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Data sheet

8 unităţi de presiune: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi,

inch H2O, inch Hg

2 unităţi de debit: m/s, fpm

Compensarea densităţii incorporată

Afișaj iluminat

Afișarea valorilor min/max și funcție HOLD

Imprimarea valorilor măsurate incl. data / ora și min./max.

Instrument de măsurare
a debitului și a presiunii

testo 512 – Instrumentul
profesional pentru măsurarea
presiunii și a debitului

hPa

m/s

Instrumentul pentru măsurarea presiunii și a debitului testo

512 este disponibil în patru versiuni diferite:

- Domeniu de măsură 0 to 2 hPa

- Domeniu de măsură 0 to 20 hPa

- Domeniu de măsură 0 to 200 hPa

-  Domeniu de măsură 0 to 2000 hPa (fără măsurarea

debitului și măsurători în Pascal)

Testo 512 arată simultan presiunea şi debitul (în afară de

versiunea 0-2000 hPa) pe un afişaj iluminat, mare şi uşor de

citit. Datele măsurate cât şi valorile min/max pot fi tipărite la

faţa locului. Testo 512 are două unităţi schimbabile de

măsură pentru debit, m/s şi fpm. De asemenea sunt

disponibile opt unităţi de măsură pentru presiune kPa, hPa,

Pa,mH2O, mHg, psi, inch,H2O, inch Hg.

Compensarea densității este integrată, iar valoarea medie

de curgere poate fi programată induvidual. Funcţia Hold vă

permite blocarea valorii măsurate pe ecranul instrumentului.

Valoarea minimă şi maximă măsurată poate fi afişată şi

stocată în instrument. Carcasa de protecţie protejează

aparatul la impact, de mizerie sau stropi de apă.(optional)
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Instrument de măsurare a debitului și a presiunii

testo 512 Domeniu de 
măsură 0 to 2 hPa

Domeniu de măsură 
0 to 200 hPa

Domeniu de 
măsură 0 to 2 hPa

Domeniu de măsură 0 to 
2000 hPa (fără măsurarea
debitului și măsurători în 
Pascal)

testo 512

testo 512

instrumentul pentru măsurarea presiunii și a 
debitului testo 512 (0 la 2hPa) cu baterii incluse 
și protocol de calibrare 

instrumentul pentru măsurarea presiunii și a 
debitului testo 512 (0 la 200hPa) cu baterii incluse 
și protocol de calibrare 

instrumentul pentru măsurarea presiunii și 
a debitului testo 512 (0 la 20hPa) cu baterii 
incluse și protocol de calibrare 

instrumentul pentru măsurarea presiunii și a 
debitului testo 512 (0 la 2000hPa) cu baterii 
incluse și protocol de calibrare 

cod produs 0560 5126

cod produs 0560 5128

cod produs 0560 5127

cod produs 0560 5129

Tip senzor de presiune diferențială

Date tehnice comune

Temperatura de 
depozitare

-10 to +70 °C

Teperatura de operare 0 to +60 °C

Mediu de măsură All non-corrosive gases

Display LCD, 2 lines

Tipul bateriei 9V block battery, 6F22

Durata bateriei 120 h

Auto Off 10 min

Greutate 300 g

Dimensiuni 202 x 57 x 42 mm

Domeniu de măsură 0 to +2 hPa
+2 to +17.5 m/s
395 to 3445 fpm

0 to +20 hPa
+5 to +55 m/s
985 to 10830 fpm

Acuratețe ±1 unitate 0.5% of fsv 0.5% of fsv

Rezoluție 0.001 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

0.01 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

Supraîncărcare ±10 hPa ±200 hPa

0 to +200 hPa
+10 to +100 m/s
1970 to 19690 fpm
0.5% of fsv

0.1 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
±2000 hPa

0 to +2000 hPa

0.5% of fsv

1 hPa

±4000 hPa
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Accesorii

0515 0025Acumulator 9V reîncărcabil pentru instrument

0554 0549

0520 0215

0635 2145

0554 0568

0520 0025

0635 2045

0635 2345

0554 0440

Imprimantă rapidă IrDA cu interfață IR wireless; 1 rolă de hârtie termică; 4 baterii AA

Certificat de calibrare DAkkS pentru presiune, presiune diferențială, exactitate 0.1 to 0.6 (% valoarea finală a scalei de măsură)

Tub Pitot, de 350 mm, Ø 7 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei aerului

Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă (6 role), cerneală permanentă, documentație lizibilă până la 10 
ani.

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, exactitate 0.1 to 0.6 (% din vfs), 5 puncte distribuite pe domeniul de măs.

Tub Pitot, de 500 mm, Ø 7 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei aerului

Tub Pitot, de 1000 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei aerului

Furtun de conexiune; silicon; lungime 5 m; încărcare maximă 700 hPa (mbar)

cod produsAccesorii pentru instrumentul de măsurare

Imprimantă și accesorii

Certificat de etalonare

Măsurare tub Pitot

0516 0221

0516 0191

0516 1201

Carcasă TopSafe, protejează de lovituri și murdărie

Geantă pentru instrument și sonde

Geantă de service pentru instrument și sonde, dimensiuni: 454 x 316 x 111 mm

Transport și protecție
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