We measure it.

Ahşap/malzeme nemi
ölçüm cihazı
testo 606 – Cep tipi malzeme
nemi ölçümü

Ahşap nemi ölçümü

%

Yapı malzemelerinde ıslak noktaları bulmak için karakteristik
eğriler

°C

Ölçüm değerlerini okumak için Hold fonksiyonu
%RH

Ekran aydınlatması
testo 606-2'nin ek avantajları:
Sıcaklık ve hava nemi ölçümü
Çiğleşme noktası hesabı ve yaş termometre sıcaklığı

Resim 1:1

testo 606-1/-2; cep tipi, kullanımı kolay malzeme nemi

harcı, beton, alçı, anhidrit harçlar, kireç harcı ve tuğla

ölçüm cihazıdır. Malzeme nemi, ölçülen malzemenin

testo 606-2; malzeme nemine ek olarak, ortam hava

karakteristik eğrileri kullanılarak yüzdesel olarak

sıcaklığını ve nemini de ölçer. Çiğleşme noktası hesabı ve

görüntülenir. Karakteristik eğriler; kayın, ladin, karaçam,

yaş termometre sıcaklığı ölçümü de mevcuttur. Taşıma

meşe, çam, akçaağaç içindir. Yapı malzemelerinde ıslak

askısı, kemere tutturma kiti, koruyucu başlık ile cihaz daha

noktaları bulmak için karakteristik eğriler ayrıca; çimento

dayanıklı hale gelmiştir.
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testo 606

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Genel teknik veriler

testo 606-1

Çalışma sıcaklığı

testo 606-1; ahşap ve malzeme nemi ölçer,
koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü
ile birlikte

Ürün kodu 0560 6060

-10 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı

-40 ... +70 °C

Boyutlar

119 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık ile birlikte)

Batarya tipi

2 AA batarya

Ölçüm sıklığı

1 sn

Ağırlık

90 g (koruyucu başlık ve batarya ile birlikte)

Koruma sınıfı

IP20

testo 606-2
testo 606-2; entegre nem ölçümü ve NTC hava
termometresi ile ahşap ve malzeme nem ölçüm
cihazı, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyon
protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 6062

Teknik bilgi

testo 606-1/-2

testo 606-2

Sensör tipleri

Malzeme nemi (iletkenliğe
bağlı)

NTC

Testo nem sensörü, kapasitif

Ölçüm aralığı

0 ... 50 %

-10 ... +50 °C

0 ... 100 %RH

Doğruluk
±1 dijit

±1 %

±0.5 °C

±2.5 %RH (5 ... 95 %RH)

Çözünürlük

0.1

0.1 °C

0.1 %RH

Pil ömrü

200 sa (ortalama, ekran
aydınlatması olmadan)

130 sa (ortalama, ekran aydınlatmasız)

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
testo 606-1 için: Yedek elektrodlar (1 çift)
testo 606-2 için: Yedek elektrodlar (1 çift)

0192 5348

ISO kalibrasyon sertifikası nem, kalibrasyon noktaları +25°C'de 11.3%RH ve 75.3%RH ; her kanal/cihaz için

0520 0076

ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık; sıcaklık veri kayıt cihazı; kalibrasyon noktaları -8°C; 0°C; +40°C her kanal için/cihaz

0520 0171

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 217 01 55
Faks : +90 212 217 02 21
Email : infotesto@testo.com.tr
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0192 5358

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ürün kodu

0981 9684/msp/A/01.2012

Aksesuarlar

