
Domeniu mare de măsură: până la 300.000 de pulsuri 

luminoase pe minut (fpm)

Intensitate luminoasă până la 1.500 Lux

Posibilitate de operare îndelungată datorită duratei de viață 

a bateriei de până la 5 ore

Ideal pentru aplicații dificile datorită protecției împotriva 

șocurilor mecanice și a clasei de protecție IP65

Intrare și ieșire pentru mecanism de declanșare

Stroboscop portabil 
cu LED

testo 477 – Instrument de măsură 
pentru viteză de rotații înaltă

fpm

Stroboscopul cu LED testo 477 este utilizat în aplicații în 

care obiectele în mișcare rapidă trebuie să fie prezentate     

în mișcare lentă. Instrumentul testo 477 vizualizează 

mișcările de rotație și vibrație și permite măsurarea în timpul 

operării continue. Imaginea statică facilitează inspecția 

și evaluarea calitativă a componentelor în mișcare, la 

frecvențe înalte. 

Datorită intrării și ieșirii pentru mecanism de declanșare, 

testo 477 poate fi conectat la un sistem extern și controlat 

de un senzor extern. 

Protecția împotriva șocurilor mecanice și clasa de protecție 

IP65 sunt o garanție suplimentară că instrumentul poate 

fi utilizat în condiții dure de lucru. Durata mare de viață a 

bateriei permite efectuarea de măsurători pentru o perioadă 

de până la cinci ore. 

www.testo.ro

Be sure.



Testo România
Calea Turzii 247

 400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

testo 477

Date tehnice / Accesorii

testo 477

Stroboscop portabil cu LED pentru măsurarea 
RPM, include geantă de transport, conector 
pentru semnal de declanșare, batterie și certificat 
de calibrare din fabrică. 

Cod produs: 0563 4770

Date tehnice generale

Clasă de protecție IP65

Display LCD, cu mai multe linii

Durată puls luminos Ajustabilă

Intensitate puls luminos 1.500 Lux la 6.000 FPM / 20 cm

Culoare puls luminos Aprox. 6.500 K

Intrare pentru mecanism de declanșare

Principiu Optocuplor

Nivel scăzut ˂ 1 V

Nivel 3 la 32 V (semnal dreptunghiular), NPN + PNP

Durată puls 50 µs

Protecție la polaritate inversă Da

Ieșire pentru mecanism de declanșare

Principiu Ieșire tranzistor cu protecție la scurtcircuit și șocuri electrice

Nivel NPN, max. 32 V

Durată puls Ajustabil

Curent maxim 50 mA

Protecție la polaritate inversă Da

Durată de viață a 
bateriei

Acumulator NiMH: aprox. 11 ore la 6.000 fpm
Baterii: aprox. 5 ore la 6.000 fpm (3 x AA)

Accesorii Cod produs

0520 0012Certificat de calibrare ISO rpm pentru instrumente de măsurare optice și mecanice a rpm, 
puncte de calibrare 500; 1.000; 3.000 rpm 

0520 0422Certificat de calibrare DAkkS rpm pentru sonde optice de măsurare a rpm, 3 puncte în domeniul de măsurare al 
instrumentului (1 la 99.999 rpm)

www.testo.ro
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Tip senzor LED

Domeniu de măsură

Acuratețe ±1 cifră

Rezoluție

30 la 300.000 fpm

0,02 %

±0,1 (30 la 999 fpm)
±1 (1.000 la 300.000 fpm)

Be sure.


