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Datasheet

Continue weergave van temperatuur, vochtigheid en 

dauwpunt

Min.-/max.-weergave

Batterijcontrole

Aanvullende voordelen van de testo 608-H2:

LED-alarm bij grensoverschrijdingen

Hoge nauwkeurigheid ±2 %RV

Thermo-hygrometer

testo 608 – Continue bewaking
van binnenklimaat

%RH °C °C td

De hygrometer testo 608-H1 meet continu vocht,

temperatuur en dauwpunt. Het grote display is zelfs van

grote afstand goed leesbaar en het instrument kan zowel op

tafel geplaatst worden als aan de wand worden gehangen.

De testo 608 beschikt over een max.-/min.-waarde

weergave en batterij controle. Door de lange termijn stabiele 

sensor, kunt u jarenlang vertrouwen op correcte

meetresultaten. De nauwkeurige alarm-hygrometer testo

608-H2 meldt betrouwbaar overschrijdingen van

luchtvochtigheid en temperatuur, bijv. in tuincentra,

magazijnen, cleanrooms, musea, laboratoria, etc.
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Technische gegevens / Toebehoren

testo 608-H1 

testo 608-H2

Hygrometer testo 608-H1, vocht-
/dauwpunts-/ temperatuurmeter incl.
batterij.

Hygrometer testo 608-H2, vocht-/
dauwpunts-/ temperatuurmeter, incl. 
LEDalarm, batterij en kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0560 6081

Bestelnr. 0560 6082

Algemene technische gegevens

Meetinterval 18 s

Opslagtemp. -40 ... +70 °C

Batterijtype 9V-blokbatterij

Levensd. batterij ca. 1 jaar

Gewicht 168 g

Afmeting 111 x 90 x 40 mm 

Behuizing ABS

Display LCD 2 regels

Toebehoren Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

Technische gegevens testo 608-H1 testo 608-H2

Sensor types NTC

Meetbereik 0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

Nauwkeurigheid  
±1 digit

±0.5 °C (bij +25 °C)

Resolutie 0.1 °C

Testo humid. sensor, cap.

+10 ... +95 %RV

±3 %RV (+10 ... +95 %RV)

0.1 %RV

Testo humid. sensor, cap.

+2 to +98 %RV

±2 %RV (+2 ... +98 %RV)

0.1 %RV

Bedrijfstemp. 0 ... +50 °C

NTC

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C td

±0.5 °C (bij +25 °C)

0.1 °C

-10 ... +70 °C

230520 7731ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid, kalibratiepunten 11,3 , 33,0 en 75,3 %RV bij 25 °C


