
Sıcaklık ve hava hızı ölçüm cihazı

40 mm pervane ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler için

ideal

Zamana bağlı ortalama değer hesabı

Hold fonksiyonu ve min/maks. değerleri görüntüleme

Açık hava için rüzgara bağlı hissedilen hava sıcaklığının

(Windchill) hesabı

testo 410-2'nin ek özelliği: Uzun süre kararlı testo nem

sensörü ile hava nemi ölçümü

Pervane tip

anemometre

testo 410 – Cep tipi hava hızı
ölçüm cihazı

m/sn

°C

%RH

testo 410-1 ve testo 410-2 pervane tipi anemometre ile

mükemmel hava hızı ölçüm sonuçları elde edilir. Küçük,

kullanıcı dostu testo 410-1; hava hızı ve sıcaklık ölçümü ve

40 mm pervanesi ile hava çıkışlarındaki noktasal ölçümler

için idealdir. Ayrıca zamana bağlı ortalama değer hesabı

mümkündür. Cihaz; aydınlatmalı ekrana, koruyucu başlığa,

taşıma askısına ve kemer tutacağına sahiptir.

testo 410-2; hava hızı ve sıcaklık ölçümünün yanısıra

havadaki nemi de ölçer. Bu da klimaların güvenilir şekilde

test edilmesine imkan sağlar. Ayrıca çiğleşme noktası ve yaş

termometre sıcaklığı ölçümü de yapar ve ekranda gösterir.

www.testo.com.tr
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We measure it.
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 410-1

testo 410-2

testo 410-1; entegre NTC hava termometresi ile
pervane anemometre, koruyucu başlık, batarya
ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

testo 410-2; entegre nem ölçümü ve NTC hava
termometresi ile pervane anemometre, koruyucu
başlık, batarya ve kalibrasyon protokolü ile
birlikte

Ürün kodu 0560 4101

Ürün kodu 0560 4102

Genel teknik veriler

Boyutlar 133 x 46 x 25 mm (koruyucu başlık ile birlikte)

Çalışma sıcaklığı -10 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Koruma sınıfı IP10

Batarya tipi 2 AAA batarya

Ağırlık 110 g (koruyucu başlık ve batarya ile)

Ölçüm sıklığı 0.5 sn

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0520 0094

0520 0034

ISO kalibrasyon sertifikası, hız
iki nokta kalibrasyonu; kalibrasyon noktaları 5m/sn ve 10m/sn

ISO kalibrasyon sertifikası/Hız
ısıtmalı tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn

www.testo.com.tr

Teknik bilgi testo 410-1/-2 testo 410-2

Sensör tipleri Pervane

Ölçüm aralığı 0.4 ... 20 m/sn

Doğruluk 
±1 dijit

±(0.2 m/sn + 2% ölç.değ.)

Çözünürlük 0.1 m/sn

NTC

-10 ... +50  °C

±0.5 °C

0.1 °C

Testo nem sensörü, kapasitif

0 ... 100 %RH

±2.5 %RH (5 ... 95 %RH)

±0.1 %RH 

Pil ömrü 100 sa (ortalama, ekran ışığı olmadan) 60 sa (ortalama, ekran aydınlatması
olmadan)
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We measure it.


