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Termékadatlap
testo Smart Probes – 
légtechnikai szett

Praktikus, professzionális mérőműszerek a Testo Smart Probes 

műszercsaládjából, okostelefon/táblagép-vezérléssel

Levegő- és felületi hőmérséklet, páratartalom, légsebesség

és térfogatáram mérésére

Alkalmazás-specifi kus menük: térfogatáram mérés 

légcsatornákban és anemosztátoknál, penészkockázat 

felderítés, egyszerű, képes dokumentáció, infra 

hőmérsékletméréssel és mérési pont jelzéssel

Mérési adatok kijelzése grafi konon vagy táblázatban

Mérési adatok elemzése és továbbítása 

testo Smart Probes applikáció

Praktikus testo Smart Case műszertáska

testo Smart Probes – légtechnikai szett

A praktikus légtechnikai szett négy applikáció-vezérelt műszert 

tartalmaz a klímatechnikusok által elvégzett leggyakoribb 

mérésekhez. A műszerek a következők: testo 405i hődrótos 

légsebességmérő, testo 410i szárnykerekes légsebességmérő, 

testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő, testo 805i infra 

hőmérsékletmérő. A műszerek okostelefonnal vagy táblagéppel 

együtt használva alkalmasak levegő- és felületi hőmérséklet, 

páratartalom, légsebesség, valamint térfogatáram mérésére is 

klíma- és légtechnikai rendszereken és azok környezetében. 

A mért adatok kényelmesen leolvashatók az okostelefonra 

telepített Smart Probes applikáción. Az applikációban

a mérési paraméterek egyetlen érintéssel törölhetők, adhatók 

hozzá, vagy rendezhetők (pl. hőmérséklet és páratartalom). 

A megjelenített paraméterek könnyedén válthatók. Továbbá,

az applikáció alkalmazás-specifi kus menüjei (mint pl. penészjelzés, 

térfogatáram számítás légcsatornákban és anemosztátoknál) 

a különböző mérési feladatokat is nagyban leegyszerűsíti. 

A mérési jegyzőkönyv továbbítható közvetlenül e-mailben PDF 

vagy Excel táblázat formájában. A kompakt testo Smart Case 

műszertáskával kényelmesen szállíthatók a műszerek, így azok 

mindig kéznél lehetnek.

%RH

m/s

°C

Bluetooth® 

+ applikáció
testo Smart Probes applikáció 
Díjmentesen letölthető

testo 405i hődrótos légsebességmérő
testo 410i szárnykerekes légsebességmérő
testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő
testo 805i infra hőmérsékletmérő 
testo Smart Case műszertáskában



www.testo.hu

19
88

 1
87

4/
m

sp
/I/

03
.2

01
9

A
 m

űs
za

ki
 a

da
to

k 
vá

lto
zt

at
ás

án
ak

 jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
k,

 a
z 

es
et

le
ge

s 
ny

om
da

i 
hi

bá
ké

rt
 fe

le
lő

ss
ég

et
 n

em
 v

ál
la

lu
nk

. A
 k

ia
dv

án
yb

an
 s

ze
re

pl
ő 

ké
pe

k 
ill

us
zt

rá
ci

ók
.

testo Smart Probes – légtechnikai szett
testo 405i / testo 410i / testo 605i / testo 805i / testo Smart Case műszertáska

Műszaki adatok / kiegészítők

testo Smart Probes – 
légtechnikai  szett
testo Smart Probes klímatechnikai szett a 
klíma- és légtechnikai rendszereken végzett 
mérésekhez. Tartalma: testo 405i, testo 
410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart 
Case műszertáska (légtechnika), elemek, 
gyári műbizonylat

Rend. sz.: 0563 0003 10

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i
Érzékelő típus Hődrótos Szárnykerekes Páratartalom – kapacitív Infra

Méréstartomány 0 ... 30 m/s 0,4 ... 30 m/s 0 ... 100 %RH -30 ... +250 °C
Pontosság 
±1 digit

±(0,1 m/s + a m. ért. 
5%-a) 
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + a m. ért. 
5%-a) 
(2 ... 15 m/s)

±(0,2 m/s + a m. ért. 
2%-a) 
(0,4 ... 20 m/s)

±3,0% RH (10 ... 35% RH)
±2,0% RH (35 ... 65% RH)
±3,0% RH (65 ... 90% RH)
±5 %RH (< 10 %RH vagy > 90 
%RH)
+25 °C-on

±1,5 °C vagy a m. ért. 
±1,5%-a 
(0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Felbontás 0,01 m/s 0,1 m/s 0,1 %RH 0,1 °C
Érzékelő típus NTC NTC NTC

Méréstartomány -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Pontosság (±1 digit) ±0,5 °C ±0,5 °C ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)

±0,5 °C (0 ... +60 °C)
Felbontás 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Kompatibilitás iOS 8.3 / Android 4.3 vagy újabb szükséges

Bluetooth 4.0 vagy újabb
Bluetooth® hatótáv akár 15 m akár 15 m akár 100 m akár 15 m
Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C
Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C
Elem típus 3 AAA elem
Elem élettartam 15 óra 130 óra 150 óra 30 óra
Méretek 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

400 mm-ig kihúzható 
teleszkóp

40 mm-es szárnykerék 
átmérő

73 mm szondaszár

Optikai arány 10:1
Lézerjelölő Diffraktív optika 

(Lézer kör)
Emissziós tényező 0,1 ... 1,0 állítható

testo Smart Probes applikáció
Az applikációval egyszerre akár 6 érzékelő által mért 
értéket is megjeleníthet okostelefonján/táblagépén. 
A műszerek vezérlése és az értékek kijelzése 
mind az applikációval lehetséges, mely Bluetooth 
kapcsolattal kommunikál a mérőműszerekkel – akár 
nagyobb távolságok esetén is. Az applikáció továbbá 
használható jegyzőkönyvek készítéséhez, melyekhez 
fotók és megjegyzések is adhatók, valamint 
továbbíthatók e-mailben. iOS és Android operációs 
rendszerekhez.

Kiegészítők Rend. sz.:

NAH Felületi hőmérséklet kalibrálás 60/120/180 °C 28 0520 0071
NAH Páratartalom kalibrálás 11/40/75 %RH 28 0520 0166

NAH Páratartalom kalibrálás 3 ponton (5…95) %RH 28 0520 0106
NAH Légsebesség kalibrálás 4 ponton (0,2…30) m/s 28 0520 0104

NAH Légsebesség kalibrálás 5/10/15/20 m/s 28 0520 0034
NAH Légsebesség kalibrálás 1/2/5/10 m/s 28 0520 0004

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu


