
A nyomás alatt történő telepítés lehetősége

Az áramlási sebesség mérése a 0–160 m/s mérési 
tartományban; fogyasztásmérés m3-ben, a közeg 
hőmérséklete °C-ban

Visszarúgás elleni védelem és gömbcsap biztosítja a gyors 
és biztonságos telepítést és eltávolítást

Legnagyobb rugalmasság a különböző jelkimeneteknek 
köszönhetően: 
• Analóg kimenet 4-20 mA (4-vezetékes) 
• Impulzus kimenet 
• 2 darab kapcsoló kimenet 

Beépített összesítő, kiegészítő értékelőegység nélkül is 

Kezelőmenü LED kijelzővel

Sűrített levegő fogyasztásmérő 
beszúró szondával
DN40-250
testo 6448

Tengely merőszonda

A testo 6448 sűrített levegő fogyasztásmérőt a sűrített 
levegő fogyasztásának nyilvántartására és ellenőrzésére 
tervezték, így nemcsak a sűrített levegős rendszerekben 
lévő szivárgások azonosítására és a rejtett költségek 
megszüntetésére, hanem a csúcsterhelés kezelésére 
használható. A tengely mérőszonda különböző csőátmérőkön 
történő mérésekhez használható.

Az opcionális fúróbilincs lehetővé teszi az érzékelő 
pontos elhelyezését hegesztés nélkül. Az érintett sűrített 
levegő csővezeték nyomás alatt maradhat a fúróbilincs 
felszerelésekor vagy az érzékelő karbantartása/cseréje során.

Szabadalmaztatott visszarúgás elleni védelem

Az visszarúgás elleni védelem magas biztonságot garantál 
az üzembe helyező számára, és három funkciót egyesít egy 
műszerben: 

1. visszarúgás elleni védelmet, például az érzékelő csak egy 
irányban helyezhető be a felszerelés során.

2. a folyamat tömítését, az O-gyűrűnek köszönhetően a 
sűrített levegő nem tud kijutni a telepítés során.

3. a pozicionálást, mivel a furat pozíciók milliméter 
pontossággal helyezkednek el egymástól, az autó 
tengelykapcsolójához hasonlóan.
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A térfogatáram maximális mérési tartománya a cső belső átmérőjétől függ (lásd 3. oldal)

1 Szabvány megfelelőség ... DIN 2533 (+15 °C, 1013.25 hPa, 0 %RH)

testo 6448 - Sűrített levegő fogyasztásmérő beszúró szondával DN40-250

Műszaki adatok

Áramlási sebesség

Paraméterek

Érzékelő

< 0,1 mp (csillapítási paraméter = 0) esetén, késleltethető a kezelőmenü segítségével (0 ... 1 mp)

Választható érték m/s

Méréstartomány1

Méréstartomány1

Általános műszaki adatok

Reakcióidő

0 ... 160 m/s

Termikus, üveggel bevont kerámia érzékelő (kalorimetrikus mérési eljárás)

Hőmérséklet
Érték °C

Méréstartomány 0 ... +60 °C / 32 °F ... +140 °F

Pontosság a mért ért. ±3 %-a, a végérték ±3 %-a (szobahőmérsékleten)

Működési feltételek
Páratartalom (érzékelő) rel. páratartalom < 90 %RH

Bemenet/kimenet
Analóg kimenet
Kimenet típusa 4 ... 20 mA (4-vezetékes) szabadon skálázható nulla és a mérési tartomány vége között

Töltés max. 500 Ω

További kimenetek
Impulzus kimenet Az impulzus sebessége szabadon beállítható 1 m3-es lépésekben

Kapcsoló kimenet 2 kapcsoló kimenet, paraméterezhető, max. 20 ... 30 VDC vagy 250 mA, a kapcsoló állapota 2 LED segítségével 
jelenik meg

Tápegység
Tápfeszültség 19 ... 30 V DC

Aktuális felhasználás <100 mA

Kapcsolat M12 x 1 csatlakozó, tölthető ... 250 mA, rövidzárlatbiztos (szinkronizált), fordított polaritás-biztos, túlterhelés-biztos

Kinézet
Műszerház PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Súly 850 g

Kijelző
Kijelző 4 számjegyű alfanumerikus kijelző, két kezelőgomb, kezelőmenü, LED

Működés
Parameterizáció 2 gomb

Egyéb
Védelem IP 65/III

EMC 89/336 EEC

Felépítés Anyagok: rozsdamentes vagy horgonyzott acél, PEEK, poliészter, Viton, eloxált alumínium kerámia

Norm. ref. A térfogatáram kiszámítása ... A hőmérséklet, páratartalom és nyomás kézi bevitelének lehetősége. 
Működő beállítások: 15 °C, 1013.25 hPa, 0 %RH

Üzemi hőmérséklet 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Tárolási hőmérséklet -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Mérési közép Sűrített levegő, speciális kalibrálással, szintén CO2 vagy N2

Folyamat nyomás PN 16 (max 16bar/232psi)

Levegőminőség ISO 8573: ajánlott osztály 1-4-1

Nyomás érték/ 
csőbilincs

16 bar (max.) DN40-DN200-hoz; 10 bar (max.) DN250-hez

(Normális) térfogatáram
Választható érték m3/h, m3/min, m3



Terminálkiosztás

1 Tápcsatlakozó  
19 ... 30 VDC (+) / barna

2 OUT 2 (analóg kimenet  
(4 ... 20 mA) or kapcsoló kimenet 
/ fehér

3 Tápcsatlakozó  
0 V (-) / kék

4 OUT 1 (impulzus kimenet vagy 
kapcsoló kimenet) / fekete

Huzal színek a kábelhez 0699 3393

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Ha a menü kiválasztása 
ImPR = Igen -> 
Impulzus kimenet

Ha menü választás ImPR 
= Nem -> Kapcsoló 
kimenet (előválasztó 
számláló)

Menü jelzés

Kimenet 1
OUT 1

Kimenet 2
OUT 2

BN = barna
WH = fehér
BK = fekete
BU = kék

BN

WH

BK

BU

OUT 
2

OUT 
1

0 VDC

L + (19 ... 
30 VDC)

M12 kábel 
foglalat

M12 műszer 
csatlakozó

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Kapcsoló)

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

Aktuális jel

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Kapcsoló)

I

Aktuális jel

ImP * ImP *

ImP
(impulzus)

(Kapcsoló)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

or
ImP (Pulse)

testo 6448

5 opció

Kapcsolat

Verzió 160 m/s

 DN 40 600 m3/h
 DN 50 1000 m3/h
 DN 65 1880 m3/h
 DN 80 2600 m3/h
 DN 100 4400 m3/h
 DN 125 6700 m3/h
 DN 150 9950 m3/h
 DN 200 17000 m3/h
 DN 250 25650 m3/h

A térfogatáram 
méréstartománya 
DIN2533

testo 6448 - Sűrített levegő fogyasztásmérő beszúró szondával DN40-250

Műszaki rajzok



testo 6448 - Sűrített levegő fogyasztásmérő beszúró szondával DN40-250
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AXXX Konfiguráció

BXX Rögzítő furathoz 

CXX Mérési illesztés

DX Fúrószerszám

Rendelési kód a testo 6448 adóhoz - 
Sűrített levegő ellen tengely szonda

- adóval együtt visszacsapó védelem
- 160 m / s
- Levegő (sűrített levegő)
- 6 pontos kalibrálás
- 435 mm hosszúságú változat (DN125 

... DN250 esetén)
- Fúróbilincs nélkül
- Mérőeszköz nélkül / gömbcsap nélkül
- Fúrószerszám nélkül

-> 0555 6448 A1 AA1 AC0 AD1 AE1 
B00 C00 D0

Rendelés példa

testo 6448

Rendelési példa

AXXX Konfiguráció

A0 csak kiegészítők *
A1 távadó
AA1  160 m/s
AB0  szabványos konfiguráció
AC0  Levegő (sűrített levegő)
AC1  Alternatív gáz: nitrogén
AC2  Alternatív gáz: CO2
AD1  ISO kalibrációs protokoll m / s
 6 ponton
AD2  ISO kalibrációs protokoll m3 / h
 6 ponton a specifikus
 névleges átmérő
(pl. jelölje meg az átmérőt)
AE0  Standard hosszúság 285 mm
 (DN40 ... DN80 esetén)
AE1 hosszváltozat 435 mm
 (DN100 ... DN250 esetén)

 

* Ha ezt a választást választja, további AXX 
konfigurációra nincs szükség. Folytassa a 
BX-lel.

** További konfiguráció szükséges! Folytassa 
az AXX-lel.

*** Csatlakozókábel, pl. a működéshez 0699 
3393 szükséges.

Rendelési kód a testo 6448 távadóhoz - 
rögzítő furathoz DN40:
- Kiegészítők
- Rögzítő furathoz DN40-vel
- Mérőeszköz nélkül / gömbcsap nélkül
- Fúrószerszám nélkül

-> 0555 6448 A0 B01 C00 D0

BXX Rögzítő furathoz opciók

B00 rögzítő nélkül
B01 rögzítő furathoz DN40
B02 rögzítő furathoz DN50
B03 rögzítő furathoz DN65
B04 rögzítő furathoz DN80
B05 rögzítő furathoz DN100
B06 rögzítő furathoz DN125
B07 rögzítő furathoz DN150
B08 rögzítő furathoz DN200
B09 rögzítő furathoz DN250

CXX Mérőcsatlakozások

C00 mérőcsatlakozó nélkül / gömbcsap nélkül
C01 mérő csatlakozóval (gömbcsappal együtt 

más mérési paraméterekhez, például a 
testo 6740-hez)

C02 gömbcsap (DN15)

DX Fúró készlet opciók

D0 fúró készlet nékül
D1 fúró készlettel

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u.53.

Tel: (+361) 237-1747
Fax: (+361) 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


