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Senzor de presiune diferențială cu compensare de 

temperatură de la 0 până la 2000 hPa în instrument

Două mufe externe pentru conectarea sondelor 

suplimentare pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii

Aducerea la zero a valorilor afișate a sondelor de presiune

Afișarea modului Hold, a valorilor min. și max.

Salvarea datelor de măsurare în funcţie de locaţie şi 

analizarea acestora pe PC sau imprimarea la faţa locului pe 

imprimanta rapidă Testo.

Măsurarea ratei de scurgere (căderea de presiune în funcție 

de timp)

Testarea căderii de presiune în conducte etc.

Fișă tehnică
testo 526

Instrument pentru 
măsurarea presiunii 
diferențiale

testo 526 – Măsurarea presiunii 
pentru toate domeniile de presiune

hPa

°C

testo 526-1 / -2 este un instrument precis de măsurare 

a presiunii diferențiale cu un senzor intern. Acesta are 

un domeniu de măsură cuprins între 0 și 2000 hPa. 

Instrumentul este optim pentru controlul presiunii în 

procesele industriale sensibile și este disponibil în două 

clase de precizie.

- testo 526-1: exactitate 0,1% din valoarea finală

- testo 526-2: exactitate 0,05% din valoarea finală

Testo 526-1 / -2 are în plus două mufe pentru conectarea

altor sonde pentru măsurarea presiunii și a temperaturii. O

gamă largă de sonde este disponibilă în acest scop.

În special în scopul testelor de etanșeitate la conducte, 

înregistrarea neîntreruptă este posibilă prin meniurile de 

testare a testo 526-1 și testo 526-2. Procesarea ulterioară 

a datelor de măsurare prin software sau imprimarea 

acestota prin intermediul imprimantei rapide Testo permite 

documentarea testelor de presiune.
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Instrumente de măsurare a presiunii diferențiale

Avantajele testo 526-1 și testo 526-2

testo 526-1 testo 526-2

testo 526-1 (de la 0 la 2000hPa, 0.1% 
exactitate) incl. baterii și certificat de 
calibrare din fabrică.

testo 526-2 (de la 0 la 2000hPa ,0.05% 
exactitate), conexiune rapidă de cuplare, 
incl. baterii și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0560 5280 Cod produs 0560 5281

testo 526-1 cu senzor intern de la 0 la 2000 hPa / 0.1% 

testo 526-1 este un manometru de presiune diferențială 

ideal pentru aplicațiile industriale. Procesele critice pot fi 

măsurate şi monitorizate cu o precizie de până la 0,05%.

testo 526-2 cu senzor intern foarte precis de la 0 la 2000 

hPa, 0.05%

testo 526-2 este un manometru de presiune diferențială 

ideal pentru aplicațiile industriale sensibile. Procesele critice 

pot fi măsurate şi monitorizate cu o precizie de până la 

0,05%.

• Sondă de presiune diferențială încorporată

• Două mufe externe pentru conectarea sondelor

• Gamă largă de sonde

• Documentarea valorilor la locul măsurărilor

• Documentarea ușoară a datelor pe PC

• Afișaj pe 2 linii

• Încărcarea rapidă a bateriei

• Legături rapide de cuplare M8x0.5

Documentarea ușoară a datelor
pe PC

Inspectarea emițătoarelor cu
interfață de la 4 la 20 mA

2 mufe externe pentru conectarea
sondelor suplimentare pentru
măsurarea presiunii și a
temperaturii
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Avantaje suplimentare testo 526-1 și testo 526-2

• Sonde de presiune diferențială la 2000 hPa

• Sonde de presiune absolută la 2000 hPa

• Sonde de presiune relativă la 400 bar

• Sonde de temperatură de la -200 la +1250 °C

• Sonde pentru măsurarea curentului / tensiunii

Gamă largă de sonde

Senzorul de presiune diferențială este integrat în testo 526.

Până la două sonde suplimentare definite de utilizator, pot fi

conectate cu instrumentul.

Documentarea valorilor la locul măsurărilor

• Protocoalele de măsurare pot fi tipărite la locul

măsurărilor. Nu sunt necesare cabluri incomode datorită

interfeței în infraroșu.

• Hârtia termică lizibilă pe termen lung asigură păstrarea

valorilor documentate timp de până la 10 ani.

Documentarea ușoară a datelor pe PC

• Datele măsurate salvate pot fi ușor analizate și 

    procesate utilizând software-ul disponibil.

• Valorile sunt preluate de instrument și pot fi afișate 

    online prin software.

• Căderile de presiune pot fi înregistrate online în cicluri 

de 0,05 secunde din meniul de măsurare rapid. Întrucât, 

în majoritatea cazurilor, căderile de presiune nu pot fi 

prezise, o regulă poate fi definită prin intermediul funcției 

de declanșare; căderile de presiune sunt apoi înregistrate 

și stocate separat pentru utilizator, în paginile indexate.

Monitorizare pe termen lung sau în timpul
măsurăriilor dinamice

•Valorile măsurate pot fi salvate separat sau ca serie. Rata

  de măsurare (0,04 secunde, 1 secundă până la 24 de ore)

  și numărul valorilor care trebuie salvate sunt selectabile în

  mod liber. Dimensiunea maximă a memoriei este de 100

  KB (25000 valori).

• Valorile înregistrate sunt salvate sub nume separate 

pentru fiecare locație în parte (maximum 99 de locații) 

• Pentru cantități mari de date, activați măsurătorile online 

prin intermediul unui PC.
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Date tehnice

Date tehnice generale testo 526-1/-2

Temp. de depozitare -20 la +70 °C

Temp. de operare 0 la +50 °C

Tip baterie 9 V (6LR61)

Durata de viață a
bateriei

Operare continuă cu senzor de presiune
intern: 30 h
Cu baterie reîncărcabilă: 10 h
Cu acumulator de carbon: 18 ore

Greutate 300 g

Dimensiuni 219 x 68 x 50 mm

Material/Carcasă ABS

Alimentare Acumulator / Baterie reîncărcabilă, Unitate rețea 12 V

Conexiune Furtun: Ø interior 4 mm
exterior Ø 6 mm

Ecran Afișaj LCD cu simbol,
Afișaj de 7 segmente și matrice de puncte

Rata de actualizare 2 x secundă, la măsurarea rapidă de 4 ori
per secundă

Interval de măsurare de la 0.04 secunde

PC interfață RS232 

Memorie 100 kB (aproximativ 25.000 valori)

Alte caracteristici Conectarea la rețea și reîncărcarea bateriei
în aparat
Recunoașterea automată a tuturor sondelor
conectate
9 unități de măsură selectabile: mbar, hPa,
bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

Tip senzor

Senzor de
presiune
piezorezistiv

Senzor ceramic 
pentru sonde 
externe de 
presiune

Domeniu de măsură 0 la 2000 hPa -1 la 400 bar

Exatitate ±1
cifră*

±0.1 % din vfs 
(testo 526-1)
±0.05 % din vfs 
(testo 526-2)

±0.2 % din vfs

Rezoluție 0.1 hPa 0.01 bar

Presiune statică 2000 hPa (abs)

Suprasarcină 3000 hPa

Aducerea la zero la 50 hPa

Senzor ceramic
pt sonde externe
de preiune

0 la 2000 hPa

±0.1 % din v.m.

0.1 Pa (0638 1347)
0.001 hPa (0638 1447)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1647; 
0638 1847)

NTC

-40 la +150 °C

±0.2 °C (-10 la 
+50 °C)
±0.4 °C (intervalul
rămas)

0.1 °C

Tip K (NiCr-Ni)

-200 la +1370 °C

±0.4 °C (-100 la 
+200 °C)
±1 °C (intervalul
rămas)

0.1 °C

Informațiile de precizie se aplică numai la instrument fără sonde conectate
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Accesorii

Cod produsAccesorii și piese de schimb suplimentare

Transport și protecție

Imprimană și accesorii

Software și accesorii

Certificate de calibrare

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0520 0205

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0520 0225

0520 0035

0520 0025

0520 0005

0520 0405

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

0554 0568

Alimentator reţea cu opţiuni de conectare internaţională

TopSafe (carcasă de protecție),incl. cureaua de transport și magnet. Protejează instrumentul de praf, impact, zgârieturi

Imprimanta rapidă Testo IrDA cu interfata IR wireless; 1 rolă hârtie termică ; 4 baterii AA, pentru imprimarea măsurărilor
la fața locului

ComSoft Professional

Certificat de calibrare DAkkS pentru presiune, presiune diferențială, exactitate < 0.1 (% valoarea finală a scalei de măsură)

Incărcător rapid pentru 1-4 acumulatori AA, 4 acumulatori Ni-MH cu celulă de încărcare individuală şi control afişat al
încărcării, impuls de încărcare lentă, funcţie de descărcare rapidă, cuplă de conectare internaţională, 100-240 V, 300
mA, 50/60 Hz

Cablu RS232 , conectează instrumentul la PC (1,8 m) pentru transferul de date

Certificat de calibrare DAkkS pentru presiune, presiune diferențială, exactitate 0.1 to 0.6 (% valoarea finală a scalei de măsură)

Certificat de calibrare DAkkS pentru presiune, presiune diferențială, exactitate> 0.6(% valoarea finală a scalei de măsură)

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune diferențială, exactitate < 0.1 (% valoarea finală a scalei de măsură)

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, exactitate 0.1 to 0.6 (% din vfs), 5 puncte distribuite pe domeniul de măs.

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, exactitate > 0.6 (% valoarea finală a scalei de măsură)

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune diferențială, exactitate > 0.1 (% din vfs), pentru 521-2

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde de aer / imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C; +60°C

Certificat de calibrare ISO pentru temperatur, instr. de măs. cu sonda de aer / imersie; puncte de calibrare 0°C; +150°C;

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură pentru instr. cu sondă de suprafață; puncte de calibrare +60°C;

Certificat de calibrare DAkKS pentru temperatură, instr. de măs. cu sonda de aer / imersie;; puncte de calibrare -20 °C

Certificat de calibrare DAkKS pentru temperatură, sonde de suprafață de contact; puncte de 
calibrare +100°C; +200°C; +300°C

Certificat de calibrare ISO

Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă

0515 0025Acumulator pentru instrument 9V

Accesorii sonde

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0409 0202

0600 1693

Cablu de conectare, 1,5 m lungime, conectează sonda prin capul plug-in cu instrumentul, material de acoperire PUR

Cablu de conectare, 5 m, conectează sonda prin capul plug-in cu instrumentul, material de acoperire PUR

Furtun de conectare; silicon; lungime 5 m; max. încărcare 700 hPa (mbar)

Cablu de conectare, 2.5 m lungime, pentru sondele de presiune 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adaptor pentru conectarea termocuplelor NiCr-Ni și a sondei
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Sonde

Tip sonde

Sondă de presiune, de precizie, 100
Pa, construcţie metalică robustă, cu
prindere magnetică, pentru măsurare
presiunii diferenţiale şi a debitului (cu
ajutorul tubului Pitot)

Sondă de presiune, 10 hPa,
construcţie metalică robustă, cu
prindere magnetică, pentru măsurare
presiunii diferenţiale şi a debitului (cu
ajutorul tubului Pitot)

Sondă de presiune, 100 hPa, în
carcasă metalică robustă, cu protecţie
la impact, incl. magnet pentru o
ataşare rapidă, pentru măsurarea
presiunii diferenţiale şi a debitului
(împreună cu tubul Pitot)

Sondă de presiune, 1000 
hPa, măsoară presiunea 
diferenţială,construcţie metalică
robustă cu protecţie la impact, inclusiv
conexiuni cuplare rapidă (M8 x 0,5), cu
prindere magnetică

Sondă de presiune, 2000hPa, măsoară
presiunea absolută, în carcasă
metalică robustă, cu protecţie la
impact, incl. cuplă rapidă (M8 x 0,5),
magnet pentru ataşare rapidă

Domeniu
de măsură

Imagine

0 la +100 
Pa

0 la +10 
hPa

0 la +100 
hPa

0 la +1000 
hPa

0 la +2000 
hPa

Acuratețe

±(0.3 Pa ±0.5% din
v.m.)

±0.03 hPa

±0.5% din
v.m.) (+20 la +100 
hPa)
±0.1 hPa (0 la +20 
hPa)

±1 hPa (0 la 200 
hPa)
±0.5% din
v.m.) (200 la 1000 
hPa)

±5 hPa (0 la +2000 
hPa)

Suprasarcină

50 hPa

50 hPa

300 hPa

2000 
hPa

4000 
hPa

Presiune
statică

100 hPa

1000 hPa

1000 hPa

1000 hPa

–

Aducerea
la zero

la 20 Pa

la 0.4 hPa

la 4 hPa

la 20 hPa

–

Cod produs

0638 1347

0638 1447

0638 1547

0638 1647

0638 1847

Sonde de presiune absolută

Sondă de presiune absolută

Temperatura de operare: 0 la +50 °C (compensat)
Conexiune: necesar cablu de conectare 0430 0143 sau 0430 0145
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Sonde

TIp sonde

Sondă de presiune joasă, rezistentă 
la refrigerant, oţel inoxidabil, până la 
10 bari

Temperatura de operare: -40 la +100 °C; 0 la +70 °C (compensată) Conexiune: Capul de conectare, cablul de conectare 0409 0202 necesar filet  7/16 "UNF

Sondă de presiune înaltă, rezistentă 
la refrigerant, oţel inoxidabil, până la 
30 bari

Domeniu
de
măsură

Imagine

-1 la +10 
bar

-1 la +30 
bar

Exactitate

±1% din vfs

±1% din vfs

Suprasarcină

25 bar

120 bar

Aducerea 
la zero

la 0.1 bar

la 0.3 bar

Cod produs

0638 1741

0638 1841

Sondă de presiune relativă
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Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro

Sonde

*Conform EN 60584-1, acuratețea Clasei 1/2 se referă de la -40 la +1000/+1200 °C 
**Conexiune: Este necesar cablu de conectare cod 0430 0143 sau cod 0430 0145

Tip sonde

Sondă de temperatură pentru 
suprafețe, cu reacție rapidă**

Sondă foarte rapidă de imersie/
penetrare, pentru măsurări în 
lichide **

Sondă foarte rapidă de imersie/
penetrare, pentru temperaturi 
ridicate **

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu
de măsură

-200 to +300 
°C

-200 to +600 °C

-200 to +1100 
°C

Exactitate

Class 2*

Class 1*

Class 1*

t99

3 s

1 s

1 s

Cod produs

0604 0194

0604 0493

0604 0593

Sonde temperatură

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 10 mm

0600 1693Adaptor pentru conectarea termocuplelor NiCr-Ni 

Cod produs


