
Pontos hőmérséklet-, pára- és nyomás mérés

Minden fontos paraméter egy pillanat alatt

Nagyméretű, jól leolvasható kijelző

Kalibrálás emlékeztető funkció (opció)

Pára-, hőmérséklet-
és nyomás mérés

testo 622 – Gyors és pontos
klímaellenőrzés

°C%rHhPa

A hőmérséklet- és páratartalom mérések mellett a testo 622 

műszerrel mérhetünk nyomást is, így ideális a beltéri 

légállapot mérésére. A nagyméretű kijelzőn leolvashatjuk az 

aktuális értékeket valamint a dátumot és időt is. Ez 

biztosítja a fontos paraméterek megjelenítését egy pillanat 

alatt. A testo 622 - különösen laboratóriumokban - ideális 

műszer a környezeti körülmények monitorozásra pl.

kalibrálásnál, vagy kísérletek felállításánál. A hosszú távon 

stabil pára érzékelő segítségével még évek múlva is 

garantáltan pontos mérési eredményeket kapunk. A 

praktikus kialakítás könnyed lehetőséget biztosít a falra 

akasztáshoz vagy az asztalra helyezéshez.  Időtakarékosság 

és felhasználóbarát működtetés: a műszer kalibrálása 

helyszínen elvégezhető csupán egy szoftver segítségével.

www.testo.hu



testo 622

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 622

Pára- és hőmérsékletmérő nyomás
kijelzéssel, gyári műbizonylattal,
elemekkel és rögzítő szerkezettel

Rend. sz. 0560 6220

Általános műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C

Mérési gyakoriság 10 mp

Üzemi hőmérséklet -10 ... +60 °C

Elem élettartam  12 Hónap

Súly 240 g (elemek nélkül)

Méretek 185 x 105 x 36 mm

Tartozékok Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

0554 6230Kalibráló- és jusztírozó szoftver  testo 622 és testo 623 műszerekhez, USB kábellel

0520 0206DAkkS páratartalom kalibrációs bizonylat

www.testo.hu
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Érzékelő típusok

NTC Testo kapacitív páraszenzor

Méréstart -10 ... +60 °C 0 ... 100 %rH

Pontosság ±1 digit ±0,4 °C
±2 %rH-nál +25 °C (10 ... 90 %rH)
±3 %rH (maradék tartomány)

Felbontás 0,1 °C 0,1 %rH

Piezo nyomás szenzor

300 ... 1200 hPa

±3 hPa

0,1 hPa

28 0520 0176Páratartalom kalibrálás, Páratartalom kalibrálás 11,3 %rH, 40,0 %rH és 75,3 %rH pontokon

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

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu




