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Fark basınç ölçüm
cihazı
testo 526 – Tüm basınç aralıkları
için basınç ölçümü

Sıcaklık düzeltmeli fark basınç sensörü, 0 ... 2000 hPa,
cihaza entegre

hPa

Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların
bağlantısı için 2 prob girişi

°C

Basınç problarından direkt olarak ekran değerini sıfırlama
Hold-, maks. and min. değer görüntüleme
Ölçüm sahasında analiz, arşiv ve PC yazılımı üzerinden
dokümantasyonun yanı sıra, kolay veri depolama
Kaçak oranı ölçümü (birim zamandaki basınç düşümü)
Konteynerler, boru hatları, vb. yerlerde basınç düşüş ölçümü

testo 526-1/-2, yüksek seviye doğruluğa sahip dahili

Özellikle konteynerlerdeki kaçak testleri, testo 526-1 ve

sensörlü, fark basınç ölçüm cihazıdır. 0....2000 hPa ölçüm

testo 526-2 içindeki entegre test menüsü aracılığıyla

aralığına sahiptir. Hassas endüstri uygulamalarındaki basınç

kesintisiz yapılabilir. Basınç testine ait ölçüm verileri, yazılım

kontrolleri için uygundur ve 2 doğruluk sınıfında

aracılığıyla veya yazıcı üzerinden dokümante edilebilir.

kullanılabilir:
- testo 526-1: doğruluk % 0.1 son değerin
- testo 526-2: doğruluk % 0.05 son değerin
testo 526-1/-2’ nin sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere
kullanılan farklı problarının bağlantısı için 2 prob girişi vardır.
Geniş prob seçeneği mevcuttur.
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testo 526

Fark basınç ölçüm cihazı

testo 526-1

testo 526-2

testo 526-1 (0 ... 2000hPa 0.1% doğruluk)
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

testo 526-2 (0 ... 2000hPa 0.05% doğruluk),
hızlı bağlantı noktaları, batarya ve
kalibrasyon protokolü ile birlikte

Sipariş no. 0560 5280

Sipariş no. 0560 5281

testo 526-1 dahili sensörlü

testo 526-2 yüksek hassasiyete sahip dahili sensör

0 ... 2000 hPa / 0.1%

0 ... 2000 hPa, 0.05%

testo 526 endüstriyel uygulamalardaki fark basınç ölçümleri

testo 526 çok yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel

için idealdir. Prosesler, tam skala değerin % 0.1' i olan

uygulamalar için ideal fark basınç ölçüm cihazıdır. Kritik

doğruluk değeri ile çok hassas olarak izlenebilir

prosesler, tam skala değerin % 0.05'i olan doğruluk değeri
ile çok hassas ve verimli şekilde izlenebilir.

testo 526-1 ve testo 526-2'nin avantajları
• Dahili fark basınç probu

• Metin menüsü kılavuzu ile 2-satır ekran

• Sıcaklık ve basınç için kullanıcı tanımlı 2 prob girişi

• Ana giriş/hızlı batarya şarjı

• Geniş prob seçenekleri

• Hızlı sonuç veren M8x0.5 bağlantısı

• Ölçüm yerinde dökümantasyon
• Bilgisayar üzerinden kolay veri yönetimi

Bilgisayar üzerinden kolay veri
yönetimi

4...20 mA arayüz ile
transmitterlerin kontrolü

Sıcaklık ve basınç için kullanıcı
tanımlı 2 prob girişi
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testo 526-1 ve testo 526-2'nin diğer avantajları
Geniş prob seçenekleri
Fark basınç sensörü testo 526 içinde entegre haldedir.

• 2000 hPa’a kadar fark basınç probları

Kullanıcı tanımlı prob girişleri sayesinde iki adet ek prob da

• 2000 hPa’a kadar mutlak basınç probları

bağlanabilir.

• 400 bar’a kadar bağıl basınç probları
• -200 ... +1250 °C aralığında sıcaklık probları
• Akım/voltaj probları

Ölçüm yerinde dokümantasyon

• Ölçüm protokolleri ölçüm alanında yazdırılabilir. İnfrared
arayüz sayesinde kabloya gereksinim yoktur.
• Özel termal kağıdı sayesinde ölçüm değerleri 10 yıla kadar
okunaklılığını korur.

Bilgisayar üzerinden kolay veri yönetimi

Kolay, uzun süreli izleme

• Saklanan veriler yazılım aracılığıyla kolay bir şekilde analiz

• Ölçüm verileri ayrı ayrı veya seri olarak saklanabilir. Ölçüm

edilebilir.
• Cihazdan alınan ölçüm değerleri online olarak yazılım
aracılığıyla gösterilebilir.
• Hızlı ölçüm menüsü ile 0.05 saniyelik periyodlarda ölçüm
alınıp basınç düşüşleri online olarak kaydedilebilir.
Genellikle basınç düşüş değerleri önceden tahmin
edilemeyeceği için, tetikleme fonksiyonu aracılığıyla bir
kural belirlenebilir ve böylece basınç düşüş değerleri
filtrelenir ve kullanıcı için bu veriler ayrı sayfa olarak
arşivlenir.

sıklığı (0.04 saniye, 1 saniye... 24 saat) ve saklanacak
değerlerin sayısı kullanıcı tarafından seçilebilir. Maksimum
hafıza 25,000 ölçüm değerini içerebilir.
• Ölçüm değerleri farklı alanlar için ayrı adlarla kaydedilir
(maks. 99 alan) - garanti takibi ile.
• PC aracılığıyla çok büyük miktarda veriler için online
ölçüm gerçekleştirilebilir.
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Teknik bilgi

Genel teknik bilgi testo 526-1/-2
Saklama sıcaklığı

-20 ... +70 °C

Çalışma sıcaklığı

0 ... +50 °C

Güç kaynağı

Batarya/şarj edilebilir batarya, adaptör 12 V

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 malzemesi

ABS

Hafıza

100 kB (yaklaşık 25.000 ölçüme karşılık
gelir)

Bağlantı

Hortum: iç Ø 4 mm
dış Ø 6 mm

Ekran

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

Ekranda yenileme hızı

2x saniyede, hızlı ölçümde 4x saniyede

Ölçüm sıklığı

0.04 sn

PC

RS232 arayüz

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 tipleri
Piezodirençli
basınç sensörü

Harici basınç
probları için
seramik sensör

Piezodirençli basınç
sensörü Harici basınç
probları için

NTC

K tipi (NiCr-Ni)

Ölçüm aralığı

0 ... 2000 hPa

-1 ... 400 bar

0 ... 2000 hPa

-40 ... +150 °C

-200 ... +1370 °C

Doğruluk ±1
dijit*

±0.1 % tam ölçüm
skalası (testo 526-1)
±0.05 % tam ölçüm
skalası (testo 526-2)

±0.2 % tam ölçüm
skalası

±0.1 % ölç.değ.

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

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

Çözünürlük

0.1 hPa

0.01 bar

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

0.1 °C

0.1 °C

Statik basınç

2000 hPa (mutlak)

Aşırı yük

3000 hPa

Sıfırlama

to 50 hPa

*Doğruluk değerleri (prob takılı olmadan) sadece cihaz için geçerlidir
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Aksesuarlar

Ek aksesuarlar ve Yedek parçalar

Sipariş no.

Uluslararası bağlantı opsiyonlarıyla masaüstü güç kaynağı

0554 1143

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil

0515 0025

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

0516 0446

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

0554 0549

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

0554 0568

Yazılım ve Aksesuarlar
ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte

0554 1704

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

0409 0178

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

0520 0205

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

0520 0215

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

0520 0225

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

0520 0035

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

0520 0025

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, Fark basınç, doğruluk > 0.6 (% fsv)

0520 0005

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

0520 0405

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

0520 0001

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

0520 0021

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

0520 0071

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

0520 0211

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

0520 0271

ISO kalibrasyon sertifikası/elektriksel

0520 1000

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

0430 0143

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

0430 0145

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

0554 0440

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

0409 0202

NiCr-Ni termokupılları ve açık uçlu probları bağlamak için adaptör

0600 1693
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Problar

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

Aşırı yük

Statik
basınç

Sıfırlama Sipariş no.

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

0 ... +100
Pa

±(0.3 Pa ±0.5% ölç.
değ.)

50 hPa

100 hPa

... 20 Pa

0638 1347

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

0 ... +10
hPa

±0.03 hPa

50 hPa

1000 hPa

... 0.4 hPa

0638 1447

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

0 ... +100
hPa

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

300 hPa

1000 hPa

... 4 hPa

0638 1547

Prob tipi

Örnek
çizim

Fark basınç probu

Çalışma sıcaklığı:
Bağlantı:

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

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

Aşırı yük

Sıfırlama Sipariş no.

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

-1 ... +10
bar

±1% tam ölçüm
skalası

25 bar

... 0.1 bar

0638 1741

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

-1 ... +30
bar

±1% tam ölçüm
skalası

120 bar

... 0.3 bar

0638 1841

Prob tipi

Örnek
çizim

Bağıl basınç probu (ortam uyumlu)

Çalışma sıcaklığı: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (düzeltmeli)
UNF

Prob tipi

Bağlantı: Sökülebilir başlık, 0409 0202 kodlu bağlantı kablosu gerekliü, vidalanan dişli 7/16"

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm
aralığı

Doğruluk

t99

-200 ... +300 °C

Sınıf 2*

3 sn

0604 0194

-200 ... +600 °C

Sınıf 1*

1 sn

0604 0493

-200 ... +1100
°C

Sınıf 1*

1 sn

0604 0593

Sipariş no.

Temperature probes
Hızlı sonuç veren yüzey probu**

150 mm
Ø 10 mm

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

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

150 mm
Ø 1.5 mm

470 mm
Ø 1.5 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

Sipariş no.
NiCr-Ni termokupılları ve açık uçlu probları bağlamak için adaptör

0600 1693

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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