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Dinamik ayar göstergesi sayesinde yüksek ayar hassasiyeti

ve stabilitesi

Geliştirilmiş yüksek performanslı xenon flaş lambası ile daha

yüksek parlaklık

Hafıza fonksiyonu (kapandığında, son ölçüm değeri

kaydedilir)

Frekans aralığında en az 2 saatlik kullanım için güçlü, şarj

edilebilir batarya paketi

El stroboskobu

testo 476 – Özellikle yüksek
yoğunlukta ışığı ile etkili

rpm

Testo 476 yüksek performanslı el stroboskopu, hızlı hareket

eden nesnelerin RPM değerlerini ölçer. El stroboskopu testo

476 deviri ve titreşim hareketini ölçer ve kontrol eder. Çok

küçük nesnelerdeki veya ulaşılması zor yerlerdeki ölçümleri

kolaylaştırır. Makine ve parçalar çalışır haldeyken ölçüm

yapılabilir. testo 476 rpm ölçümü için idealdir. Yüksek

frekansta hareket eden parçaların incelenmesini ve nitel

olarak değerlendirilmesini sağlar. Geliştirilmiş yüksek

performanslı xenon flaş lambası ile daha yüksek parlaklık

(yaklaşık 800 lüks). testo 476 hafıza özelliği sayesinde cihaz

kapatıldığında ölçüm yaptığı son değeri saklar. Ölçümü

yapılcak nesnelerin tetikleme sinyal bağlantısı ile uzun

zamanlı kontrolü sağlanır. Tüm frekans aralıklarında en az 2

saatlik kullanım için güçlü, şarj edilebilir batarya paketi

vardır.
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We measure it.
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testo 476

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 476

testo 476 RPM ölçüm aleti, Pocket Strobe - el
stroboskobu, taşıma çantası, şarj adaptörü ve
tetikleme sinyal bağlantısı ile birlikte

Ürün kodu 0563 4760

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +40 °C 

Boyutlar 240 x 65 x 50 mm 

Ağırlık 415 g

Ekran LCD, 1 satır

Garanti 2 yıl

Ekran:                           5 satır LCD ekran

Aydınlatma:                 800 Lüks, yaklaşık 20 cm’lik mesafeden

Flaş enerjisi:                             maks. 150 mJ

Flaş süresi:       á20 µs

Işık rengi: 6000 ... 6500 K

Çalışma tipi:                             Şarj edilebilir batarya

Şarj edilebilir bataryanın şbk. volt: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Batarya tipi: NiMH şarj edilebilir batarya paketi

Batarya şarj süresi: maks. 3.5 sa

Tamamen boşaltma koruması: Var

Aşırı yük koruması: Var

Damla şarj: Var

Harici tetikleyici bağlantısı: 0 ... 5 V DTL/TTL uyumlu; 3.5 mm / 1/8

Standart giriş: Uçıkış=7.2 V ayarsız

Gövde malzemesi: ABS

Çalışma süresi:            1sa 30 ... 12,500 rpm ve 23°C (tipik)

Flaş lambası ömrü: 100 milyon flaş

www.testo.com.tr
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Sensör tipi Xenon

Ölçüm aralığı

Doğruluk 
±1 basamak

Çözünürlük

+30 ... +12500 rpm

±0.01% ölç.değ.

1 rpm

We measure it.

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0520 0012ISO kalibrasyon sertifikası/rpm
optik ve mekanik rpm ölçüm cihazları; kalibrasyon noktaları 500; 1000; 3000 rpm


