
Ürün karşılaştırma 
testo 400 ve testo 440 için 
dijital akış hızı probları



testo 400 ve testo 440 için dijital akış hızı probları

YENİ YENİ

Tanımlama Isıtmalı tel prob  
sıcaklık ve nem sensörü dahil

Pervane prob Ø 16 mm 
sıcaklık sensörü dahil

Isıtmalı tel prob  
sıcaklık sensörü dahil Pervane prob Ø 16 mm Çeker ocak probu

Isıtmalı tel prob  
Ø 7.5 mm  

sıcaklık sensörü dahil

Hot bulb prob  
Ø 3 mm  

sıcaklık sensörü dahil

İllüstrasyon

Sipariş no. 0635 1572 0635 9572 0635 1032 0635 9532 0635 1052 0635 1026 0635 1051

ölçüm parametreleri m/sn , %RH, °C, hPa m/sn, °C m/sn, °C, hPa m/sn m/sn, °C, hPa m/sn, °C, hPa m/sn, °C, hPa

Ölçüm aralığı 0 ... 50 m/sn
5 ... 95 %RH
-20 ... +70 °C

+700 ... +1100 hPa

0.6 ... 50 m/sn
-10 ... +70 °C

0 ... 30 m/sn
-20 ... +70 °C

+700 ... +1100 hPa

0.6 .. 50 m/sn 0 ... 5 m/sn 
0 ... +50 °C 

+700 ... +1100 hPa 

0 ... 20 m/sn
-20 ... +70 °C

700 ... 1100 hPa

0 ... 10 m/sn
-20 ... +70 °C

700 ... 1100 hPa

Doğruluk ±(0.03 m/sn + 4 % ölç.değ.)
(0 ... 20 m/sn)

±(0.5 m/sn + 5% ölç.değ.)
(20.01 ... 30 m/sn)

±3 %RH (10 ... 35 %RH)
±2 %RH (35 ... 65 %RH)
±3 %RH (65 ... 90 %RH)

±5% RH (kalan ölçüm aralığı)
± 0.06 %RH/K (k=1)
±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

±3.0 hPa

±(0.2 m/sn + 1 % ölç.
değ.) (0.6 ... +40 m/sn)
±(0.2 m/sn + 2 % ölç.
değ.) (40.1 ... 50 m/sn)

±1.8 °C

±(0.03 m/sn + 4 % ölç.
değ.) (0 ... 20 m/sn)

±(0.5 m/sn + 5% ölç.
değ.) (20.01 ... 30 m/sn) 

±0.5 °C
±3.0 hPa

±(0.2 m/sn + 1 % ölç.
değ.) (0.6 ... 40 m/sn)
±(0.2 m/sn + 2 % ölç.
değ.) (40.1 ... 50 m/sn)

±(0.02 m/sn + 5% ölç.
değ.)

±0.5 °C
±3.0 hPa

±(0.03 m/sn + 5% ölç.
değ.)

±0.5 °C
±3 hPa

±(0.03 m/sn + 5% ölç.
değ.)

±0.5 °C
±3 hPa

Çözünürlük  0.01 m/sn / 0.1 %RH /0.1 °C / 
0.1 hPa 0.1 m/sn / 0.1 °C 0.01 m/sn / 0.1 °C / 0.1 

hPa 0.1 m/sn 0.01 m/sn / 0.1 °C / 0.1 
hPa

0.01 m/sn / 0.1 °C / 0.1 
hPa

0.01 m/sn / 0.1 °C / 0.1 
hPa

Bluetooth versiyonu mevcut – – – – –

Teleskop uzunluğu 100 cm 100 cm 85 cm 85 cm – 82 cm 82 cm

90° açı mevcut – – – – –

Teleskop uzantısı +1 m – – – – –

Akış yönü Yöne bağlı Yöne bağlı Yöne bağlı Yöne bağlı Yöne bağlı Yöne bağlı Çok yönlü

Prob kafası çapı Ø 9 mm Ø 16 mm Ø 9 mm Ø 16 mm Ø 10 mm Ø 7.5 mm Ø 3 mm


