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Potrivit pentru toate diametrele de țeavă convenționale DN 15 / 25 

/ 40 / 50

Patru parametri măsurați într-un singur instrument:  

debit, totalizator, temperatură, presiune de operare

Monitorizare directă a aerului comprimat cu afișarea simultană a 

trei valori măsurate grație afișajului TFT standard

Cea mai bună integrare cu sisteme existente asigurată de două 

ieșiri analogice de la 4 la 20 mA 

Cea mai înaltă precizie de măsurare, secțiunea de măsurare 

integrată previne erorile de măsurare 

Instalare ușoară cu costuri avantajoase

Contor pentru aer comprimat DN 15-50

testo 6451 
testo 6452 
testo 6453 
testo 6454

Pentru întreprinderile din sectorul industrial, aerul 

comprimat este o sursă de energie importantă care 

generează costuri ridicate.  Contoarele testo pentru aer 

comprimat facilitează măsurarea de înaltă precizie a 

consumului de aer comprimat, ajutând la identificarea 

potențialului de reducere a consumului de energie și a 

costurilor.  Contoarele pentru aer comprimat pot fi folosite 

și la implementarea concretă a managementului mediului - 

ex. în conformitate cu ISO 50.001 sau ISO 14.001. 

Un alt domeniu de aplicabilitate îl constituie monitorizarea 

scurgerilor dintr-un sistem de aer comprimat. Contorul 

pentru aer comprimat poate fi utilizat și pentru a efectua 

o analiză a sarcinii de vârf cu scopul de a stabili dacă 

capacitatea de generare a aerului comprimat este suficientă. 

Senzorul multifuncțional nou dezvoltat nu înregistrează doar 

consumul de aer comprimat și temperatura, ci și presiunea, 

eliminând astfel nevoia de măsurare separată a presiunii. 

Contoarele pentru aer comprimat din seria testo 645X 

folosesc principiului calorimetric, prin care măsurarea 

adițională a presiunii și temperaturii devin inutile și prin care 

se elimină uzura componentelor mobile.

www.testo.com

Fișă tehnică
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Date tehnice

testo 6451 testo 6452 testo 6453 testo 6454

Caracteristicile produsului

Diametru DN15  DN25 DN40 DN50

Racord Racord cu filet R ½ Conexiune filetată R 1 Racord cu filet R 1 ½ Conexiune filetată R 2 

Domeniu de măsurare/reglaj pentru debit

Domeniu de măsurare de la 4 la 1250 l/min
de la 0,3 la 99,8 m/s 
de la 0,25 la 75 m³/h

de la 14 la 3750 l/min
de la 0,4 la 103,7 m/s
de la 0,8 la 225 m³/h

de la 20 la 6830 l/min
de la 0,3 la 81 m/s

de la 1,4 la 410 m³/h

de la 40 la 11670 l/min
de la 0,3 la 84 m/s

de la 2,5 la 700 m³/h

Coeficient de temperatură ±0,07% din v.m. 1/K

Precizie  
(în domeniul de măsurare)

Clasa 141: ±(2 % v.m. + 0,5 % v.f.); clasa 344: ±(6 % v.m. + 0,6 % v.f.); calitatea aerului cf. ISO 8573-1:2010; la o tem-
peratură a mediului de  +23 °C

Precizie repetitivă 0,8% v.m. + 0,2% v.f.

Domeniu afișaj de la 0 la 1500 l/min
de la 0 la 119,8 m/s
de la 0 la 90 m³/h

de la 0 la 4500 l/min
de la 0 la 124,4 m/s
de la 0 la 270 m³/h

de la 0 la 8200 l/min
de la 0 la 97,2 m/s
de la 0 la 492 m³/h

de la 0 la 14000 l/min
de la 0 la 100,8 m/s
de la 0 la 840 m³/h

Rezoluție 1 l/min / 0,1 m/s / 0.05 m³/h 2 l/min / 0,1 m/s / 0.1 m³/h 10 l/min / 0,1 m/s / 0.2 m³/h 10 l/min / 0,1 m/s / 0.5 m³/h

Punct de pornire analogic 
ASP

de la 0 la 1000 l/min
de la 0 la 79,8 m/s
de la 0 la 60 m³/h

de la 0 la 3000 l/min
de la 0 la 83 m/s

de la 0 la 180 m³/h

de la 0 la 5460 l/min
de la 0 la 64,8 m/s

de la 0 la 327,9 m³/h

de la 0 la 9330 l/min
de la 0 la 67,2 m/s
de la 0 la 560 m³/h

Punct final analogic AEP de la 250 la 1250 l/min
de la 20 la 99,8 m/s
de la 15 la 75 m³/h

de la 750 la 3750 l/min
de la 20,7 la 103,7 m/s

de la 45 la 225 m³/h

de la 1370 la 6830 l/min
de la 16,2 la 81 m/s

de la 82,1 la 410 m³/h

de la 2330 la 11670 l/min
de la 16,8 la 84 m/s

de la 140 la 700 m³/h

Decuplare la debit mic LFC de la 1 la 13 l/min
de la 0,1 la 1,1 m/s

de la 0,09 la 0,8 m³/h

de la 4 la 40 l/min
de la 0,1 la 1,1 m/s
de la 0,3 la 2,4 m³/h

de la 10 la 70 l/min
de la 0,1 la 0,9 m/s
de la 0,5 la 4,4 m³/h

de la 30 la 120 l/min
de la 0,2 la 0,8 m/s

de la 2 la 7 m³/h

Domeniu incremental 1 l/min / 0,1 m/s / 0.01 m³/h 1 l/min / 0,1 m/s / 0.1 m³/h 1 l/min / 0,1 m/s / 0.1 m³/h 1 l/min / 0,1 m/s / 0.1 m³/h

Domeniu de măsurare/reglaj pentru cantitate 

Domeniu de măsurare de la 0 la 100000000 m³ | de la 0 la 353146667,2 scf

Domeniu afișaj de la 0 la 100000000 m³ | de la 0 la 353146667,2 scf

Domeniu de măsurare/reglaj pentru presiune

Domeniu de măsurare de la -1 la +16 bar

Domeniu afișaj de la -1 la +20 bar

Rezoluție 0,05 bar

Punct de pornire analogic de la -1 la + +12,8 bar

Punct final analogic de la 2,2 la 16 bar

În trepte de 0,01 bar

Domeniu de măsurare/reglaj pentru temperatură

Domeniu de măsurare de la -10 la +60 °C | de la +14 la +140 °F

Domeniu afișaj de la -24 la +74 °C | de la -11,2 la +165,2 °F

Rezoluție 0,2 °C| 0,5 °F

Punct de pornire analogic de la -10 la +46 °C | de la +14 la +114,8 °F

Punct final analogic de la +4 la +60 °C | de la +39,2 la +40 °F

În trepte de 0,1 °C| 0,1 °F

Domeniu de aplicabilitate

Mediu Aer comprimat operațional

Temperatură mediu de la -10 la +60 °C | de la +14 la +140 °F

Presiune de rupere min. 64 bar

Rezistență la presiune 16 bar

Date electrice

Tensiune de operare de la 18 la 30V c.c. (cf. EN 50178 SELV/PELV)

Consum de curent < 80 mA

Clasă de protecție III.

Protecție la  
schimbarea polarității

Da
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testo 6451 testo 6452 testo 6453 testo 6454

Ieșiri

Semnal de ieșire 2 x semnal de ieșire analogic; de la 4 la 20 mA (scalabil)

Sarcină max. 500 Ω

Protecție la scurtcircuit Da

Monitorizare presiune

Precizie repetitivă ±0,2% din valoarea maximă admisibilă la citire

Abatere de la curba 
caracteristică

< ±0,5% din valoarea finală; (BFSL = Best Fit Straight Line (cea mai mică ajustare a valorii)

CT (coeficient de 
temperatură) max. al 
intervalului

±0,15 % v.f. / 10 K

CT (coeficient de 
temperatură) max. al 
punctului zero

±0,25 % v.f. / 10 K

Monitorizare temperatură

Precizie ±0,5 K; (pentru debit la limitele domeniului de măsurare a debitului)

Timpi de reacție

Timp de reacție 0,1 s; (dAP = 0)

Monitorizare presiune

Timp de reacție 0,05 s

Monitorizare temperatură

Răspuns dinamic T09 = 0,5 s

Condiții ambientale

Temperatură ambientală de la 0 la +60 °C

Temperatură de depozitare de la -20 la +85 °C

Umiditate  umiditate relativă maxim admisă < 90%

Clasă de protecție IP 65; IP 67

Omologări / teste

CEM DIN EN 60947-5-9

Rezistență la vibrații DIN EN 68000-2-6 | 5 g (de la 10 la 2000 Hz)

Date mecanice

Masa 728,5 g 1598,5 g 2262 g 2650,5 g

Materiale PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (oțel inoxidabil / 304); 1.4305 (oțel inoxidabil / 303); 1.5523 (oțel) galvanizat; 2.0401 
(alamă / CW614N); FKM

Contact cu mediul 1.4301 (oțel inoxidabil / 304); 1.4305 (oțel inoxidabil / 303); FKM; ceramică pasivizată cu sticlă; PPS GF40; Al2O3 (ce-
ramică); acrilat 

Ecran / elemente de comandă

Ecran Ecran color - 1,44” | rezoluție pixeli - 128 x 128

Observații

Observații v.m. = valoarea măsurată
v.f. = valoarea finală a domeniului de măsurare

Domeniile de măsurare, afișaj și reglaj se referă la debitul volumic standard în conformitate cu DIN ISO 2533.
Pentru informații privind instalarea și operarea consultați manualul de instrucțiuni.

Conexiuni electrice

Conexiune mufabilă 12

43

Conexiuni
1 - de la 18 la 30 V c.c. (+)
2 - ieșire analogică presiune, temperatură sau debit
4 - ieșire analogică presiune, temperatură sau debit
3 - legare la pământ (-) 

maro
alb
negru
albastru
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Desene tehnice

testo 6451

testo 6452
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Desene tehnice

testo 6453

testo 6454



Date pentru comandă
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Conexiuni Cod produs 0699 3393

Conexiuni 1  Conexiune de alimentare de la 18 la 30 V c.c. (+)
2  Ieșire analogică presiune, temperatură sau debit (de la 4 la 20 mA)
4  Ieșire analogică presiune, temperatură sau debit (de la 4 la 20 mA)
3  Conexiune de alimentare legare la pământ (-)

maro
alb
negru
albastru

Lungime cablu       5 metri

Conexiune mufabilă       Conexiune tip fișă M12

Alimentator rețea (desktop) Cod produs 0554 1748

Intrare
Ieșire

de la 110 la 240 V c.c.
24V c.c./ 350 mA

Alimentator (montare pe șină) Cod produs 0554 1749

Intrare
Ieșire

de la 85 la 264 V c.c. | de la 110 la 300 V c.c.
24V c.c./ 2,5 A

testo 6451 testo 6452

testo 6453 testo 6454

testo 6451 - contor pentru aer comprimat 
cu secțiune de intrare/ieșire integrată,  
diametru DN15 (½"), cu ieșire analogică și 
măsurarea integrată a presiunii *

testo 6452 - contor pentru aer comprimat 
cu secțiune de intrare/ieșire integrată, 
diametru DN25 (1"), cu ieșire analogică și 
măsurarea integrată a presiunii *

testo 6453 - contor pentru aer 
comprimat cu secțiune de intrare/ieșire 
integrată, diametru DN40 (1½"), cu 
ieșire analogică și măsurarea integrată 
a presiunii *

* pentru funcționare este nevoie de un cablu de conectare, ex. cod produs 0699 3393

testo 6454 - contor pentru aer comprimat 
cu secțiune de intrare/ieșire integrată, 
diametru DN40 (2"), cu ieșire analogică și 
măsurarea integrată a presiunii *

Cod produs 0555 6451 Cod produs 0555 6452

Cod produs 0555 6453 Cod produs 0555 6454


