
Nauwkeurige meting van temperatuur, vocht en druk

Alle belangrijke waarden in een oogopslag

Groot, makkelijk afleesbaar display

Instelbare kalibratie herinneringsfunctie (optioneel)

Meetinstrument voor vocht, 
temperatuur en druk

testo 622 – Snelle en 
nauwkeurige bewaking van het 
binnenklimaat

°C%RVhPa

De testo 622 meet naast temperatuur en vocht ook druk en 

is daardoor ideaal voor bewaking van het binnenklimaat. In 

het grote, makkelijk afleesbare display worden de actuele 

meetwaarden alsmede datum en tijd weergegeven. Zo ziet 

u in een oogopslag alle belangrijke waarden. De testo 622 

leent zich uitstekend in laboratoria voor het volgen van de 

omgevingsomstandigheden in kalibraties of experimentele 

opstellingen.

Dankzij de lange termijn stabiele sensor toont het 

meetinstrument jarenlang betrouwbare en nauwkeurige 

meetresultaten. De meegeleverde ophangbevestiging 

en tafelstandaard aan de achterkant maken een flexible 

positionering van het meetinstrument mogelijk.
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testo 622

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA  Almere

Randstad 21-53, 1314 BH  Almere
Telefoon 036-5487 000

Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

Technische gegevens / Accessoires

testo 622

testo 622 hygrometer met 
drukweergave, incl. kalibratieprotocol, 
batterijen en bevestigingsmateriaal

Bestelnr. 0560 6220

Algemene technische gegevens

Opslagtemp. -20 ... +60 °C

Meetinterval 10 sec

Bedrijfstemp. -10 ... +60 °C

Levensduur batterij 12 maanden

Gewicht 240 g (zonder batterijen)

Afmeting 185 x 105 x 36 mm

Accessoires Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

www.testo.nl
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Sensor types

NTC Testo capacitieve vochtsensor

Meetbereik -10 ... +60 °C 0 ... 100 %RV

Nauwkeurigheid ±1 Digit ±0.4 °C ±2 %RV bij +25 °C (10 ... 90 %RV)
±3 %RV (overige meetbereik)

Resolutie 0.1 °C 0.1 %RV

piëzo-resistieve druksensor

300 ... 1200 hPa

±3 hPa

0.1 hPa

230520 7731

0520 0276

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, Kalibratiepunten 11,3 %RV, 33 %RV, 75,3 %RV bij +25 °C per kanaal/instrument

DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid


