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Fișă tehnică

Afişare directă a debitului

Calculul valorii medii în mai multe puncte sau în timp

Valori min./max.

Tastă Hold pentru blocarea valorii măsurate pe ecran

Iluminare ecran

Funcție Auto-off

Carcasă TopSafe, protejează instrumentul împotriva 

murdăriei și loviturilor (opțională)

Anemometru 
compact cu elice

testo 416

m/s

testo 416 este un anemometru compact cu sondă fixă cu 

elice. Instrumentul de măsură este deosebit de potrivit 

pentru măsurarea vitezelor curenților de aer din conducte, 

datorită telescopului extensibil (lungime maximă 890 mm, 

diametru 16 mm). Debitul volumic este afișat direct pe 

ecran.

În scopul calculării debitului volumic, aria secțiunii 

transversale a conductei poate fi introdusă în mod 

convenabil în testo 416. Calculul valorii medii în mai multe 

puncte sau în timp furnizează informații privind debitul 

mediu de volum.

Funcția Hold permite ca valoarea actuală de măsurare 

să fie blocată pe ecran. Valorile min./max. sunt afișate la 

apăsarea unui buton. Opțional, carcasa TopSafe protejează 

instrumentul de murdărie și lovituri, asigurând o durată de 

viață deosebit de îndelungată.
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Date tehnice / Accesorii

testo 416

testo 416 anemometru cu sondă telescopică 
conectată permanent (lungime maximă 890 mm) 
cu elice de 16 mm, cu baterie şi protocol de 
calibrare

Cod produs 0560 4160

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de depozitare -40 la +70 °C

Tipul bateriei 9V, 6F22

Durata de viață a 
bateriei

80 de ore

Dimensiuni 182 x 64 x 40 mm

Greutate 325 g

Material carcasă

Garanție

ABS

2 ani

Accesorii Cod produs

0516 0191Husă de protecție cu fermoar pentru anemometru

0516 0221Carcasă de protecție TopSafe împotriva murdăriei și loviturilor

0554 0025Încărcător pentru acumulator de 9V, pentru încărcarea externă a acumulatorului 0515 0025

0515 0025Acumulator de 9V, înlocuitor pentru baterii

0520 0004Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, anemometru cu fir cald/elice, tub Pitot; puncte de calibrare 1; 2; 5; 
10 m/s

0520 0034Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, anemometru cu fir cald/elice, tub Pitot; puncte de calibrare 5; 10; 15; 
20 m/s 

Tip senzor Elice

Domeniu de măsură

Exactitate
±1 cifră

Rezoluție

0.6 m/s la 40 m/s

±(0.2 m/s +1.5% din v.m.)

0.1 m/s

0516 1201Geantă solidă de transport, 454 x 316 x 111 mm


