
Referencia pontosság +/- 0,75°C-ig szupergyors

méréstechnikával

Mintavételezés (szkennelés: 100ms)

Átkapcsolható optika a távoli mérésekhez (75:1) és fókusz(1

mm, 70 mm távolságból)

Lézerkereszt jelölés a mérendő felület pontos

meghatározására

Memória 90 mérési jegyzőkönyv tárolására

Kontakt felületi hőmérsékletmérés az emissziós tényező

beállításához

Vizuális és akusztikus riasztás a határértékek átlépésekor

Infra hőmérsékletmérő
műszer

testo 845 – Infra
hőmérsékletmérő műszer
átkapcsolható optikával

°C

%rH

A testo 845 típusú mérőműszer mérföldkövet jelent az 

érintés nélküli hőmérsékletmérés területén.

A pontos mérést, azaz a távoli és gyújtópontokban történő 

méréseket az átkapcsolható optika teszi lehetővé. A távoli 

mezőben végzett mérések céljára a testo 845 mérőműszert 

75:1 optikával látták el, így a felszíni mérések pontosan

elvégezhetők.  Távoli méréseknél 1200mm távolságból 

16mm, míg gyújtópontban történő méréseknél 70mm 

távolságból 1mm az optikai felbontás. Amennyiben a 

beállított határértékeken kívül esik a mért érték a műszer 

automatikusan akusztikus, illetve vizuális riasztást jelez.

www.testo.hu



testo 845

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 845 integrált páramodullal

testo 845

Professzionális infra hőmérsékletmérő műszer 
(lézerkereszt jelöléssel, PC szoftverrel, USB 
kábellel, műszerbőrönddel, elemmel) 
átkapcsolható optikájával a távoli és közeli 
felületi hőmérsékletének mérésére

Rend. sz. 0563 8450

Infra hőmérsékletmérő műszer lézerkeresztes 
jelöléssel, páramodullal, állítható optikával a 
távoli-és gyújtópontban történő mérésekhez, 
csatlakoztatható hőmérséklet érzékelővel, optikai/
akusztikus riasztási funkcióval, mért érték 
tárolással, PC-szoftverrel, USB adatkábellel, 
alumínium bőrönddel, elemmel és gyári 
műbizonylattal

Rend. sz. 0563 8451

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -40 ... +70 °C

Elem típus 2 ceruzaelem AA

Elem élettartam  25 óra (lézer nélkül); 10 óra (lézerrel,
megvilágítás nélkül); 5 óra (lézerrel és 50 %
megvilágítással)

Mintavételezés t 95: 150 ms; szkennelés
max./min./riasztás: 100 ms

Emissziós tényező 0,1 ... 1,0 beállítható

Műszerház Fekete/szürke, metál

Optikai felbontás Távoli mezőben: 75:1 16 mm, 1200 mm
távolságból(90%) Gyújtópontban:1 mm, 70
mm távolságból (90%)

Méretek 155 x 58 x 195 mm

Súly 465 g

Garancia 2 év

Tartozékok Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

0636 9784Bővíthető práramodul a testo 845 műszerhez

0554 0447

0554 0610

0554 0549

0554 0568

0554 0660

0554 0051

0554 0004

Hálózati adapter, 5 VDC európai csatlakozóval, 100-250 VAC, 50-60 Hz

Külső gyorstöltő 1-4db  AA akku számára, 4 db Ni-MH akkumulátorral egyenkénti töltéssel és töltöttség mérővel,
fenntartó töltés funkcióval, integrált kisütés funkcióval, nemzetközi hálózati csatlakozóval, 100-240 V, 300 mA, 50/60
Hz

Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs)

Testo sóoldat szett a páratartalom érzékelő ellenőrzésére és jusztírozására, 11,3%rH és 75.3%rH, adapterrel a
páratartalom érzékelő számára

Fix emissziós csík pl. fényes felületekre (hossz: 10 m, szélesség: 25 mm), ε = 0,95,  +250 °C-ig

Szilikon hővezető paszta (14 g) Tmax.=+260 °C, A hőátadás javítására felületi érzékelőknél

testo 845 + testo 845 integrált páramodullal testo 845 integrált páramodullal

Érzékelő típusok Infravörös

Méréstart -35 ... +950 °C

Pontosság
±1 digit

±2,5 °C (-35 ... -20,1 °C)
±1,5 °C (-20 ... +19,9 °C)
±0,75 °C (+20 ... +99,9 °C)
±a mért ért. 0,75%-a (+100 ... +950 °C)

Felbontás 0,1 °C

K típus (NiCr-Ni)

-35 ... +950 °C

±0,75 °C (-35 ... +75 °C)
±a mért ért.1%-a (+75.1 ... +950 °C)

0,1 °C

Páramodul

0 ... +100 %rH / 0 ... +50 °C / -20 ... +50 °C td

±2 %rH (2 ... 98 %rH)
±0,5 °C (+10 ... +40 °C) ±1 °C (maradék 
tartomány)

0,1 °C td / 0,1 %rH



testo 845

Érzékelő

Érzékelő típusa

Robusztus levegő érzékelő, K- 
típusú hőelem, rögzített kábel 1,2 
m

Precíz és gyors merülő érzékelő, 
hajlékony, vízhatlan, K-típusú 
hőelem, rögzített kábel 1,2 m

Gyors beállású felületi érzékelő 
keresztszálas hőelemmel, nem sík 
felületekhez is alkalmazható, 
mérési tartomány rövid ideig +500 
°C, K típusú hőelem, rögzített kábel 
1,2 m

Szupergyors, vízhatlan 
merülő-/beszúró érzékelő, K-
típusú hőelem, rögzített kábel 
1,2 m

Merülő mérőcsúcs, hajlékony, 
K-típusú hőelem

Vízhatlan merülő-/beszúró érzékelő, 
K-típusú hőelem, rögzített kábel 1,2 
m

Gyors beállású felületi (lapátfejű) 
hőmérséklet érzékelő, nehezen 
hozzáférhető helyeken, mint pl. 
keskeny nyílásokban és 
repedésekben, K-típusú hőelem, 
rögzített kábel

Vízhatlan felületi érzékelő 
szélesített mérőcsúccsal sík 
felületekhez, K-típusú hőelem, 
rögzített kábel 1,2 m

Gyors beállású lekerekített felületi 
érzékelő spirálos hőelem 
vezetékkel, a nem sík felületekhez, 
mérési tartomány rövid ideig
+500°C, K-típusú hőelem, rögzített 
kábel 1,2 m

Precíz, vízhatlan felületi érzékelő 
kisméretű érzékelőfejjel sík 
felületekhez, K-típusú hőelem, 
rögzített kábel 1,2 m

Mérőcsúcs Méréstart.

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +800 °C

-200 ...
+1000 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Pontosság

2 osztály 1)

1 osztály 1)

2 osztály 1)

1 osztály 1)

1 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

1 osztály 1)

t99

25 mp

2 mp

3 mp

3 mp

5 mp

7 mp

5 mp

30 mp

3 mp

20 mp

Rend. sz.

0602 1793

0602 0593

0602 0393

0602 2693

0602 5792

0602 1293

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

Levegő érzékelők

Merülő- / beszúró érzékelők

115 mm

300 mm

115 mm

60 mm

500 mm

114 mm

145 mm

115 mm

80 mm

150 mm

14 mm

50 mm

40 mm

50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 12 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.7 mm

Ø 6 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Felületi érzékelők

1) Megfelel az EN 60751 szabványnak, 1/2 pontossági osztály -40 ... +1000/+1200 °C között.
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Érzékelő

Érzékelő típusa

Lapos fejű teleszkópos felületi 
hőmérséklet érzékelő, max. 660 
mm, nehezen hozzáférhető 
helyeken történő mérésekhez, K-
típusú hőelem, rögzített kábel 1,6 
m Kihúzott teleszkópnál rövidebb 
lesz a kábel

Vízhatlan élelmiszeripari érzékelő 
nemesfémből (IP65), K-típusú 
hőelem, rögzített kábel 1,2 m

Mágneses érzékelő, kb. 20 N-os 
mágnessel, fémes felületek 
mérésére, K-típusú hőelem, 
rögzített kábel 1,6 m

Mágneses érzékelő, kb. 10N-os 
mágnessel, magasabb 
hőmérsékletekre, fémes felületek 
mérésére, K-típusú hőelem, 
rögzített kábel 1,6 m
Fűtéscső hőmérséklet érzékelő 
tépőzárral, max. 120 mm átmérőjű 
csövek hőmérsékletének 
méréséhez, Tmax. +120°C, K-típusú 
hőelem, rögzített kábel 1,5 m
Csőhőmérséklet érzékelő 5 ... 65 
mm-es csövekhez, cserélhető
mérőcsúccsal, mérési tartomány
rövid ideig +280°C, K-típusú
hőelem, rögzített kábel 1,2 m
Tartalék mérőfej csőhőmérséklet 
érzékelőhöz, K-típusú hőelem

Fűtéscső hőmérséklet érzékelő, 
csőátmérő 15...25 mm (max. 1"), 
méréstartomány rövid ideig
+130°C, K-típusú hőelem, rögzített
kábel 1,2 m

Mérőcsúcs Méréstart.

-50 ... +250 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Pontosság

2 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

1 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

2 osztály 1)

t99

3 mp

7 mp

90 mp

5 mp

5 mp

5 mp

Rend. sz.

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Felületi érzékelők

Élelmiszeripari érzékelő

680 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3.2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1) Megfelel az EN 60751 szabványnak, 1/2 pontossági osztály -40 ... +1000/+1200 °C között.

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

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu


