
Széles méréstartomány: 300,000 fpm-ig 

Nagyon magas fényintenzitás 1.500 lux-ig 

Hosszú működési idő (5 ó, AA elemmel) 

Robusztus az IP65 védettségi osztálynak és az

ütésvédelemnek köszönhetően 

Trigger bemenet és kimenet

Kézi LED-es
stroboszkóp

testo 477 – Fordulatszámmérő
műszer magas
fordulatszámokhoz

fpm

A testo 477 LED-es kézi stroboszkóppal lehetséges gyorsan 

mozgó tárgyak megjelenítése lassabb sebességen. A testo 

477 LED-es kézi stroboszkóppal működésben lévő gépek 

fordulatszáma és vibrációja mérhető. Az állókép lehetővé 

teszi gyorsan mozgó alkatrészek minőségi vizsgálatát is.

Külső rendszerekre való csatlakozás és vezérlés lehetősége 

trigger bemeneten és kimeneten keresztül. Az ütésvédelem 

és az IP65-ös védettségi osztály garantálja, hogy a testo 

477-t mostoha körülmények között is használják. A hosszú 

működési idő lehetővé teszi az akár 5 órás használatot.

www.testo.hu



testo 477

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 477

LED-es kézi stroboszkóp, műszerbőrönddel,
triggel csatlakozóval, elemekkel és gyári
műbizonylattal

Rend. sz. 0563 4770

Általános műszaki adatok

Védelem IP65

Kijelző Több soros LCD kijelző

Villanásszám Beállítható

Fény intenzitás 1500 Lux 6000 FPM-en / 20 cm-ről

Villanás színárnyalata kb. 6500 K

Trigger bemenet

Alapelv Optocsatoló

Alacsony szint 〈 1 V

Szint 3 ... 32 V (négyszögjel), NPN + PNP

Impulzus minimális
időtartama 50 μs

Akkumulátor védelem Igen

Trigger kimenet

Alapelv Rövidzárlat és túlfeszültség ellen védett
kimenet

Szint NPN, max. 32 V

Impulzus időtartama Beállítható

Maximum feszültség 50 mA

Akkumulátor védelem Igen

Élettartam tölthető akkumulátorral: kb. 11ó 6.000 fpm-
en, AA elemmel: kb. 5ó 6.000 fpm-en

Tartozékok Rend. sz.

0520 0012

0520 0422

ISO kalibrálási bizonylat fordulatszámra
Optikai és mechnaikai fordulatszámmérőkre, 500 U/min, 1000 U/min, 3000 U/min pontokon

DAkkS kalibrációs bizonylat fordulatszámra
Optikai fordulatszámmérőkre, a méréstartományon belül 5 ponton (1 ... 99999 rpm)

www.testo.hu
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Érzékelő típus LED

Méréstart

Pontosság
±1 digit

Felbontás

30 ... 300.000 fpm

0,02 %

±0,1 (30 ... 999 fpm)
±1 (1000 ... 300,000 fpm)

Testo (Magyarország) Ker. Kft. 
1139 Budapest Röppentyű u. 53. 

Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


