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Miernik wielofunkcyjny do serwisowania 
systemów HVAC
► Pomiar  ► Zapis  ► Wydruk  ► Analiza na PC
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Duct 1

MEAN

1:m3/h 1:m/s
01 11284 4.91
02 11490 5.00
03 11835 5.15
04 11031 4.80

MAX 11835 5.15
MIN 11031 4.80
MEAN 11410 4.96

INFO:
O/: 100.0 cm

Miernik wielofunkcyjny do serwisowania systemów HVAC

Automatyczna kalkulacja 
różnych parametrów 
wilgotności
- Punkt rosy
- Wilgotność absolutna
- Poziom wilgotności
- Entalpia

Automatyczna kalkulacja 
średniej oraz wydatku
Możliwość pomiaru 
objętości przepływu do 
testów zatwierdzających 
przeprowadzanych 
w systemach HVAC zgodnie 
z normą EN 12599 dzięki  
funkcji obliczania średniej, 
specjalnie dostosowanej do 
tego wymogu.

Szybkie i łatwe zarządzanie 
danymi
Zapis danych w urządzeniu 
z datą, godziną oraz miejscem 
pomiaru. Przekrój kanału jest 
automatycznie przypisywany 
do danej lokalizacji.

Ochrona urządzenia
Futerał TopSafe chroni 
urządzenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, pyłem i wodą. 
Idealne do trudnych zastosowań 
przemysłowych.

Podłączanie do 
sieci i ładowanie 
akumulatora 
w urządzeniu

Pomiar do 
6 paramterów 
jednocześnie

HOLD/
wartośc MAX/
wartości MIN/
Obliczanie średniej
- punktowej
- czasowej

Zintegrowana 
sonda przepływu 
i temperatury

Wybór do 
99 lokacji 
pomiarowych

Zapis do 3000 
odczytów

Wydruk po 
naciśnięciu 
jednego 
przycisku

Łatwe 
sterowanie za 
pomocą strzałek

4-liniowy 
wyświetlacz

Wyświetlanie 2 
parametrów

Wygodna analiza danych, obejmująca 
specjalny zapis prędkości przepływu za 
pomocą oprogramowania Testo ComSoft 3

Szybki wydruk danych 
w miejscu pomiaru

Bezprzewodowy przekaz danych 
pomiarowych poprzez podczerwień

Zintegrowany interfejs 
RS232 (odseparowany 
elektrycznie)

Monitorowanie powietrza 
w budynku za pomocą sondy CO2

Pomiar objętości przepływu 
na wylocie kanału

Pomiar różnicy ciśnień podczas 
wymiany fi ltra

Pomiar °C, % wilg.wzg., m/s 
w kanale
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Miernik wielofunkcyjny do serwisowania systemów HVAC
Zobacz naszą specjalną broszurę poświęconą sondom. Prosimy o zamówienie - na odwrocie strony!

Zestaw do pomiaru prędkości przepływu w kanałach Zakres 
pomiaru Nr kat.

Zestaw 1 obejmuje: 0563.4451

testo 445 z TopSafe, 
baterię oraz instrukcję użytkownika

0563.4450

Sondę wiatraczkową Ø 16 mm z teleskopem 
do kanałów HVAC

0.6 do 40 m/s 0628.0005

Walizkę transportową na urządzenia pomiarowe, 
TopSafe, sondy oraz drukarkę logów Testo

0516.0445

Uzupełnij odpowiedni dla siebie zestaw o potrzebne 
akcesoria:
- w celu drukowania danych
- do zasilania
- akcesoria dodatkowe

Zestaw do pomiarów w kanałach HVAC Zakres 
pomiaru

Zakres 
pomiaru

Zakres 
pomiaru

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Zestaw 2 obejmuje: 0563.4452
testo 445 z TopSafe, 
baterię oraz instrukcję użytkownika

0563.4450

Szybko działająca sonda termiczna (grzany drut) 
z teleskopem do kanałów HVAC oraz pomiaru siły 
wyciągającej w kominach (patrz Akcesoria)

0 do 20 m/s 
-20 do +70°C

0635.1041

Sonda wilgotności/temperatury (typu plug-in) do pomiarów 
w systemach HVAC, w tym także określania zmiennych fi zycznych 
w diagramie Molliera

0 do 100 %RH 
-20 do +70°C

0636.9740

Kabel podłączeniowy do sond wilgotności/temperatury 0430.0143
Walizka transportowa urządzenia, TopSafe, sond i drukarki 0516.0445
Polecamy: 9V akumulator (zamiast baterii) oraz 
zasilacz
Zestaw 3 jest taki sam jak zestaw 2, z wyjątkiem sondy termoanemometrycznej: 0563.4453
Sonda wiatraczkowa Ø 16 mm z teleskopem do 
kanałów HVAC

0,6 do 40 m/s 0628.0005

Niedrogi profesjonalny zestaw do pomiarów w kanałach HVAC oraz wylotach kanałów
Zestaw 4 obejmuje: 0563.4454

testo 445 z TopSafe, baterię oraz instrukcję 
użytkownika

0563.4450

Sondę wiatraczkową Ø 16 mm z teleskopem do 
kanałów HVAC

0,6 do 40 m/s 0628.0005

Sondę wiatraczkową Ø 60 mm do pomiaru 
prędkości w wylocie kanału

0,25 do 20 m/s 0635.9449

Sonda wilgotności/temperatury (typu plug-in) do 
pomiarów w systemach HVAC, w tym także określania 
zmiennych fi zycznych w diagramie Molliera

0 do 100 %RH 
-20 do +70°C

0636.9740

Kabel podłączeniowy do sondy wilgotności/temperatury 0430.0143
Walizka transportowa na urządzenie pomiarowe, 
TopSafe, sondy i akcesoria

0516.0445

Profesjonalny zestaw do wygodnego monitorowania parametrów w systemach HVAC
Zestaw 5 obejmuje: 0563.4455

testo 445 z TopSafe, baterię oraz instrukcję 
użytkownika

0563.4450

Sondę wiatraczkową Ø 100 mm (typu plug-in) do 
integrującego pomiaru prędkości w wylocie kanału

0,2 do 15 m/s 0635.9340

Sondę przepływu temperatury Ø 16 mm (typu 
plug-in) do kanałów HVAC

0,4 do 60 m/s 
-30 do +140°C

0635.9540

Teleskop do sondy przepływu typu plug-in Lmax 1 m 0430.0941
Sonda wilgotności/temperatury (typu plug-in) 
do pomiarów w systemach HVAC. Określenie 
zmiennych fi zycznych na diagramie Molliera

0 do 100 %RH 
-20 do +70°C

0636.9740

Powierzchniowa sonda temperatury 0604.0194-200 do +300°C
krótkoterminowe do +500°C

2 x kable podłączeniowe do sond HVAC 0430.0143
Sonda różnicy ciśnień do sprawdzania fi ltrów powietrza 
i mierzenia prędkości do 100 m/s, jak również w wysokich 
temperaturach i zanieczyszczonym powietrzu

-0 do 
+100 hPa 
(∆P)

0638.1545

Rurka Pitota, temp. ok. do +350°C, 500 mm długości, Ø 7 mm 0635.2045
Wąż silikonowy do podłączenia rurki Pitota i sondy ciśnienia 0554.0440
Uchwyt magnetyczny do sondy ciśnienia 0554.0225
Walizka transportowa na urządzenie, TopSafe, sondy i akcesoria 0516.0400

ZESTAW 5

ZESTAW 4

ZESTAW 3

ZESTAW 2

ZESTAW 1
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ZESTAW 6

Idealne urządzenie do serwisowania systemów HVAC

Zakres 
pomiaru Nr kat.

Zestaw 6 obejmuje: 0563.4456
Dane techniczne
Podłączenie sondy

Gniazdo 1: -  Termiczne sondy przepływu
- Sondy wiatraczkowe
- Sondy temperatury
- Sondy różnicy ciśnień
- Sondy ciśnienia absolutnego
- Sondy CO2 
- Sondy CO 

Gniazdo 2: - Sonda wilgotności i temperatury
-  3-funkcyjna sonda wilgotności, 

temperatury, prędkości przepływu

Pomiar temperatury
NiCr-Ni
Zakres pomiaru: -200 do +1 370°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność ±0.3°C lub ±0.5 % mierz. wart.
urządzenia*:  przy +22°C (odpowiednio wyższa 

wartość)

Pomiar wilgotności
Czujnik pojemnościowy 
Zakres pomiaru: 0 do 100 % wilg.wzg.
Rozdzielczość: 0.1 % wilg.wzg.
Dokładność systemu**: Do ±1 %
Sensor NTC/Sensor Ni-10000 
Zakres pomiaru: -50 do +120°C/ do +180°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność systemu**: Do ±0,4°C
Obliczane paramtery wilgotności:
td, g/m3, g/kg kompensowane ciśnieniem, J/g

Pomiar prędkości przepływu
Sondy termiczne
Zakres pomiaru: 0 do 20 m/s
Rozdzielczość:  0.01 m/s (0 do 10 m/s) 

0.1 m/s (w pozostałym 
zakresie)

Dokładność systemu**:  Do 0,03 m/s ±3 % 
mierzonej wartości

Sondy wiatraczkowe
Zakres pomiaru: 0 do 60 m/s
Rozdzielczość: 0,01 m/s
Dokładność systemu**:  Do 0,1 m/s ±1 

% mierzonej 
wartości

Obliczona objętość przepływu: m3/h (np.
0 do 99999 m3/h), m3/min, m3/s, l/s, cfm

Pomiar ciśnienia
Sonda różnicy ciśnień
Zakres pomiaru: -40 do +100 hPa (∆P)
Rozdzielczość: 0.01 mbar
Dokładność urządzenia*:  0.1 mbar (0 do 20 mbar)  

1 % mierzonej wartości 
(w pozostałym zakresie)

Obliczone wartości prędkości (gęstość
kompensowana): 0 do 100 m/s
Obliczane wartości prędkości przepływu: m3/h,
m3/min, m3/s, l/s, cfm

Pomiar CO2 
Przełączenie w % objętości
Zakres pomiaru:  0 do 10000 ppm

0 do 1 obj.%
Rozdzielczość:  1 ppm

0.0001 obj.%
Dokładność systemu**:  ±50 ppm ±2 % mierz.wart.

(0 do 5000 ppm)
±100 ppm ±3 % mierz.wart.

Pomiar CO 
Zakres pomiaru: 0 do 500 ppm
Gwarancja: Urządzenie pomiarowe 2 lata. Sondy 1 rok.

Typowa żywotność baterii:
Sondy temperatury/wilgotności, sondy ciśnienia, 
sondy wiatraczkowe: 30 – 45 h
Sondy termiczne, sonda CO2, sonda 3-funckcyjna: 
6 – 12 h
Jeżeli używany jest akumulator 9V, należy 
zmniejszyć wartość godzinową pięciokrotnie.

*Dokładność: ± 1 cyfra
**Dokładność systemu: całkowita dokładność sondy oraz 
urządzenia pomiarowego.
Zamów naszą broszurę, żeby uzyskać więcej informacji.

Zestaw do monitorowania powietrza w budynkach

testo 445 z TopSafe, baterię 
oraz instrukcję użytkownika

0563.4450

Sondę CO2 (typu plug-in) do 
monitorowania powietrza w budynku

0 do 10,000 ppm CO2
0 do 1 vol. % CO2

0632.1240

3-funkcyjną sondę (typu 
plug-in) do pomiaru jakości 
powietrza w pomieszczeniu

0 do 10 m/s 
0 do 100 % wilg. wzg.
-20 do +70°C

0635.1540

2 x kable podłączeniowe 
do sond HVAC

0430.0143

Walizka transportowa urządzenia, 
TopSafe, sond i drukarki logów

0516.0445

Możliwość zamówienia faksem, mailem lub telefonicznie
Po prostu skopiuj tę stronę, wpisz żądane ilości i prześlij do nas pocztą lub faksem. Nie zapomnij załączyć swojego nazwiska i adresu.
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Treść może ulec zmianie  bez uprzedniego powiadomienia

Proszę o przesłanie następujących elementów:
  Specjalnej broszury o sondach z szczegółowymi danymi technicznymi 
na temat testo 445
 Szczegółowych informacji o Usługach Kalibracyjnych Testo

Dział

AdresNazwisko

Firma

Data, podpis

Ilość Rekomendowane zestawy Nr kat.

Zestaw do pomiaru prędkości w kanałach (Zestaw 1) 0563.4451

Zestaw do pomiarów HVAC w kanałach, przy użyciu sondy termoanemometrycznej (Zestaw 2) 0563.4452

Zestaw do pomiarów HVAC w kanałach, przy użyciu sondy wiatraczkowej (Zestaw 3) 0563.4453

Niedrogi profesjonalny zestaw do pomiarów HVAC w kanałach i wylotach kanałów (Zestaw 4) 0563.4454

Profesjonalny zestaw do wygodnego monitorowania systemów HVAC (Zestaw 5) 0563.4455

Zestaw do sprawdzania systemów klimatyzacji poprzez monitorowanie charakterystyki powietrza 
w pomieszczeniu (Zestaw 6)

0563.4456

Ilość Dane do zamówienia urządzenia pomiarowego Nr kat.

testo 445, profesjonalne wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe z TopSafe, z baterią oraz protokołem kalibracji 0563.4450

Ilość Certyfi katy kalibracji do rekomendowanych zestawów Nr kat.

Certyfi kat kalibracji ISO, dla sondy prędkości z urządzeniem (punkty kalibracji 1/2/5/10 m/s) 0520.0004

Certyfi katy kalibracji ISO /Prędkość przepływu, sondy termiczne i wiatraczkowe, rurka Pitota, punkty kalibracji 
5/10/15/20 ms

0520.0034

Certyfi katy kalibracji DKD /Prędkość przepływu, sondy termiczne i wiatraczkowe, punkty kalibracji0.5/1/2/5/10 m/s 0520.0244

Certyfi katy kalibracji DKD /Prędkość przepływu, sondy termiczne i wiatraczkowe, rurka Pitota, punkty 
kalibracji2/5/10/15/20 m/s

0520.0204

Ilość Akcesoria do wydruku i przetwarzania danych Nr kat.

Bezprzewodowa drukarka Testo z bateriami i papierem termicznym, wydruk danych z lokalizacją, nazwą produktu, 
datą i godziną

0554.0545

Papier do drukarki logów Testo (6 rolek) 270000 0020

Oprogramowanie ComSoft 3 do zarządzania danymi, z bazą danych, funkcją analizy i grafi cznego przedstawiania 
danych, krzywą trendów

0554.0830

Kabel RS232 łączący urządzenie pomiarowe z komputerem w celu transmisji danych 0409.0178

Ilość Akcesoria do zasilania Nr kat.

Zasilacz sieciowy do podłączenia do sieci i do ładowania baterii ładowalnych w urządzeniu 0554.0088

Bateria ładowalna 9 V, zamiast baterii 0515.0025

Ładowarka z 4 akumulatorami NC do drukarki Testo, akumulator ładowany zewnętrznie 0554.0110

Ilość Akcesoria do pomiaru prędkości Nr kat.

Rękaw do pomiaru siły wyciągającej w systemach wentylacyjnych do połączenia z sondą anometryczną z Zestawu 2 
lub sonda wiatraczkową z Ø 16 mm z Zestawu 1, 4 i 5  a)  testovent 410, Ø 340 mm/330 x 330 mm, Zakres pomiaru: 

20 do 200 m3/h

0554.0410

b)  testovent 415, Ø 210 mm/190 x 190 mm, 
Zakres pomiaru: 20 do 200 m3/h

0554.0415

TESTO
Prostokąt

TESTO
Tekst maszynowy
Miernik wielofunkcyjny

TESTO
Tekst maszynowy




