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Termékadatlap

Hőmérséklet-kompenzált differenciálnyomás érzékelő a 

műszerben

További 2 szondabemenet kiegészítő nyomás és a 

hőmérséklet mérőszondák csatlakoztatására

Az áramlási sebesség és a térfogatáram közvetlen 

kiszámítása 

A kijelző értékének közvetlen nullázása a nyomásmérőkről

Az aktuálisan mért, a max. és min. értékek kijelzése 

Könnyű adattárolás mérési helyenként, valamint opcionális 

elemzés, archiválás és dokumentáció

PC-szoftver az adott pillanati és az időzített átlagérték 

kiszámítására

Differenciálnyomás 
mérő műszer

testo 521 – 
Pontos Prandtl-csöves mérés

hPa

°C

A testo 521-1/-2/-3 nagyon pontos differenciálnyomás mérő 

eszközök belső érzékelővel. Az teso 521-1 és a testo 521-2 

verziók 0 és 100 hPa közötti mérési tartományban mérnek, 

azonban két pontossági osztályban kaphatók: 

- testo 521-1: 0,2%-os végérték pontossággal 

- testo 521-2: 0,1%-os végérték pontossággal

A testo 521-1 és a testo 521-2 optimálisak elszívó 

rendszerek és szellőztetők ellenőrzésére, valamint a szűrők 

nyomásesésének ellenőrzésére. Prandtl-csővel kombinálva a 

belső érzékelő az áramlási sebességet 5 és 100 m/s között 

tudja mérni. A műszernek továbbá két extra mérőszonda 

bemenete van a további nyomás és a hőmérséklet mérésére 

szolgáló mérőszondák csatlakoztatására. Erre a célra széles 

választék áll rendelkezésre. A testo 521-3 mérési tartománya 

0-2,5 hPa, és még a legkisebb nyomáskülönbségeket 

is nehézség nélkül rögzíti. Nagy pontossága és 0,1 Pa 

felbontása ideálissá teszi a differenciálnyomás mérésére 

tiszta helyiségekben. Prandtl-csővel kombinálva a belső 

érzékelő 1 és 20 m/s közötti áramlási sebességet tud mérni. 

A testo 521-3-nak továbbá két extra szondabemenete 

van további nyomás és a hőmérséklet mérésére szolgáló 

mérőszondák csatlakoztatására.

http://www.testo.com
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A testo 521-1/-2 0–100 hPa méréstartományú/0,1%-os 

végérték pontosságú belső érzékelővel rendelkezik. A testo 

521-1/-2 a differenciálnyomás mérő eszközzel pontos 

mérések végezhetők a szellőztető és légkondicionáló 

rendszereknél. Például szűrők nyomásesésének mérése, 

szellőztetők és elszívórendszerek ellenőrzése. Használjon 

testo 521-1/-2-t Pitot-csöves mérésekhez 5-100 m/s mérési 

tartományban, vagy testo 521-3-mat 0-2,5 hPa mérési 

tartomány közötti mérésekhez. A testo 521-3 segítségével 

még a legkisebb, 2,5 hPa-ig terjedő nyomást is meg lehet 

mérni. A magas pontossági szint és a 0,1 Pa felbontás 

ideálissá teszi a műszert tiszta helyiségekben történő 

mérésekhez vagy égéstermék-elvezetési ellenőrzésekhez. 

Használjon testo 521-3-mat a pontos mérésekhez a Prandtl-

csőves mérések során 1-20 m/s mérési tartományban.

Differenciál nyomásmérő műszer

Előnyök testo 521

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

A nagy pontosságú testo 521-1 
differenciálnyomás mérőműszer ideális a 
klíma- és légtechnikai rendszereken végzett 
pontos differenciálnyomás mérésekhez.  
Gyári műbizonylattal és elemekkel.

Pontos testo 521-2 differenciál nyomásmérő 
műszer 0...100 hPa, elemmel, gyári műbizonylattal 
(pontosság a v.érték ±0,1%-a)

Differenciál nyomásmérő műszer 0...2,5 hPa, elemmel, gyári 
műbizonylattal

Rend.sz. 0560 5210 Rend.sz. 0560 5211

Rend.sz. 0560 5213

•Beépített differenciálnyomás érzékelő

• Két, a felhasználó által meghatározott érzékelő foglalat a 

nyomás és a hőmérséklet méréséhez

• Mérőszondák széles választéka

• Dokumentáció a helyszínen

• Könnyű adatkezelés PC-n keresztül

• Kétsoros kijelző szöveges menü útmutatóval

• Hálózati csatlakozó/gyors akkumulátor újra töltés

• Gyors összefogatás M8x0.5

Könnyű adatkezelés PC-n
keresztül

A 4 - 20 mA-os interfésszel
rendelkező egységek ellenőrzése

2 felhasználó által meghatározott
érzékelő foglalat a nyomás és a
hőmérséklet számára
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További előnyök: testo 521

• Differenciálnyomás érzékelők 2000 hPa-ig

• Abszolút nyomáspróba 2000 hPa-ig

• Relatív nyomásszondák 400 bar-ig

• Hőmérséklet mérőszonda -200 és +1250 °C közötti 

méréshez

• Mérőszonda az áram/feszültség mérésére

Hosszú távú monitorozás a dinamikus mérés során is

• A mérési adatok külön-külön vagy mérési sorozatokként 

menthetők. A mérési sebesség (0,04 másodperc, 1 

másodperc ... 24 óra) és az elmentendő értékek száma 

szabadon választható. A memória maximális mérete 100 

KB (25000 kiolvasás).

• A dinamikus méréseket a műszerben 0,04 másodperces 

mérési sebességgel mentheti el. Itt lehetősége van 

az értékeket másodpercenként megjeleníteni. Nagy 

mennyiségű adat aktiválásához PC-n keresztül aktiválja 

az online mérést.

Mérőszondák széles választéka

A differenciálnyomás érzékelő be van építve a testo 521-be.

Akár két további mérőszonda is csatlakoztatható a 

felhasználó által meghatározott mérőszonda foglalatokkal.

Dokumentáció a helyszínen

• A mérési értékek a helyszínen kinyomtathatók. Az 

infravörös interfész miatt nincs szükség kábelekre.

• A hosszú ideig tartó, jól olvasható hőpapír biztosítja, hogy 

a mérési adatok dokumentációja akár 10 évig is tárolható 

legyen.

Előnyök mérés közben

• A rövid szöveges menü jelentősen megkönnyíti a kezelést.

• A nagy kétsoros LED-kijelzőn két mérési csatorna jelenik 

meg; A számított mérési paraméterek közötti váltás a 

nyílgombok segítségével történik.

• A relatív- és a differenciálnyomás nullázása a P=O gomb 

megnyomásával történik.

• A nyomás mérésekor a következő mértékegységek 

választhatók: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH20, mmH20, 

torr és psi.

• Hold gomb az aktuálisan mért érték tartására, max, min és 

átlagértékek kijelzése.

• Kéz nélkül: TopSafe (ütésvédelem), beleértve a hordszíjat 

és a mágnestárcsát, mint hasznos kiegészítőket.

Könnyű adatkezelés PC-n keresztül

• A mentett mérési adatok a rendelkezésre álló szoftver 

segítségével könnyen elemezhetők és feldolgozhatók.

• A leolvasást a műszer végzi, és a szoftver online képes 

ábrázolni

Pitot-csöves mérés

Pitot-cső tényezője 1,00. A beépített nyomásérzékelővel 

az értékének 0,1%-os pontossággal mérhetők. A testo 

521-2 lehetővé teszi a pontos méréseket 5 és 100 m/s 

között:

Pontosság  5 m/s:  0.32 m/s

Pontosság 10 m/s:  0.09 m/s

Pontosság 50 m/s:  0.05 m/s

Az 1–12 m/s-os áramlási tartományban a nagy pontosság 

a 100 Pa-os szonda csatlakoztatásával érhető el. A kettős 

membrán technológia teljesen kiküszöböli a helyzettől való 

függéseket. A helyzetváltozás nem befolyásolja a mérési 

eredményt:

Pontosság 2 m/s:  0.1 m/s
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Műszaki adatok

Érzékelő típus

Piezoresztivatív 
nyomásérzékelő

Méréstartomány 0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2)
0 ... 2,5 hPa (testo 521-3**

a végérték ±0,2 %-a (testo 521-1)
a végérték ±0,1 %-a (testo 521-2)

±0,5 Pa (0 ... 20 Pa)
±(0,5 Pa a mért ért. ±0,5%-a)
(20,1 ... 250 Pa) (testo 521-3**)

Pontosság 
±1 digit*

Kerámia 
érzékelő a külső 
nyomásmérőkhöz

-1 ... 400 bar

a végérték ±0,2 %-a

Felbontás 0,01 hPa (testo 521-1/-2)
0,1 Pa (testo 521-3**)

Statikus nyomás 1000 hPa (abs) (testo 521-1/-2)
1000 hPa (abs) (testo 521-3**)

Túlterhelés 300 hPa (testo 521-1/-2)
50 hPa (testo 521-3**)

Nullázás 2,5 hPa-ig (testo 521-1/-2)
0,5 hPa-ig (testo 521-3**)

Piezoresztivatív 
nyomásérzékelő külső 
nyomásmérőkhöz

0 ... 2000 hPa

a mért ért. ±0,1 %-a

0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)

NTC

-40 ... +150 °C

±0,2 °C (-10 ... 
+50 °C)
±0,4 °C 
(maradék 
tartomány)

0,1 °C0,01 bar

K tip. 
(NiCr-Ni)

-200 ... 
+1370 °C

±0,4 °C (-100 ... 
+200 °C)
±1 °C (maradék 
tartomány)

0,1 °C

 *A pontossági információk csak a műszerre vonatkoznak, anélkül, hogy érzékelőt csatlakoztatnánk.

Általános műszaki adatok testo 521-1/-2/-3

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70 °C

Üzemi hőmérséklet 0 ... +50 °C

Elem típus 9 V (6LR61)

Elem élettartam Folyamatos működés belső nyomásérzékelővel: 30 óra
Érzékelő: 30 óra
Tölthető elemmel: 10 óra
Karbon elemmel: 18 óra

Súly 300 g

Méretek 219 x 68 x 50 mm

Műszerház ABS

Tápegység Akkumulátor / Tölthető elem, hálózati egység 
12 V

Kapcsolat Csatlakozó: belső Ø 4 mm
külső Ø 6 mm

Kijelző LCD kijelző szimbólummal,
7 szegmenses kijelző és pontmátrix

Frissítési arány a 
kijelzőn

2x / mp, gyors mérés 4x / mp

Mérési gyakoriság 0,04 mp-ként

PC RS232 interface

Memória 100 kB (kb. 25000 kiolvasott érték)

Más funkciók Hálózati csatlakozás és akkumulátor 
feltöltése a műszerben
Az összes csatlakoztatott érzékelő 
automatikus felismerése
9 választható míérési egység: mbar, hPa, 
bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

** Az érzékelő nem alkalmas hosszú távú mérésekhez
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Tartozékok

Rend.sz.További kiegészítők

Nyomtatók és kiegészítői

Szoftver és kiegészítői

0554 1143

0554 0549

0554 1704

0409 0178

0554 0568

Hálózati adapter nemzetközi csatlakozókkal

testo IRDA gyorsnyomtató, vezetéknélküli infra interfésszel; 1 tekercs hőpapír, 4 AA elem, a mérések helyszínen történő 
kinyomtatásához

ComSoft Professional szoftver

RS232 kábel, PC-vel való kapcsolathoz (1,8 m)

Tartalék hőpapír a testo gyorsnyomtatókhoz (6 tekercs), tartós tinta, a mérési adatok akár 10 évig olvashatók maradnak

0515 00259V akkumulátor

Érzékelő kiegészítők

0554 0440

0409 0202

Csatlakozó tömlő, szilikon - hossz 5 m, terhelhető max. 700hPa (mbar)

Csatlakozókábel, L=2.5 m, a 0638 1741/1841/1941/2041/2141 nyomászondákhoz

Kalibrálás

0520 0205

0520 0215

0520 0225

0520 0035

0520 0025

0520 0005

0520 0405

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

DAkkS kal. bizonyítvány / Nyomás, Nyomáskülönbség, pontosság <0,1 (a teljes skálaérték %-a)

DAkkS kal. bizonyítvány / Nyomás, Nyomáskülönbség, pontosság 0,1 ... 0,6 (a teljes skálaérték %-a)

DAkkS kal.  bizonyítvány / Nyomás, Nyomáskülönbség, pontosság > 0,6 (a teljes skálaérték %-a)

ISO kal.  bizonyítvány / nyomás, nyomáskülönbség, pontosság <0,1 (a teljes skálaérték %-a)

ISO kal.  bizonyítvány nyomás, pontosság 0,1–0,6 (az fsv% -a), 5 pont elosztva a mérési tartományban

ISO kal.  bizonyítvány nyomás, pontosság > 0,6 (az fsv% -a)

ISO kal.  bizonyítvány / nyomás, nyomáskülönbség, pontosság > 0,1 (az fsv% -ában), a testo 521-2 műszerhez

ISO kal. bizonyítvány / hőmérséklet, levegő / merülő szonda számára, kalibrációs pontok -18 °C; 0 °C; + 60°C-on

ISO kal. bizonyítvány / hőmérséklet, levegő / merülő szondával; kalibrálási pontok 0 °C; + 150 °C; + 300 °C-on

ISO kal. bizonyítvány / hőmérséklet, felületi szonda mérés; kalibrációs pontok + 60 °C; + 120 °C; + 180 °C-on

DAkkS kal. bizonyítvány / hőmérséklet, levegő/merülő szondával; kalibrációs pontok -20 °C; 0 °C; +60 °C-on

DAkkS kal. bizonyítvány / hőmérséklet, az érintkezési felületi hőmérséklet mérő szondái; 
kalibrációs pontok + 100 °C; + 200 °C; + 300 °C-on

ISO kal. bizonyítvány / elektromos
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Érzékelő típus

Alacsonynyomás szonda 
hûtõközegálló, nemesacélból, 10 
bar-ig

Üzemi hőmérséklet: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (kompenzált) Csatlakozás: csatlakozófej, csatlakozókábel 0409 0202 szükséges becsavarható 
 menet 7/16 “UNF

Alacsonynyomás szonda 
hűtõközegálló, nemesacélból, 30 
bar-ig

Méréstart.Ábra

-1 ... +10 
bar

-1 ... +30 
bar

Pontosság

a végérték ±1%-a

a végérték ±1%-a

Terhelés

25 bar

120 bar

Nullázás

 0,1 bar-ig

0,3 bar-ig

Rend.sz.

0638 1741

0638 1841

Relatív nyomás érzékelő

Érzékelők

Érzékelő típus

Precíziós nyomásszonda, 100 Pa, 
robusztus ütésálló fémházban, 
beépített mágnessel a gyors 
felhelyezéshez, differenciálnyomás 
és légsebesség méréséhez (Prandtl-
csõvel kiegészítve)

Precíziós nyomásszonda, 10 hPa, 
robusztus ütésálló fémházban, 
beépített mágnessel a gyors 
felhelyezéshez, differenciálnyomás 
és légsebesség méréséhez (Prandtl-
csõvel kiegészítve)

Precíziós nyomásszonda, 100 hPa, 
robusztus ütésálló fémházban, 
beépített mágnessel a gyors 
felhelyezéshez, differenciálnyomás 
és légsebesség méréséhez (Prandtl-
csõvel kiegészítve)

Méréstart.Ábra

0 ... +100 
Pa

0 ... +10 
hPa

0 ... +100 
hPa

Pontosság

±(0,3 Pa a mért ért. 
±0,5%-a)

±0,03 hPa

a mért ért. ±0,5%-a 
(+20 ... +100 hPa)
±0,1 hPa (0 ... +20 
hPa)

Terhelés

50 hPa

50 hPa

300 hPa

Statikus 
nyomás

100 hPa

1000 hPa

1000 hPa

Nullázás

 20 Pa-ig

 0,4 hPa-ig

4 hPa-ig

Rend.sz.

0638 1347

0638 1447

0638 1547

Differenciál nyomásérzékelők

Üzemi hőmérséklet: 0 ... +50 °C (kompenzált)
Csatlakozás: Csatlakozókábel 0430 0143 vagy 0430 0145 szükséges
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Érzékelők 

Érzékelő típus

Érzékelő típus

Nemesacél Prandtl cső, Ø 7 mm, hossz: 350 mm, a 0638 
1347/0638 1447/0638 1547 érzékelőkkel vagy a testo 521, 
testo 435-3, testo 435-4 és testo 480 belső érzékelővel együtt

Nemesacél Prandtl cső, hossza 500 mm, Ø 7 mm, a 0638 
1347/0638 1447/0638 1547 érzékelőkkel vagy a testo 521, 
testo 435-3, testo 435-4 és testo 480 belső érzékelővel együtt

Nemesacél Prandtl cső, Ø 7 mm, hossz: 1000 mm

Nemesacél Prandtl cső, 500 mm hosszú, a 
hőmérsékletet méri a sebességgel, nyomásmérőkhöz 
0638 1345 / .. 1445 / .. 1545

Nemesacél Prandtl cső, 1000 mm hosszú, a 
hőmérsékletet méri a sebességgel, nyomásmérőkhöz 
0638 1345 / .. 1445 / .. 1545

Ábra

Ábra

Üzemi hőmérséklet

Méréstart.

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

-40 ... 
+600 °C

-40 ... 
+600 °C

Érzékelő 
típus

K tip.
(NiCr-Ni)

K tip.
(NiCr-Ni)

Rend.sz.

Rend.sz.

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 2140

0635 2240

Prandtl cső

Straight Pitot tubes

350 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm

*   Az EN 60584-1 szabvány szerint az 1 és 2 osztály pontossága ... -40 ... + 1000 / + 1200 ° C-ra vonatkozik.
** Csatlakozás: csatlakozókábel szükséges 0430 0143 vagy 0430 0145

Érzékelő típus

Gyors beállású felületi érzékelő**

Méretek
Érzékelő/érzékelő fej

Méréstart.

-200 ... +300 °C

Pontosság

2 osztály*

t99

3 mp

Rend.sz.

0604 0194

Hőmérséklet érzékelők

150 mm

Ø 10 mm
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.

1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237 17 47

Fax: +361 237 17 48

E-mail: kapcsolat@testo.hu
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