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Umiditatea relativă și temperatura aerului sunt doi factori 

decisivi, de exemplu, pentru evaluarea calității aerului 

interior și a nivelului de confort. Așadar, dacă doriți 

să vă asigurați că oamenii se simt confortabil în interior 

sau că există condiții optime în camerele de depozitare, 

termohigrometrul compact testo 625 este alegerea ideală. 

Pentru a obține rezultate precise cât mai rapid și mai ușor 

posibil, testo 625 nu numai că calculează automat punctul 

de rouă și temperatura globului umed ci și afișează rapid 

valorile medii temporale și punctuale. 

Iar cu aplicația testo Smart App, obțineți cele mai bune 

rezultate de la termohigrometru:

- configurarea instrumentului de măsurare

- afișarea curbei grafice a valorilor măsurate

- salvarea datelor de măsurare

- gestionarea clienților și a punctelor de măsurare

- documentare la fața locului

- transmiterea raportului prin e-mail

Măsurare simplă, rapidă și precisă a temperaturii aerului și a 

umidității relative

Calcularea punctului de rouă și a temperaturii globului umed

Configurație rapidă în aplicație, istoric grafice, ecran 

secundar  

și memorie de date de măsurare în testo Smart App

Alarma sonoră sună dacă este depășită o valoare limită

Calculul valorii medii temporizat și punctual

Instrument de măsurare a 
umidității/temperaturii

testo 625 - termohigrometru 
digital cu conexiune la aplicație 
mobilă

Bluetooth 5.0 
+ aplicație

testo Smart App  

descărcare gratuită



testo 625

Date pentru comandă / date tehnice / accesorii

testo 625

testo 625 - instrument de măsurare a umidității/
temperaturii cu conexiune pentru aplicație și 
alarmă sonoră, geantă de transport, protocol de 
calibrare incluse și 3 x baterii AA incluse

Cod produs 0563 1625

Date tehnice generale

Temperatură de 
operare

Instrument de măsurare: de la -20 la +50 °C 
Sondă: de la -20 la +70 °C

Temperatură de 
depozitare

de la -20 la +50 °C

Tip baterie 3 x AA

Durată de viață 
baterie

100 h

Dimensiuni Instrument de măsurare: 208 x 60 x 28 mm 
Sondă: 12 x 15 mm

Greutate 199 g

Clasă de protecție Instrument de măsurare: IP40 / sondă: IP20

Material carcasă ABS + PC / TPE

Tipuri de senzor

Senzor de umiditate Testo, capacitiv

Domeniu de măsurare de la 0 la +100 %UR

Precizie ± 1 digit 2,5 %UR (de la 5 la 95 %UR)

Rezoluție 0,1 %UR

NTC

Domeniu de măsurare de la -20 la +60 °C

Precizie ± 1 digit ±0,5 °C

Rezoluție 0,1 °C
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Accesorii Cod 
produs

Imprimantă testo cu Bluetooth® cu 1 rolă 
de hârtie termică inclusă, acumulator și 
alimentator

0554 0621

Rezervă de hârtie termică pentru 
imprimantă (6 role), datele măsurătorilor 
pot fi lizibile timp de până la 10 ani

0554 0568

Certificat de calibrare umiditate ISO, 
puncte de calibrare 11,3%UR și 75,3%UR 
la +25 °C

0520 0006

Certificat ISO de calibrare pentru 
umiditate, soluții saline saturate; punct de 
calibrare 11,3 %UR

0520 0013

Certificat ISO de calibrare pentru 
umiditate, soluții saline saturate; punct de 
calibrare 75,3 %UR

0520 0083

Certificat de calibrare umiditate DAkkS; 
higrometru electronic; puncte de calibrare 
11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C

0520 0206

Testo Smart App

•  Simplu și rapid: meniurile de măsurare pentru
numeroase aplicații oferă suport optim în
configurarea și efectuarea măsurătorilor

•  Prezentare grafică clară a valorilor măsurate, de
exemplu sub formă de tabel, pentru o interpretare
rapidă a rezultatelor

•  Crearea de rapoarte de măsurare digitale, inclusiv
cu fotografii, ca fișiere PDF/CSV la fața locului și
expedierea acestora prin e-mail

Descărcare gratuită 
pentru Android și IOS


