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Yüksek seviyedeki veri güvenliği

Geniş, kolay okunur ekran

1 milyon ölçüm değeri için geniş hafıza

3 yıla kadar pil ömrü

USB kablosu veya SD kart üzerinden veri aktarımı

Sabit harici kapasitif nem sensörü

Datalogger

Sıcaklık ve nem

testo 175 H1

°C

%RH

td

g/m³

testo 175H1; harici nem probu sayesinde kısa bir reaksiyon

süresi içinde ölçüm gerçekleştirebilen (tepki), çalışma

alanları ve depolarda uzun süreli profesyonel sıcaklık ve

nem izleme için ideal bir veri kayıt cihazıdır. Harici problar,

gövde içine monte edilmiş problara göre daha hızlı tepki

süreleri sayesinde öne çıkarlar. Ücretsiz ComSoft Basic

yazılımı, veri kayıt cihazının kolay veri analizi sağlamasının

yanı sıra hızlı programlama sağlar. Enerji tasarrufu binalar

için önemli bir konudur. Testo 175 H1 sıcaklık ve nem

değerlerini sürekli kaydeder ve ekranda çiğleşme noktasını

göstererek havalandırma ve hava değişimi için gerekli

vurguyu yapar böylece iç mekan ikliminin izlenmesini sağlar.
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We measure it.
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testo 175 H1 We measure it.

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.
Fulya Mah. Vefa Deresi Sok.

Gayrettepe İş Mrk. C Blok No:5/1
D: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul

Tel: 0212 217 01 55
Faks: 0212 217 02 21

E-mail: infotesto@testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 175 H1

testo 175 H1, çift kanallı sıcaklık ve nem veri
kayıt cihazı, harici nem sensörü ile (NTC /
kapasitif  nem sensörü); duvara montaj kiti, kilit,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0572 1754

Genel teknik veriler

Kanallar 2 x dahili (bağ)

Batarya tipi 3 x AIMn Tip AAA veya Energizer

Pil ömrü 15 dk. ölçüm aralıklarıyla 3 yıl

Çalışma sıcaklığı -20 ... +55 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +55 °C

Boyutlar 149 x 53 x 27 mm

Koruma sınıfı IP54

Ölçüm aralığı  10 sn - 24 sa

Hafıza 1 milyon ölçüm değeri

Aksesuarlar Ürün kodu

0449 0047testo 175 ve testo 176 veri kayıt cihazlarını bilgisayara bağlamak için kablo, Mini-USB'den USB'ye

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

290520 0171

290521 1104

290521 2102

290520 2104

SD card - testo 175 ve testo 176 veri kayıt cihazlarından ölçüm verilerini toplamak için; 2 GB; -20°C 'ye kadar uygulama aralığı

testo 175 çalınmaya karşı duvar sabitleme aparatı (siyah)

testo 175 için pil
-10 °C'ye kadar uygulama aralığı, alkali manganez microcell AAA (her veri kayıt cihazı siparişi başına 3 batarya)

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)

testo 175 için batarya -10 °C'ye kadar uygulama aralığı , Energizer L92 microcells
AAA  (veri kayıt cihazı başına 3 pil)

ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte

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

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

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

TÜRKAK Datalogger Nem Kalibrasyonu
Sabit kalibrasyon noktaları: : %30 ve 40°C, %50 ve 25°C, %70 ve 15°C

ISO kalibrasyon sertifikası, Nem
Sabit kalibrasyon noktaları: 30, 50, 70 %RH

www.testo.com.tr
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Sensör tipleri

NTC Testo nem sensörü, kapasitif

Ölçüm aralığı -20 ... +55 °C 0 ... 100 %RH*

Hassasiyet ±1 basamak ±0.4 °C (-20 ... +55 °C) ±2 %RH (2 ... 98 %RH) at +25 °C

Çözünürlük

* Yoğuşmalı ortamlar için değildir. Yüksek nemdeki sürekli uygulamalar için (>80 %RH  ≤30 °C 'de >12 h veya >60 %RH  >30 °C de >12 h
uygulamalar için)

0.1 °C

Hesaplanan parametre td

-40 ... +50 °Ctd

+0.03 %RH/K

0.1 %RH 


