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We measure it.

pervane anemometre
(kanal içi ölçümler için)
testo 416

Hacimsel debiyi doğrudan görüntüleme

m/sn

Nokta ve zaman ortalama değer hesabı
Maks. / min. değerleri
Ölçülen değerleri ekranda dondurabilmek için Hold tuşu
Ekran ışığı
Otomatik kapanma fonksiyonu
TopSafe cihazı kirden ve darbelerden korur ( opsiyonel )
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testo 416 16mm pervane tip problu portatif anemometredir.

ve zamana bağlı ortalama hesabı, ortalama hacimsel debi

Havalandırma kanallarının kesit alanları tanımlanarak hassas

hakkında bilgi verir. Hold fonksiyonu, anlık olarak ekranda

hacimsel debi hesabı yapılabilir.(maks 890mm, 16 mm çaplı

görüntülenen ölçüm değerinin dondurulmasını sağlar.

pervane ). Hacimsel debi doğrudan ekranda görüntülenir.

Min./maks. değerler de ekranda görüntülenebilir. Opsiyonel

Havalandırma kanallarına kolay giriş sayesinde, hava hızı

TopSafe güvenilir biçimde cihazı kirden ve darbelerden

ölçümü ve hacimsel debi ölçümü yapılır. Ölçüm noktalarına

korur, ayrıca uzun çalışma ömrü sağlar.

www.testo.com.tr
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testo 416

We measure it.

testo 416, 16 mm'lik teleskopik pervanesi ile
pervane tip anemometre (maks. 890 mm),
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Pervane

Ölçüm aralığı

+0.6 ... +40 m/sn

Hassasiyet
±1 basamak

±(0.2 m/sn +1.5% ölç.değ.)

Çözünürlük

0.1 m/sn

Genel teknik veriler
Ürün kodu 0560 4160

Çalışma sıcaklığı

-20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı

-40 ... +85 °C

Batarya tipi

9V blok batarya, 6F22

Pil ömrü

80 sa

Boyutlar

182 x 64 x 40 mm

Ağırlık

325 g

Malzeme/Gövde

ABS

Garanti

2 yıl

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
Cihaz ve problar için çanta

0516 0210

TopSafe koruyucu kılıf, cihazı kirden ve darbeden korur

0516 0221

Ölçüm cihazı ve problar için taşıma çantası (405 x 170 x 85 mm)

0516 0201

Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için

0554 0025

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, .

0515 0025

ISO kalibrasyon sertifikası / hız
ısıtmalı tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktası 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s

0520 0024

ISO kalibrasyon sertifikası, hız
ısıtmalı tel, pervane anemometre, pitot tüpü; kalibrasyon noktası 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

ISO kalibrasyon sertifikası/Hız
ısıtmalı tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn

0520 0034

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr

2

www.testo.com.tr

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

testo 416

Sensör tipi

0981 9644/msp/A/01.2012

Teknik bilgi / Aksesuarlar

