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Fișă tehnică

Instrument pentru măsurarea vitezei aerului şi a temperaturii

Calcularea debitului volumic până la 99.990 m³/h

Mâner telescopic extensibil până la 30 cm 

Iluminare ecran

Anemometru cu fir 
cald

testo 405

m/s

°C

Anemometrul cu fir cald testo 405 permite măsurarea 

precisă a vitezei aerului, a debitului volumic și a temperaturii 

aerului. Telescopul extensibil (până la 300 mm) face 

anemometrul cu fir cald deosebit de potrivit pentru 

măsurarea vitezelor curenților de aer din conducte. Suportul 

pentru conductă (inclus in livrare) poate fi utilizat pentru a 

poziționa optim telescopul pe conductă, pentru a obține 

rezultate de măsurare precise.

testo 405 este foarte precis, în special în intervalul 0 la 2 

m/s. Astfel, curenții de aer cu viteze foarte mici (de exemplu 

la ferestre) pot fi localizați exact și măsurați extrem de 

precis.

Ecranul poate fi rotit în diferite poziții. Aceasta permite 

citirea optimă a valorilor măsurate.
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Date tehnice / Accesorii

testo 405

testo 405 anemometru cu fir cald cu suport de 
fixare pe conductă, incl. suport pentru perete și 
baterii.

Cod produs 0560 4053

Date tehnice generale

Temp. de depozitare

0 la +50 °CTemp. de operare

-20 la +70 °C

Tipul bateriei 3 micro baterii AAA

Durata de viață a 
bateriei

Aprox. 20 ore

Greutate 115 g (cu baterii, fără ambalaj)

Garanție 2 ani

490 x 37 x 36 mm
300 mm 
Ø 16 mm / 
Ø 12 mm

Accesorii    Cod produs

0554 0410testovent 410 pâlnie pentru debitul de aer, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. geantă de transport

0554 0415testovent 415, pâlnie pentru debitul de aer, Ø 210 mm/210x210 mm, incl. geantă de transport

0520 0094Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, două puncte de calibrare; puncte de calibrare 5; 10 m/s

0520 0004Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, anemometru cu fir cald/elice, tuburi Pitot; puncte de calibrare 1; 2; 5;
10 m/s

Tip senzor

Fir calde NTC

Domeniu de măsură 0 la 5 m/s (-20 la 0 °C)
0 la 10 m/s (0 la +50 °C)
0 la 99990 m³/h

-20 la +50 °C

Exactitate 
±1 cifră

±(0.1 m/s + 5% din v.m.) (0 la 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% din v.m.) (domeniul rămas)

±0.5 °C

Rezoluție 0.01 m/s 0.1 °C

Dimensiuni
Lungimea tijei sondei 
Diametrul tijei sondei /
Vârfului sondei


