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Gegevensblad
testo Smart Probes – 
Schimmel-set

Vroegtijdig schimmelgevaren detecteren met de testo Smart 

Probes App

Meetpuntmarkering met laserfunctie

Weergave en beoordeling van het schimmelrisico met 

stoplichtkleuren

Meetgegevens analyseren en versturen 

incl. fotodocumentatie van de betreffende plekken  

via testo Smart Probes App

testo Smart Probes – Schimmel-set

Thermo-hygrometer testo 605i
Infrarood-thermometer testo 805i
in de testo Smart Case

De testo Smart Probes schimmel-set is in combinatie met 

de gratis testo Smart Probes App ideaal voor de preventieve 

schimmeldetectie, zodat die niet eens de kans krijgt om te 

ontstaan. Deze compacte en eenvoudig te transporteren set 

bevat de twee testo Smart Probes testo 605i en testo 805i 

voor het meten van de omgevingstemperatuur, de relatieve 

luchtvochtigheid en de oppervlaktetemperatuur. Hij is dus 

perfect voor de snelle detectie van schimmelgevaar.

De resultaten van de schimmelindicatie worden beoordeeld 

volgens het stoplichtprincipe (groen, oranje, rood) 

en kunnen met een druk op de knop als pdf-, csv- of 

Excel-bestand opgeslagen en naar andere toestellen 

overgedragen of direct per mail verstuurd worden. Voor een 

betere visualisatie worden foto’s van de betreffende plekken 

in het rapport ingevoegd.
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testo Smart Probes – Schimmel-set
testo 605i / testo 805i / testo Smart Case

Technische gegevens / toebehoren

testo Smart Probes – 
Schimmel-set
testo Smart Probes – Schimmel-set 
voor preventieve schimmeldetectie. 
Bestaande uit: testo 605i, testo 805i, 
testo Smart Case (Klimaat), batterijen, 
kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 0005 10

testo 605i testo 805i
Sensortype Vochtigheid – capacitief Infrarood

Meetbereik 0 … 100 %RV -30 … +250 °C
Nauwkeurigheid 
±1 digit

±3,0 %RV (10 … 35 %RV)
±2,0 %RV (35 … 65 %RV)
±3,0 %RV (65 … 90 %RV)
±5 %RV (< 10 %RV of > 90 %RV)
(bij +25 °C)

±1,5 °C of ±1,5 % v. mw. (0 … +250 °C)
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Resolutie 0,1 %RV 0,1 °C
Sensortype NTC

Meetbereik -20 … +60 °C
Nauwkeurigheid 
±1 digit

±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±0,5 °C (0 … +60 °C)

Resolutie 0,1 °C
Compatibiliteit Vereist iOS 8.3 of nieuwer / Android 4.3 of nieuwer

Vereist mobiel eindtoestel met Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-bereik tot 100 m tot 15 m
Opslagtemperatuur -20 … +60 °C -20 … +60 °C
Bedrijfstemperatuur -20 … +50 °C -10 … +50 °C
Type batterij 3 microcellen AAA 3 microcellen AAA
Levensduur 150 h 30 h
Afmetingen 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

73 mm voelerbuis
Optiek 10:1
Lasermarkering Diffractieve optiek (laserkring)
Emissiegraad 0,1 … 1,0 instelbaar

testo Smart Probes App
Met de app fungeert uw smartphone/tablet 
als display van wel 6 testo Smart Probes 
tegelijkertijd. Zowel de bediening van de 
meetinstrumenten als de weergave van de 
meetwaarden vinden per Bluetooth® plaats via 
de testo Smart Probes App op uw smartphone 
of tablet – onafhankelijk van de meetplek. 
Bovendien kunt u in de app meetrapporten 
opstellen, deze van foto's en commentaar 
voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en 
Android.

Toebehoren Bestelnr.

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunt 75,3 %RV bij +25 °C 0520 0096
ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C 0520 0006
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, infrarood-thermometer, kalibratiepunten +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002
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