
Sürekli olarak sıcaklık, nem ve çiğleşme noktasını ekranda

görüntüleme

Maks./Min. değerleri görüntüleme

Batarya

testo 608-H2'ye ek olarak:

LED alarm fonksiyonu limitler aşıldığında uyarı verir

Yüksek seviye doğruluk, ±2 %RH

Nem/sıcaklık/çiğleşme

noktası için ölçüm cihazı

testo 608 – İç ortamlarda iklim
koşullarını sürekli izleme

%RH °C °C td

testo 608-H1 ekonomik higrometre; nem ve sıcaklık ölçümü

ve çiğleşme noktası hesabı yapar. 

Geniş ekranıyla cihazdaki değerleri uzaktan okuyabilir,

cihazı duvara monte edebilir veya masaüstünde ayaklı

şekilde kullanabilirsiniz.

testo 608, maks./min. değerleri ve batarya durumunu

ekranda gösterir. Sabit sensörü sayesinde doğru ölçüm

sonuçlarına ulaşırsınız. 

testo 608-H2, hassas alarmlı higrometre; nem ve sıcaklık

değerlerinde limit aşımlarını raporlar. Örn: seralarda, temiz

odalarda, müzelerde, laboratuvarlarda...

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 608

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

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 608-H1

testo 608-H2

testo 608-H1 higrometre; nem/çiğleşme
noktası/sıcaklık ölçüm cihazı, batarya
ile birlikte

testo 608-H2  nem/çiğleşme
noktası/sıcaklık ölçüm cihazı; LED alarm,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 6081

Ürün kodu 0560 6082

Genel teknik veriler

Ölçüm sıklığı  18 sn

Saklama sıcaklığı -40 ... +70 °C

Batarya tipi 9V blok batarya

Pil ömrü yaklaşık 1 yıl

Ağırlık 168 g

Boyutlar 111 x 90 x 40 mm 

Malzeme/Gövde ABS

Ekran LCD, 2 satır

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

www.testo.com.tr
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Teknik bilgi testo 608-H1 testo 608-H2

Sensör tipleri NTC

Ölçüm aralığı 0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

Doğruluk
±1 dijit

±0.5 °C (+25 °C’ de)

Çözünürlük 0.1 °C

Testo nem sensörü,
kapasitif

+10 ... +95 %RH

±3 %RH (+10 ... +95 %RH)

0.1 %RH

Testo nem sensörü,
kapasitif

+2 ... +98 %RH

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)

0.1 %RH

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

NTC

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C td

±0.5 °C (+25 °C’ de)

0.1 °C

-10 ... +70 °C

We measure it.

290521 2111TÜRKAK Nem Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı: %10…%90 RH arasında 3 nokta 

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Kalibrasyon Aralığı:-30…+70°C arasında 3 nokta 

TÜRKAK Datalogger Nem Kalibrasyonu Sabit kalibrasyon noktaları: : %30 ve 40°C, %50 ve 25°C, %70 ve 15°C

290521 1111

290521 2102

ISO kalibrasyon sertifikası, nem Sabit kalibrasyon noktaları: 11.3, 75.3 %RH, +25°C 290520 0076

ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: 15, 25, +40°C 290520 0073


