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Fișă tehnică

Înregistrator autonom pentru măsurători pe termen lung, 

până la 2 săptămâni

Compatibil cu sonde pentru măsurarea nivelului de confort, 

a gradulului de turbulență, căldură radiantă, CO2, CO, LUX, 

viteza aerului, umiditate și temperatură

Pot fi conectate până la șase sonde simultan

Analizarea și arhivarea datelor de măsurare cu software-ul 

testo DataControl pentru PC

Trepied practic pentru montarea înregistratorului și a 

sondelor

Înregistrator IAQ pentru 
măsurări pe termen

Înregistrator IAQ configurabil cu 
testo 400

Înregistratorul de date IAQ este un instrument de măsură 

autonomă pentru măsurători pe termen lung cu testo 400. 

Instrumentul universal IAQ este folosit pentru programarea 

intervalului de măsurare. În timpul măsurării, înregistratorul 

de date IAQ funcționează independent de instrumentul 

de măsurare. Între timp, testo 400 poate fi utilizat pentru 

măsurări în altă parte. Odată ce măsurarea IAQ este 

finalizată, puteți citi, analiza și documenta toate valorile 

salvate cu testo 400.

Principalele aplicații ale înregistratorului de date IAQ în 

combinație cu sondele corespunzătoare:

- măsurarea PMV / PPD în conformitate cu EN ISO 7730 / 

ASHRAE 55

- măsurarea nivelului disconfortului ambiant în conformitate 

cu EN ISO 7730 / ASHRAE 55, 

-măsurarea NET în conformitate cu DIN 33403

Un trepied practic este disponibil ca accesoriu pentru 

montarea înregistratorului și a sondelor.

Înregistrator IAQ

Compatibil cu o gamă largă 
de sonde cu cablu.
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Date tehnice
Temperatura NTC (cu sonda corespunzătoare)

Domeniu de măsură -40 la +150 °C

Exactitate (±1 cifră) ±0.2 °C (-25.0 la +74.9 °C) 
±0.4 °C (-40.0 la -25.1 °C) 
±0.4 °C (+75.0 la +99.9 °C) 

±0.5 % din v.m. (domeniu rămas)

Rezoluție 0.1°C

Temperatura TC tip K (cu sonda corespunzătoare)

Domeniu de măsură -200 la +1370 °C

Exactitate (±1 cifră) ±(0.3 °C + 0.1 % din v.m.)

Rezoluție 0.1 °C

Date tehnice generale

Conexiuni sonde 4x TUC*, 2x TC tip K

Interfețe USB

Temperatura de operare -5 to +45 °C

Temperatura de operare -20 to +60 °C

Alimentare External power supply via mains unit

Memorie 1.5 MB = 360,000 readings

Clasa de protecție IP 20

Dimensiuni 136 x 89 x 39 mm

Greutate 162 g

* Conector TUC (conector universal Testo): Pentru conectarea sondei 
digitale cu cablu fix și a sondei NTC.

Sugestii de comandă

Înregistrator IAQ Trepied

Înregistrator IAQ pentru măsurători 
pe termen lung cu testo 400, 
include alimentator cu cablu USB și 
certificat calibrare din fabrică.

Trepied pentru atașarea 
instrumentului și a sondelor pentru 
măsurarea nivelului de confort, 
constând din suport pliabil, tija de 
montare, 4 suporturi pt sonde și husa 
de transport.

Cod produs 0577 0400 Cod produs 0554 1590

Veți găsi o gamă largă de sonde și accesorii pentru testo 400 în fișa de date testo 400 sau pe www.testo.ro.

Înregistrator de date IAQ

Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro


