
Măsurare optică a rotațiilor pe minut cu marcaj LED de 

măsurare 

Valori min./max.

Ecran de afișare cu iluminare

Capac de protecţie pentru depozitarea în condiţii de 

siguranţă

Include șnur pentru încheietură şi husă

Instrument pentru măsurarea 
rotațiilor pe minut

testo 460 – Instrument cu dimensiuni 
reduse pentru măsurarea rpm

rpm

Întotdeauna la îndemână, instrumentul de dimensiuni mici 

pentru măsurarea rotaţiilor pe minut, testo 460, măsoară 

optic numărul de rotaţii pe minut, de ex. la ventilatoare și 

arbori. Distanţa ideală până la obiectul măsurat este între 

10 şi 40 cm. Trebuie doar să atașați un marcaj reflectorizant 

(opțional) pe obiectul de măsurare, să îndreptați spotul de 

măsurare către acel marcaj şi să efectuați măsurătoarea. 

Valorile minime/maxime sunt afişate direct pe ecran la 

simpla apăsare a unui buton.

Cu ajutorul butonului Hold puteți citi în mod convenabil 

valorile măsurate. Ecranul iluminat permite citirea uşoară a 

valorilor chiar şi în condiţii de iluminare slabă. Instrumentul 

testo 460 este foarte mic, practic și ușor de utilizat. 

Capacul de protecție, șnurul pentru încheietură şi husa 

instrumentului asigură păstrarea în siguranţă a acestuia, 

oferind o durată de funcţionare deosebit de lungă.
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testo 460

Date tehnice / Accesorii

testo 460

Instrument de măsură a rotațiilor pe minut, 
include capac de protecție, șnur pentru 
încheietură, husă, baterii și certificat de 
calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 0460

Date tehnice generale

Temp. de depozitare -40 la +70 °C  

Temp. de operare 0 la +50 °C

Tip baterie 2 baterii AAA

Durată de viață a bateriei 20 ore (în medie, fără afişaj luminos)

Greutate 85 g (incl. baterii și capac de protecție)

Dimensiuni 119 x 46 x 25 mm (incl. capac de protecție)

Clasa de protecţie IP40

Unităţi de măsură rpm, rps

Interval de măsurare 0,5 sec.

Garanţie 2 ani
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Tip senzor optic

Domeniu de măsură

Acuratețe 
±1 cifră

Rezoluţie

100 la 29.999 rpm 

±(0,02 % din val. măs.)

0,1 rpm (100 la 999,9 rpm)
1 rpm (1.000 la 29.999 rpm)

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

0554 0493

0516 4007

Marcaje reflectorizante, auto-adezive (1 pachet = 5 bucăți x 150 mm lungime)

Husă instrument

0520 0114Certificat ISO de calibrare pentru rpm, puncte de calibrare la alegere între 10 și 99.500 rpm


