Comparație produse
Instrumente de măsură
multifuncționale

testo 480
Conexiuni sonde

3 sonde digitale (cu cablu)
2 termocuple tip K
Senzor presiune diferențială

testo 440 dP

Senzor integrat de presiune
diferențială
Sonde cu cablu fix (digitale, tip K,
NTC)
Sonde Wireless

testo 440

3 sonde digitale (1 cu cablu)
2 sonde digitale (1 cu cablu)
1x cu Bluetooth)
1x cu Bluetooth)
termocuplă tip K
termocuplă tip K
Presiune diferențială

testo 435-4

testo 435-2

sondă analog (cu cablu)
termocuplă
Presiune diferențială

sondă analogică (cu cablu)
termocuplă

–
Digital

–

–

Digital

Digital

Analog

Analog

cu Bluetooth

cu Bluetooth

sondă radio

sondă radio

–

–

Este necesar soft pentru
analiza valorilor stocate

Este necesar soft pentru
analiza valorilor stocate

Concept de calibrare inteligent
Doar sondele trebuie calibrate.
Astfel puteți continua măsurarea cu
instrumentul, mânerul și o altă sondă.
Gestionarea datelor de măsurare
Memorie internă

Este necesar soft pentru
analiza valorilor stocate

Transfer valorilor măsurate la PC
Software pentru calculator, pentru
analiza, arhivarea și documentarea
datelor de măsură

–

–

Protocoale de măsurare personalizate
(inclusiv logo-ul propriu)

–

–

–

–

–

–

–

–

Imprimantă (opțional)
Meniuri de măsurare stocate

Măsurarea cu tub Pitot

–

–

–

–

Măsurarea cu pâlnie la grile
Masurarea debitului volumic
cu factor K (presiunea diferențială)
Măsurarea gradului de turbulență
conform EN 7730

Nu măsoară tirajul

Nu măsoară tirajul

Măsurarea WBGT
conform DIN 33403 și ISO 7243

–

–

–

–

Măsurarea PMV/PPD
conform ISO 7730

–

–

–

–

Măsurarea NET (Normal Effective
Temperature) conform EN 33403

–

–

–

–

–

–

Detectare risc apariție mucegai

–

Determinare entalpie

–

Date tehnice

–

–

Alimentare

Baterie reîncărcabilă Li-Ion

3x AA

3x AA

3x AA

3x AA

Dimensiuni

235 x 81 x 39 mm

154 x 65 x 32 mm

154 x 65 x 32 mm

220 x 74 x 46 mm

220 x 74 x 46 mm

435 g

250 g

250 g

428 g

428 g

Afișaj grafic color

Greutate
Magneți de prindere
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Măsurarea debitului volumic conform
EN 12599 (include incertitudinea de
măsurare)

Subiect supus modificărilor, fără notificare în

Masurarea debitului volumic

