Ürün broşürü
testo 400

Çok amaçlı iç hava
kalitesi ölçüm cihazı
testo 400 - iç hava kalitesi
profesyonelleri için çok
fonksiyonlu ölçüm cihazı
AkıllıDokunma

İç hava kalitesi ile ilgili tüm parametreleri ölçer: Akış, sıcaklık,
nem, basınç, aydınlatma şiddeti, radyan ısı, türbülans, CO₂ ve
CO

°C

CO

% RH

CO2

Yüksek kaliteli dijital problar ve akıllı kalibrasyon konsepti

m/sn

Lüks

Ölçüm değerlerinin doğrudan müşterinin sahasında
belgelenmesi, e-posta ile gönderilmesi veya testo DataControl
bilgisayar yazılımını kullanarak detaylı analizi

hPa

Yüksek doğruluklu, konumdan bağımsız ve entegre fark basınç
sensörü

Akıllı ve kolay anlaşılır ölçüm programları:
- EN ISO 12599 ve ASHRAE 111’e göre HVAC şebeke ölçümü
- EN ISO 7730 ve ASHRAE 55’e göre PMV/PPD
- EN ISO 7730 ve ASHRAE 55’e göre çekiş ve türbülans
derecesi
- DIN 33403 ve EN ISO 7243’e göre WBGT ölçümü, DIN
33403’e göre NET ölçümü

testo 400 iç hava kalitesi profesyonelleri için çok fonksiyonlu
ölçüm cihazıdır; tüm iç hava kalitesi parametrelerinin tek bir cihazla ölçülmesini, belgelendirilmesini ve analiz edilmesini
sağlar. Avantajlarınız:
- Kayıtlı ölçüm menüleri ve ölçüm değerlerinin trafik ışığı

Kapsamlı seçenekli Bluetooth®
ve kablolu problar ile uyumludur.

- Prob kafalarını cihazı yeniden başlatmaya gerek kalmadan
değiştirebilme - zaman kaybı olmadan kolay kullanım
- Sıfır hatalı görüntüleme için altı adede kadar ölçüm noktasında
ölçüm cihazından ve ayar işlevinden bağımsız prob kalibrasyonu - daha az aksama süresi ve yüksek hassasiyetli ölçümler

prensibine göre değerlendirilmesiyle, hatasız ölçümler için

Klima ve havalandırma sektöründeki danışmanlar, uzmanlar, tek-

akıllı destek

nik servis sağlayıcılar veya servis teknisyenleri olarak testo 400,

- Ölçüm noktaları da dahil olmak üzere, müşteriyle ilgili tüm verilerin doğrudan cihazdan yönetilmesi ve sahada verimli çalışma
- Fotoğraflar, yorumlar ve kendi logonuz da dahil olacak şekilde

ölçümlerinizin akıllı performansında sizi destekler. Endüstriyel
üretim ve imalat proseslerindeki ilgili kalite parametreleri de, testo
400 kullanılarak güvenilir ve doğru şekilde kontrol edilebilir.

doğrudan yerinde dokümantasyon sağlayarak ölçüm değerlerini
tamamlama, gönderme; bir sonraki işe daha hızlı geçiş yapma
imkanı

www.testo.com.tr

testo 400

Teknik bilgi

Fark basınç (entegre)

Genel teknik bilgi

Ölçüm aralığı
Doğruluk (±1 basamak)

-100 ... +200 hPa
±(0,3 Pa ± ölç. değ.%1’i) (0 ... 25 hPa)
±(0,1 hPa + ölç. değ. %1,5’i) (25,001 ... 200 hPa)

Çözünürlük

0,001 hPa

Mutlak basınç (entegre)

Prob bağlantıları
Arayüzler
Çalışma sıcaklığı

-5 ... +45 °C

Saklama sıcaklığı

-20 ... +60 °C
Şarj edilebilir li-iyon pil
(5550 mAh)

-700 ... +1100 hPa

Doğruluk (±1 basamak)

±3 hPa

Pil ömrü

Çözünürlük

0,1 hPa

Ekran

Sıcaklık NTC (uygun probla)
Ölçüm aralığı

-40 ... +150 °C

Hafıza

0,1 °C

Ağırlık

Sıcaklık TC K tipi (Uygun probla)
Ölçüm aralığı

-200 ... +1370 °C

yaklaşık 10 saat sürekli çalışma
5,0 inç HD dokunmatik ekran
1280 x 720 piksel çözünürlük

Kamera

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)
± ölçülen değerin %0,5’i (kalan ölçüm
aralığı)

Çözünürlük

Doğruluk (±1 basamak)

Bluetooth®, WLAN, USB

Güç kaynağı

Ölçüm aralığı

Doğruluk (±1 basamak)

4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TC K tipi

Ana kamera: 8,0 MP
Ön kamera: 5.0 MP
2 GB (yaklaşık 1.000.000 okumaya karşılık
gelir)

Koruma sınıfı
Boyutlar

IP40
210 x 95 x 39 mm

±(0,3 °C + ölçülen değerin %0,1’i)

Çözünürlük

510 g

*TUC bağlantısı (Testo Universal Connector - Testo Çok Amaçlı Soket): Sabit kablolu
dijital problar ve NTC probların bağlanması için.

0,1 °C

Sipariş verileri

testo 400

İç hava kalitesi (IAQ)
datalogger’ı

testo 400 çok amaçlı iç hava kalitesi
ölçüm cihazı, hacimsel debi ölçümü
için taşıma çantası, bağlantı hortumu,
USB kablolu adaptör ve kalibrasyon
protokolü

Uzun süreli ölçümler için testo 400 IAQ
datalogger, USB kablolu adaptör ve
kalibrasyon protokolü

Sipariş no. 0560 0400

Sipariş no. 0577 0400

testo 400

Setler için sipariş verileri

Isıtmalı tel problu testo 400 hava akış seti
- testo 400 çok amaçlı iç hava kalitesi ölçüm cihazı, hacimsel debi ölçümü
için taşıma çantası, silikon hortumlar, USB kablolu adaptör ve kalibrasyon
protokolü dahil
- Bluetooth®‘lu ısıtmalı tel prob, sıcaklık ve nem sensörü ile (ısıtmalı tel
prob kafası, teleskop (1,0 m’ye kadar uzatılabilir) tutma kolu adaptörü ve
Bluetooth® tutma kolu), 4 x AA pil ve kalibrasyon protokolü dahil
- Pervane prob kafası (Ø 100 mm), sıcaklık sensörü ve kalibrasyon protokolü
dahil
- Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık prob kafası, kalibrasyon protokolü dahil
- Pervane probları bağlamak için 9
 0° açı (Ø 100 mm)

Sipariş no. 0563 0400 71

16 mm pervane problu testo 400 hava akış seti
- testo 400 çok amaçlı iç hava kalitesi ölçüm cihazı, hacimsel debi ölçümü
için taşıma çantası, silikon hortumlar, USB kablolu adaptör ve kalibrasyon
protokolü dahil
- Bluetooth®‘lu pervane prob (Ø 16 mm), sıcaklık sensörü (16 mm pervane prob
kafası, teleskop (1,0 m’ye kadar uzatılabilir) tutma kolu adaptörü ve Bluetooth®
tutma kolu), 4 x AA pil ve kalibrasyon protokolü dahil
- Pervane prob kafası (Ø 100 mm), sıcaklık sensörü ve kalibrasyon protokolü
dahil
- Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık prob kafası, kalibrasyon protokolü dahil
- Pervane probları bağlamak için 9
 0° açı (Ø 100 mm)

Sipariş no. 0563 0400 72

Tripodlu testo 400 iç hava kalitesi ve konfor seti
- testo 400 çok amaçlı iç hava kalitesi ölçüm cihazı, silikon hortumlar, USB
kablolu adaptör ve kalibrasyon protokolü dahil
- Bluetooth®‘lu CO₂ probu, sıcaklık ve nem sensörü ile (CO₂ prob kafası ve
Bluetooth® tutma kolu), 4 x AA pil, masa ayağı ve kalibrasyon protokolü
- Sabit kablolu türbülans probu, kalibrasyon protokolü ile
- Sabit kablolu küre termometre Ø 150 mm, TC K tipi,
radyan ısıyı ölçmek için
- Konfor seviyesi ölçümü için tripod, katlanır stand, montaj kolu, 4 x prob askısı,
çanta dahil

Sipariş no. 0563 0401

testo 400

Dijital akış probları

Prob tipi

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

Çözünürlük

Sipariş
no.

Dijital akış probları
Bluetooth® özellikli ısıtmalı tel prob,
sıcaklık ve nem sensörü dahil

0635 1571

570 ... 1000 mm
Ø 16 mm

Isıtmalı tel prob, sabit kablo, sıcaklık ve
nem sensörü dahil

Ø 9 mm
570 ... 1000 mm
Ø 9 mm

Ø 16 mm

Isıtmalı tel prob kafası, sıcaklık ve nem
sensörü dahil

0 ... 50 m/sn
-20 ... +70 °C
%5 ... 95 RH
700 ... 1100 hPa

1)

230 mm
Ø 9 mm

Bluetooth® özellikli pervane prob,
sıcaklık sensörü dahil

0,01 m/sn
0,1 °C
%0,1 RH
0,1 hPa

Pervan probu (Ø 16 mm), sabit kablo,
sıcaklık sensörü dahil

0635 1572

0635 1570

0635 9571

570 ... 1000 mm
Ø 16 mm

Ø 16 mm
570 ... 1000 mm

Ø 16 mm

Pervane prob kafası (Ø 16 mm),
sıcaklık sensörü dahil

±(0,03 m/sn + ölç. değ.
%4’ü)
(0 ... 20 m/sn)
±(0,5 m/sn + ölç. değ. %5’i)
(20,01 ... 30 m/sn)
±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8°C (-20 ... 0 °C)
±%3,0 RH (%10 ... 35 RH)
±%2,0 RH (%35 ... 65 RH)
±%3,0 RH (%65 ... 90 RH)
±%5 RH (kalan ölçüm aralığı)
±3 hPa

Ø 16 mm

0,6 ... 50 m/sn
-10 ... +70 °C

1)

±(0,2 m/sn + ölç. değ. %1’i)
(0,6 ... 40 m/sn)
±(0,2 m/sn + ölç. değ. %2’si)
(40,1 ... 50 m/sn)
±1,8°C

0635 9572
0,1 m/sn
0,1 °C

0635 9570

230 mm
Ø 16 mm

Isıtmalı tel prob, sabit kablo, sıcaklık
sensörü dahil

0 ... 30 m/sn
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/sn + ölç. değ.%4’ü)
(0 ... 20 m/sn)
±(0,5 m/sn + ölç. değ.%5’i)
(20,01 ... 30 m/sn)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/sn
0,1 °C
0,1 hPa

0635 1032

Isıtmalı tel prob (Ø 7.5 mm),
sabit kablo, sıcaklık sensörü dahil

0 ... 20 m/sn
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0.03 m/sn + 5% ölç.değ.)
(0 ... 20 m/sn)
±0.5 °C
±3 hPa

0.01 m/sn
0.1 °C
0.1 hPa

0635 1026

Hot bulb prob (Ø 3 mm),
sabit kablo, sıcaklık sensörü dahil

0 ... 10 m/sn
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0.03 m/sn + 5% ölç.değ.)
(0 ... 10 m/sn)
±0.5 °C
±3 hPa

0.01 m/sn
0.1 °C
0.1 hPa

0635 1051

0,6 ... 50 m/sn

±(0,2 m/sn + ölç. değ. %1’i)
(0,6 ... 40 m/sn)
±(0,2 m/sn + ölç. değ. %2’si)
(40,1 ... 50 m/sn)

0,1 m/sn

0635 9532

0 ... 5 m/sn
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,02 m/sn + ölç. değ. %5’i)
(0 ... 5 m/sn)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/sn
0,1 °C
0,1 hPa

0635 1052

300 ... 850 mm
Ø 9 mm

Ø 12 mm

Pervane prob (Ø 16 mm), sabit kablo

300 ... 850 mm
Ø 12 mm

Ø 16 mm

Çeker ocak probu, sabit kablo

150 mm

(DIN EN 14175-3 / -4’e göre laboratuvar
ekstraktörlerinde akış hızı ve hacimsel akış
ölçümü)

Ø 10 mm

Yüksek hassasiyetli Bluetooth® özellikli
pervane probu (Ø 100 mm), sıcaklık
sensörü dahil

Ø
100
mm

Yüksek hassasiyetli pervane probu (Ø
100 mm), sabit kablo, sıcaklık sensörü
dahil

Ø
100
mm

Yüksek hassasiyetli pervane probu
kafası (Ø 100 mm), sıcaklık sensörü
dahil

1)

3)

±(0,1 m/sn + ölçülen değerin
%1,5’i)
(0,1 ... 15 m/sn)
±0,5 °C

0635 9372
0,01 m/sn
0,1 °C

0635 9370

0635 9431

Ø
100
mm

Pervane probu (Ø 100 mm), sabit
kablo, sıcaklık sensörü dahil

1) 

0,1 ... 15 m/sn
-20 ... +70 °C

Ø
100
mm

Bluetooth® özellikli pervane probu (Ø
100 mm), sıcaklık sensörü dahil

Pervane probu kafası (Ø 100 mm),
sıcaklık sensörü dahil

0635 9371

Ø
100
mm
1)

Ø
100
mm

0,3 ... 35 m/sn
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/sn + ölç. değ. %1,5’i)
(0,3 ... 20 m/sn)
0,01 m/sn
±(0,2 m/sn + ölç. değ. %1,5’i)
0,1 °C
(20,01 ... 35 m/sn)
±0,5 °C

0635 9432

0635 9430

Kablo tutucusu (sipariş no. 0554 2222) ya da Bluetooth® tutma koluyla (sipariş no. 0554 1111) birlikte kullanım içindir - tutma kolu adaptörü ile (sipariş no. 0554 2160).
Lütfen kullanım kılavuzundaki nem için ek doğruluk bilgilerine bakın.

testo 400

Diğer dijital problar ve prob aksesuarları

Prob tipi

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

Çözünürlük

Sipariş
no.

Dijital nem probları
Bluetooth® özellikli nem/sıcaklık probu

290 mm

Nem/sıcaklık probu, sabit kablolu

290 mm
Ø 12
mm

Nem/sıcaklık prob kafası

2)

0636 9731

Ø 12
mm

%0 ... 100 RH
-20 ... +70 °C

±%2 RH (%5 ... 90 RH)
±0,5 °C

%0,1 RH
0,1 °C

0636 9732
0636 9730

140 mm
Ø 12
mm

Bluetooth® özellikli yüksek hassasiyetli
nem/sıcaklık probu

290 mm

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık
probu, sabit kablolu
Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık prob
kafası

0636 9771
Ø 12
mm

290 mm
Ø 12
mm
2)

%0 ... 100 RH
-20 ... +70 °C

140 mm

±(%0,6 RH+ ölç. değ.%0,7’si)
(%0 ... 90 RH)
±(%1,0 RH+ ölç. değ.%0,7’si)
(%90 ... 100 RH)
%0,01 RH
±0,3 °C
0,1 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(kalan ölçüm aralığı)

0636 9772

0636 9770

Ø 12
mm

+180 °C’ye kadar sıcaklıklar için
sağlam nem/sıcaklık probu, sabit
kablolu

%0 ... 100 RH
-20 ... +180 °C

±%3 RH (%0 ... 2 RH)
±%2 RH (%2,1 ... 98 RH)
±%3 RH (%98,1 ... 100 RH)
±0,5 °C (-20 ... 0 °C)
±0,4 °C (0,1 ... +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 ... +180 °C)

%0,1 RH
0,1 °C

0636 9775

0 ... +5 m/sn
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/sn + ölç.değ. %4’ü)
(0 ... 5 m/sn)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/sn
0,1 °C
0,1 hPa

0628 0152

0,1 lüks
(< 10.000 lüks)
1 lüks
(≥ 10.000 lüks)

0635 0551

270 mm
Ø 12 mm

Dijital konfor probları
Türbülans probu, sabit kablo

190 mm

Lüks probu, sabit kablo

0 ... 100.000 lüks DIN 13032-1 Ek B, F1 =% 6
= V (Lambda) ayarı F2 =%
5 = cos-true değerlendirme
DIN 5032-7’ye göre C sınıfı

110 mm
55 mm

Bluetooth® özellikli CO2 probu, sıcaklık
ve nem sensörü dahil

280 mm

CO2 probu, sabit kablo, sıcaklık ve
nem sensörü dahil

280 mm

CO₂ prob kafası, sıcaklık ve nem
sensörü dahil

30
mm

30
mm
2)

Bluetooth® özellikli CO probu

130 mm

30
mm

0632 1551

1 ppm
%0,1 RH
0,1 °C
0,1 hPa

0632 1271

200 mm

CO probu, sabit kablo

30
mm
2)

0632 1552

0632 1550

200 mm
30
mm

CO prob kafası

0 ... 10.000 ppm
CO2
%5 ... 95 RH
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(50 ppm + ölç. değ. %3’ü)
(0 ... 5.000 ppm)
±(100 ppm + ölç.değ. %5’i)
(5.001 ... 10.000 ppm)
±%3 RH (%10 ... 35 RH)
±%2 RH (%35 ... 65 RH)
±%3 RH (%65 ... 90 RH)
±%5 RH (kalan ölçüm aralığı)
±0,5 °C
±3 hPa

30 mm

0 ... 100 ppm
100.1 ...
500 ppm

±3 ppm (0 ... 30 ppm)
±5 ppm (30.1 ... 100 ppm)
±10 % ölç.değ.
(100.1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1272

0632 1270

30
mm

Prob tutma kolları ve adaptörleri
testo 400 / testo 440 prob kafalarına
bağlantı için Bluetooth® tutma kolu

0554 1111

testo 400 / testo 440 prob kafalarına
bağlantı için kablolu tutma kolu

0554 2222

testo 400 / testo 440 akış problarına
bağlantı için tutma kolu adaptörü

0554 2160

2) 
3)

Kablolu tutma kolu (sipariş no. 0554 2222) veya Bluetooth® tutma kolu (sipariş no. 0554 1111) ile kullanmak içindir.
Lütfen kullanım kılavuzundaki nem için ek doğruluk bilgilerine bakın.

testo 400

Testo Akıllı Problar

Testo Akıllı Probları

Ölçüm aralığı

Doğruluk ±1 basamak

Çözünürlük

Sipariş no.

testo 115i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen kıskaçlı
termometre, çapı 6 ila 35 mm’ye kadar olan
borularda ölçümler için, pil ve kalibrasyon
protokolü dahil

-40 ... +150 °C

±1,3 °C (-20 ... +85 °C)

0,1 °C

0560 2115 02

testo 905i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen termometre,
pil ve kalibrasyon protokolü dahil

-50 ... +150 °C

±1 °C

0,1 °C

0560 1905

testo 805i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen infrared
termometre, pil ve kalibrasyon protokolü
dahil

-30 ... +250 °C

±1,5 °C veya ± ölçülen
değerin %1,5’i. (0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

0,1 °C

0560 1805

%0 ... 100 RH
-20 ... +60 °C

±3.0 %RH (10 ... 35 %RH)
±2.0 %RH (35 ... 65 %RH)
±3.0 %RH (65 ... 90 %RH)
±5 %RH (< 10 %RH
ya da > 90 %RH)3)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (0 ... +60 °C)

%0,1 RH
0,1 °C

testo 405i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen termal
anemometre, teleskobik borusu 400 mm’ye
kadar uzatılabilir, piller ve kalibrasyon
protokolü dahil

0 ... 30 m/sn
-20 ... +60 °C

±(0,1 m/sn + ölçülen değerin
%5’i)
(0 ... 2 m/sn)
±(0,3 m/sn + ölçülen değerin
%5’i)
(2 ... 15 m/sn)
±0,5 °C

0,01 m/sn
0,1 °C

0560 1405

testo 410i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen pervane
anemometre, piller ve kalibrasyon protokolü
dahil

0,4 ... 30 m/sn
-20 ... +60 °C

±(0,2 m/sn + ölçülen değerin
%2’si)
(0,4 ... 20 m/sn)
±0,5 °C

0,1 m/sn
0,1 °C

0560 1410

testo 510i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen fark basınç
ölçüm cihazı, hortum seti (Ø 4 mm ve
5 mm), adaptör, piller ve kalibrasyon
protokolü dahildir

-150 ... 150 hPa

±0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0,2 hPa + ölçülen değerin
%1,5’i)
(1 ... 150 hPa)

0,01 hPa

0560 1510

testo 549i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen yüksek basınç
ölçüm cihazı, piller ve kalibrasyon protokolü
dahil

-1 ... 60 bar

Son değerin %0,5'i

0,01 bar

0560 2549 02

Sıcaklık

Nem
testo 605i
Akıllı telefon ile çalıştırılabilen
termohigrometre, piller ve kalibrasyon
protokolü dahildir

0560 2605 02

Akış

Basınç

testo 400

Dijital sıcaklık probları

Prob tipi

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

Çözünürlük

Sipariş
no.

-80 ... +300 °C

±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C)
0,001 °C
±(0,1 °C + ölç. değ. %0,05’i)
(-40 ... -0,001 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + ölç. değ. %0,05’i)
(+100,001 ... +300 °C)

0618 0275

-100 ... +400 °C

±(0,15 °C + ölç.değ. %0,2’si) 0,01 °C
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + ölç. değ. %0,05’i)
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + ölç. değ. %0,2’si)
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + ölç. değ. %0,5’i)
(+350,01 ... +400 °C)

0618 0073

-50 ... +400 °C

±(0,3 °C + ölç. değ. %0,3’ü)
(-50 ... +300 °C)
±(0,4 °C + ölç. değ. %0,6’sı)
(+300,01 ... +400 °C)

0,01 °C

0618 7072

-100 ... +400 °C

±(0,15 °C + ölç. değ. %0,2’si) 0,01 °C
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + ölç. değ. %0,05’i)
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + ölç. değ. %0,2’si)
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + ölç. değ. %0,5’i)
(+350,01 ... +400 °C)

0618 0072

-100 ... +260 °C

±(0,3 °C + ölçülen değerin
%0,3’ü)

0618 0071

Dijital sıcaklık probları
Sıvılarda ve macunlardaki ölçümler için
yüksek hassasiyetli dijital Pt100
batırma probu, doğruluk ±0,05 °C’ye
kadar

295 mm

Ø4
mm

Sıvılarda ve macunlardaki ölçümler için
dijital Pt100 batırma probu
200 mm

Aşındırıcı ortamlardaki ölçümler
için cam kaplamalı dijital Pt100
laboratuvar probu
Sağlam, hızlı tepki veren, dijital
Pt100 hava probu

Erişimi zor olan yerlerde ve sıvılardaki
ölçümler için esnek dijital Pt100
sıcaklık probu

200 mm

Ø
3 mm

Ø6
mm

200 mm
Ø4
mm

Ø 4 mm
Uzunluk 1000 mm

0,01 °C

testo 400

Analog sıcaklık probu

Prob tipi

Prob borusu/prob borusu ucu
boyutları

5 ... 65 mm boru çapları için boruya
kenetlenebilen prob,
1,2 m sabit kablolu
Velcro sıcaklık probu (NTC), 1,4 m
sabit kablolu

Ölçüm aralığı

Doğruluk

-50 ... +120 °C

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)

-50 ... +70 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 s

0615 4611

-50 ... +150 °C

± ölçülen değerin %0,5’i
(+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (kalan ölçüm
aralığı)

10 s

0615 1212

-50 ... +125 °C

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (kalan ölçüm
aralığı)

60 s

0615 1712

-40 ... +125 °C

±1 °C (-20 ... +85 °C)

60 s

0615 5505

-60 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

200 sn

0602 1793

-60 ... +300 °C

Sınıf 2 1)

3 sn

0602 0393

0 ... +300 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 0193

-60 ... +1000 °C

Sınıf 1 1)

20 sn

0602 0693

-60 ... +300 °C

Sınıf 2 1)

3 sn

0602 0993

-50 ... +250 °C

Sınıf 2 1)

3 sn

0602 2394

-50 ... +170 °C

Sınıf 2 1)

150 sn

0602 4792

-50 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

30 mm

Tepki
süresi

Sipariş
no.
0615 5605

300 mm

Su geçirmez daldırma/batırma tipi NTC
prob, 1,2 m sabit kablolu

Sağlam hava NTC probu, 1,2 m sabit
kablolu

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

6 ... 35 mm çaplı borularda ölçüm için
kıskaçlı prob, NTC, 1,5 m sabit kablolu

Sağlam hava probu; TC K tipi, sabit
kablolu

115 mm
Ø 4 mm

Yaylı termokupıl şeritli, çok hızlı tepki
veren yüzey probu; pürüzlü yüzeyler
için de uygundur, ölçüm aralığı kısa
süre boyunca +500 °C’ye kadar çıkar,
TC K tipi, sabit kablolu

115 mm

Dar açıklıklar ve çatlaklar gibi erişimi
zor yerlerdeki ölçümler için hızlı tepkili
yüzey probu, TC K Tipi, sabit kablolu

145 mm

Ø 12 mm

40 mm
Ø 7 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Düz yüzeyler için küçük ölçüm
başlığına sahip, hassas, su geçirmez
yüzey probu, TC K Tipi, sabit kablolu

150 mm
Ø 2,5 mm

Yaylı termokupl şeritli çok hızlı tepki
veren yüzey probu, aynı zamanda
pürüzlü yüzeyler için açılıdır, ölçüm
aralığı kısa süre boyunca +500 °C’ye
kadar çıkar, TC K tipi, sabit kablolu

Ø 5 mm

Manyetik prob, yapışma gücü yaklaşık
10 N, metal yüzeylerdeki ölçümler için
yapışkan mıknatıslarla birlikte, daha
yüksek sıcaklıklar için, TC K tipi, sabit
kablolu
1)

50 mm

80 mm

Erişimi zor yerlerdeki ölçümler için
yüzey sıcaklığı probu, TC K Tipi,
maksimum 985 mm teleskop ile, 1,6 m
sabit kablolu (teleskop uzatıldığında bu
değer kadar kısalır)
Manyetik prob, yapışma gücü yaklaşık
20N, metal yüzeylerdeki ölçümler için
yapışkan mıknatıslarla birlikte, TC K
tipi, sabit kablolu

Ø 4 mm

985 ±5 mm

Ø 12 mm

12 mm

Ø 25 mm

35 mm
Ø 20 mm

75 mm

0602 4892

Ø 21 mm

 N 60584-2 standardına göre, doğruluk Sınıf 1, -40 ... +1000 °C (tip K), Sınıf 2, -40 ... +1200 °C (tip K) ve Sınıf 3, -200 ... +40 °C (tip K) değerlerine karşılık gelir. Bir prob sadece bir
E
doğruluk sınıfı ile uyumludur.

Yüzey ölçümü hakkında bilgi:
• Belirtilen tepki süresi t99 cilalı çelik veya alüminyum plakalar üzerinde +60 °C’de ölçülür.
• Belirtilen doğruluklar sensörün doğruluk değerleridir.
• Uygulamanızdaki doğruluk, sensörün doğruluğu kadar yüzey yapısına (pürüzlülük) ve ölçüm nesnesinin malzemesine (ısı kapasitesi ve ısı transferi) de bağlıdır. Testo, ölçüm sisteminizin
uygulamalarınızdaki sapmaları için ilgili bir kalibrasyon sertifikası oluşturacaktır. Bunun için, Testo PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Alman Ulusal Metroloji Enstitüsü) ile
işbirliği içinde geliştirilen bir yüzey test yatağı kullanır.

testo 400

Analog sıcaklık probu

Prob tipi

Prob borusu/prob borusu ucu
boyutları

Düz yüzeyler için daha geniş ölçüm
ucuna sahip, su geçirmez yüzey probu,
TC K tipi, sabit kablolu

115 mm
Ø 5 mm

Çapları maksimum 120 mm’ye kadar
olan borularda sıcaklık ölçümü için
cırtcırtlı, boruya kenetlenebilen Velcro
prob, Tmax +120 °C, TC K tipi, sabit
kablolu

395 mm

35 mm

Ø 1,5 mm

60 mm

14 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

30 sn

0602 1993

-50 ... +120 °C

Sınıf 1 1)

90 sn

0628 0020

-60 ... +130 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 4592

-60 ... +130 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 0092

-50 ... +100 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 4692

-60 ... +1000 °C

Sınıf 1 1)

2 sn

0602 0593

-60 ... +800 °C

Sınıf 1 1)

3 sn

0602 2693

-200 ... +1000 °C

Sınıf 1 1)

5 sn

0602 5792

-200 ... +40 °C

Sınıf 3 1)

5 sn

0602 5793

-200 ... +1300 °C

Sınıf 1 1)

4 sn

0602 5693

-60 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

7 sn

0602 1293

-200 ... +1000 °C

Sınıf 1 1)

1 sn

0602 0493

-60 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

7 sn

0602 2292

500 mm

Ø 3 mm

Su geçirmez daldırma/batırma tipi
prob, TC K tipi, sabit kablolu

1)

Sınıf 2 1)

500 mm

Daldırma tipi ölçüm ucu, TC K tipi

Paslanmaz çelikten (IP65) yapılan su
geçirmez gıda probu, TC K-Tipi, sabit
kablolu

-60 ... +400 °C

300 mm

Daldırma tipi ölçüm ucu, TC K tipi

Esnek, düşük kütleli daldırma tipi
ölçüm ucu, Petri kapları gibi küçük
hacimlerdeki ölçümler için veya yüzey
ölçümleri (örneğin bantla sabitlenen
yüzeyler) için idealdir

Sipariş
no.

15 mm

Ultra hızlı, su geçirmez daldırma/
batırma tipi prob; TC K Tipi, sabit
kablolu

Daldırma tipi ölçüm ucu, esnek,
hava/egzoz gazlarında ölçümler için
(dökümhanelerdeki ölçümler için uygun
değildir), TC K tipi

t99

20 mm

Borularda ölçüm için kıskaçlı prob,
boru çapları 15 ... 25 mm (maks. 1”),
ölçüm aralığı kısa süreyle +130 °C’ye
kadar çıkar, TC K tipi, sabit kablolu
Hassas ve hızlı daldırma probu, esnek,
su geçirmez,TC K tipi, sabit kablolu

Doğruluk

Ø 6 mm

5 ... 65 mm çaplı borular için boruya
kenetlenebilen prob, değiştirilebilir
ölçüm başlıklı, ölçüm aralığı kısa süre
için +280 °C’ye kadar, TC K tipi, sabit
kablolu
Boruya kenetlenebilen prob için yedek
ölçüm başlığı, TC K tipi

Ölçüm aralığı

Ø 0,25 mm

1000 mm

114 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 3,7 mm

500 mm

TC K tipi, 2 m, FEP yalıtımlı termal kablo, 200 °C’ye
kadar sıcaklığa dayanıklı, aşağıdaki boyutlara sahip
oval kablo: 2,2 mm x 1,4 mm
125 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 3,2 mm

 N 60584-2 standardına göre, doğruluk Sınıfı 1, -40 ... +1000 °C (tip K), Sınıf 2, -40 ... +1200 °C (tip K) ve Sınıf 3, -200 ... +40 °C (tip K) değerlerine karşılık gelir. Bir prob sadece bir
E
doğruluk sınıfı ile uyumludur.

testo 400

Analog problar

Prob tipi

Prob borusu/prob borusu ucu
boyutları

Ölçüm aralığı

Doğruluk

t99

Sipariş
no.

-50 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 0644

-50 ... +400 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 0645

-50 ... +250 °C

Sınıf 2 1)

5 sn

0602 0646

0 ... +120 °C

Sınıf 1 1)

0602 0743

Küre termometre Ø 150
mm (TC K tipi)

0 ... +120 °C

Sınıf 1 1)

0618 7220

Ortam sıcaklığı probu
(Pt100)

+10 ... +60 °C

±(0.3 °C + 0.3 % ölç.
değ.)

Yaş küre sıcaklığı probu
(Pt100)

+5 ... +40 °C

±(0.3 °C + 0.3 % ölç.
değ.)

Termoelektrik kupıllar
TC fişli termoelektrik çift, esnek,
uzunluk 800 mm, cam elyaf, TC tip K

800 mm
Ø 1.5 mm

TC fişli termoelektrik çift, esnek,
uzunluk 1500 mm, cam elyaf, TC tip K

1500 mm
Ø 1.5 mm

TC fişli termoelektrik çift, esnek,
uzunluk 1500 mm, PTFE, TC tip K

1500 mm
Ø 1.5 mm

Konfor probu
Küre termometre Ø 150 mm, TC K tipi,
radyan ısıyı ölçmek için

testo 400 için WBGT seti
ISO 7243 ve DIN 33403-3’e göre ısı
emisyonlu işyerlerinin değerlendirilmesi
için WBGT seti (Wet Bulb Globe
Temperature). taşıma çantası ve tripod

EN 60584-2 standardına göre, Sınıf 1'in doğruluğu -40 ila +1000 ° C (K tipi), Sınıf 2 ila -40 ila +1200 ° C (K tipi) anlamına gelir.
ve Sınıf 3 ila -200 ila +40 ° C (K tipi). Bir prob yalnızca bir doğruluk sınıfına uygundur.
1)

Pitot tüpler
Prob tipi

Prob borusu/prob borusu ucu
boyutları

Ölçüm aralığı

Pitot tüpü, 500 mm uzunluk, Ø 7 mm,
paslanmaz çelik, akış hızı ölçümü için*

500 mm

Ø 7 mm

Pitot tüpü, 350 mm uzunluk, Ø 7 mm,
paslanmaz çelik, akış hızı ölçümü için*

350 mm

Ø 7 mm

Pitot tüpü, 1000 mm uzunluk,
paslanmaz çelik, akış hızı ölçümü için*

1000 mm

Ø 7 mm

Entegre sıcaklık ölçümü özelliğine
sahip düz pitot tüp, bağlantı hortumu
dahil, uzunluk 360 mm
Entegre sıcaklık ölçümü özelliğine
sahip düz pitot tüp, bağlantı hortumu
dahil, uzunluk 500 mm
Entegre sıcaklık ölçümü özelliğine
sahip düz pitot tüp, bağlantı hortumu
dahil, uzunluk 1000 mm

Sipariş
no.

Ölçüm aralığı 1 ... 100 m/sn
Çalışma sıcaklığı 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü 1,0

0635 2045

Ölçüm aralığı: 1 ... 100 m/sn
Çalışma sıcaklığı: 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü: 1.0

0635 2145

Ölçüm aralığı: 1 ... 100 m/sn
Çalışma sıcaklığı: 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü: 1.0

0635 2345

Ölçüm aralığı: 1 ... 30 m/sn
Çalışma sıcaklığı: 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü: 0,67
Minimum daldırma derinliği: 150 mm

0635 2043

360 mm

Ölçüm aralığı: 1 ... 30 m/sn
Çalışma sıcaklığı: 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü: 0,67
Minimum daldırma derinliği: 150 mm

0635 2143

500 mm

Ölçüm aralığı: 1 ... 30 m/sn
Çalışma sıcaklığı: 0 ... +600 °C
Pitot tüpü faktörü: 0,67
Minimum daldırma derinliği: 150 mm

0635 2243

1000 mm

*Bağlantı hortumu gerekli (sipariş no. 0554 0440) ya da (sipariş no. 0554 0453)

testo 400

Aksesuarlar

Konfor seviyesi ölçümü için aksesuarlar

Sipariş no.

testo 400 ile uzun süreli ölçümler için iç hava kalitesi veri kayıt cihazı

0577 0400

Standartlara uygun prob konumlandırması ile konfor seviyesi ölçümleri için
ölçüm tripodu (çanta dahil)

0554 1591

Dijital akış probları için aksesuarlar

Sipariş no.

testo 400/440 akış probları için uzatılabilir teleskop (90 ° açı dahil 37,5 ... 100 cm)

0554 0960

testo 400/440 akış probları için teleskop uzatma (0,9 m)

0554 0990

Pervane probları bağlamak için 90 ° açı (Ø 100 mm)

0554 0991

Akış problarına bağlantı için tutma adaptörü

0554 2160

testo 400 / testo 440 / testo 480 akış hızı probları için universal mafsallı teleskopik çubuk (0,6 ... 1,8 m)

Diğer aksesuarlar

0430 0946

Sipariş no.
Hava akışı ölçümü için taşıma çantası (520 x 410 x 160 mm)

0516 1400

IAQ ve konfor seviyesi ölçümü için taşıma çantası (520 x 410 x 210 mm)

0516 2400

testovent 417 huni seti, plaka çıkışları için huni (Ø 200 mm) ve gelen / giden hava için fanlar için
(330 x 330 mm) huni içerir

0563 4170

testovent 417 akış doğrultucu

0554 4172

USB adaptör, kablo ile

0554 1106

Bağlantı hortumu, silikon, uzunluk 5 m, maksimum yük kapasitesi 700 hPa (mbar)

0554 0440

Bağlantı hortumu, fark basınç ölçümü için silikonsuz, uzunluk 5 m,
maksimum yük kapasitesi 700 hPa (mbar)

0554 0453

Testo nem probları için kontrol ve kalibrasyon seti, % 11,3 bağıl nem ve% 75,3 bağıl nem içeren salin
solüsyonu, Testo nem probları için adaptör dahil

0554 0660

Veri analizi için PC yazılımı testo DataControl

0501 4000

testo 400

Aksesuarlar

ISO akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

ISO akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0024

ISO akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

ISO akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; 0,5 ... 27 m/s aralığında seçilebilir kalibrasyon noktaları

0520 0104

DAkkS akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; 0,1 ... 27 m/s aralığında seçilebilir kalibrasyon noktaları

0520 0214

DAkkS akış kalibrasyonu sertifikası; ısıtmalı tel/pervane anemometre, Pitot tüp; kalibrasyon noktaları 0,5; 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0244

ISO basınç kalibrasyon sertifikası; 5 kalibrasyon noktası; doğruluk > tam değerin %0,6’sı

0520 0005

ISO basınç kalibrasyon sertifikası; 5 kalibrasyon noktası; doğruluk tam değerin %0,1 ila %0,6’sı

0520 0025

DAkkS basınç kalibrasyon sertifikası; 5 kalibrasyon noktası; doğruluk > tam değerin %0,6’sı

0520 0225

ISO nem kalibrasyon sertifikası, elektronik higrometre; kalibrasyon noktaları +25 °C’de %11,3 ... %75,3 Bağıl Nem

0520 0006

ISO nem kalibrasyon sertifikası; elektronik higrometre; kalibrasyon noktaları +25 °C’de %11,3; 50; 75,3 Bağıl Nem

0520 0166

DAkkS nem kalibrasyon sertifikası; elektronik higrometre; kalibrasyon noktaları +25 °C’de %11,3 ... %75,3 Bağıl Nem

0520 0206

DAkkS nem kalibrasyon sertifikası; elektronik higrometre; -18 ... +70 °C’de %5 ... %95 Bağıl Nem arasında seçilen kalibrasyon
noktaları

0520 0216

ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası, hava/daldırma probu için, kalibrasyon noktaları -18°C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası hava/daldırma probu için, -196 ... +1200 °C aralığında seçilebilir kalibrasyon noktaları

0520 0101

DAkkS sıcaklık kalibrasyon sertifikası hava/daldırma probu için, -196 ... +1000 °C aralığında seçilebilir kalibrasyon noktaları

0520 0201

DAkkS sıcaklık kalibrasyon sertifikası; hava/daldırma problu ölçüm cihazları; kalibrasyon noktaları -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0211

ISO ışık şiddeti kalibrasyon sertifikası; kalibrasyon noktaları 0; 500; 1000; 2000; 4000 lüks

0520 0010

ISO ışık şiddeti kalibrasyon sertifikası; 0; 50 ... 10.000 lüks arasında seçilebilir kalibrasyon noktaları

0520 0123

ISO CO₂ kalibrasyon sertifikası; CO₂ probları; kalibrasyon noktaları 0; 1000; 5000 ppm

0520 0033
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Kalibrasyon sertifikaları

