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We measure it.

Mini datalogger
Sıcaklık
Testo 174T

Ortam sıcaklık değerini görüntüleme

°C

Yüksek veri güvenliği
Büyük ekran
Bilgisayar üzerinde hızlı veri değerlendirme ve
dokümantasyon
IP65 ile su geçirmez
16,000 ölçüm değeri için ölçüm veri hafızası

Resim 1:1

Sıcaklık için mini datalogger, testo 174T, nakliye koşullarını

Geniş ölçüm aralığı ve kompakt tasarımı ile testo 174T,

izlemek için idealdir. Ürünlere, örneğin konteynırlarda ve

hemen hemen her sıcaklık kayıt işi için yetkili yardımcınızdır.

soğutulmuş odalarda yakın konumlandırmalıdır. Data logger
sıcaklığı devamlı, güvenli, göze çarpmayan şekilde izler.
Ücretsiz yazılım ComSoft Basic 5.0 testo 174 sayesinde
datalogger hızlıca programlanır ve kolayca analiz edilir.
Dahili NTC sensörü yüksek doğruluk anlamına gelmektedir.
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Testo 174T

We measure it.

Testo 174T mini datalogger;1-kanallı (sıcaklık
ölçümü), duvar montaj aparatı, pil (2 x CR 2032
lityum) ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

NTC

Ölçüm aralığı

-30 ... +70 °C

Hassasiyet
±1 basamak

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

Çözünürlük

0,1 °C

Genel teknik veriler
Ürün kodu 0572 1560

Kanallar

1 x dahili

Batarya tipi

2 lityum batarya (CR2032)

Pil ömrü

500 gün (15 dk ölçüm sıklığı, +25 °C)

Çalışma sıcaklığı

-30 ... +70 °C

Saklama sıcaklığı

-40 ... +70 °C

Set testo 174T

Boyutlar

60 x 38 x 18,5 mm

Koruma sınıfı

IP65

Testo 174T mini datalogger seti; 1 kanallı,
programlama ve loggerı okuma için USB arayüz,
duvar bağlantı aparatı, pil (2 x CR 2032 lityum) ve
kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ölçüm aralığı

1 dk - 24 sa

Hafıza

16.000 ölçüm değeri

Ürün kodu 0572 0561

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
testo 174T ve testo 174H veri kayıt cihazlarının programlama ve okunması için USB arayüzü

0572 0500

Lityum batarya CR 2032, düğme tipi (her bir veri kayıt cihazı için 2 adet pil sipariş ediniz)

0515 5028

ComSoft Basic 5.0, testo veri kaydedicilerin okunması için temel yazılım programı; aktarım fonksiyonunun yanı sıra
grafik ve tablo ölçüm değeri sunumu (kayıt olarak ücretsiz indirme işlemi istenmiyorsa)

0572 0580

ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte

0554 1704

ComSoft CFR 21 Part 11, CFR 21 Part 11 uyumlu testo veri kaydedicilerin gereksinimlerine göre yazılım

0554 1705

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık
Sabit kalibrasyon noktaları: -8, 0, +40°C

290520 0171

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu
Sabit kalibrasyon noktaları: +15,+25,+40

290521 1104

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sok.
Gayrettepe İş Mrk. C/Blok No:5/1
D: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: 0212 2 17 01 55
Faks: 0212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
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Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Testo 174T

Sensör tipi

0981 3814/cw/A/03.2012

Teknik bilgi / Aksesuarlar

