
A normál térfogatáram mérése 0.25-700 m3/h mérési 

tartományban (DN15-től DN50-ig vagy 1⁄2‘‘-2‘‘); fogyasztási 

mennyiség m3-ben; a közeg hőmérséklete °C-ban

Legnagyobb rugalmasság a különböző jelkimeneteknek 

köszönhetően: 

• Analóg kimenet 4-20 mA (4-vezetékes) 

• Impulzus kimenet 

• 2 darab kapcsoló kimenet (paraméterezhető: 

fogyasztás vagy térfogatáram-függő, nyitó, záró, 

hiszterézis, ablak)

Beépített összesítő, további elemző egység nélkül

Kezelőmenü LED kijelzővel

Sűrített levegő 
fogyasztásmérő (DN15) 

testo 6441-6444

A testo 6441 - testo 6444 sűrített levegő fogyasztásmérőket 

a sűrített levegő fogyasztásának mérésére, megfigyelésére 

és rögzítésére tervezték. Továbbá a sűrített levegős 

rendszerek szivárgásának meghatározására, a fogyasztás 

alapú költségek elosztására és a csúcsterhelés kezelésére.  

A testo 6441 és a testo 6444 sűrített levegő fogyasztásmérők 

a közegáramhoz, a vízhez vagy a gázhoz tervezett mérőkhöz 

hasonlóan mérik a sűrített levegő fogyasztást, így a 

fogyasztás átlátható lesz, ezáltal növelve a folyamatért felelős 

személyek motivációját, a költségcsökkentési intézkedéseket 

és az energiamegtakarítást. A testo 6441 - testo 6444 sűrített 

levegő fogyasztásmérők a kalorimetrikus elv szerint rögzítik 

a normál térfogatáramot, azaz a mérési eljárás független a 

folyamat nyomásától és nem okoz állandó nyomásesést. Míg 

a termikus, üveggel bevont kerámia szenzor magas szintű 

robusztusságot és gyors reakcióidőt kínál, az integrált be- és 

kiömlőcsövek optimális pontosságot biztosítanak.

www.testo.hu

m3/h; l/
min; m3

°C



1 Szabvány megfelelőség ... DIN 2533 (+15 °C, 1013.25 hPa, 0 %RH)

(Normális) térfogatáram

Mérési paraméterek

Érzékelő

<0,1 mp (csillapítási paraméter = 0) esetén, késleltethető a kezelőmenü segítségével (0 ... 1 mp)

Választható értékek m3/h; l/min; m3

Méréstartomány (1:300)1

Általános műszaki adatok

Reakcióidő

testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444

0,25 ... 75 m3/h

Termikus, üveggel bevont kerámia érzékelő (kalorimetrikus mérési eljárás)

0,75 ... 225 m3/h 1.3 ... 410 m3/h 2.3 ... 700 m3/h

Hőmérséklet

Mérés °C

Méréstartomány 0 ... +60 °C / 32 °F ... +140 °F

Pontosság
(norm térfogatáram)

Sűrített levegőminőségi osztályoknál (ISO 8573: részecskék-páratartalom-olaj) 1-4-1: a mért ért. ± 3% -a, végérték ± 0,3% -a
Sűrített levegőminőségi osztályoknál (ISO 8573: részecskék-páratartalom-olaj) 3-4-4: a mért ért. ± 6%-a, végérték ± 0,6% -a

Működési paraméterek
Páratartalom (érzékelő) páratartalom <90 %RH

Bemenet/kimenet
Analóg kimenetek

Kimenet típusa 4 ... 20 mA (4-vezetékes) szabadon skálázható nulla és a mérési tartomány vége között

Töltés max. 500 Ω

További kimenetek

Impulzus kimenet Fogyasztásmennyiség számláló (az érték továbbra is elérhető visszaállítás vagy áramszünet után ... nem felejtő memória), 
érték 1 vagy 10 m3, impulzus hossza 0,02 mp ... 2 mp, 24 VDC szint

Kapcsoló kimenet 2 kapcsoló kimenet, paraméterezhető, max. 20 ... 30 VDC vagy 250 mA, a kapcsoló állapota 2 LED segítségével jelenik meg

Tápegység
Tápfeszültség 19 ... 30 V DC

Aktuális felhasználás <100 mA

Csatlakozás M12 x 1 csatlakozó, tölthető ... 250 mA, rövidzárlatbiztos (szinkronizált), fordított polaritás-biztos, túlterhelés-biztos

Kinézet
Műszerház PBT (GF 20%), diecast cink, szilikátmentes

Hosszú mérési szakasz 300 mm 475 mm

Cső átmérő DN 15 (1/2“ csövekhez) DN 25 (1“ csövekhez) DN 40 (1 1/2“ csövekhez) DN 50  (2“ csövekhez)

Súly 0,9 kg 1,1 kg 3,0 kg 3,8 kg

Kijelző
Anyag   4 számjegyű alfanumerikus kijelző, két kezelőgomb, kezelőmenü, LED

Max. kijelzési érték 
normál térfogatáram

90 m3/h 270 m3/h 492 m3/h 840 m3/h

Kijelző hőmérséklet 0 ... +60 °C, mérési hiba ±2 K, (+32 ... +140 °F)

Működés
Paraméterezés 2 gomb

Telepítés
Mérési szakasz: menet 
(mindkét oldal) / anyag

R 1/2, külső menet
Rozsdamentes acél 1.4301

R1, külső menet
Rozsdamentes acél 1.4301

R1 1/2, külső menet
Rozsdamentes acél 1.4401

R2, külső menet
Rozsdamentes acél 1.4401

Egyéb
Védelem IP 65/III

EMC irányelv 89/336 EEC

Felépítés Anyagok: rozsdamentes vagy horganyzott acél, PEEK, poliészter, Viton, eloxált alumínium kerámia

Üzemi hőmérséklet 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Tárolási hőmérséklet -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Mérési közép Sűrített levegő

Nyomás PN 16 (max 16bar/232psi)

Levegőminőség ISO 8573: ajánlott osztályok 1-4-1

testo 6441-6444 – Sűrített levegő fogyasztásmérő DN15-50 

Műszaki adatok



testo 6441

testo 6442

testo 6443

testo 6444

testo 6441-6444 – Sűrített levegő fogyasztásmérő DN15-50 

Műszaki rajzok



testo 6441-6444 – Sűrített levegő fogyasztásmérő DN15-50 

Rendelési példa

testo 6441 ... testo 6444

Terminál kiosztás

1 Hálózati csatlakozó 19 ... 30 VDC (+)

2 OUT 2 (analóg kimenet (4 ... 20 mA) vagy kapcsoló kimenet

3 Hálózati csatlakozó 0 V (-)

4 OUT 1 (impulzus kimenet vagy kapcsoló kimenet)

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Ha a menü kiválasztása ImPR = Igen -> Impulzus kimenet
   Ha menüválasztás ImPR = Nem -> Váltás kimenetre (előválasztó számláló)

 Kábel színek 0699 3393

barna

fehér

kék

fekete

* csatlakozókábel, pl. 0699 3393 szükséges a működéshez

DN 15-50

Menü jelzés

Kimenet 1
OUT 1

Kimenet 2
OUT 2

BN = barna
WH = fehér
BK = fekete
BU = kék

BN

WH

BK

BU

OUT 
2

OUT 
1

0 VDC

L + (19 ... 30 VDC)

M12 kábel 
foglalat

M12 műszer 
csatlakozó

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Kapcsoló)

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

Aktuális jel

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Kapcsoló)

I

Aktuális jel

ImP *
(Impulzus)

ImP *
(Impulzus)

ImP 
(impulzus)

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

or
ImP (impulzus)

testo 6441 
testo 6444

5 lehetőség

0555 6441testo 6441 sűrített levegő fogyasztásmérő (1/2), analóg, impulzusos és kapcsoló kimenettel *

0555 6442testo 6442 sűrített levegő fogyasztásmérő, DN25 (1), analóg, impulzusos és kapcsoló kimenettel

0555 6443testo 6443 sűrített levegő fogyasztásmérő beépített áramlásmérővel, DN40 (1 1/2), analóg, impulzusos és 
kapcsoló kimenettel

0555 6444testo 6444 sűrített levegő fogyasztásmérő beépített áramlásmérővel, DN50 (2), analóg, impulzusos és kapcsoló 
kimenettel
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


