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A profi, kompakt mérőműszer a testo Smart Probes 

család tagja, mely okostelefonnal vagy táblagéppel együtt 

használható

Levegő páratartalom és hőmérsékletmérő, helységek és 

légcsatornák méréshez

Automatikus harmatpont és nedves hőmérséklet számítás

Mérési adatok kielemzése és továbbítása, a testo Smart 

Probes App segítségével

Helytakarékos megoldás, könnyű szállíthatóság

Páratartalom- és 
hőmérsékletmérő  
(okostelefonról működtethető)

testo 605i

A kicsi, és okos testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő 

műszer, a testo Smart Probes Applikáció segítségével 

beltéri helyiségek és légcsatornák megbízható páratartalom 

és hőmérséklet mérésére szolgál. A testo 405i hődrótos 

légsebességmérővel együtt használva, a hűtési és fűtési 

teljesítmény is meghatározható. Az okoskészülékre telepített 

testo Smart Probes Applikáció a mért értékek kijelzőről 

történő könnyű leolvashatóságot nyújtja. Az alkalmazással 

harmatpont és nedves hőmérséklet számítás is lehetséges. 

A mérési adatok grafikonos vagy táblázatos formában 

is megjeleníthetők, valamint e-mailben, PDF vagy Excel 

fájlformátumban továbbíthatóak.
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testo Smart Probes alkalmazás 
ingyenesen letölthető



testo 605i

Műszaki adatok / kiegészítők
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testo 605i
testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő 
(okostelefonról működtethető), elemekkel és 
gyári műbizonylattal.

Rend. sz. 0560 1605

Érzékelő típusa Kapacitív páratartalom

Méréstartomány 0 ... 100 %rH

Pontosság
±1 digit

±(1,8 %rH + a mé.é. 3 %-a) +25 °C-on
(5 ... 80 %rH)

Felbontás 0,1% rH

Érzékelő típusa NTC

Méréstartomány -20 ... +60 °C

Pontosság
±1 digit

±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

Felbontás 0,1 °C

Általános műszaki adatok

Kompatibilitási 
követelmény

iOS 8.3 vagy újabb verzió / Android 4.3 
vagy újabb verzió

Okoskészülék Bluetooth 4.0-val

Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C

Elem típus 3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam 250 óra

Méretek 243 x 30 x 24 mm

Érzékelő hossz: 100 mm

Garancia 2 év

testo Smart Probes App
Az alkalmazás segítségével okostelefonja vagy 
táblagépe egyszerre akár 6 testo Smart Probes 
érzékelő kijelzőjévé varázsolható. A mérőműszer 
működtetése, valamint a mérési értékek kijelzése 
helyfüggetlen, mivel a műszer, a Bluetooth kap-
csolaton keresztül kommunikáló, telefonjára vagy 
táblagépére letöltött alkalmazás segítségével mű-
ködik. Az alkalmazás továbbá mérési jegyzőkönyv 
létrehozására is alkalmas, mely fényképpel és 
egyéb észrevételeinek hozzáadásával e-mailben 
küldhető el. iOS és Android kompatibilis.

Kiegészítők Rend.sz.

testo Smart Case táska Klímatechnikai szetthez (érzékelők nélkül), habszivacs béléssel, a testo 805i, testo 410i, testo 
510i, testo 405i, testo 605i és testo 905i műszerek biztonságos tárolására és egyszerű szállítására. 
Mérete: 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Páratartalom kalibrálás, 3 kalibrálási ponton: 11%, 40% és 75% rH 28 0520 0166 

Páratartalom kalibrálás, 3 szabadon választható kalibrálási ponton: 10…90% rH 28 0520 0106 

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

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu


