
Selecție variată a sondelor (opționale):  

Sondă IAQ pentru evaluarea calității aerului ambiental   

Sonde termice cu măsurarea integrată a temperaturii și a 

umidității aerului    

Sonde cu elice și fir cald   

Senzor integrat de presiune diferențială pentru măsurători 

cu tub Pitot (a se vedea versiunile) 

Sondă wireless pentru temperatură și umiditate                  

(a se vedea versiunile)

Operare ușoară cu profile ale utilizatorului

Software PC pentru analiza, arhivarea și documentarea 

valorilor măsurate (a se vedea versiunile)

Instrument de măsură 
multifuncțional

testo 435 – Instrumentul complet 
pentru ventilație și calitatea 
aerului ambiental

°C

%UR

m/s

hPa

ppm 
CO2

Lux

Instrumentul de măsură multifuncțional testo 435 este 

partenerul dumneavoastră de încredere pentru analiza 

calității aerului ambiental. Acest factor are o influență 

crucială asupra bunăstării oamenilor la locul de muncă, fiind 

totodată un factor determinant și important în procesele de 

producție și depozitare.

În plus, calitatea aerului ambiental semnalează dacă 

sistemul HVAC funcționează la nivelul optim de energie 

sau trebuie ajustat cu ajutorul instrumentului testo 435.

Parametrii CO2, umiditatea relativă și temperatura aerului 

din încăpere sunt disponibili pentru evaluarea calității 

aerului ambiental.

În plus, pot fi măsurate presiunea absolută, tirajul, 

iluminarea, valoarea U și temperatura suprafețelor. Pentru 

determinarea debitului de aer se pot utiliza toate funcțiile de 

măsurare a vitezei aerului, cum ar fi sondele termice sau cu 

elice și tuburile Pitot.

Instrumentul potrivit pentru orice aplicație.

Noul testo 435 este disponibil în patru versiuni. În funcție de 

aplicație, puteți opta pentru versiuni cu măsurarea integrată 

a presiunii diferențiale cât și pentru versiuni cu funcții 

suplimentare cum ar fi memoria instrumentului, softul pentru 

PC sau un domeniu extins de sonde.

www.testo.ro



testo 435

Date tehnice 

Măsurați wireless valorile de 
temperatură și umiditate pe o 
distanță de până la 20 m fără 
obstrucții

2 conexiuni pentru sondele externe

testo 435-1
Instrument de măsură multifuncțional pentru 
aer condiționat, ventilație și calitatea aerului 
ambiental, include baterie și protocol de calibrare 
din fabrică

Cod produs 0560 4351

testo 435-3
Instrument de măsură multifuncțional cu măsurarea 
integrată a presiunii diferențiale pentru aer 
condiționat, ventilație și calitatea aerului ambiental, 
include baterie și protocol de calibrare

Cod produs 0560 4353

testo 435-2
Instrument de măsură multifuncțional pentru aer condiționat, 
ventilație și calitatea aerului ambiental cu memorie de date, 
software pentru PC și cablu USB pentru transfer date, include 
baterie și protocol de calibrare din fabrică

Cod produs 0563 4352

testo 435-4
Instrument de măsură multifuncțional cu măsurarea integrată a 
presiunii diferențiale pentru aer condiționat, ventilație și calitatea 
aerului ambiental, cu memorie de date, software PC și cablu USB 
pentru transfer date, baterie și protocol de calibrare din fabrică

Cod produs 0563 4354

Utilizare confortabilă datorită profilelor utilizatorului 

Operarea instrumentului testo 435 este ușoară și eficientă: 

profilele utilizatorului sunt stocate pentru aplicațiile tipice, 

cum sunt măsurarea în tubulaturi și analiza IAQ. Nu este 

necesară o programare complicată a instrumentului de 

măsură.

Monitorizarea sigură a datelor măsurate

Rapoartele cu valorile măsurate furnizează clientului date 

pe termen lung despre tubulatură și gradul de turbulență. 

Logo-ul companiei poate fi integrat în șablon. testo 435-1 și 

testo 435-3 permit ca valorile măsurate să fie tipărite ciclic 

pe imprimanta rapidă Testo.

Flexibilitate datorită sondelor wireless

Pe lângă sondele clasice cu cablu, este posibilă o măsurare 

wireless pe o distanță de până la 20 m (fără obstrucții). 

Deteriorarea cablurilor sau dificultățile în utilizare sunt 

astfel eliminate. testo 435 poate înregistra și afișa până la 

trei sonde wireless. Sondele au ca parametri de măsură 

temperatura și, în funcție de instrument, umiditatea. 

Modulul radio opțional, ușor de conectat, poate fi adăugat 

ulterior în orice moment.

Date tehnice generale

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de depozitare -30 la +70 °C

Dimensiuni 220 x 74 x 46 mm

Tip de baterie Alkali mangan, mică, tip AA

Durată baterie 200 ore (măsurare tipică cu elice)

Greutate 428 g

Material carcasă ABS/TPE/Metal

Clasa de protecție IP54

Garanție 2 ani



Tipuri de senzori

testo 435-2/-4 testo 435-3/-4

Lux

Domeniu de măsură 0 la 100.000 Lux

Acuratețe 
±1 cifră

A se vedea datele sondei

Rezoluție / Supraîncărcare 1 Lux; 0,1 Hz

Senzor intern pentru presiunea diferențială

0 la +25 hPa

±0,02 hPa (0 la +2 hPa)
±1% din val. măs. (domeniul rămas)

0,01 hPa / 200 hPa

testo 435

Date tehnice

testo 435-1 testo 435-2 testo 435-3 testo 435-4
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Sondă IAQ pentru determinarea concentrației de CO2, a temperaturii și 
umidității aerului ambiental precum și a presiunii absolute

Sondă termică pentru viteza aerului cu măsurarea integrată a temperaturii și a 
umidității aerului

Sonde cu elice și cu fir cald

Sondă termică pentru măsurători de imersie/penetrare, aer și suprafață

Sonde wireless pentru măsurători de temperatură

Sondă pentru CO ambiental

Sondă pentru presiunea absolută

Măsurarea integrată a presiunii diferențiale pentru măsurarea vitezei aerului cu 
tub Pitot și pentru monitorizarea filtrelor (nu poate fi adăugată ulterior)

Sondă de confort pentru măsurarea gradului de turbulență în scopul evaluării 
obiective a vitezei aerului dintr-o încăpere

Sondă de umiditate pentru măsurarea temperaturii și umidității aerului

Sondă wireless pentru măsurarea temperaturii și umidității aerului

Sondă pentru măsurarea iluminării

Sondă de temperatură pentru determinarea valorii U

Echipare instrument

Operarea ușoară cu profile ale utilizatorului

X X X XEcran iluminat

X X X XImprimantă rapidă Testo pentru documentarea valorilor măsurate (opțional)

X XStocarea în instrument a 10.000 de valori citite (nu poate fi adăugată ulterior)

X XSoftware PC pentru analiza, arhivarea și documentarea valorilor măsurate

Sonde disponibile (opționale)

Versiunile disponibile pentru testo 435
Tabelul oferă o prezentare generală a sondelor conectabile și a echipărilor disponibile pentru fiecare versiune.

Tipuri de senzori

testo 435-1/-2/-3/-4

NTC

Domeniu de măsură -50 la +150 °C

Acuratețe  
±1 cifră

±0,2 °C(-25 la +74,9 °C)
±0,4 °C (-50 la -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 la +99,9 °C)
±0,5% din val. măs. (domeniul 
rămas)

Rezoluție 0,1 °C

Tip K (NiCr-Ni)

-200 la +1.370 °C

±0,3 °C (-60 la +60 °C)
±(0,2 °C +0,5% din val. 
măs.) (domeniul rămas)

0,1 °C

Tip T (Cu-CuNi)

-200 la +400 °C

±0,3 °C (-60 la +60 °C)
±(0,2 °C +0,5% din val. 
măs.) (domeniul rămas)

0,1 °C

Senzor de umiditate 
Testo

0 la +100 %UR

A se vedea datele sondei

0,1 %UR

Elice

Domeniu de măsură 0 la +60 m/s

Acuratețe ±1 cifră A se vedea datele sondei

Rezoluție 0,01 m/s  (elice de 60 și 100 mm)
0,1 m/s (elice de 16 mm)

Fir cald

0 la +20 m/s

A se vedea datele sondei

0,01 m/s

Sondă presiune absolută

0 la +2.000 hPa

A se vedea datele sondei

0,1 hPa

CO2 (sondă IAQ)

0 la +10.000 ppm CO2

A se vedea datele sondei

1 ppm CO2



testo 435

Accesorii

Cod produsTransport și protecție

Accesorii suplimentare și piese de schimb

Imprimantă și accesorii

Certificate de calibrare

0516 0035Geantă de service pentru instrumentul de măsură cu echiparea de bază și sonde, dimensiuni 400 x 310 x 96 mm

0554 0549Imprimantă rapidă IRDA Testo cu interfață wireless în infraroșu, include o rolă de hârtie termică și 4 baterii AA; pentru 
tipărirea măsurătorilor la fața locului

0520 0071Certificat de calibrare ISO pentru temperatură
instr. de măsură cu sondă de contact; puncte de calibrare +60°C; +120°C; +180°C

0520 0006Certificat de calibrare ISO pentru umiditate
Puncte de calibrare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25°C

0520 0005Certificat de calibrare ISO pentru presiune
presiunea diferențială; 5 puncte distribuite pe domeniul de măsură

0520 0024Certificat de calibrare ISO pentru viteza aerului
fir încins, anemometru cu elice; puncte de calibrare 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s

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

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

0520 0010Certificat de calibrare ISO pentru iluminare
Puncte de calibrare 0; 500; 1.000; 2.000; 4.000 Lux

0520 0033Certificat de calibrare ISO pentru CO2
Sonde CO2; puncte de calibrare 0; 1.000; 5.000 ppm

0516 0435Geantă de service pentru instrumentul de măsură, sonde și accesorii, dimensiuni 520 x 380 x 120 mm

0515 0028Baterie litiu tip CR2032 AA pentru mânerul radio

0554 0568Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă (6 role), cerneală permanentă
(documentarea datelor măsurate lizibilă până la 10 ani)

0554 0447Alimentator, 5 VDC 500 mA cu adaptor european, 100-250 VAC, 50-60 Hz

0554 0410testovent 410, pâlnie pentru măsurarea debitului de aer, Ø 340 mm/330x330 mm, include cutie

0554 0610Încărcător rapid extern pentru 1- 4 baterii reîncărcabile tip AA, include 4 baterii reîncărcabile Ni-MH cu încărcarea 
individuală a celulelor și afișaj pentru controlul încărcării, include funcție de încărcare lentă și funcție de descărcare 
integrată, conector de alimentare internațional încorporat, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0415testovent 415, pâlnie pentru măsurarea debitului de aer, Ø 210 mm/210x210 mm, include cutie

0563 4170testo 417, set de pâlnii pentru valve tip disc (Ø 200 mm) și anemostate (330 x 330 mm), atât pentru pentru aspirație 
cât și pentru refulare

0554 0440Furtun de conectare din silicon, lungime 5 m; solicitare max. 700 hPa (mbar)

0554 0453Furtun de conectare fără silicon pentru măsurarea presiunii diferențiale, lungime 5 m; solicitare max. 700 hPa (mbar)

0554 0660Set pentru controlul și ajustarea sondelor de umiditate Testo, soluție salină cu UR 11,3% și 75,3%, include adaptor 
pentru sondele de umiditate Testo, pentru verificări rapide sau calibrarea sondei de umiditate

0554 0756Filtru PTFE sinterizat, Ø 12 mm, pentru medii corozive și umidități mari (măsurători pe termen lung), viteze mari ale 
fluxului de aer

0554 0761Material adeziv pentru fixare și sigilare

0554 0641Filtru sinterizat din inox, dimensiunea porilor 100 µm, pentru măsurători la viteze mari ale fluxului de aer sau în aer 
contaminat



testo 435

Sonde

Tip de sondă

Sondă IAQ pentru evaluarea 
calității aerului ambiental, CO2, 
umiditate, temperatură și presiunea 
absolută, cu stativ

Sondă de măsurare cu elice, 
Ø 100 mm, pentru măsurători cu 
setul 0563 4170

Sondă pentru presiunea absolută 
2.000 hPa

Sondă termică pentru viteza 
aerului cu măsurarea integrată a 
temperaturii și umidității, Ø 12 mm, 
cu mâner telescopic (max. 745 mm)

Sondă pentru CO ambiental, pentru 
detectarea CO în clădiri și încăperi

testovent 417, set de pâlnii pentru 
valve tip disc (Ø 200 mm) și 
ventilatoare (330x330 mm), pentru 
aerul de admisie și refulare

Sondă de măsurare cu elice, Ø 16 
mm, cu mâner telescopic max. 890 
mm, de ex. pentru măsurători în 
tubulaturi, poate fi utilizată între 0 
și +60 °C
Sondă de măsurare cu elice, Ø 
60 mm, cu mâner telescopic max. 
910 mm, de ex. pentru măsurători 
la ieșirea din conducte, poate fi 
utilizată între 0 și +60 °C
Sondă cu fir cald pentru viteza 
aerului și temperatură, diametru 
vârf sondă 7,5 mm, cu mâner 
telescopic (max. 820 mm)

Dimensiuni
Tija sondei/vârful tijei sondei

Domeniu 
de măsură

0 la +50 °C
0 la +100 %UR
0 la +10.000 
ppm CO2
+600 la +1.150 
hPa

+0,3 la +20 m/s
0 la +50 °C

0 la +2.000 hPa

-20 la +70 °C
0 la +100 %UR
0 la +20 m/s

0 la +500 ppm 
CO

+0,6 la +40 m/s

Temp. de oper.
0 la +60 °C

+0,25 la +20 
m/s

Temp. de oper.
0 la +60 °C

0 la +20 m/s
-20 la +70 °C

Acuratețe

±0,3 °C
±2 %UR (+2 to +98 %UR)
±(75 ppm CO2 ±3% din val. măs.) 
(0 la +5.000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% din val. măs.) 
(+5.001 la +10.000 ppm CO2)
±10 hPa

±(0,1 m/s +1,5% din val. măs.)
±0,5 °C

±5 hPa

±0,3 °C
±2 %UR (+2 la +98 %UR)
±(0,03 m/s +4% din val. măs.)

±5% din vm (+100,1 la +500 
ppm CO)
±5 ppm CO (0 la +100 ppm CO)

±(0,2 m/s +1,5% din val. măs.)

±(0,1 m/s +1,5% din val. măs.)

±(0,03 m/s +5% din val. măs.)
±0,3 °C (-20 la +70 °C)

t99

0632 1535

0635 9435

0638 1835

0635 1535

0632 1235

0563 4170

0635 9535

0635 9335

0635 1025

Sonde IAQ (testo 435-1/-2/-3/-4)

Măsurarea cu pâlnie (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sonde pentru presiunea absolută (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sonde pentru viteza aerului (testo 435-1/-2/-3/-4)

2) Mai multe sonde de temperatură disponibile pe www.testo.ro

Sondă tip glob Ø 150 mm, TC tip K, 
pentru măsurarea căldurii radiate 

0 la +120 °C Clasa 1 0602 0743

Dispozitiv de uniformizare a fluxului de aer testovent 417

Set dispozitiv de uniformizare a curentului de aer testovent constând din set pâlnie testovent 417 și dispozitiv de uniformizare a 
curentului de aer testovent 417

0554 4172

0554 4173

Cod produs



testo 435

Sonde

Tip de sondă

Sondă de contact rapidă, cu 
termocuplu, chiar și pentru 
suprafețe neregulate, domeniu de 
măsură pe termen scurt până la 
+500°C, TC tip K, cablu fix

Sondă de imersie/penetrare 
rezistentă la apă, TC tip K, cablu fix 
de 1,2 m

Sondă pentru determinarea 
gradului de turbulențe din aer, cu 
mâner telescopic (max. 820 mm) 
și stativ, îndeplinește cerințele EN 
13779

Sondă de umiditate/temperatură

Tub Pitot, lungime 350 mm

Tub Pitot, lungime 500 mm

Tub Pitot, lungime 1000 mm

Sondă pentru măsurarea gradului 
de iluminare

Sondă înfășurabilă în jurul țevilor cu 
diametrul între 5 și 65 mm, cu cap 
interschimbabil. Domeniu de măs. 
pe termen scurt până la +280°C, 
TC tip K, cablu fix
Sondă tip clește pentru măsurători 
pe țevi cu diametrul între 15 și 
25 mm (max. 2,5 cm), domeniu 
de măs. pe termen scurt până la 
+130°C, TC tip K, cablu fix

Sondă de temperatură pentru 
determinarea valorii U, sistem cu 
senzor triplu pentru măsurarea 
temperaturii peretelui, include 
plastelină de fixare

Dimensiuni
Tija sondei/vârful tijei sondei

Domeniu 
de măsură

-60 la +300 °C

-60 la +400 °C

0 la +50 °C
0 la +5 m/s

-20 la +70 °C
0 la +100 %UR

0 la 100.000 
Lux
0 la 300 Hz

-60 la +130 °C

-50 la +100 °C

-20 la +70 °C

Acuratețe

Clasa 2 1)

Clasa 2 1)

±0.3 °C
±(0,03 m/s +4% din val. măs.)

±0.3 °C
±2 %UR (+2 la +98 %UR)

Temperatura de operare
0 la +600 °C

Acuratețe cfm. DIN 13032-1:
f1 = 6% = V (Lambda)
ajustare
f2 = 5% = cos (pondere)
Clasa C

Clasa 2 1)

Clasa 2 1)

Clasa 11)

Valoare U: ±0.1 ±2% din vts*

t99

3 sec.

7 sec.

5 sec.

5 sec.

0602 0393

0602 4592

0602 4692

0614 1635

0602 1293

0628 0109

0636 9735

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 0545

Sonde de contact 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sonde de imersie/penetrare 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sonde IAQ (testo 435-2/-4)

Sonde de umiditate (testo 435-2/-4)

Sonde de contact 2) (testo 435-2/-4)

Tuburi Pitot Prandtl (testo 435-3/-4)

115 mm

max. 820 mm

350 mm / 500 mm / 1.000 mm

114 mm 50 mm

Ø 12 mm

Ø 7 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

1) Conform standardului EN 60584-2, acuratețea Clasei 2 se referă la domeniul -40 la +1.200 °C
2) Mai multe sonde de temperatură disponibile pe internet la www.testo.ro

Notă: Este necesară o sondă suplimentară pentru măsurarea 
temperaturilor exterioare atunci când se determină valoarea U, 
de ex. 0602 1793 sau 0613 1001 sau 0613 1002.
*când se utilizează cu o sondă NTC sau wireless pentru 
măsurarea temperaturii exterioare și 20 K diferență între aerul 
interior și cel din exterior

Sondă pentru aer cu senzor NTC, 
eficientă și robustă, cablu fix de 
1,2 m

-50 la +125 °C ±0,2 °C (-25 la +80 °C)
±0,4 °C (domeniul rămas)

60 sec. 0613 1712

Sonde pentru aer 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Cod produs



30 mm

30 mm

testo 435

Sonde Radio

Dimensiuni
Tijă sondă/vârfui tijei sondei

Dimensiuni
Tijă sondă/vârful tijei sondei

Ilustrație

Domeniu 
de măsură

Domeniu 
de măsură

Domeniu 
de măsură

-50 la +350 °C
Pe termen scurt 
până la +500 °C

0 la +100 %UR
-20 la +70 °C

-50 la +1.000 °C

Acuratețe

Acuratețe

Acuratețe

Mâner radio:
±(0,5 °C +0,3% din val. măs) (-40 la +500 °C)
±(0,7 °C +0,5% din val. măs) (domeniul rămas)
sondă TC: Clasa 2

±2 %UR (+2 la +98 %UR)
±0,3 °C

±(0,7 °C +0,3% din val. măs.) (-40 la +900 °C)
±(0,9 °C +0,5% din val. măs.) (domeniul 
rămas)

Rezoluție

Rezoluție

Rezoluție

t99 

0,1 °C (-50 la 
+199,9 °C)
1,0 °C (în restul 
domeniului)

0,1 %UR
0,1 °C

0,1 °C (-50 la +199,9 °C)
1,0 °C (domeniul rămas)

5 sec.120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Cod produs

Cod produs

Cod produs

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare  SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK

Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK

Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK

0602 0394

0636 9736

0602 0394

0636 9736

Senzor tip TC pentru măsurători de contact, se atașează la mânerul radio, TC tip K

Senzor de umiditate, se atașează la mânerul radio

Senzor tip TC pentru măsurători de contact, se atașează la mânerul radio, TC tip K

Senzor de umiditate, se atașează la mânerul radio

Mânere radio cu senzor fix pentru măsurători de contact

Sonde radio cu senzor fix de umiditate

Mânere radio pentru senzori tip TC

Sonde radio de imersie/penetrare

Dimensiuni
Tijă sondă/vârful tijei sondei

Dimensiuni
Tijă sondă/vârful tijei sondei

Domeniu 
de măsură

Domeniu 
de măsură

-50 la +275 °C

-50 la +350 °C
Pe termen scurt 
până la +500 °C

Acuratețe

Acuratețe

±0,5 °C (-20 la +80 °C)
±0,8 °C (-50 la -20,1 °C)
±0,8 °C (+80,1 la +200 °C)
±1,5 °C (domeniul rămas)

Mâner radio:
±(0,5 °C +0.3% din val. măs.) (-40 la +500 °C)
±(0,7 °C +0.5% din val. măs.) (domeniul rămas)
senzor TC: Clasa 2

Rezoluție

Rezoluție

t99 

t99 

0,1 °C

0,1 °C (-50 la 
+199,9 °C)
1,0 °C (domeniul 
rămas)

t99  (în apă)
12 sec.

t99  (în apă)
10 sec.

105 mm

100 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 3,4 mm

Cod produs

Cod produs

0613 1001

0554 0189

0554 0191

Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecvența radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Frecv. radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; Frecv. radio 915.00 MHz FSK

0613 1002

0602 0293

0602 0293

Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC, aprobare pentru SUA, CA, CL; Frecvența radio 915.00 MHz FSK

Senzor tip TC pentru măsurători de aer/imersie/penetrare, se atașează la mânerul radio, TC tip K (0554 0189)

Senzor tip TC pentru măsurători de aer/imersie/penetrare, se atașează la mânerul radio, TC tip K (0554 0189)

Mânere radio cu senzor fix pentru măsurători de aer/imersie/penetrare
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Cod produsModul radio pentru echiparea instrumentului de măsură cu opțiunea radio

0554 0188Modul radio pentru instrumentul de măsură, 869.85 MHz, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Modul radio pentru instrumentul de măsură, 915.00 MHz FSK, aprobare pentru SUA, CA, CL

Date tehnice generale

Date tehnice sonde radio

Interval de măsurare 0,5 sec. sau 10 sec., ajustabil pe mâner

Acoperirea radio Până la 20 m (fără obstrucții)

Transmisie radio Unidirecțională

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de depozitare -40 la +70 °C

Clasa de protecție IP54

Sondă radio de imersie/penetrare, cu senzor NTC

Tip baterie 2 x baterii tip buton 3V (CR 2032)

Durată baterie 150 ore (interval de măsurare 0,5 sec.)
2 luni (interval de măsurare 10 sec.)

Mâner radio

Tip baterie 2 micro baterii tip AAA

Durată baterie 215 ore (interval de măsurare 0,5 sec.)
6 luni (interval de măsurare 10 sec.)


