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Ürün broşürü

Ahşap neminin hassas ölçümü

Yapı malzemelerinde ıslak noktaları bulmak için karakteristik 

eğriler

Ölçüm değerlerinin rahat okunması için Hold fonksiyonu

Ekran aydınlatması

testo 606-2 ek avantajları:  

Çiğlenme noktası hesaplaması ve yaş termometre dahil 

olmak üzere ortam havasındaki sıcaklık ve nemin ölçümü.

Ahşap/malzeme nemi 
ölçüm cihazı

testo 606 – Cep tipi malzeme 
nemi ölçümü

%

°C

%RH

testo 606-1/-2, özellikle kullanışlı ve kullanımı kolay, cep 

boyutunda bir malzeme nemi ölçüm cihazıdır. Malzeme 

nemi, kayıtlı malzeme karakteristik eğrileri aracılığıyla 

ağırlıkça yüzde olarak doğrudan gösterilir. Ahşap nemi 

ölçümü için kayın, ladin, karaçam, meşe, çam ve akçaağaç 

için karakteristik eğriler mevcuttur. Yapı malzemelerindeki 

ıslak noktaları tespit etmek için, eğriler ek olarak çimento 

şapı, sıva, anhidrit şap, çimento harcı, kireç harcı ve tuğla 

için saklanır. 

testo 606-2, malzeme nemine ek olarak hava nemi ve 

sıcaklığı ölçer. Bu, örneğin kurutma koşullarının sahada 

hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlar. Klipsli 

koruyucu başlık, bilek kayışı ve kemer tutucu, testo 606-1/-

2'nin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 606-1

testo 606-2

Sipariş no. 0560 6060

Sipariş no. 0560 6062

Genel teknik bilgi

Çalışma sıcaklığı -10 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -40 ... +70 °C

Boyutlar 119 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık dahil)

Batarya tipi 2 AAA mikro batarya

Ölçüm sıklığı 1 sn

Ağırlık 90 g (koruyucu başlık ve piller dahildir)

Koruma sınıfı IP20

Ölçüm cihazı için aksesuarlar Sipariş no.

0192 5358testo 606-1 için: Yedek elektrotlar (1 çift)

0192 5348

0516 4007

0520 0076

0520 0181

0520 0406

testo 606-2 için: Yedek elektrotlar (1 çift)

Kemer tutucu

testo 606-2 için: ISO kalibrasyon sertifikası nem, kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH +25 °C/+77 °F'de;  
kanal/cihaz başına

testo 606-2: ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık; sıcaklık datalogger; kalibrasyon noktaları -8°C; 0°C;  
+40°C kanal/cihaz başına

ISO kalibrasyon sertifikası ahşap nemi

Teknik bilgi testo 606-1/-2

Teknik bilgi testo 606-2

Sensör tipleri Malzeme nemi (iletkenliğe göre)

Ölçüm aralığı ağırlıkça %8.8 ila 54.8 
kayın, ladin, karaçam, huş, kiraz, ceviz

ağırlıkça %7.0 ila 47.9 
meşe, çam, akçaağaç, dişbudak, douglas 
göknarı, meranti

ağırlıkça %0.9 ila 22.1 
çimento şapı, beton

ağırlıkça %0.0 ila 11.0 
susuz şap

ağırlıkça %0.7 ila 8.6 
çimento harcı

ağırlıkça %0.6 ila 9.9 
kireç harcı, sıva

ağırlıkça %0.1 ila 16.5 
tuğla

Doğruluk  
±1 dijit

Çözünürlük 0.1

NTC

-10 ... +50  °C

±0.5 °C

0.1 °C

Testo nem sensörü, 
kapasitif

0 ... 100 %RH

±2.5 %RH*  
(5 ... 95 %RH)

0.1 %RH

Batarya ömrü 200 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)

Sensör tipleri

Ölçüm aralığı

Doğruluk  
±1 dijit

Çözünürlük

Batarya ömrü 130 sa (ortalama, ekran aydınlatması olmadan)

±1 %

testo 606-1 ahşap ve malzeme nemi ölçer, 
koruyucu başlık, batarya, kemer tutucu ve 
kalibrasyon protokolü, VDI 4206 sayfa 4'e göre 
parça odun için TÜV izni

testo 606-2 ahşap ve malzeme nemi ölçer, 
entegre nem ölçümü ve NTC hava termometresi 
ile, koruyucu başlık, batarya, kemer tutucu ve 
kalibrasyon protokolü, VDI 4206 sayfa 4'e göre 
parça odun için TÜV izni

* Lütfen kullanım kılavuzundaki nem için ek doğruluk bilgilerine bakın.


