
Yüksek doğrulukta termal higrometre testo 645, 2 adet prob

girişine sahiptir:

- Kanal 1: K/J/S Tipi, NTC sıcaklık

- Kanal 2: nem/sıcaklık kombi probu ya da Pt100 sıcaklık

probu

Ölçüm cihazı otomatik olarak sıcaklık, bağıl nem, çiğleşme

noktası, basınçlı hatlarda çiğleşme noktası, mutlak nem, nem

ve entalpi derecesi gibi ölçüm parametrelerini ve bunlara ek

olarak butona basılı iken en son ölçülen değerleri, min. ölçüm

değerleri 645 cihazında saklanabilir, bilgisayarda analiz

edilebilir ya da sonuçlar Testo hızlı printer ile doküman halinde

alınabilir (opsiyon). 

TopSafe (opsiyonel) ile kullanıldığında zorlu uygulamalar için

uygundur. Ölçüm cihazı, problar ve aksesuarlar güvenli ve

düzenli bir şekilde taşıma kılıfında saklanabilir (opsiyonel).

www.testo.com.tr

±1 %RH yüksek doğrulukta nem ölçümü 

2 adet prob girişi

Sıcaklık, bağıl nem ve basınçlı hatlarda çiğleşme noktası

ölçümleri

Ölçüm sonuçlarının saklanması (3000 ölçüm değeri)

Ölçüm değerlerinin analizi, saklanması ve raporlanması için

bilgisayar yazılımı (opsiyonel)

Hold, min./maks. değerleri ve ortalama değer hesaplaması

için gerekli tuşlar

Veri analizi

Sıcaklık/nem ölçüm

cihazı

testo 645 – Endüstriye uygun
yüksek doğrulukta sonuç veren
ölçüm cihazı

%RH

°C

We measure it.



testo 645 

Yüksek doğrulukta termal higrometre testo 645, 2 adet prob

girişine sahiptir:

- Kanal 1: K/J/S Tipi, NTC sıcaklık

- Kanal 2: nem/sıcaklık kombi probu ya da Pt100 sıcaklık

probu

Ölçüm cihazı otomatik olarak sıcaklık, bağıl nem, çiğleşme

noktası, basınçlı hatta çiğleşme noktası, mutlak nem, nem ve

entalpi derecesi gibi ölçüm parametrelerini ve bunlara ek

olarak butona basılı iken en son ölçülen değerleri, min. Ölçüm

değerleri 645 cihazında saklanabilir, bilgisayarda analiz

edilebilir ya da sonuçlar Testo hızlı printer ile döküman halinde

alınabilir (opsiyon). 

TopSafe (opsiyonel) ile kullanıldığında zorlu uygulamalar için

uygundur. Ölçüm cihazı, problar ve aksesuarlar güvenli ve

düzenli bir şekilde taşıma kılıfında saklanabilir (opsiyonel).

Ölçüm yerinde verileri
kaydedebilir ve bilgisayarınızda
analizini yapabilirsiniz.

K/J/S Tipi sıcaklık probları, NTC
ve nem/sıcaklık probları ya da
Pt100 sıcaklık probu için bağlantı
yerleri 

Teknik bilgi

testo 645 

testo 645, nem/sıcaklık ölçüm cihazı, batarya ve
kalibrasyon protkolü ile.

Ürün kodu: 0560 6450

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Ekran LCD, 4 satır

Batarya türü Alkali mangan

Batarya ömrü 45 sa

Boyutlar 215 x 68 x 47 mm 

Ağırlık 255 g

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Sıcaklık doğruluğu: ± 1 digit, +22°C’de
Ni 10000 sensör: ölç.aralığı: ...+180°C
Tipik batarya ömrü: 9V blok (Al-Mn) 20-45h.
Hesaplanan nem parametreleri: td, g/m³, g/kg, J/g (basınç ayarlı)

We measure it.



testo 645 

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Ölçüm aralığıSensor tipi Doğruluk ±1 dijit Çözünürlük

Testo nem sensörü 0 ... +100 %RH Prob verilerine bakınız 0.1 %RH (0 ... +100 %RH)

Pt100 -200 ... +800 °C Ölç. değ.’nin ±0.1% (+200.1 ... +800
°C)
±0.2 °C (-200 ... +200 °C)

0.1 °C (-200 ... +800 °C)

K Tipi (NiCr-Ni) -200 ... +1370 °C Ölç. değ.’nin ±0.5% (+60 ... +1370
°C)
±0.3 °C (-200 ... +59.9 °C)

0.1 °C (-200 ... +1370 °C)

S Tipi (Pt10Rh-Pt) -50 ... +1700 °C

J Tipi (Fe-CuNi) -40 ... +750 °C

NTC -50 ... +150 °C 0.1 °C  (-50 ... +150 °C)

Aksesuarlar Ürün kodu

Taşıma ve Koruma

0516 0445

0516 0440

Ölçüm cihazı, problar ve aksesuarların güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması için taşıma kılıfı (plastik)

TopSafe (dayanıklı koruma kılıf), kemere tutturma kitiyle birlikte

Yazıcı ve Aksesuarlar

Yazılım ve Aksesuarlar

0554 0549

0554 1704

0554 0610

0409 0178

0554 0569

0554 0568

Sahada dokümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

ComSoft Profesyonel Pro yazılımı (veri arşivleme dahil)

1-4 AA şarj edilebilir batarya için harici hızlı şarj cihazı, şarj kontrol ekranı ile birlikte 4 Ni-MH şarj edilebilir batarya,
düşük oranda şarj etme imkanı, uluslararası dahili ana priz ile bütünleşik deşarj fonksiyonu,100-240 V, 300 mA, 50/60
Hz ile birlikte

Veri transferi için cihazı PC’ye (1.8 m) bağlayan RS232 kablosu 

Yazıcı için yedek termal kağıt(6 rulo)

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), çıktı alınan veriler 10 yıla kadar okunaklı kalır

We measure it.



testo 645 

Aksesuarlar

İlave aksesuarlar ve yedek parçalar

Kalibrasyon sertifikaları

0554 1143

0520 0006

0520 0013

0520 0083

0520 0206

0520 0213

0520 0283

0515 0025

0430 0143

0409 0063

0628 0012

0554 2140

0554 0660

0430 0145

0600 1693

0600 5593

0554 0004

0363 1712

0554 0638

0554 0636

Masaüstü güç kaynağı, uluslararası bağlantı seçenekleriyle birlikte

ISO kalibrasyon sertifikası/nem
Kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH +25°C’de

ISO kalibrasyon sertifikası/nem
doygun tuzlu çözelti; kalibrasyon noktası 11.3%RH

ISO kalibrasyon sertifikası/nem
doygun tuzlu çözelti; kalibrasyon noktası 75.3%RH

DAkkS kalibrasyon sertifikası/nem
elektronik higrometreler; kalibrasyon noktaları 11.3%RH ve 75.3%RH +25°C’de

DAkkS kalibrasyon sertifikası/nem
doygun tuzlu çözelti; kalibrasyon noktası 11.3%RH

DAkkS kalibrasyon sertifikası/nem
doygun tuzlu çözelti; kalibrasyon noktası 75.3%RH

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil

Sökülebilir başlıklı probları cihaza bağlamak için bağlantı kablosu; 1.5 m uzunluğunda, PUR kaplamalı gövde

Sökülebilir başlıklı kabloyu cihaza bağlamak için uzatma kablosu, 5 m uzunluğunda, PUR gövde

Yüzey nemi ölçümü, nem probları Ø 12 mm için adaptör, (örneğin duvarların nemli kısımlarına yerleşir)

Sondaj delikleri için, Ø 12 mm nem prob başlığı
Sondaj deliklerinde nem dengesinin ölçümü

testo nem probları için kontrol ve ayar seti; 11.3% RH ve 75.3% RH'lik tuz çözeltisi, nem probları için adaptör ile birlikte

Sökülebilir başlıklı probları cihaza bağlamak için kablo, 5 m uzunluğunda, PUR kaplamalı gövde

NiCr-Ni termokupılları ve probları bağlamak için adaptör, açık kablo ucu ile birlikte

Sökülebilir ölçüm ucu için tutma kolu

Silikon ısıl macun (14g), Maks. sıcaklık = +260°C, yüzey problarında ısı transferi sağlar

Döküm problar için yedek ölçüm ucu

testo tuzlu çözelti kabı, nem problarının kontrolü için, 75,3 %RH 

testo tuzlu çözelti kabı, nem problarının kontrolü için, 33 %RH 

Ürün kodu

We measure it.



testo 645 

Problar

Prob tipi

Hızlı sonuç veren yüzey probu,
sökülebilir başlıklı, 0430 0143 ya da
0430 0145 kodlu bağlantı kabloları
gereklidir. 

Sağlam yüzey probu, sökülebilir
başlıklı, 0430 0143 veya 0430 0145
kodlu bağlantı kabloları gereklidir.

Hızlı sonuç veren daldırma/batırma
tipi prob, sökülebilir başlıklı, 0430
0143 veya 0430 0145 kodlu
bağlantı kabloları gereklidir.

Sıvılarda ölçüm için, hızlı sonuç
veren daldırma batırma tipi prob,
sökülebilir başlıklı, 0430 0143 veya
0430 0145 kodlu bağlantı kabloları
gereklidir.

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm
aralığı

-200 ... +300 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +400 °C

-200 ... +600 °C

Doğruluk

Sınıf 2 1)

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

t99

3 sn

25 sn

3 sn

1 sn

Ürün kodu

0604 0194

0604 9993

0604 0293

0604 0493

K Tipi (NiCr-Ni)

150 mm

150 mm

150 mm 

150 mm

Ø 10 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

1) EN 60751’e gereğince, hassasiyet Sınıfları 1 / 2 ‘ye göre  -40 ... +1000/+1200 °C.

We measure it.

Yüksek sıcaklıklar için, hızlı sonuç
veren daldırma/batırma tipi prob; 
sökülebilir başlıklı, 0430 0143 veya
0430 0145 kodlu bağlantı kabloları
gereklidir.

Gaz ve sıvılarda ölçümler için, çok
ince uçlu, çabuk sonuç veren
daldırma/batırma tipi sıcaklık
probu, sökülebilir başlıklı, 0430
0143 veya 0430 0145 kodlu
bağlantı kabloları gereklidir.

-200 ...
+1100 °C

-200 ... +600 °C

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

1 sn

1 sn

0604 0593

0604 9794

470 mm

150 mm 20 mm

Ø 1.5 mm 

Ø 1.4 mm Ø 0.5 mm

Boruya kenetlenebilen prob için
yedek ölçüm başlığı, TC K-Tipi

Sökülebilir ölçüm ucu, 750 mm
uzunluğunda, esnek, yüksek
sıcaklıklar için, dış kaplama:
paslanmaz çelik 1.4541
Lütfen 0600 5593 ürün kodlu
tutucuyu sipariş ediniz.

Sökülebilir ölçüm ucu, 1200 mm
uzunluğunda, esnek, yüksek
sıcaklıklar için, dış kaplama,
paslanmaz çelik 1.4541. Lütfen
0600 5593 ürün kodlu tutucuyu
sipariş ediniz.

Sökülebilir ölçüm ucu, 550 mm
uzunluğunda, esnek, yüksek
sıcaklıklar için, dış kaplama:
Inkonel 2.4816. Lütfen 0600 5593
ürün kodlu tutucuyu sipariş ediniz.

Sökülebilir ölçüm ucu, 1030 mm
uzunluğunda, esnek, yüksek
sıcaklıklar için, dış kaplama:
Inkonel 2.4816. Lütfen 0600 5593
ürün kodlu tutucuyu sipariş ediniz.

-60 ... +130 °C

-200 ... +900 °C

-200 ... +900 °C

-200 ...
+1100 °C

-200 ...
+1100 °C

Sınıf 2 1)

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

Sınıf 1 1)

5 sn

4 sn

4 sn

4 sn

4 sn

0602 0092

0600 5393

0600 5493

0600 5793

0600 5893

35 mm

15 mm

750 mm

1200 mm

550 mm

1030 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm
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Problar

Prob tipi

Hassas hava sıcaklık probu,
sökülebilir başlıklı 0430 0143 veya
0430 0145 kabloları gereklidir.

Sağlam yüzey probu , sökülebilir
başlıklı 0430 0143 veya 0430 0145
kabloları gereklidir.

Standart daldırma/batırma probu,
sökülebilir başlıklı 0430 0143 veya
0430 0145 kabloları gereklidir.

Yüksek hassasiyette
daldırma/batırma tipi prob,
sökülebilir başlıklı, 0430 0143 veya
0430 0145 kodlu bağlantı kabloları
gereklidir.
Esnek hassasiyetli daldırma probu,
+300°C’ye kadar ısıya dayanıklı
kablo, sökülebilir başlıklı 0430 0143
veya 0430 0145 kabloları gereklidir.

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm
aralığı

-200 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-200 ... +400 °C

-200 ... +400 °C

-100 ... +265 °C

Doğruluk

±(0.03 °C +0.05% ölç.değ.)
(0 ... +100 °C)
±(0.06 °C +0.1% ölç.değ.)
(kalan aralık)

Sınıf B 2)

Sınıf A (-100 ... +400 °C)
Sınıf B (kalan aralık)

±(0.03 °C +0.05% ölç. değ.)
(0 ... +100 °C)
±(0.06 °C +0.1% ölç. değ.)
(kalan aralık)

1/10 Sınıf B (0 ... 100°C) 1/5
Sınıf B (kalan aralık) EN 60751’
ye göre 2)

t99

75 sn

40 sn

20 sn

30 sn

80 sn

Ürün kodu

0628 0017

0604 9973

0604 0273

0628 0015

0628 0016

Pt100

150 mm

150 mm

200 mm

200 mm

1000 mm

Paslanmaz
Çelik

50 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Ø 9 mm

Ø 9 mm

Ø 6 mm

2) EN 60751 standardı gereğince, hassasiyet Sınıfı A ve B -200 to +600 °C’ ye göre.

We measure it.

Standart ortam havası probu,
Maks. sıcaklık:+70°C
Sökülebilir başlıklı, 0430 0143 veya
0430 0145 bağlantı kablosu gerekir.

Kanal nem/sıcaklık probu
Sabit kablo 3 m.

İnce nem probu, ortam havası,
denge nemi ölçümleri ve hava çıkış
kanallarındaki ölçümler için 4 ad.
koruma başlığı ile birlikte
Sökülebilir başlıklı, bağlantı kablosu
0430 0143 veya 0430 0145
gereklidir.

Çok hassas referans nem/sıcaklık
probu, Sökülebilir başlıklı, 0430
0143 veya 0430 0145 bağlantı
kablosu gereklidir.

Nem/sıcaklık probu
Sökülebilir başlıklı, bağlantı kablosu
0430 0143 veya 0430 0145
gereklidir.

0 ... +100 %RH
-20 ... +70 °C

0 ... +100 %RH
-20 .. +70 °C

0 ... +100 %RH
-20 ... +70 °C 

0 ... +100 %RH
-20 ... +70 °C

0... +100 %RH
-20 ... +70 °C

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (kalan aralık)

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (kalan aralık)

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

±1 %RH (+10 ... +90 %RH)*
±2 %RH (kalan aralık)
+15°C ... +30°C sıcaklık
aralığında
±0.2 °C (+10 ... +40 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

±2 %RH (+2... +98 %RH)
±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +70 °C)

12 sn

12 sn

15 sn

12 sn

12 sn

0636 9740

0636 9715

0636 2130

0636 9741

0636 9742

Nem probları

180 mm

250 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Ø 21 mm

Ø 21 mm



testo 645 

Problar

Prob tipi

Basınçlı hava sistemlerinde ölçüm
için standart basınç çiğleşme
noktası probu. Sökülebilir başlıklı,
bağlantı kablosu 0430 0143 veya
0430 0145 gereklidir.
Basınçlı hava sistemlerinde ölçüm
için hassas basınç çiğleşme noktası
probu, 40°C tpd test noktası
sertifikası ile birlikte. Sökülebilir
başlıklı, 0430 0143 veya 0430 0145
bağlantı kablosu gereklidir.

Isıtmalı sensörlü, daldırma tipi,
yüksek nem seviyesi ölçüm probu.
Sökülebilir başlıklı, bağlantı kablosu
0430 0143 veya 0430 0145
gereklidir.

Sağlam nem probu, denge nemi
ölçümü ya da+120°C sıcaklığa
kadar olan egzoz kanallarındaki
ölçümlerde. Sökülebilir başlıklı,
bağlantı kablosu 0430 0143 veya
0430 0145 gereklidir.

Sağlam, yüksek sıcaklık/nem
probu, Tmax= +180°C.
Sökülebilir başlıklı, 0430 0143 veya
0430 0145 bağlantı kablosu
gereklidir.
Esnek nem probu, ulaşılması zor
yerlerde ölçüm için.
Sökülebilir başlıklı, bağlantı kablosu
0430 0143 veya 0430 0145
gereklidir.

Boyutlar
Prob borusu/prob borusu ucu

Ölçüm
aralığı

0 ... +100 %RH
-30 ... +50 °C
tpd 

0 ... +100 %RH
-60 ... +50 °C
tpd 

0 ... +100 %RH
-20 ... +85 °C 

0 ... +100 %RH
-20 ... +120 °C

0 ... +100 %RH
-20 ...+180 °C

0 ... +100 %RH
-20 ... +180 °C 

Doğruluk

±0.9 °C tpd (+0.1 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-4.9 ... 0 °C tpd)
±2 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±3 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±4 °C tpd (-30 ... -20 °C tpd)

±0.8 °C tpd (-4.9 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±2 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±3 °C tpd (-29.9 ... -20 °C tpd)
±4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

±2.5 %RH (0 ... +100 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... -10.1 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +100 °C)
* +10°C ... +30°C sıcaklık
aralığında

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (kalan aralık)

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (kalan aralık)

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +180 °C)

t99

30 sn

30 sn

30 sn

30 sn

Ürün kodu

0636 9840

0636 9841

0636 2142

0636 2140

0628 0021

0628 0022

Proses nemi probları

Malzeme ve denge nemi probları

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

1500 mm 100 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

We measure it.

aw değeri seti: basınca dayanıklı
hassas nem probu, sertifikası,
ölçüm haznesi ve 5 numune kabı
(plastik) ile birlikte.

0 ... +1 aW
0 ... +100 %RH
-20 ... +70 °C

±0.01 aW (+0.1 ... +0.9 aW)
±0.02 aW (+0.9 ... +1 aW)
±1 %RH (+10 ... +90 %RH)
±2 %RH (0 ... +10 %RH)
±2 %RH (+90 ... +100 %RH)
±0.4 °C (-10 ... +50 °C)
±0.5 °C (kalan aralık)

0628 0024aw değeri probları

aw değerinin tekrarlanılabilirliği ±0.003 Eksiksiz ölçüm haznesi 0554 9860
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testo 645 We measure it.

Koruyucu başlıklar
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Metal koruma başlığı, nem probları için Ø 12 mm
10 m/sn'nin altındaki hızlarda ölçüm için

Ekli filtreli koruyucu başlık, Ø 12 mm

PTFE kaplama filtre, Ø 21 mm, korosif maddeler için
Yüksek nem aralığı (uzun süreli ölçümler), yüksek hız

PTFE kaplama filtre, Ø 12 mm, korosif maddeler için
Yüksek nem aralığı (uzun süreli ölçümlerde), yüksek akış hızları

PTFE kaplama filtre (PTFE), Ø 12 mm, korosif maddeler içi
Yüksek nem aralığı (aralıksız ölçümler için), yüksek akış hızları

Paslanmaz çelikten yapılmış başlık, Ø 21 mm, nem probuna vidalanabilir
mekanik ve yüksek hız korumalı

Nem probunun başına takılan, paslanmaz çelik, sinterli başlık, Ø 12 mm
Yüksek akış hızında veya toz/partikül miktarı yüksek havada ölçümler için

Nem probları için

0636 9740, 0636 9715

Tüm nem probları için Ø 12 mm

Tüm nem probları için Ø 21 mm

0636 9769, 0636 9740, 0636
9715

0628 0021, 0628 0022, 0636
2140, 0636 2142

Tüm nem probları için Ø 21 mm

0636 9740, 0636 9715

Ürün kodu

0554 0755

0554 0757

0554 0666

0554 0756

0554 0758

0554 0640

0554 0647

Nem probları için Ø 12m ve 21mm başlıklar

Ø 12 mm

Ø 21 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 21 mm

Ø 12 mm

Örnek resim


