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Hava nemi, sıcaklığı ölçümü ile çiğleşme noktası hesabı

Kanallardaki ölçümler için uygun

Döndürülebilir ekran sayesinde ölçüm değerleri kolay

okunabilir.

Nem/sıcaklık ölçüm
cihazı

testo 605-H1

%RH

°C

°C td

testo 605-H1; termo-higrometre, çok yönlüdür ve farklı

kullanımlar için uygundur. Ekran, ölçüm değerlerini uygun

açıdan okumaya izin verecek şekilde farklı yönlere

döndürülebilir. Uzun süre dayanıklı sensör, yıllar sonra da

doğru ölçüm sonuçlarını garanti eder. Küçük, kompakt testo

605-H1; hava nemini, sıcaklığı ölçer ve çiğleşme noktası

sıcaklığını hesaplar. testo 605-H1, havalandırma

kanallarındaki hava nemini ölçmek için uygundur. Ölçüm

çubuğu 125 mm uzunluğundadır ve cihazla birlikte teslim

edilen tutacak kullanılarak,  havalandırma kanalında uygun

bir şekilde konumlandırılabilir. Döndürülebilir koruma başlığı,

sensörü kirden ve darbeden korur.

www.testo.com.tr

We measure it.
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testo 605-H1

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 605-H1

Kanal içinde ölçüm yapan testo 605-H1 termo-
higrometre; kemer tutturma klipsi ve bataryası ile

Ürün kodu 0560 6053

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C

Batarya tipi 3 X AAA batarya

Pil ömrü Yaklaşık 1000 sa

Ağırlık 75 g (batarya ile, paketleme olmadan)

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0520 0006

0520 0096

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

ISO kalibrasyon sertifikası/nem
Kalibrasyon noktası +25°C'de, 75.3%RH

Sensör tipleri

NTC Testo nem sensörü, kapasitif

Ölçüm aralığı 0 ... +50  °C
-20 ... +50 °C td

+5 ... +95 %RH

Doğruluk
±1 dijit

±0.5 °C ±3 %RH

Çözünürlük 0.1 °C 0.1 %RH

We measure it.

www.testo.com.tr

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 217 01 55
Faks : +90 212 217 02 21
Email : infotesto@testo.com.tr Te
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