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Fișă tehnică

Senzor integrat pentru presiune diferenţială, cu compensare 

de temperatură 

Două mufe externe pentru conectarea sondelor 

suplimentare pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii

Calcularea vitezei și a debitului de aer aerului prin tubul 

Pitot (opțional) 

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.

Calculul valorii medii în mai multe puncte sau în timp 

Instrument pentru măsurarea 
presiunii diferențiale

testo 521 – ideal pentru măsurări 
cu tub Pitot

hPa

°C

testo 521-1 / -2 / -3 sunt instrumente de măsurare a 

presiunii diferențiale foarte precise, cu senzor intern. 

Versiunile testo 521-1 și testo 521-2 au valori măsurate între 

0 și 100 hPa, dar sunt disponibile în două clase de precizie:

- testo 521-1: precizie 0,2% din valoarea finală

- testo 521-2: precizie 0,1% din valoarea finală

testo 521-1 și testo 521-2 sunt potrivite pentru verificarea 

gurilor de ventilație și pentru monitorizarea pierderiilor de 

presiune la filtre. În combinație cu un tub Pitot, senzorul 

intern măsoară vitezele de curgere de la 5 la 100 m / s. 

Instrumentul are în plus două intrări pentru conectarea altor 

sonde în măsurarea presiunii și a temperaturii. Pentru acest 

scop este disponibilă o mare varietate de sonde.

testo 521-3 are un domeniu de măsurare de la 0 la 2,5 hPa 

și înregistrează chiar și cele mai mici diferențe de presiune 

fără dificultate. Precizia sa ridicată și o rezoluție de 0,1 

Pa îl fac ideal pentru măsurarea presiunii diferențiale în 

camere curate. În combinație cu tubul Pitot, senzorul intern 

măsoară vitezele de curgere de la 1 la 20 m / s. Testo 521-3 

este de asemenea echipat cu două intrări pentru conectarea 

altor sonde în măsurarea presiunii și temperaturii.
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testo 521-1 / -2 cu senzor intern de la 0 la 100 hPa / 0,1%

testo 521-1 / -2  pentru măsurări precise ale presiunii 

diferențiale în sectorul VAC, de exemplu căderi de presiune 

pe filtre, inspecții la gurile de ventilație și sisteme de 

exhaustare. Utilizați testo 521-1 / -2 pentru măsurările 

tubului Pitot în intervalul 5-100 m / s.

testo 521-3 cu senzor intern de la 0 la 2,5 hPa

Chiar și cele mai mici presiuni diferențiale de până la 2,5 

hPa sunt măsurate folosind testo 521-3. Un nivel ridicat 

de acuratețe și o rezoluție de 0,1 Pa fac ca instrumentul 

să fie ideal pentru măsurători în încăperi curate sau pentru 

inspecții de scurgere a gazelor de ardere. Utilizați testo 

521-3 pentru măsurări exacte în timpul măsurărilor cu tubul 

Pitot în intervalul 1 până la 20 m / s.

Instrumente de măsurare a presiunii diferențiale

Avantajele testo 521

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

testo 521-1, instrument de măsurare a 
presiunii diferențiale cu un domeniu de 
măsurare de la 0 la 100 hPa și precizie de 
0,2 hPa, protocol de calibrare din fabrică și 
baterii.

testo 521-2, instrument de măsurare 
a presiunii diferențiale cu domeniu de 
măsurare de la 0 la 100 hPa și precizie de 
0,1 hPa, include protocol de calibrare din 
fabrică și baterii.

testo 521-3, instrument de măsurare a presiunii diferențiale cu 
domeniul de măsurare de la 0 la 2,5 hPa, incl. protocol de calibrare 
din fabrică și baterii

Cod produs 0560 5210 Cod produs 0560 5211

Cod produs 0560 5213

• Sondă de presiune diferențială încorporată

• Două mufe externe pentru conectarea sondelor 

suplimentare pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii 

• 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 521

• 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

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).

• Măsurările dinamice pot fi salvate în instrument cu o rată 

de măsurare de 0,04 secunde. Aici aveți opțiunea de a 

afișa valorile în fiecare secundă. Pentru cantități mari de 

date, activați măsurătorile online prin intermediul unui PC.

Gamă largă de sonde

Senzorul de presiune diferențială este integrat în testo 521. 

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.

Avantaje în timpul măsurăriilor

• Meniul cu text scurt facilitează măsurările.

• Două canale de măsurare sunt afișate în ecranul LED, 

mare pe 2 linii; comutarea între parametrii măsurați se 

face prin butoanele săgeată.

• Aducerea la zero a presiunii relative și diferențiale se face 

prin apăsarea butonului P = O. 

• La măsurarea presiunii se pot selecta următoarele unități: 

mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH20, mmH20, torr și psi.

• Afișarea butonului Hold și afișarea valorilor minime și 

maxime

• Mâini libere: TopSafe (protejat la impact), inclusiv cureaua 

de transport și discul de magnet ca și accesorii utile.

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.

Măsurări cu tubul Pitot, factorul tub Pitot 1.00

Cu senzorul de presiune încorporat cu o precizie de 0,1% 

din valoarea  completă, testo 521-2 permite rezultate 

precise de măsurare în intervalul de la 5 la 100 m / s:

Acuratețe la 5 m/s:  0.32 m/s

Acuratețe la 10 m/s:  0.09 m/s

Acuratețe la 50 m/s:  0.05 m/s

În domeniul de debit mai mic de la 1 până la 12 m / s, se 

poate obține o precizie ridicată prin conectarea unei sondei 

de 100 Pa.  Schimbările de poziție nu influențează rezultatul 

măsurărilor:

Acuratețe la 2 m/s:  0.1 m/s
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Date tehnice

Tip senzor
Senzor de 
presiune 
piezorezistiv

Domeniu de măsură 0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2)
0 la 2.5 hPa (testo 521-3**)

±0.2 % din vfs (testo 521-1)
±0.1 % din vfs (testo 521-2)

±0.5 Pa (0 la 20 Pa)
±(0.5 Pa ±0.5% din v.m.)
(20.1 la 250 Pa) (testo 521-3**)

Exatitate ±1 
cifră*

Senzor ceramic 
pt sonde de 
presiune externe

-1 la 400 bar

±0.2 % din vfs

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

Presiune statică 1000 hPa (abs) (testo 521-1/-2)
1000 hPa (abs) (testo 521-3**)

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

Aducerea la zero la 2.5 hPa (testo 521-1/-2)
la 0.5 hPa (testo 521-3**)

Senzor de presiune 
piezorezistiv pt sonde 
de presiune externe

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 1847 / 
0638 1647)

NTC

-40 la +150 °C

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

0.1 °C0.01 bari

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

Date tehnice generale testo 521-1/-2/-3

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 
internă: 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 25000 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

**Senzorul nu este potrivit pentru măsurăripe termen lung
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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

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

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 pentru 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 



testo 521

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% of m.v. (+20 
to +100 hPa)
±0.1 hPa (0 to +20 
hPa)

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

Tip sonde

Tip sonde

Tub Pitot, 350 mm lungime, din oțel inoxidabil pentru 
măsurarea vitezei aerului. În combinație cu sondele de 
presiune 0638 1347/0638 1447/0638 1547 sau testo 521, 
testo 435-3, testo 435-4 și testo 480 cu senzor intern.

Tib Pitot, 500 mm lungime, din oțel inoxidabil, pentru 
măsurarea vitezei aerului. În combinație cu sondele de 
presiune 0638 1347/0638 1447/0638 1547 sau testo 521, 
testo 435-3, testo 435-4 și testo 480 cu senzor intern.

Tub Pitot, 1000, mm lungime, din oțel inoxidabil, 
pentru măsurarea vitezei aerului

Tub Pitot din oțel inoxidabil, -40 la +600 °C, 500 
mm lungime pentru sondele de presiune 0638 
1345/..1445/..1545 

Tub Pitot din oțel inoxidabil,, 1000 mm lungime, pentru 
sondele de presiune 0638 1345/..1445/..1545 

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

Imagine

Imagine

Temperatura de operare

Domeniu 
de măsură

Domeniu 
de 
măsură

Imagine

0 la +600 °C

0 la +600 °C

0 la +600 °C

-40 la 
+600 °C

-40 la 
+600 °C

Tip sondă

tip K 
(NiCr-Ni)

tip K 
(NiCr-Ni)

-1 la +10 
bar

-1 la +30 
bar

Exactitate

±1% din vfs

±1% of vsf

Suprasarcină

25 bari

120 bari

Aducerea 
la zero

la 0.1 bar

la 0.3 bar

Cod produs

Cod produs

Part no.

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 2140

0635 2240

0638 1741

0638 1841

Tuburi Pitot

Tuburi Pitot drepte

Sondă de presiune relativă 

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
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*Conform EN 60584-2, acuratețea Clasei 1/2 se referă de la -40 la +1000/+1200 °C

Sonde

**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 la +300 °C

-200 la +600 °C

-200 la +1100 
°C

Exactitate

Clasa 2*

Clasa 1*

Clasa 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 și a sondei 

Cod produs

Testo România
Calea Turzii 247

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


