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Data sheet

Măsurarea vitezei aerului şi a temperaturii

Elice integrată cu diametru de 40 mm

Calcularea valorii medii în timp

Funcție de Hold și valori min./max.

Calculează parametrii Windchill și forța vantului Beaufort 

Avantaje suplimentare testo 410-2: măsurarea umidității 

aerului cu senzor de umiditate robust

Anemometru

testo 410 – Anemometru compact 
cu elice

m/s

°C

%UR

Anemometrele compacte, cu elice, testo 410-1 și testo 

410-2 oferă rezultate perfecte de măsurare a vitezei aerului. 

Testo 410-1, ușor de utilizat și intuitiv, măsoară viteza 

și temperatura curenților de aer și este adecvat pentru 

măsurări punctuale la grilele de ventilație, datorită elicei de 

40 mm. Este de asemenea posibilă calcularea valorii medii 

în timp. Instrumentul prezintă un ecran iluminat, un capac 

de protecție, o curea de transport și un suport pentru curea.

Pe lângă viteza curenților de aer și temperatura, testo 410-2 

măsoară și umiditatea aerului. Acest lucru permite testarea 

condițiilor în mod fiabil. În plus, calculează și afișează în 

mod automat punctul de rouă și temperatura bulbului umed.

Illustration 1:1
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Preț: 401 LEI plus TVA

Preț: 623 LEI plus TVA

In
fo

rm
aț

iil
e 

p
ot

 s
uf

er
i m

od
ifi

că
ri 

fă
ră

 n
ot

ifi
ca

re
 p

re
al

ab
ilă

.

www.testo.ro

Date tehnice / Accesorii

testo 410-1

testo 410-2

testo 410-1, anemometru cu elice, cu termometru 
de aer NTC încorporat, incl. capac de protecţie, 
baterii şi protocol de calibrare

testo 410-2 anemometru cu elice pentru 
masurarea vitezei aerului, a umidității a 
temperaturii aerului, include capac de protecţie, 
brațara pentru încheietura mâinii, baterii şi 
protocol de calibrare.

Cod produs 0560 4101

Cod produs 0560 4102

Date tehnice generale

Dimensiuni 133 x 46 x 25 mm (incl. capac de protecție)

Temp. de operare -10 la +50 °C

Temp. de depozitare -20 la +70 °C

Clasa de protecție IP10

Tipul bateriei 2 micro baterii AAA

Greutate 110 g (cu capac de protecție și baterii)

Rata de măsurare 0.5 s

Garanție 2 ani

Accesorii Cod produs

0520 0094Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, 
două puncte de calibrare; puncte de calibrare 5; 10 m/s

0520 0034Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, 
anemometru cu fir cald/elice, tub Pitot; puncte de calibrare 5; 10; 15; 20 m/s 

Date tehnice testo 410-1/-2 testo 410-2

Tip senzor Elice

Domeniu de măsură 0.4 la 20 m/s

Exactitate
±1 cifră

±(0.2 m/s + 2% din v.m.)

Rezoluție 0.1 m/s

NTC

-10 la +50  °C

±0.5 °C

0.1 °C

Senzor de umiditate

0 la 100 %UR

±2.5 %UR (5 to 95 %UR)

±0.1 %UR 

Durata de viață a bateriei 100 h (în medie, fără illuminarea ecranului) 60 ore (în medie, fără illuminarea 
ecranului)
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