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Fisă tehnică
Sondele inteligente 
Testo-set detectarea 
mucegaiului

Identificarea riscului de apariție a mucegaiului cu aplicația 

testo Smart Probes App

Marcarea punctului de măsurare cu funcția laser

Afișarea riscului de apariție a mucegaiului sub formă de 

culorile semaforului

Analiza și expedierea datelor de măsurare, inclusiv 

documentarea foto a zonelor afectate prin aplicația testo 

Smart Probes App

Sondele inteligente Testo – set detectarea 
mucegaiului

Termo-higrometru testo 605i
Termometru în infraroșu testo 805i
în geanta de transport testo Smart 
Case

Setul de sonde inteligente, în combinație cu aplicația testo 

Smart Probes App, este ideal pentru identificarea riscului 

de apariție a  mucegaiului.  Acest set compact și ușor de 

transport conține două sonde inteligente testo 605i și testo 

805i pentru măsurarea temperaturii ambiante, a umidității 

relative a aerului și a temperaturii suprafeței. Acest lucru îl 

face perfect pentru identificarea rapidă a riscului de apariție 

a mucegaiului. Rezultatele indicării riscului de apariție a 

mucegaiului sunt evaluate conform principiului semaforului 

(verde, galben, roșu) și pot fi salvate la apăsarea unui 

buton ca și fișier PDF, CSV sau Excel și transferate pe alte 

dispozitive sau trimise direct prin e-mail. În scopul unei mai 

bune vizualizări, opțiunea de adăugare a fotografiilor ale 

zonei afectate, este posibilă.
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Sondele inteligente Testo – set detectarea mucegaiului
testo 605i / testo 805i / geantă de transport testo Smart Case

Date tehnice/Accesorii

Sondele inteligente Testo – 
set detecarea mucegaiului

sondele inteligente Testo – set pentru 
identificarea riscului de apariție a 
mucegaiului. Conține: testo 605i, testo 
805i, geantă de transport testo Smart 
Case (IAQ), baterii, protocol de calibrare

Cod produs 0563 0005 10

testo 605i testo 805i
Tip senzor Umiditate Infraroșu

Domeniu de măsură 0 la 100 %UR -30 la +250 °C
Exactitate 
±1 cifră

±3.0 %UR (10 la 35 %UR)
±2.0 %UR (35 la 65 %UR)
±3.0 %UR (65 la 90 %UR)
±5 %UR (< 10 %UR sau > 90 %UR)
(la +25 °C)

±1.5 °C sau ±1.5% din v.m. (0 la +250 °C) 
±2.0 °C (-20 la -0.1 °C) 
±2.5 °C (-30 la -20.1 °C)

Rezoluție 0.1 %UR ≤0.1 °C
Tip senzor NTC

Domeniu de măsură -20 la +60 °C
Exactitate 
±1 cifră

±0.8 °C (-20 la 0 °C) 
±0.5 °C (0 la +60 °C)

Rezoluție ≤0.1 °C
Compatibilitate necesită iOS 8.3 sau mai nou / Android 4.3 sau mai nou

necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0
Distanță Bluetooth® până la 100 m până la 15 m
Temp. de stocare -20 la +60 °C -20 la +60 °C
Tem. de operare -20 la +50 °C -10 la +50 °C
Tip baterie 3 micro baterii AAA 3 micro baterii AAA
Durata de viață a bateriei 150 ore 30 ore
Dimensiuni 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

73 mm lungime tijă sondă
Optică 10:1
Marcaj laser optica difractivă (cerc laser)
Emisivitate 0.1 la 1.0 ajustabil

Aplicație pentru mobil Smart Probes App
Operarea instrumentului de măsurare precum și 
vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul 
unui smartphone sau tabletă prin conexiunea 
Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de 
aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea 
rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii 
și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin 
e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

Accesorii Cod produs

Certificat de etalonare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 75.3% UR la +25°C 0520 0096
Certificat de etalonare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 11.3% UR și 75.3% UR la +25°C 0520 0006
Certificat de etalonare ISO pentru umiditate, termometru în infraroșu, puncte de calibrare  +60°C; +120°C; +180°C 0520 0002


