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Instrument de măsurare compact și profesional din seria 

sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone 

sau tabletă

Măsurarea umiditații relative și a temperaturii

Analiza datelor măsurate și transmiterea acestora prin 

aplicația pentru mobil Smart Probes App

Calculul automat al punctului rouă și a temperaturii bulbului 

umed prin aplicația pentru mobil Smart Probes App 

Ușor de transportat și manevrat datorită dimensiunilor mici

Termo-Higrometru cu 
Bluetooth și aplicație 
pentru mobil

testo 605i

Sonda inteligentă testo 605i este un instrument compact 

care în combinație cu un smartphone sau o tabletă este 

potrivit pentru măsurarea temperaturii și umidității relative 

în încăperi sau conducte. Împreună cu termo-anemometrul 

testo 405i se poate determina capacitatea de răcire sau 

încălzire ale unui sistem. Cu ajutorul aplicației pentru mobil 

utilizatorii pot citi foarte simplu valorile măsurate direct pe 

telefon sau tabletă. În plus aplicația pentru mobil permite 

calculul automat a temperaturii punctului rouă și a bulbului 

umed. Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă 

grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor pot fi astfel 

salvate în format PDF sau Excel și expediate către orice 

adresă de e-mail.
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testo 605i
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testo 605i
Termo-higrometru cu Bluetooth și aplicație 
pentru mobil.
Include baterii și protocol de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0560 1605

Tip senzor Umiditate - capacitivă

Domeniu de măsură 0 tp 100 %RH

Acuratețe 
±1 cifră

±(1.8 %RH ± 3 % din v.m.) la +25 °C 
(5 to 80 %RH)

Rezoluție 0.1% RH

Tip senzor NTC

Domeniu de măsură -20 la +60 °C

Acuratețe 
±1 cifră

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

Rezoluție 0.1 °C

Date tehnice generale

Compatabilitate necesită iOS 8.3 sau mai nou /
Android 4.3 sau mai nou

necesită dispozitiv mobil cu 
Bluetooth 4.0

Temp. de stocare -20 la +60 °C

Temp. de operare -20 la +50 °C

Tipul baterie 3 micro batterii AAA

Durata de viață a 
bateriei

280 ore

Dimensiuni 243 x 30 x 24 mm

100 mm ax sondă

Garanție 2 ani

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

Accessories Cod 
produs

Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set VAC) pentru testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i și testo 905i, dimensions 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificat de calibrare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 11.3 %RH și 75.3 %RH la +25°C 0520 0006

Certificat de calibrare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare  75.3 %RH at +25°C 0520 0096
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