
Hacimsel debinin, hava hızının ve sıcaklığın ölçülmesi

Akış yönünün tanımlanması

Anlık ve zamana bağlı ortalama değerin hesaplanması

Maksimum ve minimum değerler

Ölçülen değerleri ekranda dondurabilmek için Hold tuşu

Ekran aydınlatması

Otomatik kapanma özelliği

Pervane anemometre

(menfez çıkışları için)

testo 417 – dahili pervane ile
birlikte

m/sn

°C

testo 417 kompakt, menfez çıkışları için tasarlanmış

dahili pervanesi ile; hava hızı ve sıcaklık ölçümü yapılıp

debi hesaplanabilmektedir.Entegre 100 mm pervanesi

sayesinde, giriş ve çıkış havaları kontrol edilebilmektedir.

Opsiyonel huni seti havalandırma ızgaralarında ve disk

çıkışlarında etkin ölçüm yapılmasını kolaylaştırır. 

Akış hacmi doğrudan ekranda görüntülenir. Havalandırma

kanalı alanının kolay girişi sayesinde hassas olarak debi

hesaplanır. Ayrıca, o andaki sıcaklık değerinin

görüntülendiği ekrana kolayca geri dönülebilir. 

Zamana bağlı ve çok noktalı ortalama alınabilme özelliği

sayesinde; ortalama debi, akış hızı ve sıcaklık değeri

hakkında bilgi elde edilir. Hold fonksiyonu mevcut ölçüm

değerinin ekranda dondurulmasını sağlar, min./maks.

değerler de tek bir düğmeye basarak ekranda

görüntülenebilir.

www.testo.com.tr
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Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 417

testo 417, entegre 100 mm çapındaki pervane tipi
hava hızı ölçüm cihazı, sıcaklık ölçümü, batarya
ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4170

Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı -40 ... +85 °C

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Batarya tipi 9V blok batarya, 6F22

Pil ömrü 50 sa

Ağırlık 230 g

Boyutlar 277 x 105 x 45 mm

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0516 0210Cihaz ve problar için çanta

0554 0025

0515 0025

0520 0244

0520 0004

0520 0034

0520 0024

0563 4170

Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı 0515 0025 için

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil .

DAkkS kalibrasyon sertifikasi / hiz, ısınan tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktaları 0.5; 1; 2; 5; 10 m/s

ISO kalibrasyon sertifikası, hız, ısıtmalı tel, pervane anemometre, pitot tüpü; kalibrasyon noktası 1; 2; 5; 10 m/s

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

ISO kalibrasyon sertifikası / hız, ısıtmalı tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktası 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s

testovent 417, akış debisi ölçümü için huni set, disk çıkışı (200x200 mm) ve
vantilatör (330x330 mm) ile birlikte

www.testo.com.tr

Sensör tipleri

NTC Pervane

Ölçüm aralığı 0 ... +50 °C +0.3 ... +20 m/sn

Doğruluk ±1 basamak ±0.5 °C ±(0.1 m/sn +1.5% ölç.değ.)

Çözünürlük 0.1 °C 0.01 m/sn

Hacimsel debi

0 ... +99999 m³/h

0.1 m³/h (0 ... +99.9 m³/h)
1 m³/h (+100 ... +99999 m³/h)
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We measure it.

Akış doğrultucu testovent 417 0554 4172


