
Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

ÖZELLİKLER

testo 6651

ÖZELLİKLER

testo 6651 + testo 660x prob serileri

testo 6651 + testo 660x prob serileri

testo 6651; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob

alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil,

doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak sağlar.

Uygulama alanları:

İç ortam şartlarında sabit ölçüm

• Konfor seviyelerinin izlenmesi

• Müzeler

• Higroskopik maddelerin depolanması

• Elektronik bileşenlerin depolanması

Üretim uygulamalarında sabit ölçüm

• Kurutma prosesi / yüksek nem prosesleri

• Gıda:
- Peynir olgunlaştırma
- Meyve kurutma
- Makarna kurutma
- Et ürünlerinde şartlandırma

• Biyolojik araştırma

• Mantar üretimi

• Her türlü analog sinyali istenildiği gibi ayarlama imkanı

• Ethernet, röle ve analog çıkışlar, farklı otomasyon
sistemlerine optimum şekilde entegre edilebilir

• Kendinden izleme ve erken uyarı, yüksek sistem
kullanılabilirliğini garanti eder

• "Bağıl nem" ve "çiğleşme noktası" nem parametrelerinin
hesaplanması ve sunumu

• Parametrizasyon için P2A yazılımı, ayar ve analiz imkanları,
devreye alma ve bakım için gerekli zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlar

• Ekranda çoklu dil seçeneği

• Yüksek kaliteli plastik gövde
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• Testo nem sensörü, ±1.7 %RH’ye kadar istikrarlı ve doğru
ölçümü garanti eder 

Dijital, özel uygulamalar için farklı problar:
testo 6601: Duvar tipi iç ortam probu
testo 6602: İklimlendirme probu, kanal tipi
testo 6603: Proses iklimlendirme probu, kanal tipi (120 °C’ye
kadar)
testo 6604: İç ortam probu, kablolu
testo 6605: Proses iklimlendirme probu, kablolu (paslanmaz
çelik problar 120 °C’ye kadar)

•

testo 660x prob serileri

We measure it.
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testo 6651 + testo 660x prob serileri We measure it.

Kaynak

Analog çıkışlar

Diğer çıkışlar

Ölçüm sıklığı 1/sn.

Adet 2 adet kanal (analog sinyal tipi tüm
kanallara uyumludur)

Çözünürlük 12 bit

Maksimum yük 2-telli: 12 VDC: maks.100 Ω / 24 VDC:
maks. 500 Ω / 30 VDC: maks. 625 Ω 
4-telli: 500 Ω

Girişler ve çıkışlar

Çıkış sinyali 0/4 ... 20 mA (2-telli/4-telli)
0 ... 1/5/10 V (4-telli)

Ethernet Opsiyonel: Modül transmitere ara
katman olarak eklenebilir

Güç kaynağı 2-telli: 24 VDC ±10 %
4-telli: 20 ... 30 VAC/DC

Teknik bilgi / testo 6651

Ekran

Dış gövde

Diğer özellikler

Uygulama

Ekran Opsiyonel: 2-satırlı LCD ekran ve röle
durumu ekranı

Genel teknik bilgi

Malzeme Plastik

Boyutlar 122 x 162 x 77 mm. (prob olmadan)

Çözünürlük

Koruma sınıfı IP65

EMC 2004/108/EG

Kablo vida bağlantısı Standart: PG vidalı
Opsiyonel: M16  M20 M fiş bağlantısı
veya opsiyonel: NPT 1/2 fiş bağlantısı

Ağırlık 0.62 kg. (prob ve ethernet modülü
olmadan)

0.1 %RH / 0.01 °C/°F / 0.1 °Ctd/°Ftd

Uygulama

Parametrizasyon Ekranda 4 adet ayar düğmesi / P2A 
yazılımı

Çalışma koşulları

Çalışma sıcaklığı
(entegre röle ile)

-40 ... +60 °C

Nem

Ölçüm parametreleri

Ölçüm aralığı 0 ... 100 %RH

Birimler Bağıl nem %RH , °Ctd, °Ftd

Sıcaklık

Ölçüm aralığı Prob çeşidine bağlı (testo 660x)

Birimler °C / °F

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri
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Galvanik yalıtım Çıkış kanallarının galvanik yalıtımı (2-
telli ve 4-telli), çıkışlardan kaynağın
yalıtımı (4-telli)

Analog çıkışın doğruluğu 0/4 ... 20 mA / ±0.03 mA
0 ... 1 V / ±1.5 mV
0 ... 5 V / ±7.5 mV
0 ... 10 V / ±15 mV

Röleler Opsiyonel: 4 röle (ölçüm kanallarına
veya çalışma menüsü/P2A yazılımı ile
toplu alarm olarak serbest dağıtım),
250 VDC /3 A’ya kadar (NO/NC)

Diğer çıkışlar Testo P2A yazılımı için mini DIN

Akım tüketimi Maks. 300 mA

Prob bağlantısı Dijital fiş bağlantısı

Ölçüm ortamı Ortam havası;
daha fazla bilgi için;
infotesto@testo.com.tr

Çalışma sıcaklığıEkransız

Ekranlı

-40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F

Saklama sıcaklığı -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

Saklama sıcaklığı -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F
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* Diğer hassasiyet bilgileri 70 mm. uzunluğunda, akım çıkışı veren duvar tipi prob
için geçerlidir (P07)
Çalışma: 12 mA’da 2 kanal, ekran aydınlatması olmadan, kapatma rölesi, +25 °C
(+77°F)’de yukarıda verilmiş olan belirsizlik değerlerine ek olarak ölçüm hatası,
nem için ± 2.5 % RH’dir

**Ölçüm belirsizliğinin belirlenmesi GUM (ölçmede belirsizliğin ifadesi rehberi)’ye
göre gerçekleşir. Ölçüm belirsizliğinin belirlenmesi için, ölçüm cihazının doğruluğu
(doğrusallık, tekrarlanabilirlik) ve test sahası belirsizliğinin yanı sıra ayarlama
alanının belirsizliği de dikkate alınır. Bu amaçla, ölçüm teknolojisinde temel olarak
kullanılan uzantı faktörünün k=2 değeri, % 95 güven düzeyine karşılık gelir.

Teknik bilgi / testo 660x prob serileri

Nem

Ölçüm parametreleri

Seçilebilir birimler %RH; °Ctd/°Ftd

Tekrarlanabilirlik

t90 maks. 10 sn.

Ölçüm aralığı 0 ... 100 %RH

Ölçüm belirsizliği*
(+25 °C)**

±(1.7 + 0.007 * ölç.değ.)  %RH (0 ... 90 %RH) / ±(1.9 + 0.007 * ölç.değ.) %RH (90 ... 100 %RH)
1 derece Kelvin başına +0.02 %RH; proses ve elektronik komponent sıcaklığına bağlıdır (25 °C / 77 °F sapma için)

Genel teknik bilgi

Sensör

Tepki süresi (koruyucu
filtre olmadan)

testo 6601 testo 6602 testo 6603 testo 6604 testo 6605

Testo kapasitif nem
sensörü, fişli

±0.2 %RH’den daha iyi

Testo kapasitif nem
sensörü, fişli

Testo kapasitif nem
sensörü, fişli

Testo kapasitif nem
sensörü, fişli

Testo kapasitif nem
sensörü, lehimli

Sıcaklık

Seçilebilir birimler °C/°F

Sensör -20 ... +70 °C/
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/
-22 ... +248 °F

-20 ... +70°C/
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/
-22 ... +248 °F

Ölçüm belirsizliği*
(+25 °C / +77 °F’de)

±0.15 °C / 0.27 °F (PT1000 Sınıf A) Pt1000 Sınıf AA

Kablo FEP kaplamalı

Fiş

Prob borusu Plastik ABS

Prob ebatları
(prob borusu uzunluğu)

Kablo uzunluğu

70/200 mm.

Plastik ABS

280 mm. 140/280 mm. 200/500 mm.

Paslanmaz çelik

Prob boyutları
(çap)

12 mm.

– Özellikle kanal tipleri için 1/2 m. 1/2/5 m.

Çalışma koşulları

Basınç dayanımı Hariç 1 bar pozitif basınç (prob ucu) PN 10 (prob ucu)
PN 1 (prob ucu)

Duvar Kanal KabloluKanal Kablolu

İç ortam iklimlendirme
probu, duvar tipi

İklimlendirme probu,
kanal tipi

İklimlendirme probu,
kablolu

Kanal tipi, yüksek
sıcaklığa dayanıklı
iklimlendirme probu

Kablolu, paslanmaz
çelik, yüksek sıcaklığa
dayanıklı prob

Tip

Çalışma aralığı
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Bağlantı planı

2-telli 
(4 ... 20 mA)

4-telli
(0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 1 V / 0 ... 5 V /  0 ... 10 V)

18–24 VDC

2 kanallı
4 ... 20 mA,
maks. yük
100 ... 750 Ω
(24 V’de)

0 V 2 kanallı
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA,
maks. yük 500 Ω her biri,
0 ... 1 V / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 

0 V

20–30 V
AC/DC

Transmiter
testo 6651

Transmiter
testo 6651

Kablolu prob
testo 6604/6605

Kanal tipi prob
testo 6602/6603

Duvar tipi prob
testo 6601

L = Prob uzunluğu
L–A = Prob uzunluğu – prob başlık uzunluğu
A = 35 mm.

Transmiter
testo 6651
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Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

testo 6651 için konfigürasyon seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Bxx Analog çıkış / kaynak

Cxx Ekran / menü dil bilgisi

Dxx Kablo girişi

Exx Ethernet

Fxx Nem / sıcaklık birimi kanal 1

Gxx Nem / sıcaklık birimi kanal 2

Hxx Röle

Bxx Analog çıkış / kaynak

B01 4 ... 20 mA (2-telli, 24 VDC), röle çıkış opsiyonu
ve Ethernet modulü olmadan

B02 0 ... 1 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B03 0 ... 5 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B04 0 ... 10 V (4-telli, 24 VAC/DC)
B05 0 ... 20 mA (4-telli, 24 VAC/DC)
B06 4 ...  20 mA (4-telli, 24 VAC/DC)

Cxx Ekran / menü dil bilgisi

C00 Ekransız / uygulama menüsü olmadan
C02 Ekranlı ve uygulama menülü / İngilizce
C03 Ekranlı ve uygulama menülü / Almanca
C04 Ekranlı ve uygulama menülü / Fransızca
C05 Ekranlı ve uygulama menülü / İspanyolca
C06 Ekranlı ve uygulama menülü / İtalyanca
C07 Ekranlı ve uygulama menülü / Japonca
C08 Ekranlı ve uygulama menülü / İsveççe

Dxx Kablo girişi

D01 Kablo girişi M16 (röle: M20)
D02 Kablo girişi NPT ½’’
D03 Veri ve besleme için M tipi soket aracılığıyla

kablo bağlantısı (opsiyonel röle için: M20 kablo
girişi)

Exx Ethernet

E00 Ethernet modülü olmadan
E01 Ethernet modülü ile

Fxx Nem / sıcaklık birimi Kanal 1

F01 %RH / min. / maks.
F02 °C / min. / maks.
F03 °F / min. / maks.
F04 °Ctd / min. / maks.
F05 °Ftd / min. / maks.
F08 gr./m3

Gxx Nem / sıcaklık birimi Kanal 2

G01 %RH / min. / maks.
G02 °C / min. / maks.
G03 °F / min. / maks.
G04 °Ctd / min. / maks.
G05 °Ftd / min. / maks.

Hxx Röle

H00 Rölesiz***
H01 4 röle çıkışı, limit değeri izleme***
H02 4 röle çıkışı, limit değerler kanal 1 + toplu

alarm***

testo 6651 transmiteri için sipariş
seçenekleri:

• 4 ... 20 mA (2-telli)

• Kablo girişi M16/M20

• Fabrika ayarları kanal 1:

• %RH; skalalandırma aralığı min. 0 %,
maks. 100 %

• Fabrika ayarları kanal 2:

• °C; skalalandırma aralığı min. -10 °C/-14
°F,

• Maks. +70 °C/+158 °F*

• Rölesiz

Örneğin:

0555 6651 A01 B01 C03 D01 F01 G02 H00

S
ay

fa
5/

6
D

S
 6

65
1 

E
N

/m
sp

/A
/0

8.
20

11

testo 660x tipi problar aşağıdaki şekilde konfigüre edilebilir:

Lxx Prob çeşitleri

Mxx Koruyucu kapak

Nxx Prob borusu uzunluğu

Pxx Prob uzunluğu / uzunluk mm.

Lxx Prob çeşitleri

L01 Prob 6601 (duvar versiyonu)
L02 Prob 6602 (kanal versiyonu -20 ... 70 °C)
L03 Prob 6603 (kanal versiyonu -30 ... 120 °C)
L04 Prob 6604 (kanal versiyonu -20 ... 70 °C)
L05 Prob 6605 (kanal versiyonu -30 ... 120 °C)

Mxx Koruyucu kapak

M01 Paslanmaz çelik koruyucu kapak
M02 Koruyucu tel örgü filtre
M03 PTFE koruyucu kapak
M04 Metal koruyucu kapak, açık
M05 ABS plastik koruyucu kapak, açık

Nxx Prob uzunluğu / uzunluk mm.

N00 Kablosuz (6601 kodlu prob için)
N01 Prob uzunluğu 1m. (6604/6605 kodlu problar)

N02 Prob uzunluğu 2 m. (6604/6605 kodlu problar
için)

N05 Prob uzunluğu 5 m. (sadece 6605 kodlu prob
için)

N10 Prob uzunluğu 10 m. (6604/6605 kodlu problar
için)

N23 Prob uzunluğu 0.6 m, özellikle kanal
versiyonları için (6602/6603 kodlu problar için)

Pxx Prob uzunluğu / uzunluk mm.

P07 Prob uzunluğu 70 mm. (sadece L01 için)
P14 Prob uzunluğu 140 mm. (sadece L04 için)
P20 Prob uzunluğu 200 mm. (sadece L01, L05 için)
P28 Prob uzunluğu 280 mm (sadece L01, L05 için)
P50 Prob uzunluğu 500 mm (sadece L05 için)testo 6602 için sipariş seçenekleri:

• Kanal tipi prob
(-20 ... +70 °C/-4 ... 158 °F yeterli)

• Sinterli paslanmaz çelik prob

• Prob uzunluğu 280 mm.

Örnek:

0555 6600 L02 M01 N23 P28

* "min." and "maks." değerler belirtilmemişse standart skalalandırma yapılır.

** M12 fiş bağlantısı, 5-pin soket ve aksesuarları mevcuttur.

Açık metin
dili. İşletim
menüsü
sadece
ekranlıda
mevcut.

Kanal 1*

Kanal 2*

*** "B01" kodu ile geçerli değildir .
P2A yazılımı veya işletim menüsü (ekran) aracılığıyla devreye alma sırasında röle
parametrizasyonu
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