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Ürün broşürü
testo 440 set

Uzun süreli ölçümler için yapılandırılmış ölçüm menüsü

Zorlu ortamlarda güvenli kullanım için laboratuvar camından 

(Duran) değiştirilebilir prob kaplaması

Doğru ölçüm sonuçları için Pt100 sensör

Esnek veri aktarımı için dahili veri depolama ve USB port

Çok yönlü uygulamalar için geniş bir dijital prob portföyü ile 

genişletilebilir

testo 440
Laboratuvar seti

Zorlu ortamlarda sıcaklık ölçümü

Laboratuvardaki sıcaklıkları güvenilir ve hassas bir şekilde 

ölçmek ve belgelemek için Pt100 probu içeren testo 440 

laboratuvar setini kullanın. Kaplaması denenmiş ve test 

edilmiş Duran laboratuvar camından yapılmış laboratuvar 

probu, özellikle aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygundur.

testo 440 hava hızı ve IAQ ölçüm cihazı, bağlı probları 

otomatik olarak algılar ve depolanan, yapılandırılmış 

ölçüm menüleri çok çeşitli uygulamalarda çalışmanızı 

oldukça kolaylaştırır. Diğer şeylerin yanı sıra klima ve 

havalandırma sistemlerini en uygun şekilde ayarlamak için 

de kullanabilirsiniz.

testo 440’a paralel olarak en fazla üç prob bağlanabilir: 

Bir Bluetooth® probu, bir kablolu prob ve termokupıl K 

tipi bağlantılı bir sıcaklık probu. Ölçüm cihazına ek olarak, 

laboratuvar seti ayrıca bir kablolu Pt100 laboratuvar probu 

ve bir çanta içerir.

°C

Çok çeşitli Bluetooth® ve 

kablolu problarla uyumludur.
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testo 440 laboratuvar seti

testo 440’ın tüm prob ve aksesuar seçimlerini testo 440 ürün broşüründen veya www.testo.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

Teslimat kapsamı
-  testo 440 hava hızı & IAQ ölçüm cihazı, 3x AA batarya, USB kablo ve 

kalibrasyon protokolü (0560 4401)

-  Cam kaplı dijital Pt100 laboratuvar probu (0618 7072)

- testo 440 ve 1 prob için çanta

Sipariş no. 0563 4412

Teknik bilgi Ölçüm aralığı Doğruluk
Çözünür-
lük

Dijital prob

Cam kaplı dijital Pt100
laboratuvar probu 200 mm

Ø 6
mm

-50 ... +400 °C ±(0.3 °C + 0.3 % ölç.değ.) (-50 ... +300 °C)
±(0.4 °C + 0.6 % ölç.değ.) (+300.01 ... +400 °C)

0.01 °C

testo 440

testo 440 hava hızı & IAQ ölçüm cihazı
Bağlanabilir problar:  
1x kablolu dijital prob ya da
1x sıcaklık NTC TUC,  
1x dijital Bluetooth® probu ya da 
Testo Akıllı Problar,  
1x sıcaklık TC K tipi

Genel teknik bilgi testo 440 Pt100 laboratuvar probu

Veri iletimi Bluetooth®, USB port

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C -5 ... +45 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +50 °C -20 ... +60 °C

Boyutlar 154 x 65 x 32 mm 200 x 6 mm

Kablo uzunluğu 1.6 m

Ağırlık 250 g 160 g


