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%RV

m/s

hPa

ppm
CO2

Lux

Meting van alle relevante klimaatparameters: luchtsnelheid,

temperatuur, vochtigheid, druk, lichtsterkte, stralingswarmte,

turbulentiegraad, CO2, PMV/PPD en WBGT index

Hoogwaardige, digitale voelers en intelligent kalibratie-

concept

Snelle en professionele PC-software „EasyClimate“ 

Geïntegreerde meetprogramma’s:

– Matrixmeting van een VAC-installatie volgens EN 12599

– PMV/PPD meting volgens ISO 7730

– Turbulentiegraadsmeting volgens EN 13779

– WBGT-meting volgens ISO 7243 / DIN 33403

Professionele
klimaatmeter

testo 480 – VAC-professional
voor klimaatmetingen

°C

Met de testo 480, de VAC-professional, kunt u nu ventilatie-

en air conditioningsystemen van kantoren, woningen en

industriële gebouwen, bijstellen volgens de

standaardnormen, zodat ze efficiënt functioneren in functie

van tijd en kost. In een handomdraai registreert u alle

relevante klimaatparameters voor een optimaal comfort. Testo

480 is de ideale partner van experten, technische diensten en

klimaattechniekers bij alle meetopdrachten.

De testo 480 maakt indruk dankzij zijn intelligent kalibratie en

voelerconcept. De digitale voelers met een intern geheugen

melden wanneer een volgende kalibratie vereist is. De nieuwe

PC-software „EasyClimate“ is inbegrepen bij elk meettoestel.

Met deze software wordt de analyse van de meetgegevens

nog eenvoudiger. De moderne gebruikersinterface is

overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.
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Technische gegevens

testo 480

Professionele klimaatmeter testo 480 incl.
PC-software 'EasyClimate', netadapter,
USB-kabel en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 4800

Algemene technische gegevens

Voeleraansluiting 2 x TE type K, 1 x verschildruk,
3 x digitaal

Interface USB-aansluiting, SD-kaart, netadapter,
infrarood voor de printer

Bedrijfstemp. 0 ... +40 °C

Stroomvoorziening Accu, aansluiting voor netadapter voor
langdurige metingen en laden van de accu

Autonomie batterij ongeveer 17 uur (toestel zonder voeler
met 50 % verlicht display)

Display Kleurenscherm

Geheugen 1,8 GB (ongeveer 60.000.000 meetwaarden)

Technische gegevens

Sensor type

Resolutie

Geïntegreerde
verschildrukmeting

0,001 hPa

Meetbereik -100 ... +100 hPa

Sensor type

Resolutie

Stralingstemperatuur, zwarte bol

0,1 °C

Meetbereik 0 ... +120 °C

Sensor type

Resolutie

Vleugelradsonde, 100 mm

0,01 m/s

Meetbereik +0,1 tot +15 m/s

Sensor type

Resolutie

Testo capacitieve vochtsensor

0,1 %RV

Meetbereik 0 ... 100 %RV

Absolute druk, geïntegreerd en
extern

0,1 hPa

700 ... 1.100 hPa

Pt100

0,01 °C

-100 ... +400 °C

Hittedraadsonde met telescoop

0,01 m/s

0 ... +20 m/s

CO2

1 ppm CO2

0 ... 10.000 ppm CO2

Type K (NiCr-Ni)

0,1 °C

Nauwkeurigheid ±(0,3 Pa +1% v.d. mw.) (0 tot +25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% v.d. mw.) 
(+25.001 tot +100 hPa)

±3 hPa ±(0,3 °C +0,1% of mv)

-200 ... +1.370 °C

Vleugelradsonde, 16 mm

0,1 m/s

+0,6 ... +50 m/s

Behaaglijkheidssonde

0,01 m/s

0 ... +5 m/s

Lux

1 Lux

0 ... 100.000 Lux

EUR 1.172,00
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EUR

688,00

591,00

508,00

533,00

710,00

627,00

948,00

1.065,00

710,00

532,00

354,00

1.878,00

testo 480

Voelers

Voelertype

Vleugelradsonde, Ø 16 mm, incl.
niet-draaibare telescoop met
schaalverdeling tot max. 960 mm,
met geïntegreerde meettoets, bv.
voor kanaalmetingen*
Hittedraadsonde, Ø 10 mm, 90º
draaibaar (200 mm), incl. niet-draai-
bare telescoop met schaalverdeling
tot max.1.100 mm, met geïntegreerde
meettoets, bv kanaalmetingen*
Hittedraadsonde voor m/s en C°, Ø
sondekop 7,5 mm incl. telescoop
(max. 790 mm) en vast aangesloten
aansluitkabel

Hittekogelsonde voor m/s en °C, Ø
sondekop 3 mm incl. telescoop
(max. 860 mm) en vast aangesloten
aansluitkabel, voor richtings-
onafhankelijke luchtsnelheids-
metingen

Vleugelradsonde Ø 100 mm, voor
metingen aan luchtroosters *

Hittedraadsonde voor m/s en °C, Ø
sondekop 10 mm incl. telescoop
(max. 730 mm) en vast aangesloten
aansluitkabel, voor luchtsnelheids-
metingen aan afzuigkappen in
labo's volgens DIN EN 14175-3/-4

IAQ sonde voor het meten van
Indoor Air Quality, CO2,
vochtigheid, temperatuur en
absolute druk, incl. tafelstatief *

Turbulentiegraadsonde voor een
meting volgens EN 13779 *

Zwarte bol-sonde Ø 150mm, meet
stralingswarmte

Lux-sonde, voor het meten van
verlichtingssterkte

WBGT-sonde voor het meten en
beoordelen van het omgevings-
klimaat, incl. statief, sondehouders,
aansluitleidingen, zwarte bol
thermometer, natte temperatuur-
voeler, omgevingstemperatuurvoeler,
aluminiumkoffer; max.
werkingstemp. 120°C

*Aansluitkabel vereist (bestelnr. 0430 0100)

Meetbereik

+0,6 ... +50 m/s
-10 ... +70 °C

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C
0 ... 100 %RV
+700 ... +1.100
hPa

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C

0 ... +10 m/s
-20 ... +70 °C

+0,10 ... +15
m/s
0 ... +60 °C

0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C

0 ... +50 °C
0 ... 100 %RV
0 ... +10.000
ppm CO2
+700 ... +1.100
hPa

0 ... +50 °C
0 ... +5 m/s
+700 ... +1.100
hPa

0 ... +120 °C

0 ... +100.000
Lux

0 ... +120 °C
+10 ... +60 °C
+5 ... +40 °C

Nauwkeurigheid ±1
Digit

±(0,2 m/s +1% v.d. mw.) 0,6 - 40 m/s
±(0,2 m/s +2% v.d. mw.) 40,1 - 50 m/s
±1,8 °C

±(0,03 m/s +4% v.d. mw.)
±0,5 °C
±(1,8 %RV + 0,7% v.d. mw.)
±3 hPa

±(0,03 m/s +5% v.d. mw.)
±0,5 °C

±(0,03 m/s +5% v.d. mw.)
±0,5 °C

±(0,1 m/s +1,5% v.d. mw.)
±0,5 °C

±(0,02 m/s +5% v.d. mw.)
±0,5 °C

± 0,5 °C
± (1,8 %RV + 0,7% v.d. mw.)
± (75 ppm CO2 ± 3% v.d. mw.)
0 tot + 5.000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 ± 5% v.d. mw.)
5.001 tot +10.000 ppm CO2
± 3 hPa
±0,5 °C
±(0,03 m/s +4% v.d. mw.)
±3 hPa

klasse 1

Klasse C volgens DIN 5032-7, f1 = 6% V-
lambda, f2 = 5% cos

klasse 1
±(0,25 °C +0,3% v.d. mw.)
±(0,25 °C +0,3% v.d. mw.)

Bestelnr.

0635 9542

0635 1543

0635 1024

0635 1050

0635 9343

0635 1048

Vleugelradsonde (telescopisch,
max. 960 mm) voor m/s- en °C-
metingen, Ø 16 mm

0,6 ... +50 m/s
-30 ... +140 °C

± (0,2 m/s + 1% v.d. mw.) (0,6 ... 40 m/s)
± (0,2 m/s + 2% v.d. mw.) (40,1 ... 50 m/s
± (2,5 °C + 0,8% v.d. mw.)

0635 9552

0632 1543

0628 0143

0602 0743

0635 0543

0635 8888

ID-Nr.
0699 6920/1

Luchtsnelheidsvoelers

Behaaglijkheidsvoelers

We measure it.
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Voeler

We measure it.

Voelertype

Zeer snelle oppervlaktevoeler met
verend kruisbandthermo-element,
ook geschikt voor niet vlakke
oppervlakken, meetbereik
kortstondig tot +500°C, TE type K,
vaste kabel, gestrekt

Snelle peddel-oppervlaktevoeler,
voor metingen op moeilijk
toegankelijke plaatsen bijv. smalle
openingen en spleten, TE type K,
vaste kabel, gestrekt

Nauwkeurige, waterdichte
oppervlaktevoeler met een kleine
meetkop voor vlakke oppervlakken,
TE type K, vaste kabel, gestrekt

Snelle oppervlaktevoeler met
verende thermo-elementkop,
ontwikkeld voor ongelijke
oppervlakken, meetbereik
kortstondig tot +500 °C, TE type K,
vaste kabel, gestrekt

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meetbereik

-60 ... +300 °C

0 ... +300 °C

150 mm

-60 ... +1.000
°C

-60 ... +300 °C

Nauwkeurigheid

klasse 2 1)

klasse 2 1)

klasse 1 1)

klasse 2 1)

t99

3 sec

5 sec

Ø 9 mm

20 sec

3 sec

Bestelnr.

±(0,15 °C + 0,05% v.d meetw.)
in het bereik van 0..+100 °C

0602 0393

0602 0193

0602 0693

0602 0993

115 mm

150 mm

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

Oppervlaktevoeler

1) Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+350 °C (type T), klasse 2 op -40...+1.200 °C (type K), klasse 3 op -200...+40 °C (type K).
Een sensor correspondeert steeds maar met een bepaalde nauwkeurigheidsklasse.

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

Oppervlaktevoeler TE type K, met
telescoop max. 680 mm, voor
metingen op moeilijk bereikbare
plaatsen, vaste kabel, gestrekt 1,6
m (lengte afhankelijk van
uitgeschoven telescoop)

Snelle oppervlaktevoeler met
kruisband thermo-element, (NiCr-
Ni)

-50 ... +250 °C

-200...+300°C
(kort tot 500°C)

klasse 2 1)

klasse 2 1)

3 sec

3 sec

0602 2394

0614 0195

680 mm 12 mm

150 mm

Ø 25 mm

Ø 10 mm

Robuuste luchtvoeler, TE type K,
vaste kabel, gestrekt

Heel nauwkeurige luchtvoeler
Pt100, resolutie 0,01 °C

-60 ... +400 °C

-100 ... +400 °C

115 mm

Ø 4 mm

klasse 2 1) 25 sec 0602 1793

0614 0072

Luchtvoeler

±3 %RV (0…2 %RV)
±2 %RV (2…98 %RV)
±3 %RV (98…100 %RV)
±0,5 °C (-20…0 °C)
±0,4 °C (0,1…50 °C)
±0,5 °C (50,1…180 °C)

Vocht- en temperatuurvoeler Ø 12
mm, uiterst nauwkeurig met 1%
nauwkeurigheid

Robuuste vocht- en temperatuur-
voeler Ø12 mm, voor temperaturen
tot 180°C

0 ... 100 %RV
-20 ... +70 °C

0 ... 100 %RV
-20 ... +180 °C

±(1,0 %RV + 0,7% v.d. mw.) 0 ... 90 %RV
±(1,4 %RV + 0,7% v.d. mw.) 90 ... 100 %RV
±0,5 °C

0636 9743

0636 9753

Vochtvoeler

60,00

498,00

EUR

123,00

128,00

111,00

144,00

326,00

213,00

449,00

711,00
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Voelers

Voelertype

Magneetvoeler, hechtkracht ca. 20
N, met magneethouder, voor
metingen op metalen
oppervlakken, TE type K, vaste
kabel, gestrekt

Adapter voor het aansluiten van
analoge Pt100 sensor op de testo
480

Magneetvoeler, hechtkracht ca. 10
N, met magneethouder, voor hogere
temperaturen, voor metingen op
metalenoppervlakken, TE type K,
vaste kabel, gestrekt
Waterdichte oppervlaktevoeler met
verbrede meetspits voor vlakke
oppervlakken, TE type K, vaste
kabel, gestrekt

Buisvoeler met klitteband, voor de
temperatuurmeting aan buizen met
diameter tot max. 120 mm, Tmax
+120 °C, TE Type K, vaste kabel,
gestrekt
Buisvoeler voor buizen met een Ø
5...65 mm, met verwisselbare
meetkop. Meetbereik kortstondig
tot +280 °C, vaste kabel, gestrekt

Verwisselbare meetkop voor
buizen, TE type K

Tangvoeler voor metingen aan
buizen met een diameter 15...25
mm (max 1"), meetbereik
kortstondig tot +130 °C, TE Type K,
vaste kabel, gestrekt

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meetbereik

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Nauwkeurigheid

klasse 2 1)

klasse 2 1)

klasse 2 1)

klasse 1 1)

klasse 2 1)

klasse 2 1)

klasse 2 1)

t99

150 sec

30 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Bestelnr.

0602 4792

0699 6926.1

Verdeelbox met 9 sonde-
aansluitingen voor testo 480 

0699 6940.1

Adapterbox met 9 aansluitingen
(ronde DIN-stekker) voor analoge
Pt100 voelers

0699 6940.3

Adapterbox met 9 aansluitingen
(ronde DIN-stekker) voor TE-voelers
type K

0699 6940.4

0602 4892

0602 1993

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Oppervlaktevoeler

Mapping

35 mm

75 mm

115 mm

395 mm

35 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Ø 6 mm

1) Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+1.000 °C (type T), klasse 2 op -40...+1200 °C (type K), klasse 3 op -200...+40 °C (type K).
Een sensor komt slechts overeen met een bepaalde nauwkeurigheidsklasse.

Informatie bij een oppervlaktemeting:
• De vermelde antwoordtijd t99 wordt gemeten op stalen of aluminium platen bij +60 °C.
• De vermelde nauwkeurigheid is de nauwkeurigheid van de voeler.
• De nauwkeurigheid van uw toepassing is afhankelijk van de structuur van het oppervlak (ruwheid), het materiaal van het meetobject (warmtecapaciteit en warmtetransfer), alsook de

nauwkeurigheid van de voeler.  Testo maakt een kalibratiecertificaal voor de afwijkingen van uw meetsysteem in uw toepassing. Hiervoor gebruikt Testo een testbank, ontwikkeld in
samenwerking met de PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).

EUR

184,00

203,00

60,00

55,00

153,00

50,00

71,00

485,00

805,00

3.950,00

3.950,00
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Voelers

Voelertype

Nauwkeurige en snelle
dompelvoeler, buigzaam,
waterdicht, TE type K, vaste kabel,
gestrekt

Supersnelle, waterdichte dompel-
/steekvoeler, TE type K, vaste
kabel, gestrekt

Dompel-meetspits, buigzaam, TE
type K

Dompel-meetspits, buigzaam, TE
type K

Opsteekbare dompel-/meetspits,
buigzaam, voor metingen in
lucht/rookgassen (niet geschikt
voor metingen in smelterijen), TE
type K
Waterdichte dompel-/steekvoeler,
TE type K, vaste kabel, gestrekt

Buigzame, massa-arme
dompelmeetspits, ideaal voor
metingen in kleine volumes bijv.
petrischalen of voor oppervlakte-
metingen (bevestiging bijv. met
Tesa), TE type K, 2 m, FEP-
geïsoleerde thermokabel,
temperatuurbestendig tot 200 °C,
ovale kabel met afmeting: 2,2 mm x
1,4 mm

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meetbereik

-60 ... +1.000 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... +1.000°C

-200 ... +40 °C

-200 ... +1.300°C

-60 ... +400 °C

-200 ... +1.000°C

Nauwkeurigheid

klasse 1 1)

klasse 1 1)

klasse 1 1)

klasse 3 1)

klasse 1 1)

klasse 2 1)

klasse 1 1)

t99

2 sec

3 sec

5 sec

5 sec

4 sec

7 sec

1 sec

Bestelnr.

0602 0593

0602 2693

0602 5792

0602 5793

0602 5693

0602 1293

0602 0493

Dompel-/steekvoeler

300 mm

60 mm

1.000 mm

114 mm

500 mm

14 mm

50 mm

Ø 1,5 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 5 mm

Ø 0,25 mm

Ø 1,5 mm

500 mm

500 mm

Ø 3,7 mm

Waterdichte (IP65),
levensmiddelenvoeler edelstaal
(IP65), TE type K, vaste kabel,
gestrekt

Robuuste steekvoeler met speciaal
handvat, IP 65, versterkte kabel
(PUR), TE type K, vaste kabel,
gestrekt

-60 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

klasse 2 1)

klasse 1 1)

7 sec

6 sec

0602 2292

0602 2492

125 mm

115 mm

30 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 3,2 mm

Ø 3,5 mm

Heel nauwkeurige dompel-
/steekvoeler Pt100, lengte 200 mm,
diameter 3 mm aansluitkabel nodig
(bestelnr. 0430 0100)

-100 ... +400 °C ±0,15 °C + 0,2% v.d. mw. (-100...-0,01°C)
±0,15 °C + 0,05% v.d. mw. (0...100°C)
±0,15 °C + 0,2% v.d. mw. (100,01...350°C)
±0,5 °C + 0,5% v.d. mw. (350,01...400 °C)

0614 0073
30 mm

Ø 3,5 mm

Heel nauwkeurige flexibele dompel-
/steekvoeler Pt100

-100..+265 °C ±(0,15 °C + 0,05% v.d meetw.)
in het bereik van 0..+100 °C

0614 0071

1.000 mm

Ø 4/6 mm

Heel nauwkeurige dompel-
/steekvoeler Pt100

-80..+300 °C ±(0,05 °C) in het bereik van
0..+100 °C

0614 0275
295 mm

Ø 4 mm

1) Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+1.000 °C (type T), klasse 2 op -40...+1.200 °C (type K), klasse 3 op -200...+40 °C (type K).
Een sensor komt steeds overeen met een bepaalde nauwkeurigheidsklasse

99,00

102,00

438,00

533,00

699,00

EUR

97,00

118,00

31,00

36,00

45,00

42,00

153,00
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Voeler

Voelertype Afmetingen
sensorbuis/-tip

Bestelnr.

Pitotbuis, lengte 500 mm, Ø 7 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid in verbinding
met de druksonde*

Pitotbuis, lengte 350 mm, Ø 7 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Pitotbuis, lengte 300 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Pitotbuis, lengte 1.000 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

0635 2045

0635 2145

0635 2245

0635 2345

500 mm

350 mm

300 mm

1.000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 4 mm

Ø 7 mm

Pitotbuis, lengte 360 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

0635 2043
360 mm Ø 7 mm

Pitotbuis, lengte 500 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

0635 2143
500 mm Ø 7 mm

Pitotbuis, lengte 1.000 mm,
edelstaal, voor het meten van de
stromingssnelheid*

Bedrijfstemp.
0 ... +600 °C

0635 2243
1.000 mm Ø 7 mm

Pitotbuizen

*Aansluitslang vereist (bestelnr. 0554 0440 of bestelnr. 0554 0453)

1) Naar EN norm 60584-2 bedraagt de nauwkeurigheid van klasse 1 -40...+1.000 °C (type T), klasse 2 op -40...+1.200 °C (type K), klasse 3 op -200...+40 °C (type K).
Een sensor komt steeds overeen met een bepaalde nauwkeurigheidsklasse

Thermokoppel met TE stekker,
flexibel, lengte 800 mm, glaszijde,
TE type K

Thermokoppel met TE stekker,
flexibel, lengte 1.500 mm, glaszijde,
TE type K

Thermokoppel met TE stekker,
flexibel, lengte 1.500 mm, PTFE, TE
type K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

klasse 2 1)

klasse 2 1)

klasse 2 1)

5 sec

5 sec

5 sec

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Thermokoppel

800 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm

Meetbereik Nauwkeurigheid

160,00

141,00

295,00

21,00

36,00

36,00

402,00

296,00

344,00

510,00

EUR
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Toebehoren

Bestelnr.Toebehoren voor toestel

0554 0743

0430 0100

0554 4172

0554 4173

0554 0660

0554 0440

0554 0453

0554 0549

0554 0568

0516 4801

0516 4800

0520 0001

0520 0211

0520 0006

0520 0206

0520 0025

0520 0004

0520 0034

0520 0010

0520 0033

Statief voor behaaglijkheidsmetingen

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat

LAF-trechter

Trechterset bestaande uit een trechter voor ronde ventilatieroosters (200x200 mm) en een trechter voor vierkante
ventilatieroosters (330x330 mm) en LAF-trechter

Controle- en ijkset voor vochtvoelers, zoutoplossing met 11,3 %RV / 75,3 % RV, incl. adapter voor relatieve
vochtvoeler

Siliconen aansluitslang, lengte 5 m, belastbaar tot max. 700 hPa (mbar)

Aansluitslang voor verschildrukmeting, 5 m

Snelle testo-printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen voor
het printen van de gegevens ter plaatse

Reservepapier voor de printer (6 rollen), meetgegevens, leesbaar tot 10 jaar

Systeemkoffer voor behaaglijkheidsmetingen. Toestel, voelers en toebehoren incl. zwarte bol en turbulentiesonde 

Systeemkoffer voor RLT-metingen. Toestel, voelers en toebehoren incl. 16 mm sonde en hittedraadsonde

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -18°C; 0°C; +60°C

DAkkS-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -20 °C; 0 °C; +60 °C

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25°C

DAkkS-kalibratiecertificaat vochtigheid, elektronische hygrometer, kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25°C

ISO-kalibratiecertificaat druk, verschildruk, nauwkeurigheid 0,1 tot 0,6 (% v.d. ew.)

ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid, hittedraad, vleugelrad, pitot, kalibratiepunten 1; 2; 5; 10 m/s

ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid, hittedraad, vleugelrad, pitot, kalibratiepunten 5; 10; 15; 20 m/s

ISO-kalibratiecertificaat Lux, kalibratiepunten 0, 500, 1.000, 2.000, 4.000 Lux

ISO-kalibratiecertificaat CO2-voelers, kalibratiepunten 0, 1.000, 5.000 ppm

0516 0481Softcase testo 480

0430 0101Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat, lengte 5 m

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat, lengte 1,5 m

0430 0946

0430 0100

Telescoop passend op de digitale sondes van de testo 480 met handvat (uitgezonderd handvatten met meettoets), incl.
kogelkop en voelerhouder, lengte 0,6 - 1,8 m

Printer en toebehoren

Transport en bescherming

Kalibratiecertificaten

EUR

283,00

53,00

99,00

254,00

290,00

43,00

45,00

95,00

178,00

94,00

53,00

240,00

26,00

354,00

354,00

89,30

314,20

110,30

294,20

95,50

131,30

131,30

131,30

120,80
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1740 Ternat
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Fax 02/582 62 13
Email: info@testo.be
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