
Tek elle kolay kullanım

rpm, hız ve uzunluk ölçümü 

Ortalama/maks./min. değerlerin ve son okunan değerin

kaydedilmesi

600 mm'ye kadar ölçüm mesafesi (optik ölçüm)

"Düşük Pil" uyarısı 

SoftCase koruma çantası ile sağlam tasarım

devir (rpm) ölçüm
cihazı

testo 470 – temassız ve mekanik
devir (rpm) ölçümü için

rpm

Tek elle kullanılabilen testo 470 rpm ölçüm cihazı, optik ve

mekanik rpm ölçüm kombinasyonu sunar. Prob tipine veya

hız diskine adaptör eklenerek, optik ölçüm mekanik rpm

ölçüm haline gelir. 

Bu cihaz hızları ve uzunlukları ölçmenizi sağlar. Optik

ölçümler için; ölçülecek olan cisme bir reflektör (opsiyonel)

bağlayıp, cihazı reflektör üzerine tutmanız yeterlidir. Ölçüm

mesafesi min. 600 mm'ye kadardır. testo 470 ölçüm cihazı;

ortalama/maksimum/minimum değerleri ayrıca son ölçüm

değerini kaydeder. Cihazla birlikte verilen SoftCase koruma

kılıfı, cihazı darbelerden korur ve uzun kullanma süresi

sağlar.

www.testo.com.tr

We measure it.
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Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
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st
o 

LT
D

. d
ile

d
iğ

i z
am

an
 d

eğ
iş

ik
lik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.
09

81
 9

92
4/

m
sp

/A
/0

1.
20

12

0.1 m 6“ 12“

m/min 0.10-1999 0.10-1524 0.40-609.6
ft/min 0.40-6550 0.40-5000 0.40-2000
in/min 4.00-78700 4.00-60000 4.00-24000

m/sec 0.10-33.30 0.10-25.40 0.10-10.16
ft/sec 0.10-109 0.10-83.33 0.10-33.33

m 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999
ft 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999
in 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999

testo 470

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 470

testo 470 rpm ölçüm cihazı; SoftCase koruma
kılıfı, 0.1m ve 6" yuvarlak ölçüm başlığı,
reflektorler ve bataryalar ile birlikte

Ürün kodu 0563 0470

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C 

Batarya tipi 2 AA batarya

Batarya ömrü 40 sa

Ekran 5-şekil LCD ekran, 1-satır

Boyutlar 175 x 60 x 28 mm 

Ağırlık 190 g

Garanti 2 yıl

Birimler rpm, m/dk., ft/dk., in/dk., m, ft, in

Hassasiyet: (±1 basamak/0.02 m/1.00 inch çözünürlüğe bağlı olarak)
Yuvarlak ölçüm başlığı: 0.1m, 6" (dahil)

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0554 0493Yapışmalı reflektör (1 paket = 5 ad., her biri 150 mm)

0554 4755

0554 4754

0520 0012

0520 0022

Yuvarlak ölçüm başlığı 12"

Yuvarlak ölçüm başlığı 6"

ISO kalibrasyon sertifikası/rpm
optik ve mekanik rpm ölçüm cihazları; kalibrasyon noktaları 500; 1000; 3000 rpm

ISO kalibrasyon sertifikası/rpm
optik rpm ölçüm cihazları; kalibrasyon noktaları 10; 100; 1000; 10000; 99500 rpm

ISO kalibrasyon sertifikası/rpm
10 ... 99500 rpm aralığında seçilebilen kalibrasyon noktaları

DKD kalibrasyon sertifikası/rpm
Optik rpm probları, 3 farklı ölçüm aralığı (1 ... 99,999 rpm)

Sensör tipleri

Ayarlanmış ışık demeti ile optik ölçüm

Ölçüm aralığı +1 ... +99999 rpm

+0,1 ... +19.999 rpm

Hassasiyet
±1 basamak

±0.02% ölç.değ.

±0.02% ölç.değ.

Çözünürlük

Mekanik

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

0.01 rpm (+1 ... +99.99 rpm)
0.1 rpm (+100 ... +999.9 rpm)
1 rpm (+1000 ... +99999 rpm)

0520 0114

0520 0422

We measure it.


