
Geçmiş sıcaklık ve nem ölçüm değerlerinin sahada direkt

analizi

Histogram son 90 günün ölçüm değerlerini gösterme

Tüm önemli değerleri aynı anda gösterme

Geniş, okunaklı ekran

Sıcaklık/nem ölçüm

cihazı

testo 623 – Geçmiş verileri
gösterme özelliği ile ortam
sıcaklık ve nem değerlerinin
ölçümü

°C%RH

Sıcaklık ve nem ölçüm cihazı testo 623; geniş, okunaklı

ekranında, gün ve saatin yanısıra anlık ve geçmiş, sıcaklık ve

nem değerlerini de gösterir. Böylece bir bakışta tüm önemli

değerleri görebilirsiniz.

Görüntülenen eğri analizi (histogram), son 90 günün ölçüm

sonuçlarının en uygun koşullarda değerlendirilmesini sağlar.

Bu sebeple testo 623, bilgisayardaki karışık veri analizlerine

gerek kalmadan iç hava kalitesinin  hızlı kontrolü için idealdir.

Uzun süre dayanıklı sensörü sayesinde ölçüm cihazı yıllar

sonra bile güvenilir ve doğru ölçüm sonuçları sağlar. Cihazın

arkasındaki, asılmasını ve ayakta durmasını sağlayan destek;

cihazın istenen yere konumlandırılmasını sağlar: duvara yada

masa üstüne. Kullanıcı dostudur. Opsiyonel kalibrasyon ve

ayar yazılımı ile ölçüm cihazının sahada kalibrasyonu ve ayarı

mümkündür.

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 623

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
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Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 623

Geçmiş ölçüm değerlerini gösterme
özelliği ile testo 623 higrometre,
kalibrasyon protokolü, pil ve montaj
aksesuarı ile birlikte

Ürün kodu 0560 6230

Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C

Ölçüm aralığı  20 sn

Çalışma sıcaklığı -10 ... +60 °C

Pil ömrü 12 ay

Ağırlık 240 g

Boyutlar 185 x 105 x 36 mm

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0520 0206DKD kalibrasyon sertifikası/nem

www.testo.com.tr
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Sensör tipleri

NTC Testo nem sensörü, kapasitif

Ölçüm aralığı -10 ... +60 °C 0 ... 100 %RH

Doğruluk ±1 basamak ±0.4 °C ±2 %RH at +25 °C (10 ... 90 %RH)
±3 %RH (kalan aralık)

Çözünürlük 0.1 °C 0.1 %RH

We measure it.

0520 0076ISO kalibrasyon sertifikası nem, kalibrasyon noktaları +25°C'de 11.3%RH ve 75.3%RH ; her kanal/cihaz için


