístroj

Detektor netěsností v
plynovodech

testo 316-1

Detektor úniku plynu
s vestavěným
čerpadlem pro
rychlá kontrolní
měření

testo 316-2

Přístroj pro vyhledávání
plynu se zobrazením
ppm

testo gas detector

Detektor plynu 
s ochranou Ex

testo 316-Ex

Měřicí rozsah

Metan

Propan

Vodík

0 ... 20 000 ppm CH4

0 ... 10 000 C3H8

1. práh alarmu

100 ppm CH4
50 ppm C3H8

2. práh alarmu

Spodní práh
rozlišitelnosti

–

– –

–

0 ... 10 000 ppm CH4

100 ppm

Od 200 ppm CH4
(LED-dioda
svítí žlutě)

10 000 ppm CH4
5000 ppm CH4
(20% UEG)

Od 10 000 ppm CH4
(LED-dioda
svítí červeně)

10 ppm ... 4,0
obj.% CH4

10 ppm ... 1,9
obj.%  C3H8

10 ppm ... 4,0
obj.% H2

10 ppm

200 ppm CH4
100 ppm C3H8
200 ppm H2

10 000 ppm CH4
5 000 ppm C3H8
10 000 ppm H2

10 ppm

–

–

Displej

Rozlišení – – – 1 ppm / 0,1 obj.%

8 segmentů
zobrazení trendu

LED (3-barevný) 18-segmentový
sloupcový displej

Zobrazení ppm 

Životnost baterií 4 hod. (LR03)  5 hod. 6 hod.  8 hod.

Ostatní Akustický
generátor signálu

0 ppm ... 2,5
obj.% CH4

0 ppm ... 1,0
obj.% C3H8

1 ppm

–

Definováno
uživatelem

1  ppm / 0,1 obj.%

Displej

do 10 hod.

· Krytí IP54
· Směrnice EU

94/9/EG (ATEX)
2004/108/EG

· Ochrana EX II 2G
EEx ib IIC T1
(Ex zóna  1)

Polovodičové čidlo Konektor 
pro sluchátko

· Možnost prodloužení
sondy

· Senzor s vlastním
zabezpečením dle
zkušebního institutu
DMT

1 ... 999 ppm CH4
0,1 ... 4,4 obj.% CH4

1 ... 999 ppm C3H8
0,1 ...  1,9 obj.% C3H8

1 ... 999 ppm H2
0,1 ... 4,0 obj.% H2

0 ppm ... 2,0
obj.%  H2
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Praktický detektor úniku plynu

testo 317-2

Detektor úniku plynu, vč. transportní brašny 
s klipsem na pásek a poutkem na ruku, 
autotest funkčnosti a baterií

Obj.č. 0632 3172

Technická data

Skladovací teplota -20 ... 50 °C

Provozní teplota -5 ... 45 °C

Typ baterie 2 baterie typu Micro AA 1,5 V (LRO3)

Životnost baterií 4 h (LR03)

Hmotnost 300 g

Displej 8 segmentů zobrazení trendu

t90 5 s

Doba nahřátí 60 s

Ostatní Akustická signalizace (85 dB(A))

Záruka 2 roky
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)

Typ senzoru

Metan Propan

Měřicí rozsah 0 ... 20 000 ppm CH4 0 ... 10.000 C3H8

Spodní práh rozlišitelnosti 100 ppm CH4 50 ppm C3H8

1. práh alarmu 10 000 ppm CH4 (20% UEG) (20% UEG)5000 ppm CH4

• Optický sloupcový displej

• Vlastní test senzoru po zapnutí

• Stoupající tón alarmu při narůstající koncentraci plynu

• Dlouhý tón při překročení prahu alarmu

• Akustické potvrzení připravenosti k měření

• Kontrola baterie s optickým zobrazením

Velmi ergonomický přístroj pro vyhledávání úniku plynu 

pro rychlou kontrolu plynovodních přípojek s optickým

sloupcovým displejem

testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex
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Detektor netěsností v plynovodech

testo 316-1

Elektronický detektor úniku plynu s flexibilní
sondou, vč. baterie

Obj.č. 0632 0316

Technická data

Skladovací teplota -20 ... 50 °C

Provozní teplota +4 ... 45 °C

Provozní vlhkost 0 ... 95 %rv

Typ baterie 9 V článková baterie

Životnost baterie 5 h

Hmotnost cca 300 g

Rozměry 190 x 57 x 42 mm (bez měřicí sondy)

Displej LED (3-barevný)

t90 5 s

Doba nahřátí 30 s

Ostatní Polovodičové čidlo

Záruka 2 roky
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)

Příslušenství

Metan

Měřicí rozsah 0 ... 10 000 ppm CH4

Spodní práh rozlišitelnosti 100 ppm

1. práh alarmu od 200 ppm CH4 (žlutá LED)

2. práh alarmu od 10 000 ppm CH4 (červená LED)

• Flexibilní sonda pro těžko dostupná místa

• TopSafe chrání před nečistotami a nárazem

(na objednávku)

• Akustický alarm v případě překročení limitu

• Optický alarm

Detektor úniku plynu testo 316-1 spolehlivě odhalí 

i ty nejmenší netěsnosti.

Příslušenství

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-1

TopSafe pro testo 316-1, odolné ochranné pouzdro, vč. stojánku, chrání před nečistotami a nárazem

testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex

Obj. č.

0516 0189
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Detektor úniku plynu s vestavěným čerpadlem
pro rychlá kontrolní měření

testo 316-2

Elektronický detektor plynu s ohebnou sondou,
vč. nabíječky a sluchátka

Obj.č. 0632 3162

• Optický a akustický alarm sloupcově zobrazovaný

při přibývající a nebezpečné koncentraci plynu

• Ukazatel udává maximální úniky

• Vestavěné čerpadlo

• Ohebná sonda pro těžko přístupná místa

• Konektor pro sluchátko pro bezpečné určení místa úniku

v hlučném prostředí

• Dlouhá životnost díky akumulátorovému provozu

Technická data

Skladovací teplota -25 ... 60 °C

Provozní vlhkost 20 ... 80 %rv

Provozní teplota -5 ... 50 °C

Typ baterie NiMH-Akku

Životnost baterie 6 h

Hmotnost 348 g

Rozměry 190 x 57 x 42 mm (bez sondy)

Displej 18-segmentový
sloupcový displej

t90 2 s

Doba nahřátí 60 s

Ostatní Konektor pro sluchátko

Záruka 2 roky
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)

Typ senzoru

Metan Propan

Měřicí rozsah 10 ppm ... 4,0 obj. % CH4 10 ppm ... 1,9 obj. % C3H8

10 000 ppm H2

Spodní práh rozlišitelnosti 10 ppm 10 ppm

1. práh alarmu

2. práh alarmu

200 ppm CH4

10 000 ppm CH4

100 ppm C3H8

5 000 ppm C3H8

Vodík

10 ppm ... 4,0 obj. % H2

200 ppm H2

10 ppm

Přístroj testo 316-2 je díky svému vestavěnému čerpadlu,

optickému zobrazení detekovaných koncentrací plynu a také

integrovanému akumulátoru pro uživatele extrémně příjemný

a ideálně vhodný pro rychlá kontrolní měření.

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-2

0554 5001Sluchátko černé s ochranným návlekem

0554 1093Síťový zdroj; 12V DC / 300 mA

testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex
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Přístroj pro vyhledávání plynu se zobrazením ppm

testo gas detector

Přístroj pro vyhledávání plynu, vč. ohebného
prodloužení sondy, akumulátoru a síťového
zdroje pro síťový provoz a nabíjení akumulátorů
a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0632 0323

• Akustický signál při přiblížení se spodní hranici výbušnosti

• Při dosažení hranice výbuchu dlouhý tón a zobrazení

na displeji

• Ohebné prodloužení sondy pro těžko přístupná místa

Technická data

Skladovací teplota -25 ... 70 °C

Provozní teplota -15 ... 40 °C

Typ baterie Vestavěný blok akumulátoru, NiMH, 
1600 mAh

Životnost baterie >8 hod.

Hmotnost 320 g

Rozměry 190 x 40 x 28 mm

Displej Displej se zobrazením ppm 

t90 2-3 s

Doba nahřátí 40 s

Ostatní · Sonda s možností prodloužení
· Senzor s vlastním zabezpečením

dle zkušebního institutu DMT

Záruka 2 roky na přístroj
1 rok na senzor
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)

Přístroje pro vyhledávání plynu jsou podle poučení DVGW G

465-4 schváleny pro důkaz o nadzemním výskytu plynu až

po „spodní hranici výbušnosti“. Gas detektor od firmy Testo

je víceoborový přístroj pro vyhledávání plynu pro metan,

propan a vodík. Koncentrace plynu je měřena

polovodičovým senzorem v ppm a je na displeji

zobrazována s rozlišením 1 ppm.

Typ senzoru

Metan Propan

Měřicí rozsah 1 ... 999 ppm CH4
0,1 ... 4,4 obj. % CH4

1 ... 999 ppm C3H8
0,1 ...  1,9 obj. % C3H8

Spodní práh rozlišitelnosti

Rozlišení

10 ppm

1 ppm / 0,1 obj. %

10 ppm

1 ppm / 0,1 obj. %

Vodík

1 ... 999 ppm H2
0,1 ... 4,0 obj. % H2

10 ppm

1 ppm / 0,1 obj. %

testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex
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Detektor plynu s ochranou Ex

testo 316-Ex

Elektronický přístroj pro vyhledávání úniku plynu
s ochranou Ex, vč. baterií, kufru, inbusového
klíče a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0632 0336

• Ohebná sonda pro těžko přístupná místa

• Rozlišení na displeji 1 ppm

• Potlačení zobrazení pro komfortní určení místa úniku

• Ve shodě s 94/9/EG (ATEX)

Technická data

Skladovací teplota -10 ... 50 °C

Provozní vlhkost 20 ... 80 %rv (nekondenzující)

Provozní teplota 0 ... 40 °C

Napájení 2 x 1,5 V (Mignon) / AA
Typ baterií schválený pro použití v oblastech
s nebezpečím výbuchu: Camelion Plus
Alkaline LR6 (viz objednací údaje, 
obj.č. 0515 0316)

Životnost baterií do 10 hod.

t90 14 s

Hmotnost cca 200 g

Rozměry 135 x 45 x 25 mm

Druh krytí IP54

Směrnice EU 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG

Ochrana Ex II 2G EEx ib IIC T1 (zóna Ex 1)

Záruka 2 roky na přístroj
1 roky na senzor
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)

Důkaz a určení místa úniku u plynovodů a instalací 

ve vnitřních a venkovních prostorech

Podle poučení DVGW G 465-4 je ochrana Ex nezbytná 

v oblastech, ve kterých se tvoří nebo se dají očekávat

výbušné směsi plynu / vzduchu. Přístroj testo 316-Ex

odpovídající směrnici 94/9/EG (ATEX) je víceoborový 

přístroj pro vyhledávání plynů pro typy plynu metan, propan

a vodík. Koncentrace plynů jsou měřeny polovodičovým

senzorem v ppm a jsou zobrazovány na displeji s rozlišením

1 ppm.

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj testo 316-Ex

0515 0316Náhradní baterie Camelion Plus Alkaline LR6 (AA), 1,5 V / 2600 mAh

Typ senzoru

Metan Propan

Měřicí rozsah 0 ppm ... 2,5  obj.% CH4 0 ppm ... 1,0  obj.% C3H8

Práh rozlišitelnosti

Rozlišení

1  ppm

1  ppm / 0,1 obj.%

1  ppm

1  ppm / 0,1 obj.%

Vodík

0 ppm ... 2,0  obj.% H2

1  ppm

1  ppm / 0,1 obj.%

testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex

AKCE
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testo 317-2 / testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex
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Otáčky
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Otáčky

 Metody měření otáček se dají rozdělit do tří hlavních skupin:

1. Mechanické měření otáček
Získání naměřených hodnot pomocí  
mechanických snímačů je nejstarší metodou 
měření otáček. Otáčky snímače jsou v přístroji 
vyhodnocovány elektronicky. Tato metoda  
se ještě často používá i dnes, především  
u nízkých otáček od 20 do 20 000 ot/min.  
Nevýhodou této metody měření jsou  
konstantní zátěžové momenty během měření, 
které jsou silně závislé na tlaku. Mechanické 
měření rychlosti kromě toho nelze použít také 
na malé předměty. Při vysokých rychlostech 
může dojít k „prokluzu“.

2. Elektrická metoda používající reflexní
postup (optické měření otáček)
Přenos rotace do měřicího přístroje probíhá 
pomocí infračerveného světelného paprsku 
emitovaného zařízením, který se odráží  
od značky umístěné na objektu. Je třeba vzít 
na vědomí, že nesmí být překročena maximální 
vzdálenost mezi reflexní značkou a měřicím 
přístrojem (maximální vzdálenost = 600 mm). 
Tato metoda měření je podstatně elegantnější 
než mechanické měření otáček, ale ne vždy  
je možné reflexní značku použít.

3. Měření otáček podle stroboskopické
metody měření
Podle stroboskopického principu stojí  
objekty pro pozorovatele v klidu, když  
frekvence záblesků světla je s otáčkami  
(pohybem) synchronní. Stroboskopický princip 
má oproti ostatním metodám měření  
s mechanickým nebo optickým snímačem 
měřené hodnoty některé rozhodující výhody: 
umožňuje měření otáček u velmi malých 
objektů nebo na místech, která nejsou přímo 
přístupná. Nemusí se přitom na měřený objekt 
umísťovat reflexní značky, výrobní procesy 
mohou pokračovat bez přerušení.
Měřicí rozsah: 30 až 20.000 ot./min. Kromě 
čistého určení počtu otáček umožňuje  
stroboskopická metoda měření také zjištění 
vibrací a pozorování pohybu, například  
u pohyblivých membrán, reproduktorů atd.

Upozornění:
testo 460 měří opticky

testo 465 měří opticky 

testo 470/471 zahrnuje mechanickou a 
optickou metodu měření 

testo 475 zahrnuje mechanickou a 
stroboskopickou metodu 
měření

testo 476 měří stroboskopicky

Měřicí rozsahy různých metod měření

Mechanický měřicí rozsah

Optický měřicí rozsah

Stroboskopický měřicí rozsah

100.000

20.000

1.000

100

20

0

ot. / min

Různé postupy měření otáček
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Měření rychlosti a délky

Měření rychlosti a délky
Použitím oběžného kolečka spolu s vhodným 
měřicím přístrojem je možné provádět také 
měření rychlosti a délky. Jednoduše se nasadí 
oběžné kolečko na pohybující se objekt  
(např. dopravníkový pás), naměřenou hodnotu 
lze přímo odečítat.

(Pozor: netlačte na oběžné kolečko příliš, 
jenom lehce přitiskněte.) 
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Velmi jednoduchá obsluha jednou rukou

Ukládání průměrné hodnoty, hodnoty min. / max. 

a poslední naměřené hodnoty

Vzdálenost pro měření do 600 mm

Robustní provedení díky SoftCase (ochranné pouzdro)

Otáčkoměr

testo 465 
– bezdotykové měření otáček

S přístrojem testo 465 můžete měřit otáčky zcela

jednoduše, bezdotykově, pouze jednou rukou. Měřicí

přístroj se hodí například pro měření na rotujících částech

jako jsou ventilátory a hřídele. Jednoduše se na měřený

objekt nalepí reflexní značka, viditelný, červený, světelný

paprsek se nasměruje na reflexní značku a probíhá měření.

Vzdálenost k měřenému objektu je přitom do 600 mm.

Měřicí přístroj ukládá průměrnou hodnotu, hodnotu min. 

a max. a také naposledy naměřenou hodnotu. Ochranné

pouzdro SoftCase, které je součástí dodávky, chrání přístroj

před nárazem a zajišťuje tak zvláště dlouhou životnost.

Be sure.

rpm

www.testo.cz
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testo 465

Technická data / Příslušenství

testo 465

testo 465 sada: přístroj v kufru (plast),
vč. reflexních značek a baterií

Obj.č. 0563 0465 Technická data

Provozní teplota 0 ... 50 °C 

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AA nebo akumulátory

Displej 5-místný LCD-displej, 1-řádkový

Hmotnost 145 g

Záruka 2 roky

Rozměry 144 x 58 x 20 mm

Životnost baterií 40 h

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0554 0493Reflexní značky, samolepící (1 balení 5 ks, délka 150 mm)

0520 0012

0520 0022

31 0302 0313

Kalibrační protokol ISO - otáčky
optické & mechanické otáčkoměry; kalibrační body 500; 1 000; 3 000 ot/min

Kalibrační certifikát ISO - otáčky
optické otáčkoměry; kalibrační body 10; 100; 1 000; 99 500 ot/min

Akreditovaná kalibrace otáčkoměru
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Typ senzoru Volitelně s modulovaným světelným paprskem

Měřicí rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

1 ... 99 999 ot/min.

0,02 % z nam. hod.

0,01 ot/min. (1 ... 99,99 ot/min.)
0,1 ot/min. (100 ... 999,9 ot/min.)
1 ot/min. (1 000 ... 99 999 ot/min.)

Be sure.

499



Snadná obsluha jednou rukou

Měření otáček, rychlostí a délek

Ukládání průměrné hodnoty, hodnoty min. / max. 

a poslední naměřené hodnoty

Vzdálenost pro měření do 600 mm (optické měření)

Kontrola baterií „Low Batt“

Robustní provedení díky SoftCase (ochranné pouzdro)

Otáčkoměr

testo 470 – pro bezdotyková 
a mechanická měření

U/min

Otáčkoměr testo 470, který lze obsluhovat jednou rukou,

nabízí optimální kombinaci optického a mechanického

měření otáček. Jednoduchým nasunutím adaptéru 

pro snímací kužel nebo oběžné kolečko se stane 

z optického měření mechanické. Tím je možné navíc měřit

rychlosti a délky.

Při optickém měření se jednoduše na měřený objekt nalepí

reflexní značka, viditelný, červený, světelný paprsek 

se nasměruje na reflexní značku a přístroj může měřit.

Vzdálenost k měřenému objektu je přitom do 600 mm.

Testo 470 ukládá průměrnou hodnotu, hodnotu min. a max.

a také naposledy naměřenou hodnotu. Ochranné pouzdro

SoftCase, které je součástí dodávky, chrání přístroj před

nárazem a zajišťuje tak zvláště dlouhou životnost.

Be sure.

www.testo.cz
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0,1 m 6“ 12“

m/min 0,10 - 1 999 0,10 - 1 524 0,40 - 609,6
ft/min 0,40 - 6 550 0,40 - 5 000 0,40 - 2 000
in/min 4,00 - 78 700 4,00 - 60 000 4,00 - 24 000

m/sec 0,10 - 33,30 0,10 - 25,40 0,10 - 10,16
ft/sec 0,10 - 109 0,10 - 83,33 0,10 - 33,33

m 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999
ft 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999
in 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999 0,00 - 99 999

testo 470

Technická data / Příslušenství

testo 470

testo 470 sada: přístroj v transportním 
kufru, vč. adaptéru, sondy, povrchového
rychlostního disku, reflexních značek (5 kusů),
baterií a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0563 0470

Technická data

Provozní teplota 0 ... 50 °C

Skladovací teplota -20 ... 70 °C 

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AA

Životnost baterií 40 h

Displej 5-místný LCD-displej, 1-řádkový

Rozměry 175 x 60 x 28 mm 

Hmotnost 190 g

Záruka 2 roky

Jednotky rpm, m/min., ft/min., in/min., m, ft, in

Rychlost: 0,1...1999 m/min.; 0,30...6500 ft/min.; 4,0...78000 in/min.
Délky: 0,02...99000 m; 0,01...99000 ft; 1,00...99999 in
Přesnost: ±1 digit/0,2 m/1,00 inch (v závislosti na rozlišení)

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0554 0493Reflexní značky, samolepící (1 balení 5 ks, délka 150 mm)

0554 4755

0554 4754

0520 0012

0520 0022

Odvalovací kolečko 12"

Odvalovací kolečko 6"

Kalibrační protokol ISO - otáčky
optické & mechanické otáčkoměry; kalibrační body 500; 1 000; 3000 ot/min

Kalibrační certifikát ISO - otáčky
optické otáčkoměry; kalibrační body 10; 100; 1 000; 99 500 ot/min

Akreditovaná kalibrace otáčkoměru

Typ senzoru

Volitelně s modulovaným světelným paprskem

Měřicí rozsah 1 ... 99 999 ot/min.

0,1 ... 19 999 ot/min.

Přesnost
(±1 digit)

±0,02 % z nam. hod.

±0,02 % z nam. hod.

Rozlišení

Mechanicky

Měřicí rozsah

Přesnost
(±1 digit)

0,01 ot/min. (1 ... 99,99 ot/min.)
0,1 ot/min. (100 ... 999,9 ot/min.)
1 ot/min. (1 000 ... 99 999 ot/min.)
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31 0302 0313

Be sure.
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Vysoká přesnost nastavení a stability díky dynamicky

reagujícímu ovladači

Vysoká intenzita světla díky energeticky optimalizované

spínací elektronice a výkonné xenonové výbojce

Paměťová funkce (při vypnutí se uloží poslední hodnota)

Výkonná sada akumulátorů pro kontinuální provoz v délce

min. 2 hod. bez síťového připojení v celém frekvenčním rozsahu

Vstup spouštěcího obvodu pro synchronizaci sledu

záblesků (dlouhodobé sledování)záblesků (dlouhodobé sledování)

Připojení na stativ v pouzdře přístroje

Ruční stroboskop

testo 476 – se zvláště vysokou
intenzitou světla

rpm

Ruční stroboskop testo 476 s výkonným světelným

výkonem přichází na řadu tehdy, jde-li o zviditelnění rychle

se pohybujících objektů v časové lupě. Ruční stroboskop

Pocket Strobe™ měří a přitom kontroluje rotační 

a vibrační pohyby.

Umožňuje měření velmi malých objektů nebo měření 

na nepřístupných místech – a to aniž by byl přerušen

výrobní proces! Přístroj testo 476 se tím optimálně hodí 

pro měření otáček a ke kontrole dílů pohybujících 

se vysokou frekvencí.

Energeticky optimalizovaná spínací elektronika a výkonná

xenonová výbojka umožňují vysokou intenzitu světla 

(cca. 800 Lux). Přístroj testo 476 je vybaven paměťovou

funkcí, takže se při vypnutí ukládá poslední naměřená

hodnota. Pro dlouhodobé sledování měřených objektů 

je k dispozici vstup spínacího obvodu.

Výkonná sada akumulátorů umožňuje kontinuální provoz 

v délce minimálně 2 hodin v celém frekvenčním rozsahu.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 476

Technická data / Příslušenství

testo 476

testo 476, ruční stroboskop Pocket Strobe, 
vč. transportního kufru, nabíječky a konektoru
pro přivedení triggerového signálu

Obj.č. 0563 4760

Be sure.

Technická data

Provozní teplota 0 ... 40 °C 

Rozměry 240 x 65 x 50 mm 

Hmotnost 415 g

Displej 1-řádkový LCD

Záruka 2 roky

Síla záblesku  800 Lux ve vzdálenosti cca 20 cm

Energie záblesku  max. 150 mJ 

Provozní doba 1 h při 30 ... 12 500 ot/min a 23 °C (typicky)

Typ sondy Xenon

Měřicí rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

30 ... 12 500 ot/min.

±0,01 % z nam. hod.

1 ot/min.

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

0520 0012

31 0302 0313

Kalibrační protokol ISO - otáčky
optické & mechanické otáčkoměry; kalibrační body 500; 1 000; 3 000 ot/min

Akreditovaná kalibrace otáčkoměru

09
80

 x
xx

x/
cz

/0
1/

20
20

   
   

 V
eš

ke
ré

 z
m

ěn
y,

 i 
te

ch
ni

ck
éh

o 
ch

ar
ak

te
ru

, j
so

u 
vy

hr
az

en
y.

503



Extrémně široký rozsah: až do 300 000 záblesků za minutu (FPM)

Velmi vysoká intenzita až 1 500 Lux

Dlouhá provozní doba díky životnosti baterií až 5 hod.

Díky ochraně proti nárazu a třídě krytí IP65 ideální 

i pro robustní použití

Spouštěcí vstup a výstup

Ruční stroboskop 

s LED diodami

testo 477 – měřicí přístroj 
pro vysoké otáčky 

fpm

Ruční stroboskop s LED diodami testo 477 se používá

tehdy, jedná-li se o zviditelnění rychle se pohybujících

objektů v časové lupě. Přístroj testo 477 měří otáčky 

a vibrace - a to i za provozu. Statický obraz umožňuje

kontrolu a kvalitativní posouzení dílů pohybujících 

se s vysokou frekvencí.

Díky spouštěcímu vstupu a výstupu lze testo 477 připojit 

k externím zařízením a ovládat jej pomocí externího senzoru.

Ochrana proti nárazu u testo 477 a třída krytí IP65 navíc

zajišťují možnost použití ve složitých podmínkách. Vysoká

životnost baterií Vám umožní provádět dlouhodobá měření 

v délce až pěti hodin.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 477

Technická data / Příslušenství

testo 477

testo 477, LED stroboskop, vč. transportního
kufříku, kabelu s konektorem pro externí
spouštěcí signály, 6-ti kusy baterií typu AAA
a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0563 4770

Be sure.

Technická data

Třída krytí IP65

Displej LCD, víceřádkový

Doba trvání záblesku Nastavitelná

Zvýšení 1 500 luxů při 6 000 FPM / 20 cm

Barva blesku cca 6 500 K

Trigger vstup

Princip Optočlen

Nízká úroveň <1 V

Úroveň 3 ... 32 V (obdélníkové napětí), NPN + PNP

Minimální délka impulsu 50 µs

Ochrana přepólování baterie Ano

Trigger výstup

Provozní doba NiMH baterie: cca 11 h při 6 000 FPM
Baterie: asi 5 hodin při 6 000 FPM

Typ senzoru LED

Měřicí rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

30 ... 300 000 FPM (Záblesky za minutu)

0,02 % ( ±1 digit)

±0,1 (30 ... 999 FPM)
±1 (1 000 ... 300 000 FPM)

Princip Tranzistorový výstup - ochrana proti zkratu 
a přepětí

Úroveň NPN, max. 32 V

Délka impulsu Nastavitelná

Maximální proud 50 mA

Ochrana přepólování baterie Ano

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

0520 0012

0520 0022

31 0302 0313

Kalibrační protokol ISO - otáčky
optické & mechanické otáčkoměry; kalibrační body 500; 1 000; 3 000 ot/min

Kalibrační certifikát ISO - otáčky
optické otáčkoměry; kalibrační body 10; 100; 1 000; 99 500 ot/min

Akreditovaná kalibrace otáčkoměru 09
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Světlo/hluk/analytika
Kvalita vzduchu v místnosti
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Světlo, hluk a kvalita vzduchu v místnosti

Zvukové vlny jsou kolísání tlaku vzduchu.
Pokud jsou vnímatelné pro lidské ucho,  
mluvíme o slyšitelném zvuku. Kolísání tlaku,  
ke kterému dochází při slyšitelném zvuku,  
je velmi, velmi malé. Při normálním tlaku  
1013 mbar postačují změny v rozsahu µPa, aby 
způsobily podráždění lidského ucha. Mikrofon 
je tlakový senzor s odpovídající citlivostí.

Přístroje pro měření hladiny zvuku jsou určeny 
pro měření ve volném prostoru. Avšak volný 
prostor také je tehdy, když na zdvojnásobenou 
vzdálenost od zdroje klesne hladina hluku  
o 6 dB. To je případ většiny místností.

 Příklad:
– Kancelář s kobercovou podlahou, záclonami

a nastavitelnými stěnami = volný prostor!
– Suterén s betonovými stěnami, bez nábytku,

velmi silně ozvěny = prostor s ozvěnou!

Tipy pro měření
Ideální podmínky měření získáte tehdy, když 
nejsou v hlukovém poli absolutně žádné rušivé 
objekty. Takový stav by například nastal  
na kopci ve volné přírodě. Protože neexistují 
žádné stěny ani stropy, od kterých by se zvuk 
mohl odrazit, je zaručeno volné šíření (volný 
prostor). V uzavřeném prostoru je například 
proti zdroji hluku zeď. Ta může být příčinou 
odrazů, které zkreslují výsledek měření  
(prostor s ozvěnou).

Zhruba 80 % smyslových vjemů prochází přes 
oko a proto vyžadují jako prostředníka světlo. 
Pro vizuální proces je zapotřebí asi 25 %  
celkového lidského energetického hospodaření.

Spektrální citlivost oka:
Světlo se skládá z velmi vysokých  
elektromagnetických vibrací mezi 380 a 770 nm. 
Oko je vnímá jako světlo.

Intenzita osvětlení
Člověk je denní bytost, což znamená,  
že je zvyklý na úroveň osvětlení, kterou  
lze během dne najít venku. Jedná se o hodnoty 
mezi přibližně 5 000 lx za oblačného zimního 
dne a okolo 100 000 lx za slunečného letního dne.

Intenzita osvětlení ze zdrojů umělého osvětlení 
je naproti tomu zpravidla mezi 100 a 1.000 lx.

Měřená veličina hluk

Měřená veličina světlo

Působení
Příznaky únavy způsobené příliš slabým 
světlem se vyskytují méně v samotném oku než 
v celém organismu, takže špatné osvětlení není 
obecně považováno za příčinu únavy a nehod. 

Odkazy v literatuře uvádějí, že přibližně 30 % 
všech nehod je přímo nebo nepřímo spojeno 
se špatným osvětlením. Tato skutečnost může 
pro všechny, kteří odpovídají za prevenci 
úrazů, pouze znamenat, aby věnovali těmto 
souvislostem pozornost.

V závislosti na úkolu doporučují výbory  
pro normy různé intenzity osvětlení.  
U jednoduchých prací stačí intenzita osvětlení 
kolem 100 až 250 luxů, u přesných prací  
je vyžadováno 1000 luxů a více.
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Intenzita osvětlení:
Jednotka: lux (zkratka lx).
Pod pojmem intenzita osvětlení se rozumí 
poměr světelného toku dopadajícího  
na plochu vůči ploše.

Světelný tok:
Jednotka: lumen (lm).
Pod pojmem světelný tok se rozumí celkový, 
světelným zdrojem emitovaný a fotometricky 
vyhodnocený vyzařovaný výkon.

Intenzita osvětlení Světelný tok (lm)

Plocha (m2)

Měřicí technika pro světlo, hluk 
a kvalitu vzduchu v místnosti
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Proč měřit CO2?
Koncentrace CO2 se používá jako indikátor  
pro hodnocení kvality vzduchu v místnosti.  
Vysoká koncentrace CO2 ve vzduchu v místnosti 
(hraniční hodnota: 1000 ppm) je pociťována 
jako „špatný a vydýchaný“ vzduch.

Špatná kvalita vzduchu ve vnitřních prostorech 
(např. kanceláře) může vést k únavě, špatné 
koncentraci nebo dokonce k nemocem (klíčové 
slovo: Sick Building Syndrome SBS) a v mnoha 
případech je způsobena nedostatečnou ventilací. 

U ventilačních systémů řízených podle potřeby 
se koncentrace CO2 používá k regulaci přívodu 
čerstvého vzduchu. K tomu se používají  
stacionární převodníky CO2, které je třeba  
v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí 
ručních měřících zařízení. 

Měřicí technika pro CO2
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 Koncetrace CO2

Hraniční hodnota pro vnitřní 
prostory (kanceláře atd.): 
1.000 ppm

Městské ovzduší: 700 ppm

Čerstvý vzduch: 330...400 ppm 

Špatná kvalita vzduchu v místnosti

Ideální ventilace

Nadměrné větrání

Vzduch vydechovaný 
člověkem: 
40.000...52.000 ppm

Maximální koncentrace
na pracovišti (hodnota MAK):
5.000 ppm

508



Vyhodnocení frekvence podle křivky A a C

Jednoduchá justáž

Paměť pro maximální a minimální hodnotu

Přepínatelné hodnocení času Fast / Slow

Hlukoměr

testo 815

dB

Přístroj testo 815 je ideální přístroj pro posouzení úrovně

hluku v běžném pracovním dni. Přístroj lze používat 

pro kontrolní měření v oblasti klimatizace a vytápění, 

u spalovacích zařízení nebo na pracovištích, ale také je

možné rychle a přesně posoudit hluk strojů nebo diskoték.

Aby bylo možné zdroj hluku lépe posoudit, lze nastavit

pomocí tlačítka Fast / Slow (Rychle / Pomalu) dobu měření 

na 1 s nebo 125 ms. Také vyhodnocení frekvence je možné

přenastavit stisknutím tlačítka z křivky A na C. 

Křivka A přitom odpovídá vnímání akustického tlaku

lidského ucha, přičemž křivka C umí vyhodnotit také

nízkofrekvenční podíly hluku.

Pomocí volitelného kalibrátoru lze měřící přístroj přiloženým

kalibračním šroubovákem přímo na místě překalibrovat.

Ochrana proti větru, která je obsahem dodávky, zajišťuje

korektní výsledky měření při měřeních venku a chrání 

v případě potřeby mikrofon před prachem a nečistotami.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 815

Technická data / Příslušenství

testo 815

Hlukoměr, vč. mikrofonu, ochrany proti větru 
a baterie

Obj.č. 0563 8155

Technická data (testo 815)

Měřicí rozsah 32 ... 130 dB

Frekvenční rozsah 31,5 ... 8 000 Hz

Přesnost
(±1 digit)

±1,0 dB

Rozlišení 0,1 dB

Provozní teplota 0 ... 40 °C

Skladovací teplota -10 ... 60 °C

Typ baterie 9 V baterie

Životnost baterie 70 h

Hmotnost 195 g

Rozměry 255 x 55 x 43 mm

Záruka 2 roky

Dílčí měřicí rozsahy: 30 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Časové vyhodnocení: nastavitelné FAST 125 ms / SLOW 1 s
Tlaková závislost: -0,0016 dB/hPa

Příslušenství

Obj. č.Příslušenství pro měřicí přístroj

0554 0452Kalibrátor pro pravidelnou kalibraci přístrojů testo 815 a testo 816

31 0103 0801Prvotní ISO kalibrace hluku
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Technická data (Kalibrátor hluku)

Typ baterie 9 V baterie

Životnost baterie 40 h

Záruka 2 roky

Přesnost ±0,5 dB dle třídy 2 podle IEC 60942

Hladiny akustického tlaku: 94 dB/104 dB, přepínatelé
Frekvence: 1 000 Hz
Je vhodný i pro 1/2" a 1" mikrofony ostatních výrobců.

Be sure.
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Be sure.

Měření hluku podle IEC 61672-1 třída 2 

a ANSI S1.4 Typ 2

Vyhodnocení frekvence podle křivky A a C

Integrovaná pamět pro až 31 000 naměřených hodnot

Software pro správu dat a dlouhodobé měření

Přepínatelné časové hodnocení Fast/Slow

Zobrazení sloupcovým diagramem

Podsvícený displej

Výstup AC a DC pro připojení dalších přístrojů

Hlukoměr

testo 816-1 – měření hluku 
s integrovanou pamětí

dB

Přístroj testo 816-1 je optimální pro měření hluku 

na pracovištích, v průmyslových a výrobních halách a také

na veřejných místech. Svou funkčností splňuje testo 816-1

všechny požadavky měření hluku ve shodě s normou 

IEC 61672-1 třídy 2. Stisknutím tlačítka lze čas měření

přepnout ze Slow (1 s) na Fast (125 ms) a naopak. 

Stisknutím tlačítka je rovněž možné přepínat mezi 

vyhodnocením frekvence z křivky A na křivku C a obráceně.

Křivka A odpovídá vnímání hluku lidským uchem, zatímco

křivka C vyhodnocuje nízkofrekvenční podíl hluku.

Integrovaná paměť umožňuje uložit v přístroji více než 

30 000 naměřených hodnot, ty lze zpracovat pomocí 

softwaru, který je součástí dodávky. Software dále

umožňuje provádět online měření po delší časový úsek.

Nejvyšší přesnosti dosáhnete kalibrací pomocí volitelného

kalibrátoru hluku a příslušenství, se kterým je možné přístroj

testo 816-1 na místě měření zkalibrovat.

www.testo.cz
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Be sure.

Příslušenství k měřicímu přístroji Obj. č. 

0554 0452Kalibrátor, pro pravidelnou kalibraci přístrojů testo 815, testo 816, testo 816-1

31 0103 0801

31 0103 0810

Prvotní ISO kalibrace hluku (1 snímač - 2 kalibrační body)

ISO kalibrace hluku (1 snímač - 2 kalibrační body)

testo 816-1

testo 816-1, hlukoměr vč. mikrofonu, ochrany
proti větru, počítačového softwaru, 
propojovacího kabelu, návodu k obsluze na CD,
baterie a systémového kufříku

Obj. č. 0563 8170

Technická data testo 816-1

Měřicí rozsah 30 ... 130 dB

Frekvenční rozsah 20 Hz ... 8 kHz

Přesnost
(±1 digit)

±1,4 dB
(za referenčních podmínek: 94 dB, 1 kHz)

Rozlišení 0,1 dB

Hodnocení frekvence A / C

Mikrofon ½ "

Interval měření

Dynamický rozsah

0,5 s

100 dB

Paměť cca 31 000 měření

Provozní teplota 0 ... 40 °C

Skladovací teplota -10 ... 60 °C

Typ baterií 4x mikrotužkové typ AA

Hmotnost 390 g

Rozměry 272 x 83 x 42 mm

Časové hodnocení FAST 125 ms / SLOW 1 s

Výstup AC/DC AC: 1 V RMS při plném vychýlení
DC: 10 mV/dB

Technická data kalibrátoru hluku

Typ baterie 9V baterie

Životnost baterie 40 hod.

Záruka 2 roky

Přesnost ±0,5 dB podle třídy 2 dle IEC 60942

Hladina hluku: 94 dB/104 dB, přepínatelná
Frekvence: 1000 Hz
Vhodný také pro ½ " a 1 " mikrofony jiných výrobců

testo 816-1

Technická data / Příslušenství
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Senzor je přizpůsoben spektrální citlivosti oka

Funkce Hold a hodnoty max. / min.

Podsvícený displej

Luxmetr

testo 540
– luxmetr v kapesním formátu

Lux

Senzor přístroje testo 540 je přizpůsoben spektrální

citlivosti lidského oka. Tím se testo 540 ideálně hodí 

pro měření intenzity osvětlení na pracovištích. 

Funkce Hold umožňuje komfortní odečtení naměřených

hodnot, po stisknutí tlačítka se zobrazí hodnoty max. a min.

Násuvná ochranná krytka, poutko a pouzdro na opasek

slouží k bezpečnému uchovávání měřícího přístroje. 

Testo 540 je velmi praktické, malé a snadno se obsluhuje.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 540

Technická data / Příslušenství

testo 540

testo 540, přístroj pro měření intenzity osvětlení,
vč. ochranné krytky, baterií a výstupního
protokolu z výroby

Obj.č. 0560 0540

Odezva 0,5 s

Skladovací teplota -40 ... 70 °C

Provozní teplota 0 ... 50 °C

Třída krytí IP40

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AAA

Životnost baterie 200 h (typicky bez podsvícení displeje)

Rozměry 133 x 46 x 25 mm 

Hmotnost 95 g (vč. baterií a ochranné krytky)

Záruka 2 roky

Technická data

Měřící rozsah

Přesnost
(±1 digit)

Rozlišení

0 ... 99 999 Lux

±3 Lux nebo ±3 % z nam. hod.
(v porovnání s referenční třídou B, DIN 5032 část 7)

1 Lux (0 ... 19 999 Lux)
10 Lux (zbytek rozsahu)

Be sure.
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°C

ppm 
CO

ppm 
CO2

%rv

Přístroj pro měření
koncentrace CO-/CO2
v prostředí

Paralelní měření CO-/CO2

Shoda s normou EN 50543

Spolehlivý, snadno ovladatelný

Naměřené hodnoty lze jednoduše převést do přístroje

testo 330 (V2010)

Výstupní protokol je možné vytisknout přímo na místě

měření

testo 315-3 – paralelní měření 
CO a CO2 v prostředí
dle Evropské normy EN 50543
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Spalovací procesy neustále mění složení vzduchu okolního

prostředí. Určité koncentrace CO a CO2 jsou pro lidi

nebezpečné. Pro monitorování těchto koncentrací, je nutné

provádět měření v různých oblastech.  Jako výrobce nebo

servisní technik topných systémů ověřujete plynová zařízení

v soukromých domech, kancelářských budovách nebo

průmyslových prostorech. 

Kde se testo 315-3 používá?

Při měření prostředí, kde je vyžadováno
vyhodnocení koncentrace CO/CO2. 

Vybavení pro budoucnost 

Testo 315-3 lze použít pro měření prostředí

v mnoha oblastech:

• Ve vytápěných místnostech

• V kuchyních a prádelnách

• U ventilačních a klimatizačních systémů

• V průmyslových prostorách a skladech

testo 315-3
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Hold
Max/Min

Přesnost – od senzoru až k pouzdru přístroje 

S vysoce přesným elektrochemickým senzorem pro měření

CO a nárazuvzdorným infračerveným senzorem pro měření 

CO2, je přístroj testo 315-3 na úrovni těch nejnovějších

technologií. Díky své robustní konstrukci a ochrannému

pouzdru TopSafe je dobře vybaven a chráněn před všemi

vnějšími vlivy. A to není všechno. V průběhu měření Vám

optické a zvukové alarmy ihned oznámí, že došlo 

k překročení variabilně nastavitelných hraničních hodnot.

Díky bezdrátovému přenosu dat prostřednictvím IrDA nebo

Bluetooth můžete přenést Vaše naměřená data přímo 

do analyzátoru spalin testo 330 LL, nebo je můžete ihned

vytisknout. Vaši zákazníci obdrží speciální službu: výsledky

jsou nyní prezentovány přímo na místě měření. Automatická

funkce vypnutí přístroje a lithiová akumulátorová baterie

zajišťují, že tento přístroj může být dlouhodobě používán 

a že nespotřebuje zbytečně mnoho energie.

Proč nabízí testo 315-3
vysokou míru jistoty?

Díky své paralelní měřicí funkci. 

Nejdůležitější vlastnosti testo 315-3 

• Paralelní měření CO-/CO2

• Odpovídá normě EN 50543

• Komfortní, snadno ovladatelný

• Naměřené hodnoty lze jednoduše přenést

do přístroje testo 330 LL(verze 2010)

• Vytištění výstupního protokolu přímo na místě měření

testo 315-3
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Testo 315-3, přenosný měřicí přístroj pro měření CO-/CO2,

nyní dostupný také s připojením Bluetooth (na vyžádání).

Příslušenství lze kdykoliv doobjednat .

Co si můžete objednat? 
Přístroj a mnoho dalšího příslušenství. 

testo 315-3

Obj. č.

testo 315-3

Bez Bluetooth (s USB síťovým zdrojem a kabelem)
0632 3153

testo 315-3

S Bluetooth (s USB síťovým zdrojem a kabelem)
0632 3154

Teplotní a vlhkostní modul

Ø 25 mm, připojitelný 
0636 9725

TopSafe

Chrání před nárazy a nečistotou (vč. dvou úchytných magnetů)
0516 0223

Transportní taška

(bez obsahu)
0516 0191

Mobilní tiskárna

Rychlotiskárna testo IrDA s bezdrátovým infračerveným rozhraním
0554 0549

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) 0554 0568

Kontrolní a kalibrační sada pro vlhkostní senzory

(11.3 % r.v. a 75.3 % r.v.)
0554 0660

Kabel USB A – USB Micro-B

(pro síťový zdroj Micro-USB) 
0449 0134

Síťový zdroj Micro-USB 0554 1104
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Proč potřebujete testo 315-3? 

Protože je ve shodě s bezpečnostními standardy.

Jisté výsledky měření

Při měření prostředí je často měřen pouze obsah CO 

ve vzduchu. Také koncentrace CO2 je při překročení jisté

hranice pro člověka nebezpečná (způsobená například při

zanesení odtahu spalin). Obě hodnoty je tedy nutné vzít 

v úvahu, aby se předešlo možnému nebezpečí. Obsah CO2

je spolehlivým indikátorem pro možnou otravu a proto 

je optimálním doplněním pro měření CO. Paralelní měření

obou hodnot umožňuje včasnou a komplexní informaci

o nebezpečných koncentracích. A tím Vám a Vašim

zákazníkům dodá pocit jistoty. 

Jistota při náročných požadavcích zákazníků

Vaši zákazníci vyžadují prvotřídní služby, které jim můžete

nabídnout s přístrojem testo 315-3 . Tento přístroj nejen

zapůsobí na Vaše klienty, ale také Vám zajistí výhodu

oproti Vaší konkurenci.

Investice do přístroje testo 315-3 se vyplatí. Vaši

zákazníci obdrží důležité a přesně naměřené hodnoty

CO a CO2. Vám přináší práce s přístrojem testo 315-3

řadu výhod, jako je například přesnost, rychlé, komfortní

a spolehlivé měření.

EN 50543

Tato norma se vztahuje na konstrukci, ověření a provoz

měřicí techniky, která se používá v domácnostech, nebo 

v průmyslově využívaných budovách.

BS 6173:2009

Britský standard doporučuje průběžné měření CO-/CO2 ve

velkých kuchyňských zařízeních, speciálně na spotřebičích

vybavených plynovými hořáky. 

V souladu s normami

Měřicí přístroje musí odpovídat závazným normám 

a standardům. Především everopské normě EN 50543, která

klade zvýšené požadavky na měřicí přístroje pro měření

kvality prostředí v oblastech technického zařízení budov.

V roce 2012 bude tato norma implementována ve

Španělsku a do roku 2014 bude norma EN 50543 zavedena

také v ostatních státech Evropské unie i v jejich

legislativách. Díky použité technologii splňuje přístroj testo

315-3 veškeré požadavky této normy a zcela odpovídá také

britskému standardu BS 6173:2009.

Díky paralelní funkci měření je testo 315-3 ještě efektivnější

než kdykoliv předtím. Toto je výhoda pro větší dodavatele

energie, protože mnozí z nich měří současně  CO i CO2

a proto doporučují právě testo 315-3 svým zákazníkům.

Bez měřicích přístrojů s paralelní měřící funkcí nebude

možné dále rozvíjet tyto podnikatelské aktivity.

testo 315-3
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Všeobecná technická data

Transportní / 
skladovací podmínky

-20 ... 60 °C / 0 ... 95 %rv
-4 ... 140 °F

Provozní podmínky 0 ... 40 °C / 0 ... 95 %rv
32 ... 104 °F

Třída krytí IP 40 podle EN 60529

Typ baterie Lithiová akumulátorová baterie

Životnost baterie 18 hodin při nepřetržitém měření 
(při 20 °C / 68 °F) / možný síťový provoz

Nabíjení baterie V přístroji prostřednictvím síťového zdroje

Rozhraní IrDA-rozhraní / volitelné: Bluetooth

Ve shodě s normami Dle EN 50543

Záruka Přístroj: 24 měsíců
Baterie: 12 měsíců
CO senzor: 12 měsíců
CO2 senzor: 12 měsíců

Podmínky záruky:
www.testo.cz

Evropská směrnice 2004/108/EG

Technická data

Rozsah měření CO:

CO2:

Vlhkost:

Teplota:

0 ... 100 ppm

0 ... 10 000 ppm

5 ... 95 %rv

-10 ... 60 °C
14 ... 140 °F

Přesnost CO:

CO2:

Vlhkost:

Teplota:

±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>0 ppm)

±300 ppm (0 ... 4 000 ppm)
±8 % z měř. roz. (4 000 ... 6 000 ppm)
±500 ppm (6 000 ... 10 000 ppm)

±2,5 %rv (5 ... 95 %rv)

±0,5 °C (±1 digit)

Rozlišení CO:

CO2:

Vlkhost:

Teplota:

0,5 ppm

10 ppm

0,1 %rv

0,1 °C/°F

Doba odezvy CO / CO2: <120 s (t90)

Technická data

testo 315-3
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Be sure.

testo 315-4

testo 317-1

testo 317-3

Signalizační přístroje  
CO a zpětného proudění

Pro bezpečnost a servis

CO

Aby bylo možné uvádět topné systémy do provozu 

bezpečně a bez rizik, je nutné se spolehnout na ověřené 

měřicí technologie. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli naše 

signalizační přístroje CO a zpětného proudění. 

Spolu s testo 315-4 a testo 317-3 zaručíte, že zátěž CO  

v místech, kde dochází ke spalování a v často využívaných 

místnostech je měřena a monitorována přesně.

Testo 317-1 Vás naopak rychle a spolehlivě varuje 

o vzniklých únicích v topném systému, které jsou indikací

poruch na straně spalovacích zařízení.

www.testo.cz
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testo 315-4 Be sure.

Detektor CO v okolí testo 315-4

testo 315-4

testo 315-4, detektor CO v okolí,  
vč. napájecího zdroje a USB kabelu

Obj. č. 0632 3155

Testo 315-4 je pohodlný, přesný a robustní měřicí přístroj 

pro záznam úrovně CO v okolí. Přístroj je schopný rozpoznat 

i ty nejmenší koncentrace jedovatého plynu. Toto Vám 

umožní bezpečně posoudit, zda lze provozovat např. topný 

systém, který je závislý na okolním vzduchu, bezpečně, či 

nikoliv.

• Testováno dle TÜV v souladu s EN 50543

•  Elektrochemický senzor CO pro spolehlivé a vysoce

přesné výsledky měření

•  Optický a akustický alarm při překročení

(volitelně nastavitelných) hraničních hodnot

• Možnost tisku měřených hodnot přímo na místě měření

Obecná technická data

Skladovací teplota -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Provozní teplota 0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F

Provozní vlhkost 0 ... 95 %rv

Třída krytí IP40 (v souladu s EN 60529)

Napájení Akumulátory (Lithium-polymer)

Životnost akumulátorů 50 h měření (při 20 °C / 68 °F); 
možnost provozu z napájecího zdroje

Nabíjení akumulátorů V přístroji pomocí napájecího zdroje

Rozhraní IRDA

Normy EN 50543

Nařízení EU 2014/30/EU

Rozměry 190 x 65 x 40 mm

Záruka Přístroj: 24 měsíců
Akumulátory: 12 měsíců
Senzor CO: 12 měsíců

Příslušenství (testo 315-4)    Obj. č.

Teplotní / vlhkostní modul Ø 25 mm, plug-in 0636 9725

Napájecí zdroj 5 V / 1 A, vč. USB kabelu 0554 1105

Pouzdro TopSafe pro testo 315-4 0516 0221

Příruční brašna 0516 0191

Tiskárna protokolů Testo, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie 0554 0549

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentačně stálý 0554 0568

Sada pro kalibraci senzorů vlhkosti (11,3 %rv a 75,3 %rv) 0554 0660

Typ senzoru Měřicí rozsah Přesnost (± 1 digit) Rozlišení

Senzor CO 0...100 ppm ±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

0,5 ppm

Teplotní / vlhkostní modul 5 ... 95 %rv
-10 ... 60 °C / 14 ... 140 °F

±2,5 %rv (5 ... 95 %rv)
±0,5 °C (±1 digit) / ±32,9 °F (±1 digit)

0,1 %rv
0,1 °C / 0,1 °F
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testo 317-1 / testo 317-3 Be sure.

Detektor zpětného tahu testo 317-1

Detektor CO v okolí testo 317-3

testo 317-1

testo 317-3

testo 317-1, detektor zpětného tahu 
s ohebnou sondou, vč. baterií

testo 317-3, detektor CO v okolí, vč. pouzdra  
s klipsem na opasek a poutkem na ruku,  
scannerem a kalibračním protokolem z výroby

Obj. č. 0632 3170

Obj. č. 0632 3173

Detektor zpětného tahu pro zjišťování unikajících plynů testo 

317-1 spolehlivě detekuje unikající spaliny. Ruční přístroj 

okamžitě vydá optický a akustický alarm. Není tak zapotřebí 

vizuální kontakt s měřicím přístrojem. Ohebná sonda 

umožňuje měření i ve velmi stísněných prostorech.

• Spolehlivá detekce unikajících spalin

• Ohebná měřicí sonda pro těžko přístupná místa

• Akustický a optický alarm

Testo 317-3 detekuje výskyt CO v okolním vzduchu a varuje 

uživatele jak opticky, tak akusticky před nebezpečnými 

koncentracemi plynu, např. při instalačních a údržbářských 

pracech na plynových kotlech.

• Záruka 3 roky na senzor CO

• Bez nulovací fáze: přístroj je okamžitě připraven k použití

• Nastavitelná hranice alarmu

• Nulování CO na místě měření

Obecná technická data

Měřicí rozsah 0 ... 1999 ppm

Přesnost 
(±1 digit)

±3 ppm (0 ... 29 ppm)
±10 % (30 ... 1999 ppm)

Rozlišení 1 ppm

Provozní teplota -5 ... 45 °C

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AAA

Životnost baterií 150 h (při vypnutém bzučáku)

Čas odezvy 40 s

Záruka Přístroj: 2 roky
Senzor CO: 3 roky

Obecná technická data

Měřené médium Okolní vzduch

Čas odezvy 2 s

Alarm Optický / akustický

Typ baterie 3 mikrotužkové baterie AAA

Hmotnost 300 g

Rozměry 128 x 46 x 18 mm

Průměr špičky trubice 
sondy

Ø 10 mm

Délka špičky trubice 
sondy

35 mm

Délka trubice sondy 200 mm

Záruka Přístroj: 2 roky
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Be sure.
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Ideálně se hodí pro použití v tekutých a polotuhých médiích

(např. v oblasti potravinářství)

Vestavěné teplotní čidlo

Bezúdržbový gelový elektrolyt

Robustní, vodotěsné ochranné pouzdro vhodné do myčky

nádobí (TopSafe, třída krytí IP68)

Automatické rozpoznání konečné hodnoty (Auto-Hold)

Dvouřádkový displej

Možnost kalibrace v 1, 2 nebo 3 bodech

pH-metr / teploměr

testo 206

PH

°C

Série přístrojů testo 206 se ideálně hodí pro použití

v tekutých a polotuhých médiích. Přístroje přesvědčí

kombinací ponorné měřicí pH špičky a teplotní sondy

pro precizní a rychlou kompenzaci teploty. Sonda pH

je na základě velkého objemu gelového elektrolytu

a štěrbinové membrány bezpečná proti vytečení,

je bezúdržbová, robustní  a odolná proti znečištění.

Automatické rozeznání konečné hodnoty uživateli pomáhá

při měření. Ochranné pouzdro TopSafe vybavuje přístroje

třídou krytí IP68, je odolné při mytí v myčce nádobí,

je hygienické a chrání měřicí přístroj před nečistotami,

vodou a nárazem.

Přístroj testo 206-pH1 je koncipován speciálně pro rychlou

kontrolu pH u tekutin.

Přístroj testo 206-pH2 se ideálně hodí pro měření pH

u polotuhých, plastických potravin obsahujících proteiny,

jako například želé, krémů, sýrů, různých plodů, apod.

Přístroj testo 206-pH3 je vybaven konektorem BNC, 

který umožňuje připojení libovolných externích sond pH

v závislosti na aplikaci. Tímto způsobem je přístroj

univerzálně použitelný.

Be sure.

www.testo.cz
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testo 206

Technická data / Příslušenství

testo 206-pH1
- pro měření v kapalinách

Základní sada testo 206-pH1

Sada testo 206-pH1, přístroj pro měření pH/°C
třída krytí IP68, vč. uchovávací krytky s gelem,
TopSafe a držáku na opasek / stěnu

Základní sada testo 206-pH1, přístroj pro měření pH/°C, 
se sondou pro tekutá média, vč. uchovávací krytky s gelem,
kalibrační dávkovací lahvičky s 250 ml pH 4 a 7, TopSafe, 
držákem na opasek / stěnu a hliníkového kufříku

Obj. č. 0563 2061

Obj. č. 0563 2065

Všeobecná technická data

Provozní teplota 0 ... 60 °C

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Počet měřicích kanálů 2

Kompenzace teploty Automatická

Interval měření 2 měření za sekundu

Typ baterií 1x CR2032, baterie je součástí dodávky

Materiál pouzdra

Životnost

Rozměry

Hmotnost

Displej

ABS s TopSafe, krytí IP 68

80 hod. (Auto Off 10 min.)

197 x 33 x 20 mm

69 g

LCD 2-řádkový

Třída krytí IP68 *

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0650 2061

0554 2067

0554 2061

0554 2063

Náhradní pH sonda pH1 pro testo 206 vč. uchovávací krytky s gelem

Uchovávací krytka pro testo 206 s gelovou náplní KCl

Roztok pufferu pH 4,01 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Roztok pufferu pH 7,00 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Možnost jednoduché výměny
sond u testo 206-pH1/-pH2/-pH3

testo 206-pH1:
hlavice sondy pH1 pro tekutiny

Typ senzoru elektroda pH

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

0 ... 14 pH

±0,02 pH

0,01 pH

Typ senzoru NTC

Měřicí rozsah

Přesnost 
(±1 digit)

Rozlišení

0 ... 60 °C (krátkodobě až 80 °C, max. 5 min.)

±0,4 °C

0,1 °C

Be sure.

* Třída ochrany IP68 je zaručena pouze pokud je přístroj v ochranném
pouzdře TopSafe a toto pouzdro je uzavřeno.
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testo 206-pH2:
hlavice sondy pH2 pro tuhé,
plastické potraviny

Přesnost 
(±1 digit)

±0,02 pH ±0,4 °C

Rozlišení 0,01 pH 0,1 °C

testo 206

Technická data / Příslušenství

testo 206-pH2
- pro měření v polotuhých materiálech a kapalinách

Základní sada testo 206-pH2

Sada testo 206-pH2, přístroj pro měření pH/°C,
se sondou pro polotuhá, plastická média, 
vč. uchovávací krytky s gelem, TopSafe a držáku 
na opasek / stěnu

Základní sada testo 206-pH2, přístroj pro měření pH/°C, se sondou
pro polotuhá, plastická média, včetně uchovávací krytky s gelem,
kalibrační dávkovací lahvičky s 250 ml pH 4 a 7, TopSafe, 
držák na opasek / stěnu a hliníkový kufřík

Obj. č. 0563 2062

Obj. č. 0563 2066

Všeobecná technická data

Provozní teplota 0 ... 60 °C

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Počet měřicích kanálů 2

Kompenzace teploty Automatická

Interval měření 2 měření za sekundu

Typ baterií 1x CR2032

Materiál pouzdra

Životnost

Rozměry

Hmotnost

Displej

ABS s TopSafe, krytí IP 68

80 hod. (Auto Off 10 min.)

197 x 33 x 20 mm

62 g

LCD 2-řádkový

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0650 2062

0554 2067

0554 2061

0554 2063

Náhradní pH sonda pH2 pro testo 206 vč. uchovávací krytky s gelem

Uchovávací krytka pro testo 206 s gelovou náplní KCl

Roztok pufferu pH 4,01 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Roztok pufferu pH 7,00 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Typy senzorů

elektroda pH NTC

Měřicí rozsah 0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (krátkodobě až +80 °C, max. 5 min.)

Be sure.
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testo 206

Technická data / Příslušenství

testo 206-pH3
- pro měření v kapalinách

Sada testo 206-pH3, přístroj pro měření pH/°C, 
s BNC konektorem pro připojení sondy, 
vč. TopSafe a držáku na opasek / stěnu

Obj. č. 0563 2063

Všeobecná technická data

Provozní teplota 0 ... 60 °C

Skladovací teplota -20 ... 70 °C

Životnost

Rozměry

Hmotnost

Displej

80 hod. (Auto Off 10 min.)

197 x 33 x 20 mm

69 g

LCD 2-řádkový

Příslušenství Obj. č.

Příslušenství k měřicímu přístroji

0650 2063

0650 2064

0650 1623

0650 0245

0554 2318

0554 2061

0554 2063

Univerzální plastová elektroda pH bez teplotního senzoru

Univerzální plastová elektroda pH s teplotním senzorem

Skleněná elektroda pH s teplotním senzorem

Potravinářská elektroda pH bez teplotního senzoru

Uchovávací roztok; 50 ml, pro elektrodu 0650 0245

Roztok pufferu pH 4,01 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Roztok pufferu pH 7,00 v dávkovací lahvičce (250 ml) vč. kalibračního certifikátu DAkkS

Typ senzoru elektroda pH / NTC

Měřicí rozsah

Rozhraní

0 ... 14 pH
0 ... 80 °C (závisí na použité sondě pH)

BNC

Be sure.

testo 206-pH3:
hlavice sondy pH3 s rozhraním BNC

Možnosti kalibrace přístrojů testo 206 pH na dotaz. 09
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testo 160 IAQ

www.testo.cz

14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Produktový datasheet

Přenos naměřených hodnot využitím WLAN do úložiště Cloud

Možnost vyvolání naměřených hodnot na všech koncových přístrojích

Oznámení alarmu pomocí SMS nebo e-mailu 

Nenápadný design a malé konstrukční rozměry

Kryt Deco-Cover pro optimální individuální přizpůsobení 

záznamníku okolnímu prostředí

testo 160 IAQ

– monitorovací systém
pro sledování teploty, vlhkosti,
atmosférického tlaku
a koncentrace CO2. °C

%rv

CO2

mbar

WiFi záznamník dat testo 160 IAQ sleduje okolní podmínky 

teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a koncentrace CO2  

v budovách jako jsou veřejná zařízení, kancelářské 

komplexy a vzdělávací zařízení. Záznamník přenáší 

naměřené hodnoty využitím sítě WLAN do online úložiště 

dat (Testo-Cloud).

Veškerá data můžete kdykoliv vyvolat pomocí počítače

/tabletu/chytrého telefonu a internetového vyhledávače.

Při porušení hraničních hodnot následuje okamžité vyslání 

alarmu pomocí SMS a/nebo e-mailu.

Díky volitelnému krytu Deco-Cover, který lze individuálně 

upravit, je možné záznamník v budově nenápadně 

integrovat.Takovým způsobem Vám testo 160 IAQ 

umožňuje kontrolovat všechny důležité podmínky okolního 

prostředí  a splnit dokumentační povinnost.
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testo 160 IAQ

testo 160 Cloud

Naše balíčky

testo 160 Cloud je centrální prvek obsluhy monitorovacího 

systému testo 160. Můžete zde svoje WiFi záznamníky 

dat konfigurovat, nastavovat hraniční hodnoty pro alarm 

a vyhodnocovat naměřená data. Abyste měli k testo 160 

Cloud přístup, musíte se nejdříve zaregistrovat  

na www.saveris2.net.

Basic Advanced

15 min. ... 24 hod.Interval měření 1 min. ... 24 hod.

15 min. ... 24 hod.Interval komunikace 1 min. ... 24 hod.

max. 3 měsíceUkládání dat max. 2 roky

manuálně (.pdf/.csv)Zprávy
manuálně (.pdf/.csv)

automaticky (.pdf/.csv)

vždy pro jeden měřicí kanálAnalýza dat až pro 10 měřicích kanálů současně

1Počet uživatelů na účet 10

neomezený

horní/spodní hranice alarmu

Počet WiFi záznamníků dat 
na účet

Možnosti alarmu

neomezený

• horní/spodní hranice alarmu
• prodleva alarmu

• časové ovládání alarmů

anoAlarm e-mailem ano

neAlarm pomocí SMS 

• oznámení při nízké kapacitě baterie

• přerušení signálu WiFi

• přerušení napájení

Systém oznámení

• oznámení při nízké kapacitě baterie

• přerušení signálu WiFi

• přerušení napájení

Podle požadovaného rozsahu funkcí máte při používání 

na výběr mezi dvěma rozsahy funkčnosti - bezplatným

Basic a obsáhlejším Advanced. V balíčku Advanced 

máte přístup na rozhraní API pro export naměřených 

dat do Vašich systémů. 

12-měsíční-
licence 
obj.č. 

0526 0735

24-měsíční-
licence 
obj.č. 

0526 0732

36-měsíční-
licence 
obj.č. 

0526 0733

• vč. 25 SMS na záznamník a rok
• možnost zakoupení dalších balíčků

Registujte se nyní: www.saveris2.net
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testo 160 IAQ

Objednací údaje/technická data

Měření teploty

Měřicí rozsah 0 ... +50 °C

Přesnost ±0,5 °C

Rozlišení 0,1 °C

Měření vlhkosti

Měřicí rozsah 0 ... 100 %rv (nekondenzující)

Přesnost

±2 %rv při +25 °C a 20 ... 80 %rv 
±3 %rv při +25 °C a 
< 20 %rv a > 80 %rv 

±1 %rv hystereze 
±1 %rv / roční drift

Rozlišení 0,1 %rv

CO2-Messung

Měřicí rozsah 0 ... 5 000 ppm

Přesnost
±(50 ppm + 3 % z n.h.) při +25 °C 

Bez externího napájení: 
±(100 ppm + 3 % z n.h.) při +25 °C

Rozlišení 1 ppm

Měření tlaku

Měřicí rozsah 600 ... 1100 mbar

Přesnost ±3 mbar při +22 °C

Rozlišení 1 mbar

WLAN

Standard 802.11 b/g/n

Zabezpečení

WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, 
EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, 

EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, 
EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS,  

EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, 
WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), 

WEP

Všeobecné

Provozní teplota 0 ... +50 °C

Skladovací teplota 0 ... +50 °C

Třída krytí IP20

Interval měření
závisí na licenci Cloud 

Basic: 15 min … 24 hod. 
Advanced: 1 min … 24 hod.

Interval komunikace
závisí na licenci Cloud 

Basic: 15 min … 24 hod. 
Advanced: 1 min … 24 hod.

Paměť
32 000 naměřených hodnot 

(součet všech kanálů)

Napájení (alternativně 
síťový zdroj pře USB 
konektor)

4 x AA alkali-manganové baterie 1,5 V

Životnost baterií  
(závisí na intervalu 
měření a komunikace 
s Cloud)

1 rok

Rozměry 117 x 82 x 32 mm

Hmotnost 
(vč. baterií)

269 g

     Obj.č.

Kryt Deco-Cover pro testo 160 IAQ 0554 2012

Nástěnný držák pro testo 160 IAQ 0554 2015

Alkali-manganová tužková baterie AA 
do  -10 °C, 1 kus

0515 0009

Externí USB napájení 0572 2020

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 
(1 snímač - 4 kalibrační body)

31 0102 0101

Prvotní akreditovaná kalibrace vlhkosti 
(1 snímač - 4 kalibrační body)

31 0102 0201

Prvotní ISO kalibrace teploty  
- nový číslicový teploměr testo 
(1 snímač - 4 kalibrační body)

31 0103 0101

Prvotní ISO kalibrace vlhkosti  
- nový číslicový vlhkoměr testo 
(1 snímač - 4 kalibrační body)

31 0103 0201

Kalibrační certifikát ISO pro CO2, 31 0303 0512

testo 160 IAQ
testo 160 IAQ  
WLAN-záznamník kvality vzduchu  
s displejem a integrovanými senzory 
pro teplotu, vlhkost, CO2  
a atmosférický tlak

Obj.č. 0572 2014

Příslušenství
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testo 160 IAQ

Z
m

ěn
y,

 i 
te

ch
ni

ck
éh

o 
ch

ar
ak

te
ru

, j
so

u 
vy

hr
az

en
y.

98
0 

02
84

/c
z/

01
/2

02
0

532



Částice
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µm²/
cm³

#/cm3

testo DiSCmini

nm

Data sheet

Sledování okolního vzduchu v dopravě nebo uvnitř místností

Namátková měření v pracovním prostředí nasyceném 

aerosoly (např. při svařování či pájení nebo ve slévárnách)

Měření bez nutnosti dalších provozních materiálů, jako jsou 

např. rozpouštědla či zdroje radioaktivního záření

Moderní a praktické provedení

Snadné odečtení naměřených hodnot z displeje

Přístroj pro měření 
počtu nanočástic

testo DiSCmini 
– praktické a spolehlivé řešení
 pro měření aerosolů

Přístroj pro měření počtu nanočástic testo DiSCmini je 

nejmenší klasifikátor velikosti částic na trhu. Přístroj měří 

počet a velikost nanočástic na principu elektrického nabíjení 

aerosolu. Vzhledem k tomu, že je provoz přístroje nezávislý 

na jeho poloze, lze jej během měření přemisťovat a natáčet 

zcela bez omezení. Tato odolnost vůči vibracím a malé 

rozměry dělají z testo DiSCmini ideální přístroj pro měření  

a namátkové kontroly na pracovištích nasycených emisemi 

či na veřejných prostranstvých se zvýšeným provozem.  

Paralelní záznam koncentrace počtu a velikosti částic 

umožňuje určení plochy, kterou částice zabírají (Lung 

Deposited Surface Area, LDSA). Vysoká frekvence měření, 

až 1 Hz pro všechny tři měřené parametry, umožňuje 

rozpoznání náhlých změn v aerosolu.

Kapacita baterie vydrží až 8 hodin nepřetržitého provozu. 

Naměřená data jsou ukládána do paměti přístroje na SD 

kartu, ze které je lze vyčíst do PC.

www.testo.cz
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testo DiSCmini
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Technická data / Příslušenství

testo DiSCmini
testo DiSCmini, přístroj pro měření počtu 
nanočástic, vč. transportního kufru, 
ochranného pouzdra, SD karty a čtečky  
na SD karty, prodlužovací hadice pro 
připojení k impaktoru, síťového zdroje, 
síťového kabelu (dle země původu)  
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 133

Příslušenství Obj. č.

Síťový kabel, délka 2 m, euro-konektor 78050

Síťový kabel, délka 1,8 m, US/JP-konektor 78051

Síťový kabel, délka 2 m, GB-konektor 78052

Síťový kabel, délka 2 m, AU-konektor 78053

SD karta 0554 8803

Čtečka na SD karty 91078

Síťový zdroj 6051

Ochranný kryt 91068

Adaptér pro připojení prodlužovací hadice 
k impaktoru

91070

Násada pro připojení prodlužovací hadice 91071

Odběrová hadice 91072

Technická data

Velikost částic 
(modální)

10...300 nm

Velikost částic 
(absolutní)

10...700 nm

Velikost koncentrace 
částic

Vyhodnocená koncentrace částic závisí  
na distribuci velikosti částic a na střední 
době doby měření. 

Typické hodnoty jsou:  
1.000...1.000.000 částic/cm³

Přesnost ±30 % typicky pro velikost a koncentraci;
±100 částic/cm³ pro absolutní velikost

Rozměry 180 x 90 x 42,5 mm

Hmotnost 700 g

Napájení Síťový zdroj, 100-120 V / 200-240 V, 
50/60 Hz (pro nabíjení akumulátoru)

Kapacita akumulátoru Cca 8 hodin s plně nabitým akumulátorem 
(v závislosti na okolní teplotě)

Okolní podmínky pro měření

Tlak vzduchu 800...1.100 mbar; 
Δp max. na přívodu vzduchu: ±20 mbar

Teplota 10...30°C

Vlhkost <90 %rv (nekondenzující)
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Otestujte jakékoliv vozidlo.
Kdekoliv.

testo NanoMet3 pro měření emisí skutečného silničního provozu (RDE). 
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Důvod pro měření nanočástic: 
čisté a zdravé ovzduší

Systém pro měření počtu nanočástic testo NanoMet3
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Nanočástice pocházející ze spalovacích motorů představují 

zdravotní riziko. Díky stále novějším technologickým 

provedením motorů a využití filtrů částic se emise částic 

snižují z hlediska celkové hmoty, avšak díky vyšším 

vstřikovacím tlakům jsou také emitované částice podstatně 

menší. Vzhledem k jejich vysoké schopnosti difundovat  

se tyto nanočástice u člověka ukládají v plicních sklípcích, 

odkud pronikají hlouběji do krevního oběhu a zvyšují riziko 

vnizku rakoviny nebo infarktu.

Z tohoto důvodu se musí kromě gravimetrického měření 

výfukových plynů spalovacích motorů rovněž stanovit  

i koncentrace nanočástic. K tomu monitorovací zařízení  

a oddělení výzkumu a vývoje vyžadují vysoce citlivou měřicí 

techniku, která poskytuje přesné výsledky měření nejen  

v laboratorních podmínkách nebo na zkušebním stanovišti, 

ale také za podmínek skutečného silničního provozu. To je 

jediný způsob, jak spolehlivě měřit emise ve skutečném 

silničním provozu (RDE).

testo NanoMet3: přenosný měřicí systém nanočástic

Díky dlouhodobým zkušenostem s měřením nanočástic 

pro automobilové, laboratorní a environmentální aplikace 

dokázala společnost Testo vyvinout robusní, přenosný  

a nákladově efektivní čítač počtu částic, tzv. přenosný 

systém pro měření emisí (PEMS).

Požadavky kladené na takový systém jsou vysoké:

•  Přesné, replikovatelné výsledky měření

•  Identické nastavení měřicích přístrojů jak pro benzínová,

tak dieselová vozidla

•  Snadná, intuitivní obsluha

Testo NanoMet3 poskytuje vysoce přesná měření na velkém 

rozsahu a je proto vhodný pro celou řadu aplikací:

•  Měření částic podle RDE pro testování typu v souladu

se standardem Euro 6c

•  Stanovení částic pro výzkum a vývoj filtrů jemných částic

•   Charakterizace emisí jemných částic u benzínových

a dieselových motorů

Široký měřicí rozsah od 10 000 do 300 000 000 pt/cm³ pokrývá 

prakticky všechny normy pro výfukové plyny týkající se počtu 

částic.

PM10: Jemné částice, průměr <10 µm

PM2.5: Jemné částice, průměr <2,5 µm

PM0.1:  Nanočástice / ultrajemné částice, 
průměr <0,1 µm /<100 nm

PM10 PM2.5 PM0.1
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Systém pro měření počtu nanočástic testo NanoMet3

testo NanoMet3: 
přenosný systém pro měření nanočástic

•  Koncentrace počtu nanočástic (pt/cm3)

•  Průměrná velikost částic (10...300 nm)

•  Hmotnost částic (mg/cm3)

•  LDSA (Lung Deposited Surface Area – μm²/cm³)

Vzhledem k tomu, že je do testo NanoMet3 zabudováno PC, 

vč. předinstalovaného softwaru, mohou být zaznamenávaná 

data ukládána a dokumentována na interním pevném disku. 

Data však lze také zobrazit na připojeném monitoru nebo 

exportovat pomocí SD karty a dále zpracovat.

Kompaktní rozměry systému testo NanoMet3 - pouze 526 x 409 x 216 mm - jej dovolují pohodlně uložit v kufru jakéhokoliv 

vozidla. Výfukové plyny jsou vedeny skrze předehřívanou odběrovou hadici, která je připojena k výfuku, a dále do měřicího 

přístroje, kde jsou zaznamenávány měřené hodnoty:
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Výhody PEMS

Pomocí mobilních přístrojů pro měření emisí mohou být výfukové plyny spalovacích motorů měřeny s větší přesností 

za skutečných provozních podmínek než při standardních laboratorních měřeních. Kromě toho jsou PEMS nákladově 

efektivní řešení pro testování motorů u těžkých užitkových vozidel za skutečných jízdních podmínek. Motor se  

z vozidla pro potřeby testování nemusí demontovat. Vozidla jsou jednoduše vybavena palubním měřicím přístrojem  

a testování se provádí za skutečných jízdních podmínek.

Unikátní princip od společnosti Testo

Vzhledem k tomu, že je místo odběru vzorků ve většině 

PEMS umistěno u výstupního otvoru výfuku, mohou těkavé 

látky kondenzovat do nano-kapiček, kterou jsou pak 

společně s netěkavými, pevnými látkami čítány měřicím 

přístrojem. Aby bylo možné měřit pouze skutečný počet 

pevných částic, je odebraný vzorek výfukového plynu ředěn 

pomocí rotační ředičky tak, že jsou těkavé látky odděleny 

a odváděny odpařovacím potrubím. To odpovídá přípravě 

plynu dle programu pro měření částic (PMP) dopravního 

oddělení UN/ECE.

Difuzní nabíjení

Další jedinečnou vlastností testo NanoMet3 je 

implementace mini-difuzního klasifikátoru částic, který 

se chová jako senzor pro měření koncentrace a střední 

velikosti nanočástic. Na rozdíl od většiny PEMS, které 

pracují s kondenzačním čítačem počtu částic (CPC), 

a které přepravují částice skrze komoru nasycenou 

rozpouštědlovými parami, spoléhá Testo na měření založené 

na principu difuzního nabíjení. Částice procházejí skrze 

elektrické střídavé pole, kde se stávají více či méně nabité,  

v závislosti na jejich velikosti. Dva následující elektroměry 

měří jejich náboj, a tím poskytují informaci o jejich počtu  

a střední velikosti částic. 

Tato metoda zlepšuje kvalitu měření, protože měření  

emisí uhlovodíků není ovlivňováno kontaminací butanolem  

v testovací komoře nebo znečistěným vzduchem. Pořizovací 

a testovací náklady jsou také o poznání nižší. 
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testo NanoMet3: 
Snadná obsluha, mnoho výhod.

Kromě přesných výsledků měření přesvědčuje testo 

NanoMet3 i díky své snadné obsluze:

•  Ovládání jedním tlačítkem

•  Žádné provozní materiály, jako jsou pracovní kapaliny

nebo radioaktivní zdroje

•  Identické nastavení přístroje pro benzínová i dieselová

vozidla

•  Integrované PC s předinstalovaným softwarem

•  Integrované ukládání dat a tvorba protokolů měření

•  Ukládání dat na SD kartu nebo integrovaný pevný disk

•  Snadná údržba

•  Levná údržba - díky speciální rotační ředičce

je servisní interval 1 000 hodin

Různé možnosti připojení

•  2x USB

• RS232

•  AO

•  LAN/Ethernet

•  Wireless LAN (volitelně)

•  AK protokol

•  Kominukace pomocí INCA

Systém pro měření počtu nanočástic testo NanoMet3
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•  Rozhraní pro PC

• Slot na SD kartu

•  Napájení pomocí
12V/24V baterie

•  Vyhřívané hadice
pro tepelné zpracování
odebíraných vzorků spalin

•  Rychlá přípojka pro měření
nasávaného vzduchu

•  Zobrazení výsledků měření
na připojeném monitoru
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Váš partner pro správu nanočástic

Jakožto odborník na poli měřicí techniky má společnost 

Testo nejen roky zkušeností s měřením nanočástic. V roce 

2015 se stal součástí společnosti i odborník na management 

nanočástic - Matter Aerosol AG. Komplexní a uznávané 

know-how společnosti Matter Aerosol AG tak doplňují  

60 let zkušeností společnosti Testo, světového lídra v oblasti 

profesionální měřicí techniky. 

Toto vše umožňuje společnosti Testo optimálně využívat 

synergie v oddělení výzkumu a vývoje a zároveň aplikovat 

rozsáhlé a osvědčené možnosti průmyslové výroby, služeb  

a prodeje s cíleným přístupem orientovaným na zákazníka.

Díky celé řadě poboček a rozsáhlé síti obchodních partnerů 

na pěti kontinentech je společnost Testo schopná nabídnout 

svým zákazníkům optimální podporu ve všech aplikacích 

týkajících se nanočástic a prevence znečištění ovzduší - jak 

pro soukromé společnosti, tak pro státní podniky.

Systém pro měření počtu nanočástic testo NanoMet3
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Příslušenství
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testo ComSoft
Produktový Datasheet

Tři verze softwaru – pro každou aplikaci ta správná

testo ComSoft Basic – standardní software zdarma

testo ComSoft Professional – komplexní software

testo ComSoft CFR 21 Part 11 

– software pro farmaceutické požadavky

Komfortní funkce exportu, například pro další zpracování 

dat v programu Microsoft Excel

S grafickým uživatelským prostředím

Software pro záznamníky dat

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professional
testo ComSoft CFR

Pro naprogramování a vyčtení záznamníků dat testo  

a rovněž pro vyhodnocení dat je možné volit mezi třemi 

různými verzemi softwaru. V závislosti na požadavku  

má firma Testo pro Vás vhodné řešení: bezplatný software 

testo ComSoft Basic nabízí všechny základní funkce 

standardního softwaru pro záznamníky. Nezávisle  

na tom, kde jsou záznamníky dat používány - testo ComSoft 

Basic provádí jak konfiguraci a vyčtení přístrojů, tak také 

vyhodnocení dat naprosto jednoduše. Důraz je kladen  

na uživatelskou přívětivost a intuitivní ovládání.

Další požadavky, jako například slučování naměřených dat 

generovaných na různých místech, splňuje optimálně testo 

ComSoft Professional. A také pro speciální požadavky  

v oblasti farmaceutického průmyslu Vám firma Testo nabízí 

optimální softwarové řešení: testo ComSoft CFR 21 Part 11.

www.testo.cz
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testo ComSoft

Software pro záznamníky dat

ComSoft Basic

ComSoft Professional

ComSoft Basic, základní software pro 
programování a vyčtení záznamníků dat testo; 
grafické a tabulkové znázornění naměřených 
hodnot a funkce exportu. Zdarma ke stažení.

ComSoft Professional
profesionální software vč. archivace dat pro 
naprogramování a vyčtení záznamníků dat testo

Obj.č. 0572 0580

ComSoft Basic – pro jednoduchou obsluhu 

a komfortní vyhodnocení

ComSoft Professional – pro náročné uživatele

• Kostenloser, registrierungspflichtiger Download der 

ComSoft Basic unter www.testo.de

• Die ComSoft Basic bietet alle Grundfunktionen einer 

Loggersoftware

• Unterstützt Testo-Datenlogger der Gerätefamilien testo 

174, testo 175 und testo 176

• Lauffähig auf Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows 

Vista und Windows 7. Weitere Betriebssysteme auf Anfrage.

• ComSoft Professional nabízí kromě základních funkcí

možnost vyhodnocení a znázornění.

• Více měřicích míst a záznamníků dat lze např. uspořádat

do přehledné stromové struktury

• Podporuje sérii záznamníků dat testo 174, testo 175,

testo 176 a testo 184

• Běží pod Windows 8 a Windows 10. Jiné operační systémy

na vyžádání.

Důležité funkce

Důležité funkce:

• Intuitivní uživatelské rozhraní provází uživatele krok

za krokem jednotlivými procesy

• Grafický průběh měřených hodnot pro přehledné

znázornění naměřenýc hodnot

• Konfigurace záznamníku: kritérium start a stop, interval

měření, interval ukládání a nastavení hraničních hodnot

• Komfortní funkce exportu např. pro další zpracování

v programu Microsoft Excel nebo pro vygenerování PDF,

které je možné dát k dispozici dalším uživatelům

• Přizpůsobení menu a rozsahu funkcí

• Výběr různých tiskových hlav pro tisk tabulek a grafů

• Rozšířené možnosti zobrazení, jako je číselné pole,

sloupcový graf, analogový přístroj a znázornění xy

• Grafický průběh měřených hodnot pro přehledné

znázornění naměřených hodnot

• Konfigurace záznamníku: kritérium start a stop, interval

měření, interval ukládání a nastavení hraničních hodnot

• Kompenzační funkce 0. (průměr) až 7. stupně

Kostenloser Download:

www.testo.deZdarma ke stažení:

www.testo.cz

• Bezplatné stažení ComSoft Basic s povinnou registrací

na www.testo.cz

• ComSoft Basic nabízí základní funkce softwaru  

pro záznamníky

• Podporuje sérii záznamníků dat  testo 174, testo 175  

a testo 176

• Běží pod Windows 8 a Windows 10. Jiné operační systémy

na vyžádání.

Obj.č. 0554 1704
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Software pro záznamníky dat

ComSoft CFR 21 Part 11

ComSoft CFR 21 Part 11 – software pro požadavky 
podle CFR 21 Part 11 k programování a vyčtení 
záznamníků dat testo.

ComSoft CFR 21 Part 11 – speciálně pro požadavky 

farmaceutického průmyslu

• ComSoft CFR 21 Part 11 je software, který lze validovat

a splňuje v rámci uzavřeného prostoru všechny požadavky

FDA (Food and Drug Administration)

• Shoda se směrnicemi CFR je potvrzena nezávislým

institutem

• Podporuje sérii záznamníků dat testo 174, testo 175,

testo 176 a testo 184

• Běží pod 32 a 64 bitovými operačními systémy

Windows 7 a  Windows 10 (vždy s výjimkou „HOME

Edition“). Jiné operační systémy na vyžádání.

Důležité funkce:

• Správa uživatelů ve skupinách uživatelů podle

administrátora

• Ukládání nezpracovaných dat ve formátu souborů

chráněných proti neoprávněné manipulaci

• Detekce chyb přenosu pomocí kontrolních součtů

• Blokování nečinnosti zabraňuje neoprávněnému přístupu

• Sledování procesů přihlášení / odhlášení, úspěšného

/ neúspěšného použití digitálních podpisů a změna

prvotních dat pomocí kontrolních záznamů

A pro jaký software se rozhodnete Vy?
Vyberte si vhodný software pro Vaši aplikaci:

Vyčtení / konfigurace záznamníku

Nastavení intervalu ukládání a intervalu měření

Export dat jako .xls / .pdf / .html / .csv

Zobrazení grafů a tabulek

Justáž

Vědecko-statistické hodnocení  
(min/max; průměr; překročení limitu)

Vytvoření vzorce

Měření online

Předloha zprávy

Archivace dat

Elektronický podpis

Přidělení přístupových práv na 3 uživatelských úrovních

++++

ComSoft Basic

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ComSoft Professional ComSoft CFR 21 Part 11

0572 0580 0554 1704 0554 1705

Obj.č. 0554 1705
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Příslušenství

Obj.č..

0449 0047Kabel k propojení záznamníků dat testo 175 a testo 176 s počítačem, Mini-USB na USB

0554 8803SD-karta pro sběr naměřených dat ze záznamníků dat testo 175 a testo 176; 2 GB; rozsah použití až do -20 ° C

0572 0500Rozhraní USB pro naprogramovánií a vyčtení záznamníků testo 174T a testo 174H
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Software pro převodníky

Software pro nastavení parametrů, 
kalibraci a analýzu
Optimální procesy z pohledu uživatele  
- to je hlavní myšlenka softwaru  
pro převodníky „P2A“ od firmy Testo.  
Název znamená:
P – nastavení parametrů
A – kalibrace
A – analýza

Všechny převodníky Testo komunikují 
s tímto softwarem, takže PC lze připojit 
nejjednodušším způsobem (přes externí nebo 
snadno dostupná rozhraní). A: software P2A 
se musí koupit jenom jedenkrát - všechny další 
aktualizace jsou k dispozici zdarma! 
Další výhoda: napájení převodníku přes USB! 
Nastavení parametrů nebo analýzu je možné 
provést i v nezapojeném stavu - například 
na psacím stole nebo v dílně.

Software P2A: nastavení parametrů  
a management datových souborů
V průběhu uvádění do provozu se zpravidla 
nastavuje škálování analogových kanálů, 
mezní hodnoty (volitelných) relé, útlum signálu 
atd. Software P2A všechny tyto postupy  
podporuje pomocí komfortních menu, která 
jsou do značné míry podporována graficky.  

Má více měřicích míst získat ty stejné parametry? 
Žádný problém - pomocí jednoduchého 
„drag and drop“ (kopírovat a vložit) se sady 
parametrů přenesou. Tímto způsobem  
je možné u větších instalací značně ušetřit čas.

Software P2A: kalibrace
Vedle kalibrace v 1 bodě (Offset) a kalibrace 
ve 2 bodech (za pomoci „nádobek se solným 
roztokem“ nebo generátoru vlhkosti)  
podporuje software P2A analogovou kalibraci 
každého analogového kanálu. Celý měřicí 
řetězec (včetně digitálně analogového měniče) 
tak může být „vyčištěn“ přesným multimetrem. 

Jedinečné: historie kalibrací detailně 
znázorňují, kdo, jakou kalibraci provedl, 
v kolik hodin, s jakými referenčními hodnotami: 
kompletní dokumentace, bez ohledu na to, 
zda byly úpravy provedeny pomocí (jakéhokoli) 
softwaru P2A, ovládacího menu nebo  
nastavovacích tlačítek!

Software P2A pro převodníky Testo
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Software P2A: analýza a historie
Optimální pro vyhledávání závad nebo  
optimalizaci: analyzační nástroje softwaru 
P2A. Je možné tak testovat analogové  
a reléové signály a zobrazovat hodnoty min. 
/ max. Jak se ale dá podívat do minulosti?

1. Historie nastavení parametrů
Zde jsou zobrazena všechna přeškálování, 
změny fyzikálních jednotek, atd.

2. Historie kalibrací, rozdělená na
I. Kalibrace v 1 bodě
II. Kalibrace ve 2 bodech
III. Analogová kalibrace

3. Historie všech hlášení o včasném varování
/ závadách (není u testo 6621)
Zobrazují se všechna hlášení o výstrahách, 
závadách a stavu, která převodník vytvořil.

U testo 6621 se všechny záznamy (všechna 
nastavení parametrů a kalibrace) ukládají  
a přehledně znázorňují v aktuálně používaném 
softwaru P2A.

Převodníky testo 6651 a testo 6681 mají 
kromě toho interní počítadlo provozních hodin 
a kruhovou paměť, která ukládá vždy  
posledních 180 záznamů. 

Software P2A-Software je k dispozici  
pro následující převodníky:
testo 6621, testo 6651, testo 6681, testo 6631, 
testo 6721, testo 6740, testo 6321, testo 6351, 
testo 6381 a testo 6383.

Jednoduše a přehledně znázorněná historie kalibrací v softwaru P2A.

550



Stacionární měřicí systémy

Procesní displeje testo 54:  
zobrazení, přepínání, přihlašování online, alarmy

54-3DC

54-7DC

54-7AC

54-8DC

5400 6554

5400 6555

5400 7555

5400 6556

4

—

—

4

—

4

4

—

A

A

B

A

4

4

4

4

—

4

4

—

4

4

4

4

—

—

4

—

—

4

4

4

Měla by být měřená hodnota dobře čitelná přímo vedle místa měření nebo ve vzdáleném rozvaděči? Má být při dosažení prahu spínání spuštěn alarm, 
nebo zapnut agregát?
Odporové teploměry (Pt100 a další) a termočlánky (typu K, J, T, S a další) lze napojit přímo na procesní displeje testo 54. V přehledném menu obsluhy 
se zvolí typ vsutpu a škálování a hodnota se ihned zobrazí na jasně čitelném displeji. Další typy (54-2, -4, -7) slouží ke zobrazení analogových signálů 
(např. 4...20 mA nebo 0...10 VDC).

Vlastnosti:
Optimální osvícení i v tmavém prostředí (strojovny atd.)
* Reléové výstupy (54-2, 54-3, 54-7, 54-8) lze připojit přímo s 90 až 250 VAC/300 VDC, max. 3 A, min. 30 mA
** Pomocný výstup energie 24 VDC: nahrazuje u dvouvodičových převodníků (4...20 mA) síťový zdroj nebo slouží např. k napájení poplachového světla
Zálohování dat 10 let (EEPROM): bezpečné uložení limitů škálování, typu vstupu a ostatních parametrů
IP 65 zepředu (pokud je nainstalován)
Možnost zamykání klávesnice
Velmi snadná montáž (srov. výkres níže)
Zátěž testo 54: 225 W
Procesní displeje testo 54 jsou vybaveny 5-místnými 7-segmentovými displeji

Čelní pohled (např. testo 54-2AC)

Pohled zezadu (např. testo 54-2AC)

Přehled typů Vstupy Napájení Paměť
Totalizátor
(kumulativní 

funkce)

Ideální
pro

aplikace
průtoku

Výstupy

Typy Obj.č. Termočlánky typu 
B/E/J/K/N/R/S/T

Odporový teploměr
0...400 / 0...4000 Ohm

vstup - milivolty 
0...100/-100...+100 mV

4...20 mA
0...20 mA
0...10 V

-10...+10 V
+2...+10 V

Napětí 2 reléové *
výstupy

24 VDC/
50 mA **
Pomocný 

výstup
energie

Paměť
pro hod-

noty
min./

RS 485-
Výstup

pro monito-
rování online

Čelo ovládací skříňky
(rozměry zahloubení
92x45 mm)Svorkovnice

1. testo 54 zepředu zasunout
(čelní rozměry 96x48 mm
vč. montážního rámu; zahloubení
92x54 mm)

 Velmi snadná montáž (např. v rozvaděčích) (rozměry pro testo 54-1, -2, -3, -7, -8)

Rozměry testo 54-4, -5, -6:
- čelní rozměr 48 x 24 mm;  

zahloubení 45 x 22.2 mm
- hloubka instalace 59 mm

2. Montážní rám nasunout
zezadu

A 20...30 VDC
B 100...250 VAC, 50/60 Hz
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Jednoduchá nástěnná montáž
Ne vždy je montáž rozvaděče možná  
a má smysl. Displeje testo 54 je možné  
montovat spolu s nástěnnými pouzdry nebo 
alarmovými sloupy bezprostředně vedle 
měřicích míst nebo jiných vhodných míst.  
Alarmový sloup je dodáván předem  
zapojený, včetně svorkovnice (duplikované 
spínací výstupy pro hlášení externích alarmů)  
a napájecího kabelu v délce 3 m.  
Jako předběžný alarm slouží optický signál, 
jako hlavní alarm slouží akustický signál.  
Obě úrovně alarmů lze potvrdit pomocí tlačítek 
nebo vstupu MPI (digitálně).

Nástěnné pouzdro (180x130x100)
vč. 3 x kebelového vstupu M 20x1,5
ID-Nr. 0699 5809

Co lze 
para-
metri-
zovat?

Co se 
zobra-
zuje?

– Typ vstupního 
signálu

– Stupnice
– Desetinná místa
– Změny charakteristik

(např. kořenová
funkce)

Aktuální hodnota

Změna stisknutím tlačítka

Uložit
ano / ne

– 2 hraniční hodnoty
– 2 hystereze
– Resetovat automaticky 

nebo potvrzení tlačítkem
/ vstup MPI

– Potlačení nízkého průtoku*
– Převodový faktor*
– Desetinná místa*
– Resetovat manuálně 

/ vstup MPI*

Další parametry
– Adresa RS485 */**
– Reset k

Výchozí hodnoty

Min / Max Hraniční hodnota 1/2
(lze naprogramovat také 
v zobrazovacím módu)

Totalizátor* Aktuální 
hodnota

*pro testo 54-7 / **pro testo 54-8
MPI = Multi Purpose Input (digitální víceúčelový vstup)

Komfortní menu obsluhy (testo 54-1/-2/-3/-7/-8); možnost zamknutí klávesnice

P

Dva reléové výstupy testo 54 umožňují  
decentralizované alarmy při překročení limitu, 
např. pomocí poplašného sloupku.

Optimální pro instalaci do ovládacího panelu: 
testo 54.
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Testo SE & Co. KGaA

Přesnost v kostce.

Požadavky na aplikace měření zaměřená na praxi se stávají 

stále komplexnějšími a individuálnějšími. Firma Testo si stanovila 

jako svůj hlavní úkol rozpoznat požadavky zákazníků  

v průmyslu a řemeslech a trvale je realizovat v nových  

technologiích. Intenzivně provádíme vlastní výzkum,  

a přebíráme tím již po celá desetiletí na trhu roli průkopníků. 

Skutečné inovace v oblasti senzorů, ale také pokroky 

v oblasti mikroelektroniky, ukládání naměřených dat nebo 

komunikace s jinými médii, jako jsou počítače a mobilní 

koncová zařízení, prospějí všem zákazníkům firmy Testo.   

Kompetentní servis

Firma Testo nabízí kompetentní a spolehlivé poradenství 

ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky. Rovněž  

po nákupu garantujeme uživatelům rychlou pomoc  

- a to po celém světě.

Výzkum a vývoj

Firma Testo investuje do výzkumu a vývoje okolo 10-ti 

procent obratu ročně. Zaměstnanci z mnoha různých 

oborů, například z fyziky, chemie, biologie, elektrotechniky 

a technologie procesů, provádějí aplikovaný výzkum  

senzorové a měřicí techniky. Testo udržuje mezinárodní 

partnerství s univerzitami a výzkumnými institucemi  

a je zastoupena ve velkém počtu výborů, které se zabývají 

inovativní měřicí technologií pro různé tématické oblasti. 

Made in Germany –  

pracujeme pro Vás po celém světě.

Certifikovaná jistota

Zajišťování kvality nedovoluje žádný prostor. Testo, s.r.o. 

nabízí certifikované kalibrace podle všech platných směrnic 

a také kvalifikaci a validaci přenosné a stacionární měřicí 

techniky. Kalibrace probíhájí ve vlastních akreditovaných 

high-tech laboratořích pod naší střechou nebo přímo 

u zákazníka.
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Testo je světový výrobce měřicích přístrojů a měřicích 

systémů s více než 30-ti mezinárodními dceřinými podniky 

a zastoupeními v mnoha zemích. Spolu s tím Vám firma Testo 

samozřejmě nabízí také servis na místě.

Při dotazech týkajících se systému testo Saveris, 

počínaje instalací až po dovybavení dalšími systémovými 

komponenty, se můžete obrátit na svou kompetentní 

kontaktní osobu ve své zemi.

Přehled nejbližších servisních míst najdete na www.testo.cz. 

Dceřiné společnosti

Zastoupení

Celosvětová přítomnost
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Poznámky
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www.testo.cz

Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 Praha 5

tel.: 222 266 700
fa:x 222 266 748

e-mail: info@testo.cz
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