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Infrahőmérő
(okostelefonról működtethető)

testo 805i

A profi, kompakt mérőműszer a testo Smart Probes
°C

család tagja, mely okostelefonnal vagy táblagéppel együtt
használható
Felületi hőmérséklet érintésmentes mérése
Gyors képdokumentáció, a mérési értékek és a mérés
helyének rögzítésére
Mérési adatok kielemzése és továbbítása a testo Smart App
segítségével

Bluetooth
+ App

Jól látható 8 lézerpontos mérési pont jelölés
Helytakarékos megoldás, könnyű szállíthatóság

testo Smart App
Probes App
zum kostenlosen
díjmentesen
letölthető
Download

A testo 805i infrahőmérő az okos készülékére letöltött

értékek kijelzőről történő könnyű leolvashatóságot nyújtja.

applikációval együtt használva, a falak, valamint a fűtés-,

Az alkalmazással képdokumentációban rögzíthetők a

hűtés és klímatechnikai berendezések, és a villamos

mért hőmérsékleti értékek, valamint a lézerjelölések is.

alkatrészek hőmérséklet viszonyainak érintésmentes

A mérési adatok grafikonos vagy táblázatos formában

hőmérséklet mérésére alkalmas. A mérési hely jól

is megjeleníthetők, valamint e-mailben, PDF vagy Excel

körülhatárolható a több pontos lézer kör jelöléssel.

fájlformátumban továbbíthatóak. .

Az okoskészülékre telepített testo Smart App a mért

www.testo.hu

testo 805i

testo 805i infrahőmérő (okostelefonról
működtethető), elemekkel, és gyári
műbizonylattal.

Infra

Méréstartomány

-30 ... +250 °C

Pontosság
±1 digit

±1,5 °C vagy ± a mért ért. 1.5 %-a
(0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0.1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20.1 °C)

Felbontás

0,1 °C

Rend.sz. 0560 1805

Általános műszaki adatok

Telekom.hu LTE

Mérés
Ügyfél
Memória
Érzékelők
Beállítások
Segítség és információ

testo Smart App
Az alkalmazás segítségével okostelefonja vagy
táblagépe egyszerre akár 6 testo Smart Probes
érzékelő kijelzőjévé varázsolható. A mérőműszer
működtetése, valamint a mérési értékek kijelzése
helyfüggetlen, mivel a műszer, a Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikáló, telefonjára vagy
táblagépére letöltött alkalmazás segítségével működik. Az alkalmazás továbbá mérési jegyzőkönyv
létrehozására is alkalmas, mely fényképpel és
egyéb észrevételeinek hozzáadásával e-mailben
küldhető el. iOS és Android kompatibilis.

Kompatibilitási
követelmény

iOS 11.0 vagy újabb verzió / Android 6.0
vagy újabb verzió
Okoskészülék Bluetooth 4.0-val

Tárolási hőmérséklet

-20 ... +60 °C

Üzemi hőmérséklet

-10 ... +50 °C

Elem típus

3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam

30 óra

Optika

10:1

Lézer jelölés

Diffrakciós optika (lézer pont)

Méretek

140 x 36 x 25 mm

Emissziós tényező

Állítható 0,1 ... 1,0 között

Kiegészítők

Rend.sz.

testo Smart Probes táska Klímatechnikai szetthez (érzékelők nélkül), habszivacs béléssel, a testo 805i, testo 410i,
testo 510i, testo 405i, testo 605i és testo 905i érzékelők tárolására és szállítására. Mérete: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO kalibrációs bizonylat hőmérsékletre, infrahőmérséklet, +60 °C; +120 °C, +180 °C kalibrálási pontokon

0520 0002

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

A változtatás jogát fenntartjuk - műszaki jellegőeket is.

testo 805i

Érzékelő típusa

1988 1773 05/cw/I/01.2021

Műszaki adatok / Tartozékok

