
Afișarea temperaturii și umidității relative / temperaturii 

bulbului umed / punctul de rouă

Valori min. /max.

Buton „Hold“ pentru reținerea valorii măsurate pe display

Afișaj iluminat

Funcție de oprire automată

Carcasă TopSafe pentru protecția instrumentului împotriva 

murdăriei și impactului

Instrument pentru măsurarea 
temperaturii/umidității

testo 625 – Instrument compact 
și stabil pe termen lung

%UR

°C

testo 625 este un instrument compact cu sondă de 

umiditate integrată pentru măsurarea umidității din aer și 

a temperaturii. Display-ul mare pe două linii afișează rapid 

și precis umiditatea,temperatura, punctul de rouă sau 

temperatura bulbului umed.

Pentru măsurarea în locuri greu accesibile, capul sondei de 

umiditate poate fi ușor înlăturat și conectat la mânerul unei 

sonde cu cablu (accesoriu); alternativ, valorile măsurate pot 

fi transferate wireless de la sondă la instrument, la distanțe 

mari. Pentru măsurători wireless capul sondei este atasat 

unui mâner wireless (accesoriu) iar instrumentul testo 625 

trebuie echipat cu un modul radio (accesoriu).

www.testo.ro

Fișă tehnică



Sondă de umiditate conectată 
printr-un mâner cu cablu

testo 625 cu mâner radio și modul 
radio

testo 625 cu sondă atașabilă

testo 625

Instrument pentru măsurarea temperaturii/umidității

testo 625

Instrumentul pentru măsurarea temperaturii/
umidității testo 625 include sondă conectabilă 
pentru umiditate, baterie și protocol de calibrare.

Cod produs: 0563 6251

Date generale tehnice

Temp. de stocare -40 la +85 °C

Temp. de operare -20 la +50 °C

Tip de baterie 9V baterie bloc, 6F22

Durata de viață a bateriei 70 de ore (fără operare radio)

Greutate 195 g

Dimensiuni 182 x 64 x 40 mm

Materialul carcasă ABS

Garanție 2 ani

Tip senzor

Domeniu de măsură

Acuratețe ±1 cifră

Rezoluție

NTC

-10 la +60 °C

±0,5 °C

0,1 °C

Senzor capacitiv Testo de 
umiditate

0 la +100 %UR

±2,5 %UR (+5 la +95 %UR)

0,1 %UR

Tip K (NiCr-Ni)
(Sonde radio)

-200 la +1.370 °C

Vedeți date sondă

0,1 °C



0554 0189

0554 0191

Mâner radio pentru conectarea senzorilor externi, include adaptor TC, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frecvență radio 869.85 MHz FSK

Mâner radio pt. conectarea senzorilor externi, incl. adaptor TC, aprobare pt. SUA, CA, CL; frecv. radio 915.00 MHz FSK

Rata de măsurare 0,5 sec. sau 10 sec., ajustabil pe mâner

Acoperire radio Până la 20 m (fără obstrucții)

Transmisie radio Unidirecțională

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de stocare -40 la +70 °C

Date tehnice mâner radio

Tip baterie 2 micro baterii AAA 

Durata de viață a 
bateriei

215 de ore (rata de măsurare 0,5 sec.)
6 luni (rata de măsurare 10 sec.)

Mâner radio pentru cap de sondă de umiditate atașabil 
(cap de sondă de umiditate inclus în livrarea instrumentului 625)

testo 625

Accesorii

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Certificate de calibrare

0430 9725

0520 0006

Mâner pentru conectarea sondei de umiditate la testo 625, include cablu cu lungime de 120 cm

Certificat de calibrare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C

0516 0210

0516 0221

0554 0660

0515 0028

0515 0025

0554 0025

0520 0013

Husă pentru instrument și sonde

Carcasă TopSafe, protejează instrumentul de murdărie și lovituri

Set pentru ajustare și control pentru sondele de umiditate Testo, soluție de salinitate cu 
11,3% UR și 75,3% UR, include adaptor pentru sondele de umiditate Testo

Baterie litiu tip buton

Acumulator de 9V

Încărcător pentru acumulator de 9V, pentru încărcarea externă a acumulatorului 0515 0025

Certificat de calibrare ISO pentru umiditate, soluțiile saline saturate: punct de calibrare 11,3%UR

Cod produs

0520 0083Certificat de calibrare ISO pentru umiditate, soluțiile saline saturate: punct de calibrare 75,3%UR

0520 0206Certificat de calibrare DAkkS pentru umiditate, higrometre electronice; puncte de calibrare 11,3%UR și 75,3%UR la +25°C

0520 0213Certificat de calibrare DAkkS pentru umiditate, soluțiile saline saturate: punct de calibrare 11,3%UR

0520 0283Certificat de calibrare DAkkS pentru umiditate, soluțiile saline saturate: punct de calibrare 75,3%UR

0554 0188Modul radio 869.85 MHz, aprobare pentru țările: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, 
SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Modul radio 915.00 MHz FSK, aprobare pentru SUA, CA, CL

Modul radio pentru adăugarea instrumentului cu opțiune radio



Testo România
Calea Turzii 247

 400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

testo 625

www.testo.ro
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