
Kompakt HVAC ölçüm cihazlarımız, ihtiyacınız olan her yerde hassas sonuçlar verir –  
hızlı, hassas, kullanıcı dostu ve akıllı telefonunuza bağlı. Ölçüm daha kolay olamazdı.

Hayatınızı kolaylaştırmak için 
tasarlandı. YENİ!

Testo‘dan yeni ürünler:
11 ölçüm cihazı.
9  ölçüm 

parametresi.
1 App.
Sonsuz olasılıklar.

• Kompakt tasarım

•   Sağlam işçilik

•   Sezgisel kullanım

•  Raporları yerinde yazdırma

•   testo Smart App‘e bağlantı

• Doğru ölçüm sonuçları

• Pratikte kanıtlanmış dijital problar

• Yardımcı ölçüm menüleri

•   Karmaşık ölçümlerin basitleştirilmesi

•   testo Smart App ile dokümantasyon

•   Bir bakışta tüm ölçüm sonuçları

•   testo Smart App ile konfigürasyon

•   Otomatik hacimsel akış hesaplanması

•   İkinci ekran olarak testo Smart App

•   Sahada raporlar oluşturma ve gönderme

Kolay KesinHızlı

testo Smart App 
ücretsiz indirin

NOW IN

Download at

testo Smart App sizi böyle 
destekler 

-  Ölçüm cihazınızı konfigüre etme
-  Grafiksel ölçüm değeri eğrisini 

gösterme
-  Ölçüm verilerini kaydetme
-  Müşteri ve ölçüm lokasyonu 

yönetimi
- İşinizin dokümantasyonu
- Raporu e-posta ile gönderme

Ürün  testo 416 testo 417 testo 417 set 1 testo 417 set 2 testo 425 testo 512-1 testo 512-2 testo 535 testo 545 testo 625 testo 922 testo 925 testo 110

Açıklama

App bağlantılı 16 mm 
pervane anemometre, 

sabit teleskop (maks. 890 
mm), taşıma çantası ve 

kalibrasyon protokolü dahil

App bağlantılı 100 mm 
pervane anemometre, taşıma 

çantası ve kalibrasyon 
protokolü dahil

App bağlantılı 100 mm 
pervane anemometre, plaka 
çıkışları için ölçüm hunisi, 

havalandırma ızgaraları için 
ölçüm hunisi, taşıma çantası 

ve kalibrasyon protokolü 
dahil

App bağlantılı 100 mm 
pervane anemometre, plaka 
çıkışları için ölçüm hunisi, 

havalandırma ızgaraları 
için ölçüm hunisi, akış 

doğrultucu, taşıma çantası 
ve kalibrasyon protokolü 

dahil

App bağlantılı termal 
sıcak tel anemometre, 

sabit teleskop (maks. 820 
mm), taşıma çantası ve 

kalibrasyon protokolü dahil

App bağlantılı fark basınç 
ölçer, ölçüm aralığı 0 ila 200 

hPa, sesli alarm, taşıma 
çantası ve kalibrasyon 

protokolü dahil

App bağlantılı fark basınç 
ölçer, 0 ila 2.000 hPa ölçüm 
aralığı, sesli alarm, taşıma 

çantası ve kalibrasyon 
protokolü dahil

App bağlantılı CO₂ ölçer, 
sesli alarm, taşıma çantası 
ve kalibrasyon protokolü 

dahil

App bağlantılı lüksmetre, 
sesli alarm, taşıma çantası 
ve kalibrasyon protokolü 

dahil

App bağlantılı nem 
ve sıcaklık ölçer, sesli 

alarm, taşıma çantası ve 
kalibrasyon protokolü dahil

App bağlantılı 2 kanallı 
sıcaklık ölçer, TC K Tipi, 

sesli alarm, taşıma çantası, 
2 x TC K Tipi prob ve 

kalibrasyon protokolü dahil

1 kanallı sıcaklık ölçer, 
TC K Tipi, App bağlantılı, 

sesli alarm, taşıma çantası, 
1 x TC K Tipi prob ve 

kalibrasyon protokolü dahil

1 kanallı sıcaklık ölçer NTC 
/ Pt100, App bağlantısı, 
TUC prob soketi, sesli 

alarm, taşıma çantası ve 
kalibrasyon protokolü dahil

Ölçüm 
parametresi m/s, fpm, m³/sa, cfm, l/s m/s, fpm, °C, °F, m³/sa, cfm, l/s m/s, fpm, °C, °F, m³/sa, 

cfm, l/s

Pa, hPa/mbar, kPa, psi, 
in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O, 

mm²Hg, m/s, fpm, m³/sa, 
cfm, l/s

Pa, hPa/mbar, kPa, psi, 
in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O, 

mm²Hg
ppm, % lux, fc %RH, °C, °F, °C td, °C dp °C, °F °C, °F °C, °F

Ölçüm aralığı 0.6 ... 40 m/s 0.3 ... 20 m/s 
0 ... +50 °C

0 ... 30 m/s
-20 ... +70 °C 0 ... +200 hPa 0 ... +2,000 hPa 0 ... 10,000 ppm 0 ... 100,000 lux 0 ... 100 %RH

-20 ... +60 °C -50 ... +1000°C -50 ... +1000°C NTC: -50 ... +150°C
Pt100: -200 ... +800 °C

Doğruluk ±(0.2 m/s  
+1% okuma)

±(0.1 m/s +1.5% ölç.değ.)  
±0.5 °C

±(0.03 m/s + 4% ölç.değ.)  
(0 ... 20 m/s)

±(0.5 m/s + 5% ölç.değ.) 
(20.01 ... 30 m/s) 

±0.5 °C

±(0.3 Pa + 1% ölç.değ.)  
±1 dijit (0 ... 25 hPa)

±(0.1 hPa + 1.5% ölç.değ.) 
±1 dijit (25.001 ... 200 hPa)

0.5 %fs ±100 ppm +5 % ölç.değ.

Sınıf C, corresponding to 
DIN 5032-7 /

EN 13032-1 ’e karşılık gelir, 
Ek B

f1 = 6% = V(Lambda) ayar
f2 = 5% = cos-true 

değerlendirme
Toplam ≤15%

±3% ölç.değ. ±1 dijit

2.5 %RH (5 ... 95 %RH)
±0.5 °C

±(0.5 °C + 0.3% ölç.değ.)  
(-50 ... +1000 °C)

±(0.5 °C + 0.3% ölç.değ.)  
(-50 ... +1000 °C)

NTC: ±0.2 °C  
(-20 ... +80 °C)

±0.3 °C (kalan ölçüm aralığı)
Pt100: prob doğruluğuna 

göre

Çözünürlük 0.1 m/s
0.01 m/s 

0.1 m³/sa (0 ... +99.9 m³/sa); 1 m³/sa (kalan ölçüm aralığı) 
0.1 °C

0.01 m/s / 0.1 °C 0.001 hPa 1 hPa 1 ppm 0.1 lux (<10,000 lux)
1 lux (≥10,000 lux)

0.1 %RH
0.1 °C

0.1 °C (-50 ... +499.9 °C)
1 °C (kalan ölçüm aralığı)

0.1 °C (-50 ... +499.9 °C)
1 °C (kalan ölçüm aralığı)

 NTC: 0.1 °C
Pt100: prob doğruluğuna göre

Sınıflandırma  IP40 (prob: IP20)  IP40 (prob: IP20)  IP40 (prob: IP20)  IP 40  IP40  IP40 (prob: IP20)  IP40 (prob: IP20)  IP40 (prob: IP20)  IP40 (opsiyonel TopSafe 
IP65)

 IP40 (opsiyonel TopSafe 
IP65)

 IP40 (opsiyonel TopSafe 
IP65)

Batarta (dahil) 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA 3 x AA

Batarya ömrü (sa) 60 50 35 120 120 30 70 100 120 150 100

testo Smart App’e 
bağlantı

Sipariş no. 0563 0416 0563 0417 0563 1417 0563 2417 0563 0425 0563 1512 0563 2512 0563 0535 0563 1545 0563 1625 0563 0922 0563 0925 0563 0110

İklimlendirme ve havalandırma sistemleri Basınç ölçümü Sıcaklık ölçümüKonfor seviyesi


