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Ürün broşürü

Cihaza entegre edilmiş, sıcaklık düzeltmeli fark basınç 

sensörü

Basınç ve sıcaklık ölçümü için başka probların bağlanması 

için ilave 2 prob girişi

Akış hızının ve hacimsel debinin doğrudan hesaplanması

Basınç probları ile doğrudan ekrandaki değerlerin 

sıfırlanması

Hold fonksiyonu ve maks./min. değerlerin görüntülenmesi

Ölçülen değerlerin sahada analiz edilmesi, arşivlenmesi ve 

bilgisayar yazılımı ile dokümantasyonu

Noktasal ve zamana bağlı ortalamadeğer  hesabı

Fark basınç ölçüm 
cihazı

testo 521 – 
Hassas Pitot tüp ölçümü

hPa

°C

testo 521-1/-2/-3; dahili sensörü olan, yüksek seviye

doğruluğa sahip fark basınç ölçüm cihazlarıdır. testo 521-1

ve testo 521-2 cihazlarının ölçüm aralığı 0 ... 100 hPa olup,

iki doğruluk sınıfı vardır:

- testo 521-1: hassasiyet 0.2 % son ölç.değ.

- testo 521-2: hassasiyet 0.1 % son ölç.değ.

testo 521-1 ve testo 521-2 ürünleri, havalandırma

sistemlerini denetlemek ve filtrelerde basınç düşüşlerini

görüntülemek için idealdir. Dahili fark basınç sensörü ve

pitot tüp ile 5 ... 100 m/sn aralığında hız ölçümleri yapılabilir.

Cihaz, sıcaklık ve basınç ölçümü için iki adet prob girişine

sahiptir. Bu girişlere sıcaklık, basınç, akım ve voltaj probları

takılabilir.

testo 521-3 ‘ün ölçüm aralığı 0 ... 2.5 hPa olup, cihaz küçük

basınç farklarını kolayca ölçerek kaydeder. Temiz odalarda

fark basınç ölçümü için yüksek seviyede doğruluğu ve

çözünürlüğü (0.1 Pa) ile idealdir. Dahili fark basınç

sensörüpitot tüp bağlayarak 1 ... 20 m/sn aralığında hava

hızı ölçümü yapılabilir. testo 521-3 cihazının sıcaklık ve

basınç ölçümü için iki adet prob girişi vardır. Bu girişlere

sıcaklık, basınç, akım ve voltaj probları takılabilir.
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testo 521-1/-2, dahili sensörlü 0 ... 100 hPa / % 0.1 

testo 521-1/-2, VAC sektöründeki doğru fark basınç

ölçümleri için tasarlanmıştır, örn: filtrelerdeki basınç

düşüşlerinde, havalandırma sistemlerindeki denetimlerde

ve emiş sistemlerinde... testo 521-1/-2, 5...100 m/sn

aralığındaki Pitot tüp ölçümleri için kullanılabilir.

testo 521-3, dahili sensörlü 0 ... 2.5 hPa

testo 521-3 ile 2.5 hPa ‘a kadar olan en küçük basınç

farkları ölçülebilir. Yüksek hassasiyeti ve 0.1 Pa ‘lık

çözünürlüğü ile temiz oda ölçümleri ve baca gazı denetimleri

için kullanılabilen ideal bir cihazdır. 1...20 m/sn aralığındaki

Pitot tüp ölçümleri için hassas testo 521-3 kullanılabilir.

Fark basınç ölçüm cihazı

testo 521'in avantajları

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

testo 521, fark basınç ölçüm cihazı, ölçüm 
aralığı 0 ... 100 hPa ve 0.2 hPa doğruluk, 
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

testo 521, fark basınç ölçüm cihazı, ölçüm 
aralığı 0 ... 100 hPa ve 0.1 hPa doğruluk, 
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

testo 521, fark basınç ölçüm cihazı, ölçüm aralığı 0 ... 2.5 hPa, 
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Sipariş no. 0560 5210 Sipariş no. 0560 5211

Sipariş no. 0560 5213

• Dahili fark basınç probu

• Sıcaklık ve basınç için kullanıcı tanımlı 2 prob girişi

• Geniş prob seçenekleri

• Ölçüm alanında dökümantasyon

• Bilgisayar üzerinden kolay veri yönetimi

• Metin menüsü kılavuzu ile 2-satır ekran

• Ana giriş/hızlı batarya şarjı

• Hızlı sonuç veren M8x0.5 bağlantısı

Bilgisayar üzerinden kolay veri
yönetimi

4...20 mA arayüz ile
transmiterlerin kontrolü

Sıcaklık ve basınç için kullanıcı
tanımlı 2 prob giriş
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testo 521'in diğer avantajları

• 2000 hPa’a kadar fark basınç probları

• 2000 hPa’a kadar mutlak basınç probları

• 400 bar’a kadar bağıl basınç probları

• -200 ... +1250 °C aralığında sıcaklık probları

• Akım/voltaj probları

Dinamik ölçüm boyunca uzun süreli kayıt imkanı  

• Ölçüm değerleri anlık olarak veya belirlenen sürelerde seri

 olarak kaydedilebilir. Ölçüm aralığı (0.04 saniye, 1 

saniye...24 saat) ve kaydedilecek değerler serbestçe 

seçilebilir. Maksimum hafıza kapasitesi 100 KB (25.000 

okuma) dir.

• Dinamik basınç değerleri 0.04 saniyede bir kendini

 yenileyerek cihaza kaydolabilir - bilgisayar yazılımı

 sayesinde online ölçüm yapılabilir.

Geniş prob seçenekleri

Sıcaklık düzeltmeli fark basınç sensörü cihaza entegre

edilmiştir (testo 521). Cihaza harici 2 adet sıcaklık veya

basınç probu bağlanabilir.

Sahada dokümantasyon

• Ölçüm değerlerinin sahada çıktısını almak ve infrared

 arayüz ile kablosuz bağlantı yapmak mümkündür.

• Kalıcı mürekkep ile sahada çıktısı alınan verileri 10 yıla

 kadar saklayabilme imkanı

Ölçümde avantajları

• Kullanımı kolay kısa metinli menü

• İki ölçüm kanalını görüntüleyen 2-satırlı ekran; hesaplanan

 parametrelerin ölçümü arasında ok düğmeleri ile geçiş

 yapabilme imkanı

• P=O düğmesine basarak bağıl ve fark basınç değerlerinin

 sıfırlanması

• Basınç ölçümü sırasında seçilebilecek üniteler: mbar, hPa,

 bar, Pa, kPa, inH20, mmH20, torr ve psi.

• Hold fonksiyonu, maks./min. ve ortalama değerlerin

 görüntülenmesi

• Aksesuarlar: Cihazı tozdan, darbelerden koruyan TopSafe

 koruma kılıfı, taşıma askısı

Bilgisayar ile kolay veri yönetimi

• Ölçüm verileri kolayca analiz edilir ve yazılım sayesinde

 işlenir.

• Okunan değerler, yazılım sayesinde cihaz tarafından

 görüntülenir.

Pitot tüp ölçümü, Pitot tüp faktörü 1.00

testo 521-2’nin dahili fark basınç sensörü % 0.1 doğruluk

sahiptir. 5 ... 100 m/sn ölçümü aşağıdaki doğruluk

aralıklarında gerçekleşir:

5 m/sn'de doğruluk:  0.32 m/sn

10 m/sn'de doğruluk:  0.09 m/sn

50 m/sn'de doğruluk:  0.05 m/sn

100 Pa basınç probu ile düşük hızlarda (1 ... 12 m/sn),

yüksek hassasiyette ölçüm yapılabilir. Çift membran

teknolojisi ortamdaki değişikliklerin etkisini ortadan kaldırır.

Ortamdaki değişiklikler ölçüm sonucunu değiştirmez: 

2 m/sn'de doğruluk:  0.1 m/sn
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Teknik bilgi

Sensör tipleri

Piezodirençli
basınç sensörü

Ölçüm aralığı 0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2)
0 to 2.5 hPa (testo 521-3**)

±0.2 % tam ölçüm skalası (testo 521-1)

±0.1 % tam ölçüm skalası (testo 521-2)

±0.5 Pa (0 ... 20 Pa)
±(0.5 Pa ±0.5% ölç.değ.)
(20.1 ... 250 Pa) (testo 521-3**)

Doğruluk ±1 
dijit*

Harici basınç
probları için
seramik sensör

-1 ... 400 bar

±0.2 % tam ölçüm 
skalası

Çözünürlük 0.01 hPa (testo 521-1/-2)
0.1 Pa (testo 521-3**)

Statik basınç 1000 hPa (mutlak) (testo 521-1/-2)
1000 hPa (mutlak) (testo 521-3**)

Aşırı yük 300 hPa (testo 521-1/-2)
50 hPa (testo 521-3**)

Sıfırlama ... 2.5 hPa (testo 521-1/-2)
... 0.5 hPa (testo 521-3**)

Piezodirençli basınç
sensörü Harici basınç
probları için

0 ... 2000 hPa

±0.1 % ölç.değ.

0.1 Pa (0638 1347)
0.001 hPa (0638 1447)
0.01 hPa (0638 1547)

NTC

-40 ... +150 °C

±0.2 °C (-10 ... 
+50 °C)
±0.4 °C (kalan 
aralık)

0.1 °C0.01 bar

K tipi 
(NiCr-Ni)

-200 ... 
+1370 °C

±0.4 °C (-100 ... 
+200 °C)
±1 °C (kalan 
aralık)

0.1 °C

*Doğruluklar (prob takılı olmadan) sadece cihaz için geçerlidir.

Genel teknik bilgi testo 521-1/-2/-3

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Batarya tipi 9 V (6LR61)

Batarya ömrü Dahili basınç sensörü ile sürekli kullanımda: 
30 sa
Şarj edilebilir batarya ile: 10 sa
Karbon batarya ile: 18 sa

Ağırlık 300 g

Boyutlar 219 x 68 x 50 mm

Gövde materyali ABS

Güç kaynağı Batarya/Şarj edilebilir batarya,Adaptör 12 V

Bağlantı Hortum: iç Ø 4 mm
dış Ø 6 mm

Ekran LCD ekran,
7-segmentli gösterge, nokta matriks özellikleri ile

Ekran yenileme hızı 2x saniyede, hızlı ölçümde 4x saniyede

Ölçüm sıklığı 0.04 saniyeden

PC RS232 arayüz

Hafıza 100 kB (yaklaşık 25.000 ölçüme karşılık
gelir)

Diğer özellikler Cihaza takılı haldeyken şarj edilebilen pil
Cihaza bağlı tüm probların otomatik olarak
tanınması
Seçilebilir 9 ölçüm birimi: mbar, hPa, bar,
Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

**Sensör uzun süreli ölçümler için uygun değildir.
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Aksesuarlar

Sipariş no.Ek aksesuarlar ve Yedek parçalar

Taşıma ve Koruma

Yazıcı ve Aksesuarlar

Yazılım ve Aksesuarlar

Kalibrasyon sertifikaları

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0520 0205

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

Uluslararası bağlantı opsiyonlarıyla masaüstü güç kaynağı

TopSafe koruma kılıfı, taşıma kayışı, bükülebilir ayak ve mıknatıs ile birlikte. Kılıf; cihazı tozdan, çarpmalardan,
çizilmeden korur.

Sahada dökümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte, sahada çıktı almak için

ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte

DKD kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk < 0.1 (% tam skala değeri)

RS232 kablo, veri transferi için cihazı bilgisayara bağlar (1.8 m)

DKD kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk 0.1 ... 0.6 (% ölçüm skalası değeri)

DKD kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk > 0.6 (% ölçüm skalasının)

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk < 0.1 (% tam skala değeri)

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk 0.1 ... 0.6 (% ölçüm skalası değeri)

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk > 0.6 (% ölçüm skalası değeri)

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı, doğruluk > 0.1 (% tam skala değer), testo 521-2 için

ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, hava/daldırma tipi problar için, kalibrasyon noktaları -18°C; 0°C; +60°C

ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, Sıcaklık ölçüm cihazı; hava/daldırma tipi prob ile, kalibrasyon noktaları 0°C; +150°C; +300°C

ISO kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, yüzey probu ile birlikte sıcaklık ölçüm cihazı; kalibrasyon noktaları +60°C; +120°C; +180°C

DKD kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, Sıcaklık ölçüm cihazı; hava/daldırma tipi prob ile, kalibrasyon noktaları -20°C; 0°C; +60°C

DKD kalibrasyon sertifikası/sıcaklık, temaslı yüzey sıcaklık probları; kalibrasyon noktaları
+100°C; +200°C; +300°C

ISO kalibrasyon sertifikası/elektriksel

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), kalıcı mürekkep, kalıcı mürekkep ile çıktı alınan veriler 10 yıla kadar okunaklı kalır

0515 0025Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, pil yerine

Prob aksesuarları

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0409 0202

0600 1693

Sökülebilir başlıklı probları cihaza bağlamak için bağlantı kablosu; 1.5 m uzunluğunda, PUR kaplamalı gövde

Sökülebilir başlıklı probları cihaza bağlamak için bağlantı kablosu; 5 m uzunluğunda, PUR kaplamalı gövde

Bağlantı hortumu; silikon, 5 m uzunluğunda; maks. yükleme kapasitesi 700hPa (mbar)

Bağlantı kablosu; 2.5 m uzunluğunda, 0638 1741/1841/1941/2041/2141 kodlu basınç probları için

NiCr-Ni termokupılları ve açık uçlu probları bağlamak için adaptör
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Prob tipi

Düşük basınç probu; soğutma gazı
korumalı paslanmaz çelik, 10 bar'a
kadar

Çalışma sıcaklığı: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (düzeltmeli) Bağlantı: Sökülebilir başlık, 0409 0202 kodlu bağlantı kablosu gerekli vidalanan dişli 7/16" 
UNF

Yüksek basınç probu; soğutma gazı
korumalı paslanmaz çelik, 30 bar'a
kadar

Ölçüm 
aralığı

Örnek 
çizim

-1 ... +10 
bar

-1 ... +30 
bar

Doğruluk

±1% ölç.değ.

±1% ölç.değ.

Aşırı yük

25 bar

120 bar

Sıfırlama

... 0.1 bar

... 0.3 bar

Sipariş no.

0638 1741

0638 1841

Bağıl basınç probu (ortam uyumlu)

Problar

Prob tipi

Fark basıncını ölçen hassas basınç
probu; 100 Pa, darbe korumalı,
dayanıklı metal gövde, sabitlemek için
arkadan mıknatıslı yüzey, hız ölçümü
için Pitot tüp bağlanabilir

Fark basıncını ölçen basınç probu; 10
hPa, darbe korumalı dayanıklı metal
gövde, sabitlemek için arkadan
mıknatıslı yüzey, hız ölçümü için Pitot
tüp bağlanabilir

Fark basıncını ölçen basınç probu; 100
hPa, darbe korumalı dayanıklı metal
gövde, sabitlemek için arkadan
mıknatıslı yüzey, hız ölçümü için Pitot
tüp bağlanabilir

Ölçüm 
aralığı

Örnek 
çizim

0 ... +100 
Pa

0 ... +10 
hPa

0 ... +100 
hPa

Doğruluk

±(0.3 Pa ±0.5% ölç.
değ.)

±0.03 hPa

±0.5% ölç.değ. 
(+20 .. +100 hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20 
hPa)

Aşırı yük

50 hPa

50 hPa

300 hPa

Statik 
basınç

100 hPa

1000 hPa

1000 hPa

Sıfırlama

... 20 Pa

... 0.4 hPa

... 4 hPa

Sipariş no.

0638 1347

0638 1447

0638 1547

Fark basınç probu

Çalışma sıcaklığı: 0 ... +50 °C (düzeltmeli)
Bağlantı: Sökülebilir başlıklı bağlantı kablosu 0430 0143 veya 0430 0145 gereklidir.
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Problar

Prob tipi

Prob tipi

Pitot tüp; 350 mm uzunluğunda, Ø 7 mm, paslanmaz
çelik, akış hızı ölçümü, 0638 1347 / 0638 1447 / 0638
1547 kodlu basınç problarıyla veya dahili sensörlü
testo 521, testo 435-3, testo 435-4 ve testo 480 ile birlikte

Pitot tüp; akış hızı ölçümü, 500 mm uzunluğunda, Ø 7
mm, paslanmaz çelik 0638 1347 / 0638 1447 / 0638
1547 kodlu basınç problarıyla veya dahili sensörlü
testo 521, testo 435-3, testo 435-4 ve testo 480 ile birlikte

Pitot tüp; 1000 mm uzunluğunda, paslanmaz çelik, akış
hızı ölçümü

Pitot tüp; paslanmaz çelik, 500 mm uzunluğunda,
sıcaklık ile hız ölçümü, 0638 1345/..1445/..1545 kodlu
basınç probları için

Pitot tüp; paslanmaz çelik, 1000 mm uzunluğunda,
sıcaklık ile hız ölçümü, 0638 1345/..1445/..1545 kodlu
basınç probları için

Örnek çizim

Örnek çizim

Çalışma sıcaklığı

Ölçüm 
aralığı

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

-40 ... 
+600 °C

-40 ... 
+600 °C

Prob tipi

K tipi 
(NiCr-Ni)

K tipi
(NiCr-Ni)

Sipariş no.

Sipariş no.

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 2140

0635 2240

Pitot tüpler

Düz pitot tüpler

350 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm

*EN 60584-2'e göre, Sınıf 1/2'in doğruluk, -40....+1000/+1200 °C
**Bağlantı: Sökülebilir başlıklı bağlantı kablosu 0430 0143 veya 0430 0145 gereklidir

Prob tipi

Hızlı sonuç veren yüzey probu**

Sıvılarda ölçüm için, hızlı sonuç
veren daldırma batırma tipi prob**

Daldırma/batırma tipi prob; yüksek
sıcaklıklar için, hızlı sonuç verir**

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-200 ... +300 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +1100 
°C

Doğruluk

Sınıf 2*

Sınıf 1*

Sınıf 1*

t99

3 sn

1 sn

1 sn

Sipariş no.

0604 0194

0604 0493

0604 0593

Sıcaklık probları

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm 

Ø 10 mm

0600 1693NiCr-Ni termokupılları ve açık uçlu probları bağlamak için adaptör

Sipariş no.
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