
Légsebesség- és hőmérsékletmérő

40 mm-es beépített szárnykerék

Időbeli átlagképzés

HOLD funkció és max.-/min. értékek megjelenítése

Hőérzet számítás (érzékelt hőmérséklet)

testo 410-2 további előnyei: levegő páratartalom mérés a

hosszú távon stabil páraszenzorral

Légsebességmérő

testo 410 – Légsebességmérő
zsebméretben

m/s

°C

%rH

A testo 410-1 és testo 410-2 zsebméretű szárnykerekes 

légsebességmérők garantálják a pontos mérési 

eredményeket a légsebesség mérésekor. A kicsi, 

egyszerűen kezelhető testo 410-1 légsebesség- és 

hőmérsékletet mérő beépített 40mm-es szárnykerekes 

érzékelővel ideális az anemosztátok gyors, helyszíni 

mérésére. Időbeli átlagképzés funkció beállítható a

műszerben. A műszer megvilágított kijelzővel, védőfedéllel, 

csuklópánttal, és övtáskával garantálja a biztonságos 

használatot. A testo 410-2 a légsebesség és hőmérséklet 

mellett légnedvesség értékeket is mér. Ezáltal a levegő 

tulajdonságait megbízhatóan mérheti. Harmatpont és 

Wetbulb (nedves hőmérséklet) értékek automatikus 

kiszámítása és megjelenítése.

www.testo.hu

Ábra 1:1



testo 410

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 

53. Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 410-1

testo 410-2

Légsebesség és NTC szenzoros levegő
hőmérsékletmérő műszer; védőfedéllel, gyári
műbizonylattal, elemekkel

Szárnykerekes légsebesség mérő, beépített pára
és NTC szenzoros hőmérséklet érzékelővel,
védőfedéllel, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz. 0560 4101

Rend. sz. 0560 4102

Általános műszaki adatok

Méretek 133 x 46 x 25 mm (védőfedéllel)

Üzemi hőmérséklet -10 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70 °C

Védelem IP10

Elem típus 2 ceruzaelem AAA

Súly 110 g (védőfedéllel és elemekkel)

Mérési gyakoriság 0.5 mp

Garancia 2 év

Tartozékok Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

28 0520 0104

28 0520 0034

Légsebesség kalibrálás
Összes légsebesség érzékelőre, szabadon választható kalibrálási pontokon 0,2…30 m/s között

Légsebesség kalibrálás
Hődrótos-, szárnykerekes- és Prandtl csöves légsebességmérőkre,  5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s kalibrálási pontokon

www.testo.hu

Műszaki adatok testo 410-1/-2 testo 410-2

Érzékelő típusok szárnykerék

Méréstart 0,4 ... 20 m/s

Pontosság
±1 digit

±(0,2 m/s + 2% mért ért.)

Felbontás 0,1 m/s

NTC

-10 ... +50  °C

±0,5 °C

0,1 °C

Testo kapacitív páraszenzor

0 ... 100 %rH

±2,5 %rH (5 ... 95 %rH)

±0,1 %rH 

Elem élettartam  100 óra (általában kijelző megvilágítás nélkül) 60 óra (általában kijelző megvilágítás
nélkül)
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