PRÍSTROJE NA MERANIE TEPLOTY+ DATALOGERY
1. Mini teplomer - vpichový/ponorný teplomer do +150 °C
Rýchly, ponorný / vpichový teplomer na meranie teploty vzduchu, v
mäkkých alebo práškových látkach a v kvapalinách.


Možnosť dobrého odčítania hodnôt vďaka veľkému displeju



Univerzálne použitie



Ľahká a rýchla výmena batérií

Obsah dodávky: Mini teplomer testo a batéria
Voliteľné príslušenstvo: Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty

Technická špecifikácia
Dĺžka sondy

133 mm

Priemer sondy

3,5 mm

Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 150°C

Presnosť

Pracovná teplota

+/-1°C (-10 … 99,9°C)
+/-2°C (-30 … -10,1°C)
+ /-2% z MV (100 … 150°C)
0,1°C(-19,9 ..+150°C) zbytok
rozsahu:1°C
-10 … +50°C

Typ batérie

Líthiová batéria LR44

Funkcie

On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F
(prepnutie) Indikátor stavu batérie
Upevňovací klips / čierna

Rozlíšenie

Príslušenstvo/farba

1. Mini teplomer - vpichový/ponorný teplomer do +150 °C
Rýchly, ponorný / vpichový teplomer na meranie teploty vzduchu, v
mäkkých alebo práškových látkach a v kvapalinách.


Možnosť dobrého odčítania hodnôt vďaka veľkému displeju



Univerzálne použitie

Obsah dodávky: Testo mini teplomer a batéria.
Voliteľné príslušenstvo: Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty
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Technická špecifikácia
Dĺžka sondy

213 mm

Priemer sondy

3,5 mm

Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 250°C

Presnosť

Pracovná teplota

+/-1°C (-10 … 99,9°C)
+/-2% z MV (+100 … 199,9°C)
+/-3% z MV (+200 … 250°C)
0,1°C(-19,9 ..+199,9°C) zbytok
rozsahu:1°C
-10 … +50°C

Typ batérie

Líthiová baterie LR44

Funkcie

On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F
(prepnutie) Indikátor stavu batérie
Upevňovací klips / čierna

Rozlíšenie

Príslušenstvo/farba

2.

Testo 905-T1 vpichový teplomer

Testo 905-T1 je jeden z najrýchlejších teplomerov so širokým meracím
rozsahom od -50 ... +350 °C, krátkodobo (1-2 minúty) až +500 °C. Zvlášť
v hornej oblasti meracieho rozsahu vykazuje výrazne lepšiu presnosť
než väčšina teplomerov porovnateľnej cenovej kategórie.


Veľký merací rozsah



Vysoká presnosť



Jednoduché vyčítanie nameraných hodnôt vďaka otočnému
displeju



Profesionálny priemyselný senzor (termočlánok typu K)



Rýchle zobrazovanie, veľký displej



Meranie vysokých teplôt, krátkodobo až 500 °C



Originál Testo: senzor priamo v meracej špičke

Obsah dodávky: Testo 905-T1, batéria na napájanie
Voliteľné príslušenstvo: Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty
Technická špecifikácia
Dĺžka sondy

200 mm

Priemer sondy

3 mm

Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 350°C (krátkodobo 500 °C)

Presnosť

Pracovná teplota

+/-1°C (-10 … 99,9°C)
± 1 digit.
± 1 z namer. hodnôt
0,1°C(-19,9 ..+199,9°C) zbytok
rozsahu:1°C
0 … +40°C

Typ batérie

3 baterie typu AAA

Rozlíšenie
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3. Testo 103 – potravinový teplomer zo zásuvným snímačom
Sklápací teplomer testo 103 meria teplotu potravín presne a kedykoľvek
je to potrebné - pri výrobe, skladovaní a spracovaní, v gastronómii, v
supermarketoch, v potravinárskom obore alebo v oblasti priemyslu.
Teplomer testo 103 meria už od uhlu vyklopenia nad 30° a je preto
flexibilne použiteľný. Po meraní je možné sondu jednoducho sklopiť a až
do ďalšieho merania mať teplomer bezpečne uložený - napríklad vo
vrecku nohavíc. Sklápací teplomer testo 103 zaisťuje zhodu ako s
HACCP, tak aj s normou EN13485.


Sklápací teplomer testo 103 je praktický, hygienický a veľmi
dobre sa hodí pre všetky typy meraní teploty potravín



So svojimi 11 cm je najmenším sklápacím teplomerom vo svojej
triede. -Je rýchlo po ruke a stále k dispozícii.



Svojou tenkou meracou špičkou je pre náhle kontrolné merania



Je vybavený bielym puzdrom z materiálu ABS, ktoré sa ľahko
čistí a robustnou sondou.



Zodpovedá triede krytia IP55.

Obsah balenia:
Testo 103, batéria a výstupný protokol z výroby*
Voliteľné príslušenstvo:

Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technická špecifikácia
Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-30 … 220 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)
±1 % z nam.hodn.
(+100 ... +220 °C) ±1digit
0,1 °C / °F

Pracovná teplota

0 … +50°C

Typ batérie

Knoflíková batéria LR44
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4. Testo 104 – potravinový teplomer zo zásuvným snímačom, vodeodolný
Sklápací teplomer testo 104 meria teplotu potravín presne a kedykoľvek
je to potrebné - pri výrobe, skladovaní a spracovaní, v gastronómii, v
supermarketoch, v potravinárskom obore alebo v oblasti priemyslu.
Teplomer testo 104 meria už od uhlu vyklopenia nad 30° a je preto
flexibilne použiteľný. Po meraní je možné sondu jednoducho sklopiť a až
do ďalšieho merania mať teplomer bezpečne uložený - napríklad vo
vrecku nohavíc. Sklápací teplomer testo 104 zaisťuje zhodu ako s
HACCP, tak aj s normou EN13485.


Sklápací teplomer testo 104 je vhodný pre všetky typy meraní



Vďaka robustnému, kovovému kĺbu a dlhej, odolnej sonde sa
ideálne hodí pre meranie teploty jadra.



Trieda krytiaIP65 umožňuje čistenie pod tečúcou vodou
a použitie v akýchkoľvek podmienkach.



Pogumovaný povrch poskytuje ochranu proti vykĺznutiu.



obzvlášť veľký, podsvietený displej zaručuje rýchle a bezpečné
odčítanie nameraných hodnôt.



Vďaka priloženým farebným prúžkom je možné prístroj priradiť
jednotlivým osobám alebo určitým oblastiam použitia.



Disponuje funkciou automatického rozoznania konečnej
nameranej hodnoty Auto-Hold a ukladaním hodnôt Min./Max.



Je to 1. teplomer s kombináciou sklápacieho mechanizmu a
vodotesnosti.

Obsah dodávky:
Testo 104,batéria, farebné označovacie prúžky a výstupný protokol z
výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:

Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technická špecifikácia
Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 250 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±1.0 °C (-50 … -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 …
+99.9 °C) ±1 % z nam.hodn.
(+100 … +250 °C)
0,1 °C / °F

Pracovná teplota

-20 … +60°C

Typ batérie

mikrotužkové batérie AA
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5. Testo 105 – robustný vpichový teplomer s výmennými hrotmi
Prístroj testo 105 je robustný potravinársky teplomer s výmennými
meracími špičkami na meranie teploty polotuhých materiálov. Naviac je
vybavený meracou špičkou špeciálne pre zmrazené potraviny. Set v
hliníkovom kufri obsahuje mimo prístroja štandardný snímač, snímač do
zmrazených potravín, dlhý snímač a držiak na opasok alebo na stenu. V
závislosti na použitých snímačoch sa hodí zvlášť na použitie v oblastiach
gastronómie, chladiarňach, veľkokuchyniach, supermarketoch a pri
kontrole pri prijímaní tovaru. Ľubovoľne nastaviteľné 2 hraničné hodnoty,
akustický a optický alarm, jednoriadkový podsvietený displej a možnosť
umývania pod tečúcou vodou (podľa triedy krytia IP65) zaisťujú komfort
merania. V zhode s EN 13485.
a) Obsah dodávky:
Testo 105 so štandardným krátkym vpichovým snímačom, s ochrannou
čiapočkou, držiakom na opasok / stenu, s optickým a akustickým
alarmom, batéria a výstupný protokol z výroby*.
b) Obsah dodávky:
Testo 105 SET 2, s vpichovým snímačom do mrazených potravín, s
batériami, držiakom na opasok a stenu, batéria a výstupný protokol z
výroby*.
c) Obsah dodávky:
Testo 105 SET 1, s 3 vymeniteľnými snímačmi, držiakom na opasok a
stenu, Al kufrom, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:

Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technická špecifikácia
Typ senzora

NTC

Krytie

IP65

Teplotný rozsah

-50 … 275 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... 20,1 °C) ±1 % z nam.hodn.
(+100,1 ... +275 °C)
0,1 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

3V gombíková batéria (CR2032)
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6. Testo 106 set – vpichový teplomer (s alarmom)
Teplomer testo 106 s tenkou, robustnou meracou špičkou v sete s
TopSafe puzdrom pre zaistenie vodotesnosti a držiakom na stenu sa
skvele hodí pre rýchlu kontrolu teploty jadra v gastronómii, v hoteloch,
veľkokuchyniach, supermarketoch, atď.


Akustický a optický alarm (svietiLED dióda)



TopSafe, vodotesné ochranné puzdro vhodné pre, umývanie
v umývačke (IP67) (voliteľné príslušenstvo)



Rýchlemeranie(2 merania, za sekundu)



Takmer, neviditeľné otvory po vpichu
vďaka,špeciálnej,potravinárskej,sonde



Malý, pohodlný a vždy po ruke



Automatické rozpoznanie,konečnej,hodnoty (Auto-Hold)

Obsah dodávky:
Testo 106, TopSafe (vodotesné ochranné puzdro, IP67), držiak
prístroja, krytka sondy, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:

Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty
Prvotná ISO kalibrácia teploty

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technická špecifikácia
Typ senzora

NTC

Materiál plášťa

ABS

Teplotný rozsah

-50 … 275 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±1 % z nam.hodn. (+100 … +275 °C)
±0.5 °C (-30 … +99.9 °C)
±1 °C (-50 … -30.1 °C)
0,1 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

3V gombíková batéria (CR2032)
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7. Testo 110 – NTC teplomer s vysokou presnosťou
Teplomer s vysokou presnosťou testo 110 je vďaka ochrannému puzdru
TopSafe (príslušenstvo) ideálnym meracím prístrojom do ťažkých
podmienok. Použitá technológia je koncipovaná špeciálne na meranie v
chladničkách, chladiacich skladoch a na použitie vo vonkajšom priestore.
Minimálne a maximálne hodnoty sa prehľadne zobrazujú na
dvojriadkovom podsvietenom displeji alebo je možné ich vytlačiť na
mieste pomocou tlačiarne protokolov testo. Vedľa širokej palety
klasických ručných sond je možné použiť súčasne bezdrôtovú rádiovú
sondu (príslušenstvo).

Obsah dodávky:
Jednokanálový teplomer testo 110 pre sondy typu NTC, batéria,
výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technická špecifikácia
Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 150 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±0,2 °C (-20 … +80°C)
±0,3 °C (zbytok rozsahu)
0,1 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

9V

Voliteľné príslušenstvo
NTC sonda

Špecifikácia

Sonda okolitého vzduchu

Presná, robustná NTC-sonda pre okolitý vzduch

Kliešťová povrchová sonda

Kliešťová sonda pre potrubia od R 6 mm do R 35 mm, NTC

Povrchová sonda na potrubia

Pružinový snímač na potrubia s priemerom 5 až 65mm

Vodotesná povrchová sonda

Vodotesná povrchová sonda NTC pre rovné povrchy, pevný
kábel rovný 1.2 m
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 50 mm priemer 4 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 10 s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -25 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 30 mm priemer3,5 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 7s.

Vpichová a ponorná sonda

Nerezová potravinárska sonda IP65 s PUR káblom

Nerezová potravinárska sonda IP67 s teflónovým
káblom odolným do +250 °C
Robustná potravinárska sonda so špeciálnou rukoväťou
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8. Testo 112 – veľmi presný teplomer pre potravinárske aplikácie
Kalibrovateľný teplomer testo 112 s typovou skúškou PTB je schválený
pre úradné kontrolné merania potravinárskymi inšpektormi, znalcami a
úradmi. Vďaka technológii NTC a Pt100 meria 1-kanálový teplomer veľmi
presne. Testo 112 je na základe svojho veľkého meracieho rozsahu od 50 do +300 °C používaný vo všetkých oblastiach potravinárskej kontroly,
ako aj pre merania teploty veterinármi a patológmi. Na vstup sondy je
možné pripojiť sondu NTC alebo sondu PT100, takže je pokrytý veľký
rozsah teplôt od zmrazeného tovaru až po kontroly fritéz.


Veľmi presný, kalibrovateľný teplomer s typovou skúškou PTB
schválený pre úradné kontrolné merania



Možnosť pripojenia násuvnej teplotnej sondy – voliteľne k
objednaniu sondy NTC a Pt100 pre rôzne požiadavky v praxi



Vďaka ochrannému puzdru TopSafe (voliteľné), ktoré
chráni pred vodou a nečistotami, ideálny na použitie v oblasti
potravinárstva



Užitočné funkcie: pamäť minimálnej / maximálnej hodnoty,
akustický alarm

Spoľahlivá presnosť pri nízkych a vysokých teplotách: vďaka technológii NTC a Pt100
môžete uskutočňovať spoľahlivé merania pri nízkych teplotách v chladiarňach, ale aj pri
vysokých teplotách (napr. pri kontrole fritéz)
Upozornenie:


Teplomer vyžaduje k uvedeniu do prevádzky pripojenie sondy
NTC alebo Pt100.



Presnosť merania sa skladá z presnosti sondy a presnosti
prístroja.

Obsah dodávky:
Jednokanálový teplomer testo 112, batéria, výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technické špecifikácie
Typ senzora

NTC

Teplotný rozsah

-50 … 150 °C

Presnosť
Rozlíšenie

±0,2 °C (-20 … +80°C)
±0,3 °C (zbytok rozsahu)
0,1 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

9V
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Voliteľné príslušenstvo
NTC sonda

Špecifikácia

Sonda okolitého vzduchu

Presná, robustná NTC-sonda pre okolitý vzduch

Kliešťová povrchová sonda

Kliešťová sonda pre potrubia od R 6 mm do R 35 mm, NTC

Povrchová sonda na potrubia

Pružinový snímač na potrubia s priemerom 5 až 65mm

Vodotesná povrchová sonda

Vodotesná povrchová sonda NTC pre rovné povrchy, pevný
kábel rovný 1.2 m
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 50 mm priemer 4 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 10 s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -25 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 30 mm priemer3,5 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 7s.

Vpichová a ponorná sonda

Nerezová potravinárska sonda IP65 s PUR káblom

Nerezová potravinárska sonda IP67 s teflónovým
káblom odolným do +250 °C
Robustná potravinárska sonda so špeciálnou rukoväťou
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9. Testo 720 – 1-kanálový teplomer Pt100/NTC
Prístroj testo 720 je robustný teplomer na presné meranie teploty
vzduchu, povrchov a ponorením do média v rozsahu merania od -100 do
+800 °C. K jednokanálovému meraciemu prístroju je možné pripojiť
sondy Pt100 aj sondy NTC. Prístroj testo 720 je v spojení s ochranným
puzdrom TopSafe - rovnako ako sondy so skleneným opláštením, ktoré
sa osvedčili pri každodennej práci v laboratóriách - odolný voči
agresívnym médiám.
Užívateľ si môže do prístroja sám uložiť limitné hodnoty. Ako náhle dôjde
k podkročeniu alebo prekročeniu týchto hodnôt, rozozvučí sa akustický
výstražný signál. Okrem toho prístroj priebežne zobrazuje na svojom
veľkom, podsvietenom displeji minimálne a maximálne namerané
hodnoty. Teplomer testo 720 bol vyvinutý pre zvláštne požiadavky praxe
v laboratóriách a v priemysle


K prístroju je možné pripojiť širokú škálu rôznych sond
na meranie povrchovej teploty, teploty vzduchu a
pre vpichové merania



Ideálny na použitie v laboratóriách a v priemysle



Priebežné zobrazovanie hodnôt Min./Max.



Akustický alarm (nastaviteľné limitné hodnoty)



S TopSafe je odolný voči agresívnym médiám (s TopSafe a
nasunutou sondou merací prístroj zodpovedá IP65)



Tlačidlo Hold pre podržanie nameranej hodnoty



Veľký, podsvietený displej



Tlač nameraných údajov na
mieste merania pomocou rýchlotlačiarne Testo

Obsah dodávky:
Testo 720, batéria, výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Upozornenie: k uvedeniu teplomera do prevádzky je potrebná sonda
(nie je súčasťou dodávky). Presnosť merania závisí od presnosti sondy a
presnosti teplomera.
Technické špecifikácie
Typ senzora

NTC, Pt100

Sonda Pt100

-100 ...+800 °C (0,1 °C)

Teplotný rozsah
(NTC)
Rozlíšenie

-50 … 150 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

9V

0,1 °C
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Voliteľné príslušenstvo
NTC sonda

Špecifikácia

Sonda okolitého vzduchu

Presná, robustná NTC-sonda pre okolitý vzduch

Kliešťová povrchová sonda

Kliešťová sonda pre potrubia od R 6 mm do R 35 mm, NTC

Povrchová sonda na potrubia

Pružinový snímač na potrubia s priemerom 5 až 65mm

Vodotesná povrchová sonda

Robustná potravinárska sonda Pt100, IP65

Vodotesná povrchová sonda NTC pre rovné povrchy, pevný
kábel rovný 1.2 m
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 50 mm priemer 4 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 10 s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -50 … +150 °C; priemer sondy 4mm, od konca
sondy 15 mm priemer 3 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 125
mm; kábel 1,6 m; odozva 8s.
Rozsah: -25 … +150 °C; priemer sondy 5mm, od konca
sondy 30 mm priemer3,5 mm; Dĺžka sondy bez rukoväte 115
mm; kábel 1,2 m; odozva 7s.
Veľmi presný, vodotesný snímač Pt100, L=295mm, d=4mm,
T99=60s
Robustná, potravinárska sonda Pt100, IP65

Presná robustná sonda okolitého vzduchu Pt100

Presná robustná sonda okolitého vzduchu Pt100

Laboratórna sonda v sklenenom puzdre, odolná voči
agresívnemu prostrediu

Laboratórny snímač pre agresívne prostredia, l=200 mm,d=6
mm, T99=40 s, kábel 1,5 m

Vpichová a ponorná sonda

Nerezová potravinárska sonda IP65 s PUR káblom

Nerezová potravinárska sonda IP67 s teflónovým
káblom odolným do +250 °C
Robustná potravinárska sonda so špeciálnou rukoväťou
Veľmi presná/ponorná vpichová sonda Pt100
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10. Testo 735 -1 trojkanálový teplomer
Robustný a kompaktný teplomer testo 735 - 1 je univerzálny prístroj
určený na vysoko presné merania. Vo verzii testo 735-1 nie je vybavený
pamäťou na spracovanie nameraných údajov na PC. Teplomer
disponuje jedným vstupom pre vysoko presnú sondu Pt100 a dvoma
vstupmi pre rýchlu termočlánkovú sondu. Na prehľadnom displeji
prístroja môžu byť zobrazené namerané hodnoty až troch ďalších
bezdrôtových teplotných sond.Teplomer testo 735-1 meria vďaka
veľkému výberu sond teplotu v rôznych oblastiach: napríklad v
chemickom laboratóriu - meranie teploty v agresívnych médiách,
meranie rozloženia teplôt v klimatických komorách a chladiarňach,
kalibrácia stacionárnych teplotných čidiel alebo v potravinárskom
priemysle na meranie teploty jadra.


Systémová presnosť až do 0,05 °C



Zobrazenie, uloženie a tlač hodnôt Delta T, Min., Max. a
stredných hodnôt



Akustický alarm (s možnosťou nastavenia limitných hodnôt)



Trieda krytia IP 65



Certifikovaný v zhode s EN 13485



POZOR: prístroj môže byť uvedený do prevádzky jedine so
sondou, tie sú ponúkané samostatne.

Obsah dodávky:
3-kanálový teplomer testo 735-1, s akustickým alarmom, vrátane
výstupného protokolu z výroby* a batérie
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty,
prvotná ISO kalibrácia vlhkosti, prvotná akreditovaná kalibrácia vlhkosti,
sieťový zdroj
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technické špecifikácie
Merací rozsah – Sonda Pt100

-200....+800 °C (0,05 °C)

Merací rozsah – Sonda typ J (Fe-CuNi)

-200....+1000 °C (0,1 °C)

Merací rozsah – Sonda typ K (NiCr-Ni)

-200....+1370 °C (0,1 °C)

Merací rozsah – Sonda typ T (Cu-CuNI)

-200....+400 °C (0,1 °C)

Presnosť – Sonda Pt100

Prevádzková teplota

±0.2 °C (-100 … +199.9 °C) ±0.2% z nam.hodn. (zvyšok
rozsahu)
±0.3 °C (-60 … +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.)
(zvyšok rozsahu)
±0.3 °C (-60 … +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.)
(zvyšok rozsahu)
±0.3 °C (-60 … +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.)
(zbytek rozsahu)
-20 … +50 °C

Typ batérie

alkalické, mikrotužkové, typ AA

Povinná externá sonda

áno

Presnosť – Sonda typ J (Fe-CuNi)
Presnosť – Sonda typ K (NiCr-Ni)
Presnosť – Sonda typ T (Cu-CuNi)
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11. Testo 830 T1/T2/T4 bezdotykový teplomer
Tento univerzálne použiteľný infračervený teplomer slúži na rýchle a
presné meranie povrchovej teploty v remeselnej a priemyselnej
oblasti. Priemer meraného miesta je pri vzdialenosti 1 m len 36 mm, čo
umožňuje meranie malých, pohybujúcich sa alebo nebezpečných cieľov
z bezpečnej vzdialenosti. Nový procesor s vysokým rozlíšením umožňuje
výsledky s neuveriteľnou presnosťou. Hraničné hodnoty sa dajú
pomocou vybavenia funkcií Min. / Max. individuálne nastaviť a vďaka
optickému a akustickému signálu tiež ihneď skontrolovať.

T1


Ešte presnejšie meranie vďaka novému procesoru



Vylepšená kontrola hraničných hodnôt vďaka funkcii Min. / Max.



Rýchle snímanie meraných hodnôt



Laserové značenie v 1 bode a optika 10:1



Nastaviteľný stupeň emisivity 0,1 … 1,0



Optický a akustický alarm



Príjemná obsluha vďaka "pištoľovému" designu



Podsvietený displej



Presná optika 12:1 umožňuje presné meraniena veľkú
vzdialenosť



Pripojenie externých teplotných sond



Určenie stupňa emisivity pomocou externej TE sondy



2 laserové lúče pre označenie miesta merania



Kontaktné meranie pomocou pripojiteľnej teplotnej sondy

TESTO 830-T1

T2

TESTO 830-T2/T4

Obsah dodávky:
Testo 830-T1/T2/T4, batéria a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty,
kožené ochranné puzdro na prístroj s držiakom na opasok

www.ites.sk

Technické špecifikácie
T1/T2/T4
Typ sondy/senzora

infračervený

Typ batérie

9V

Prevádzková teplota

-20...+50 °C

Merací rozsah sondy (rozlíšenie)

-30 … +400 °C (0,1 °C)

Presnosť

±1.5 °C o. ±1.5% z nam.hodn. (+0.1 … +400 °C) ±2 °C o. ±2% z nam.hodn. (-30 … 0 °C)

Presnosť (T4)

±1,5 °C (-20 … 0 °C)
±2 °C (-30 … -20,1 °C)
±1 °C o. 1% z nam.hodn. (zbytek rozsahu)
áno

Možnosť externej sondy (T2/T4)

T2/T4
Sonda typ K
Merací rozsah sondy (rozlíšenie)

-50 … +500 °C (0,1 °C)

Presnosť

±0.5 °C +0.5% z nam.hodn.

12. Testo 826-T4 teplomer
Testo 826-T4 je 2- kanálový infračervený teplomer na meranie
povrchovej teploty a vpichovej teploty jadra, , ideálny pre potravinársky
priemysel s 1-bodovým laserovým zameraním miesta merania.


Je možné nastaviť dve limitné hodnoty pre alarm a vďaka
ochrannému puzdru TopSafe je prístroj vodotesný a nárazu
vzdorný (IP 65). Puzdro je možné umývať v umývačke. Funkcia
Hold a zobrazenie hodnôt min./max.



Rýchle, testovacie, bezdotykové meranie bez porušenia obalu



S laserovým označením miesta merania



Malý a ľahko ovládateľný



Akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty

Obsah dodávky:
Testo 826-T4, TopSafe, držiak na stenu, predvrtávač pre zmrazený
tovar, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ senzora

NTC/infračervený

Teplotný rozsah

-50 … 150 °C

Pracovná teplota

-20 … +50°C

Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AAA

Možnosť externej
sondy

nie
NTC sonda

Merací rozsah
Presnosť

-50 … +230 °C

±0.5 °C (-20 … +99.9 °C) ±1
°C o. 1% z nam.hodn. (zvyšok
rozsahu)
Infračervená sonda

Merací rozsah (rozlíšenie

-50 … +300 °C (0,1 °C)

Presnosť

1.5 °C (-20 … +100 °C) ±2 °C
o. 2% z nam.hodn. (zvyšok
rozsahu)

13. Testo 831 infrateplomer
Pomocou optiky 30:1 je priemer meraného miesta pri vzdialenosti 1 m
len 3,6 cm. Výhoda: i menšie objekty, ako napr. jogurtové kelímky je
možné merať takpovediac cestou okolo. 2-bodovým laserovým
označením sa presne označí priemer meraného kruhu. Zabránite tak
chybe merania. S dvoma meraniami za sekundu je testo 831 tak
rýchle, že je možné behom niekoľkých sekúnd uskutočniť skenovanie
paliet alebo chladiacich pultov.



Infrateplomer s optikou 30:1



Podsvietený displej



Hranice alarmu sú nastaviteľné a sú zobrazované
opticky a akusticky



Vrátane držiaka na opasok a kalibračného listu

Obsah dodávky:
Testo 831, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ senzora

infračervený

Teplotný rozsah

-30 … 210 °C (0,1 °C)

Presnosť

Pracovná teplota

±1,5 °C o. ±1,5% z nam.hodn. (-20 …
+210 °C ) ± 2 °C o. ±2% z nam.hodn.
(zvyšok rozsahu )
-20 … +50°C

Typ batérie

9V článková batéria

Možnosť externej
sondy

nie

14. Testo 845 infračervený teplomer s integrovaným vlhkostným modulom
Prístroj testo 845 je kompaktný infračervený teplomer s prepínateľnou
optikou „Switch“ pre bezdotykové meranie povrchových teplôt.
Prepínateľná optika na meranie vzdialeného poľa a meranie na krátku
vzdialenosť umožňuje v oboch prípadoch presné meranie. Meranie
vzdialeného poľa prebieha pritom s optickým rozlíšením 75:1. Tak je
možné s veľkou presnosťou merať povrchovú teplotu aj z veľkej
vzdialenosti od meraného objektu. Pri vzdialenosti 1,2 metra od
meraného objektu je priemer meranej plochy len 16 mm. Miesto merania
pritom presne označí laserový krížik. Pri meraní z malej vzdialenosti k
meranému objektu poskytuje optika pri vzdialenosti 70 mm priemer
meranej plochy s veľkosťou len 1 mm. Meranú plochu pritom označujú
dva laserové body. Pomocou pripojenej sondy je možné uskutočňovať aj
ďalšie merania. V prístroji môžu byť uložené individuálne hraničné

hodnoty; akonáhle dôjde k prekročeniu alebo podkročeniu týchto
hodnôt, rozoznie sa akustický signál a zároveň sa rozsvieti
optický výstražný signál.


Bezdotykové meranie povrchovej teploty s
referenčnou presnosťou ±0,75 °C a rýchlou technikou
merania (skenovanie 100 ms)



Prepínateľná optika na meranie vzdialeného poľa (75:1) a
na meranie na krátku vzdialenosť (1 mm, vzdialenosť 70 mm)



Zvlášť jasné značenie laserovým krížom
pre znázornenie reálnej snímanej plochy



Pamäť prístroja na 90 protokolov merania



Vstup pre termočlánkovú sondu na určenie stupňa emisivity



Optický a akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty

Obsah dodávky:
Testo 845, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota
Typ sondy/senzora
Merací rozsah (rozlíšenie)
Presnosť

Merací rozsah
Presnosť

Merací rozsah
Presnosť
Možnosť externej sondy

-20 … +50 °C
Infra, Kapacitný vlhkostný senzor, Typ K (NiCr-Ni)
Infračervená sonda
-35 … +950 °C (0,1°C)
±2.5 °C (-35 … -20.1 °C) ±1.5 °C (-20 … +19.9 °C) ±0.75 °C
(+20 … +99.9 °C) ±0.75% z nam.hodn. (+100 … +950 °C)
Kapacitný vlhkostný senzor
0 … +100 % rv / 0 … +50 °C / -20 … +50 °C td
±2 % rv (2 … 98 % rv) ±0.5 °C (+10 … +40 °C) ±1 °C
(zvyšok rozsahu)
Sonda typ K
-35 … +950 °C
±0.75 °C (-35 … +75 °C) ±1% z nam.hodn. (+75.1 … +950
°C)
nie

15. Testo 174 T mini záznamník
Mini záznamník teploty testo 174T je ideálny sprievodca pri preprave.
Záznamník - jednoducho priložený k tovaru napr. v kontejneroch a
chladiarňach - kontroluje nepretržite, bezpečne a nenápadne teplotu.
Software ComSoft Basic 5, ktorý je zdarma, umožňuje rýchle
programovanie záznamníka a tiež jednoduchú analýzu údajov.


vysoké zabezpečenie údajov aj pri vybitej batérii



veľká pamäť nameraných údajov



vodotesný podľaIP65



kompaktný a robustný



v zhode s EN12830



zobrazenie alarmu pomocou displeja



prenos údajov do počítač apomocou rozhrania USB (rozhranie
nie je súčasťou balenia)

Obsah dodávky:
Testo 174T, držiak na stenu, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ batérie

2 lithiové batérie (CR2032)

Pamäť

16.000 nameraných hodnôt

Prevádzková teplota

-30 … +70 °C

Typ sondy senzora

NTC

Merací rozsah (rozlíšenie)

-30 … +70 °C (0,1 °C)

Presnosť

±0,5 °C (-30 … +70 °C)

Možnosť externej sondy

nie

16. Testo 175 T1 1-kanálový záznamník teploty
Testo 175 T1 je kompaktný záznamník pre dlhodobé sledovanie
chladiacich a mraziacich priestorov a tiež pre dokumentáciu teploty
behom transportu. Veľká pamäť pre 1 mil. nameraných hodnôt a batéria
s dlhou životnosťou umožňujú aj cez kratší interval merania menej časté
vyčítanie údajov. Tak ako všetky záznamníky Testo pre použitie v oblasti
potravinárstva je aj testo 175 T1 certifikované skúšobnou ATP u TÜV
SÜD podľa DIN EN 12830. Heslo HACCP.


vodotesný podľa IP 65



integrované rozhranie USB a pre SD-kartu na vyčítanie údajov



zhoda s EN 12830



profesionálne sledovanie teploty pre chladiace a mraziace
priestory



kompaktný záznamník pre dlhodobé sledovanie teploty napr.
behom transportu tovaru

Obsah dodávky:
Testo 175 T1, držiak na stenu, zámok, batéria a výstupný protokol z
výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Pamäť

1 000 000 nameraných hodnôt

Prevádzková teplota

-35 … +55 °C

Typ sondy senzora

NTC

Merací rozsah (rozlíšenie)

-35 … +55 °C (0,1 °C)

Presnosť

±0,5 °C (-35 … +55 °C)

Možnosť externej sondy

nie

17. Testo 175 T2 2-kanálový záznamník teploty
Vedľa sledovania a dokumentácie teploty vzduchu v chladiacich a
mraziacich priestoroch sa často súčasne zaznamenáva teplota tovaru.
Prístroj testo 175 T2 je vybaveý vstupom pre externú sondu (NTC), cez
ktorý môžete pomocou schválenej potravinárskej sondy merať u tovaru
napríklad teplotu jadra alebo u balených hlboko zmrazených potravín
teplotu medzi jednotlivými baleniami ("between the package"). Tak ako
všetky záznamníky Testo pre použitie v oblasti potravinárstva je aj testo
175 T2 certifikované skúšobnou ATP u TÜV SÜD podľa DIN EN 12830.



zhoda s EN 12830



vodotesný podľa IP 65



integrované rozhranie USB a pre SD-kartu na vyčítanie údajov



súčasné sledovanie teploty vzduchu a tovaru



vstup pre externú sondu pre jednoduché pripojenie napr.
schválenej potravinárskej sondy na meranie teploty jadra
u tovaru

Obsah dodávky:
Testo 175 T2, držiak na stenu, zámok, batéria a výstupný protokol z
výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia teploty, prvotná ISO kalibrácia teploty
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Pamäť

1 000 000
nameranýc
h hodnôt

Prevádzkov
á teplota

-35 … +55
°C

Typ sondy
senzora

NTC

Merací
rozsah
(rozlíšenie)

-35 … +55
°C vnútor. 40 … +120
°C externý
(0,1 °C)

Presnosť

±0,5 °C (-35
… +55 °C)
vnútor.

Možnosť
externej
sondy

áno

18. Testo 175 T3 2-kanálový záznamník teploty
Teplota musí byť často sledovaná a zaznamenávaná na dvoch miestech
súčasne. Pre túto úlohu sa najviac hodí záznamník testo 175 T3 s
dvoma rozhraniami pre termočlánkové sondy (typ K a T). Pre kontrolu
funkčnosti vykurovacieho zariadenia sa takým spôsobom musí napríklad
merať a dokumentovať teplota vykurovanej vetvy a spiatočky. Taktiež
chladiace zariadenia sa kontrolujú podobným spôsobom. Na jeseň
začína obdobie kúrenia a s ňou tiež obdobie sťažností nájomníkov, že
byt nie je vykurovaný na požadovanej úrovni. Pomocou záznamníka
testo 175 T3 a flexibilných trubkových sond je možné skontrolovať
teplotu vykurovaných častí jednotlivých radiátorov, aby ste mohli
identifikovať a odstrániť príčiny (napr. upchatie).


integrované rozhranie USB a pre SD-kartu na vyčítanie údajov



paralelné sledovanie a zaznamenávanie teplôt e dvoch miest
meraní



jednoduchá kontrola a dokumentácia napr. teploty
vykurovaných častí u vykurovacieho systému

Obsah dodávky:
Testo 175 T3, držiak na stenu, zámok, batéria a výstupný protokol z
výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Pamäť

1 000 000 nameraných hodnôt

Prevádzková teplota

-35 … +55 °C

Typ sondy senzora

Typ T (Cu-CuNi),Typ K
Sonda typ K

Merací rozsah (rozlíšenie)
Presnosť

-50 … +1000 °C (0,1°C)
±0,5 °C (-50 … +70 °C)
±0,7 % z nam.hodn. (+70,1 … +1000 °C)
Sonda typ T (Cu-CuNi)

Merací rozsah (rozlíšenie)

-50 … +400 °C (0,1°C)

Presnosť

±0,5 °C (-50 … +70 °C)
±0,7 % z nam.hodn. (+70,1 … +1000 °C)
áno

Možnosť externej sondy

19. Testo 176 T4 4-kanálový záznamník teploty
Záznamník testo 176 T4 sníma teploty až na štyroch miestach súčasne.
So svojou pamäťou pre až 2 milióny nameraných údajov, s
kompatibilitou s rôznymi typmi termočlánkových sond a širokým meracím
rozsahom je záznamník univerzálne použiteľný v rôznych oblastiach.
Robustné kovové puzdro záznamníka teploty testo 176 T4 dovoľuje
použitie v oblastiach priemyslu a remesiel, napr. na sledovanie procesov.
K záznamníku sa dajú pripojiť až štyri termočlánkové sondy (termočlánky
typu K, typu T alebo typu J). Pre uvedenie záznamníka do prevádzky
potrebujete minimálne jednu teplotnú sondu. Veľká pamäť pre až 2
milióny nameraných údajov, prevádzková kapacita batérie až 8 rokov


Súčasné snímanie a dokumentácia až štyroch teplôt



Extrémne široký merací rozsah od -200°C do 1 000°C



Pre vyhodnocovanie údajov na počítači sú na výber tri varianty
softvéru, software Basic je na stiahnutie zdarma

Pozor: k naprogramovaniu záznamníka potrebujete USB kábel,
ktorý nie je súčasťou dodávky, v prípade potreby je ho možné
dodatočne objednať. Prenos nameraných údajov do počítača
môže prebiehať buď cez USB kábel alebo cez SD kartu (voliteľne
na objednanie).
Obsah dodávky:
Záznamník teploty testo 176 T4 s konektormi na externé sondy
(termočlánky typu T, typu K a typu J), vrátane držiaku na stenu, batérie,
visiaceho zámku a výstupného protokolu z výroby.*
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Interval merania

1s – 24 hod.

Merací rozsah – Sonda typ J (Fe-CuNi)

-100....+750 °C (0,1 °C)

Merací rozsah – Sonda typ K (NiCr-Ni)

-195....+1000 °C (0,1 °C)

Merací rozsah – Sonda typ T (Cu-CuNi)

-200....+400 °C (0,1 °C)

Presnosť – Sonda typ J (Fe-CuNi)

Prevádzková teplota

±1 % z nam.hodn. (-200 ... -100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70
°C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C)
±1 % z nam.hodn. (-200 ... -100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70
°C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C)
±1 % z nam.hodn. (-200...-100,1 °C) ±0,3 °C (-100 ... +70
°C) ±0,5 % z nam.hodn. (+70,1 ... +1000 °C
-20 … +70 °C

Typ batérie

1x lithium (TLH-5903)

Pamäť

2 000 000 nameraných hodnôt

Povinná externá sonda

áno

Typ sondy/senzora

Typ T (Cu-CuNi),Typ K (NiCr-Ni),Typ J (Fe-CuNi)

Presnosť – Sonda typ K (NiCr-Ni)
Presnosť – Sonda typ T (Cu-CuNI)

TERMOKAMERY
Testo 875-1i termokamera
Termokamera testo 875i - vstup do profesionálnej termografie. Najčastejšie
je používaná v týchto aplikáciách: Kontrola rozvodov kúrenie - únik vody,
elektro revízie, údržba strojov, kontrola fotovoltaických elektrární a základná
termografia budov.
Základné technické parametre:


Rozlíšenie detektora 160x120 obr. bodov (320x240
SuperResolution– možnosť dovybavenia)



Zorný uhol 32°



Teplotná citlivosť menšia než 0,05°C



Automatické rozoznávanie horúceho-studeného bodu



Teplotný rozsah: -20 až +280 °C



Digitálny fotoaparát pre ľahkú dokumentáciu

Obsah dodávky:
Termokamera testo 875-1i, SuperResolution, vyhodnocovací software,
SD karta, USB kábel, sieťový adaptér, Li-ionový akumulátor,adaptér na
montáž na statív, kvalitný a robustný kufor, ochranné puzdro SoftCase +
popruh
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Technické špecifikácie
Rozlíšenie IČ detektora [obr.bod]

160 x 120

Teplotná citlivosť NETD

< 50 mK

Reálny fotoaparát

ano

Merací rozsah [°C]

-20 … +350

Možnosť rozšírenia meracieho rozsahu

nie

Zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti

nie

Rádiová vlhkostne-teplotná sonda

nie

Druhý objektív (teleobjektív)

nie

Zvukový komentár ku snímkom

nie

Design termokamery

pištoľ

Ostrenie

manuálne

Detailné technické údaje

na vyžiadanie

20. Testo 875-2i termokamera
21.
Termokamera testo 875-2i - vstup do profesionálnej termografie.
Najčastejšie je používaná v týchto aplikáciách: Kontrola rozvodov kúrenie únik vody, elektro revízie, údržba strojov, kontrola fotovoltaických elektrární
a termografia budov.
Základné technické parametre:


Rozlíšenie detektora 160x120 obr. bodov (320x240
SuperResolution– možnosť dovybavenia)



Zorný uhol 32° (9° teleobjektív – je možné dovybaviť)



Teplotná citlivosť menšia než 0,05°C



Funkcia pre zobrazovanie rozloženia povrchovej vlhkosti



Teplotný rozsah: -20 až +350 °C (+550°C – možné dovybaviť)



Digitálny fotoaparát na presnú dokumentáciu miesta merania

Obsah dodávky:
Termokamera testo 875-2i, SuperResolution, vyhodnocovací software,
SD karta, USB kábel, sieťový adaptér, Li-ionový akumulátor,adaptér na
montáž na statív, kvalitný a robustný kufor,slúchadlo s
mikrofónom, ochranné puzdro SoftCase + popruh
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Technické špecifikácie
Rozlíšenie IČ detektora [obr.bod]

160 x 120

Teplotná citlivosť NETD

< 50 mK

Reálny fotoaparát

áno

Merací rozsah [°C]

-20 … +350

Možnosť rozšírenia meracieho rozsahu

do +550

Zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti

áno

Rádiová vlhkostne-teplotná sonda

možné dovybaviť

Druhý objektív (teleobjektív)

možné dovybaviť

Zvukový komentár ku snímkom

áno

Design termokamery

pištoľ

Ostrenie

manuálne

Detailné technické údaje

na vyžiadanie

22. Testo 865 termografická kamera
Termografická kamera testo 865 v sebe spája všetky dôležité funkcie pre
vysoko kvalitné termografické merania - to je presná, robustná, rýchla a
spoľahlivá. Testo 865 ponúka kvalitné termografie za prijateľnú cenu a
tiež odoláva každodennej náročnej práci. V prenosnom puzdre môžete
termografickú kameru ľahko prenášať a budete ju mať v prípade potreby
vždy po ruke.
- Veľmi dobrá kvalita obrazu: rozlíšenie IR detektora 160 x 120 meracích
bodov, s integrovanou technológiou testo Super Resolution sa zvyšuje
počet meracích bodov na 320 x 240
- Teplotné rozlíšenie (NETD): < 0,12 ° C
- Automatické rozpoznanie teplého aj studeného bodu na obraze
- IFOV alarm: definuje vzdialenosť od objektu / veľkosť meracieho miesta
a veľkosť jedného bodu zobrazeného na termograme - takže sa môžete
vyhnúť chybám merania, pretože kamera vidí presne to, čo potrebujete
merať
- Profesionálny software pre vyhodnocovanie termogramov v PC
- Termogramy je možné uložiť ako .bmt alebo JPG, možnosti exportu v
BMP, JPG, PNG, CSV, XLS

Dodávka obsahuje: termografická kamera testo 865 s USB káblom,
sieťový adaptér, Lithium-ion aku
batéria, PRO softvér, krátky návod, návod, kalibračný certifikát a kufor
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Technické špecifikácie
Spektrálny rozsah detektora

7,5 … 14 µm

Merací rozsah

-20...+280 °C

Presnosť merania

±2 °C, ± 2%

IR detektor

160 x 120 meracích bodov

Zaostrenie

Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m

Opakovacia frekvencia obrazu

9 Hz

Zorný uhol

31° x 22°

Geometrické rozlíšenie (IFOV)

3,4 mrad

Rozlíšenie s funkciou SuperResolution

320 x 240 meracích bodov

IFOV ( s funkciou SuperResolution)

2.1 mrad

Teplotná citlivosť (NETD)

< 120 mK

Interná pamäť

2,8 GB

Displej

8,9 cm (3,5 ") TFT, QVGA (320 x 240 pixelov)
Vizuálny obraz

Rozlíšenie fotoaparátu

-

Konektivita

USB (USB 2.0 Micro B)

Prednosti

IFOV – alarm,
ScaleAssist – automatické nastavenie stupnice
Stredný bod,
Rozpoznanie bodu Hot-/Cold,
DT
Videostreaming – cez USB (USB 2.0 Micro B)
Palety: železo, dúha HC, studená-horúca, ČB
nabíjačka akumulátorov, náhradný akumulátor, puzdro,
Testo Ɛ-Marker (10 kusov)

Voliteľné príslušenstvo

23. Testo 868 termografická kamera
Termografická kamera testo 868 je určená do oblasti služieb a
priemyslu, umožňuje ľahko a rýchlo vytvoriť dokonalý termogram. Má
najlepšiu tepelnú kvalitu obrazu vo svojej triede, integrovaný digitálny
fotoaparát a presvedčí aj inteligentnými funkciami. V prenosnom puzdre
môžete termografickú kameru ľahko prenášať a budete ju mať v prípade
potreby vždy po ruke.
- Veľmi dobrá kvalita obrazu: rozlíšenie IR detektora 160 x 120 meracích
bodov, s integrovanou technológiou testo Super Resolution sa zvyšuje
počet meracích bodov na 320 x 240
- Automatické rozpoznanie teplého aj studeného bodu na obraze
- Inteligentné prepojenie: bezplatná Testo Thermography App môže
lokálne vytvárať správy, odosielať a ukladať ich on-line a mnoho
ďalšieho
- Teplotné rozlíšenie (NETD): < 0,1 ° C
- Integrovaný digitálny fotoaparát
- Inovatívne funkcie, ako je nastavenie stupnice testo Scale Assist pre
podobné termogramy v termografii budov
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- IFOV alarm: definuje vzdialenosť od objektu / veľkosť meracieho miesta
a veľkosť jedného bodu zobrazeného na termograme - takže sa môžete
vyhnúť chybám merania, pretože kamera vidí presne to, čo potrebujete
merať
- Profesionálny software pre vyhodnocovanie termogramov v PC
- Termogramy je možné uložiť ako .bmt alebo JPG, možnosti exportu v
BMP, JPG, PNG, CSV, XLS
Dodávka obsahuje: termografická kamera testo 868 s bezdrôtovým
prenosom BT/ WLAN, USB káblom, sieťový adaptér, Lithium-ion aku
batéria, PRO softvér, 3x ε-terčík, krátky návod, návod, kalibračný
certifikát a kufor

Technické špecifikácie
Parameter

Testo 868

Spektrálny rozsah detektora

7,5 … 14 µm

Merací rozsah

-30...100, 0 +650 °C

Presnosť merania

±2 °C, ± 2%

IR detektor

160 x 120 meracích bodov

Zaostrenie

Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m

Opakovacia frekvencia obrazu

9 Hz

Zorný uhol

34° x 26°

Geometrické rozlíšenie (IFOV)

3,4 mrad

Rozlíšenie s funkciou SuperResolution

320 x 240 meracích bodov

IFOV ( s funkciou SuperResolution)

2,1 mrad

Teplotná citlivosť (NETD)

< 100 mK

Interná pamäť

2,8 GB

Displej

8,9 cm (3,5 ") TFT, QVGA (320 x 240 pixelov)
Vizuálny obraz

Rozlíšenie fotoaparátu

3.1 MP min. zaostrenie od 0,5 m

Konektivita

USB (USB 2.0 Micro B)
BT bezdrôtové spojenie na smartfón/tablet,
Softvér testo Thermography App
BT/WLAN
IFOV – alarm,
e-Assist - Automatické nastavenie emisivity a reflektujúcej
teploty
ScaleAssist – Automatické nastavenie stupnice
Stredný bod,
Rozpoznanie bodu Hot-/Cold,
DT
Videostreaming – cez USB (USB 2.0 Micro B) alebo cez
WLAN a testo Thermography App
Palety: železo, dúha HC, studená-horúca, ČB
nabíjačka akumulátorov, náhradný akumulátor, puzdro,
Testo Ɛ-Marker (10 kusov)

Prednosti

Voliteľné príslušenstvo
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24. Testo 871 termografická kamera
Termografická kamera testo 871 kombinuje vysoké rozlíšenie v
infračervenom pásme s profesionálnym meracím výkonom a
jednoduchou manipuláciou. Ten zaujme detektorom s vysokým počtom
meracích bodov, integrovaným digitálnym fotoaparátom a v
neposlednom rade aj prostredníctvom inovatívnych funkcií. Vďaka App
ponúka termografická kamera testo 871 profesionálne termogramy, ktoré
spĺňajú požiadavky remesiel a priemyslu. V prenosnom puzdre môžete
termografickú kameru ľahko prenášať a budete ju mať v prípade potreby
vždy po ruke.

- Veľmi dobrá kvalita obrazu: rozlíšenie IR detektora 240 x 180 meracích
bodov, s integrovanou technológiou testo Super Resolution sa zvyšuje
počet meracích bodov až na 480 x 360
- Inteligentné spojenie: bezplatná testo Thermography App umožňuje
lokálne vytvárať správy, odosielať a ukladať ich on-line a mnoho
ďalšieho ( napr. smartfóne/tablet ako druhý displej )
- Bezdrôtový prepojenie s meracími prístrojmi testo: teplomer/vlhkomer
Testo 605i alebo multimetra testo 770-3 a (obidva prístroje sa predávajú
samostatne)
- Inovatívne funkcie, ako je testo ScaleAssist a a ɛ-Assist pre podobné,
bezchybné termogramy
- IFOV alarm: definuje vzdialenosť od objektu / veľkosť meracieho miesta
a veľkosť jedného bodu zobrazeného na infračervenom obraze - takže
sa môžete vyhnúť chybám merania, pretože kamera vidí presne to, čo
potrebujete merať
- Profesionálny software pre vyhodnocovanie termogramov v PC
- Termogramy je možné uložiť ako .bmt alebo JPG, možnosti exportu v
BMP, JPG, PNG, CSV, XLS

Dodávka obsahuje : termografická kamera testo 871 s bezdrôtovým
prenosom BT/ WLAN, USB káblom, sieťový adaptér, Lithium-ion aku
batéria, PRO softvér, 3x x ε-terčík, krátky návod, návod, kalibračný
certifikát a kufor
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Technické špecifikácie
Parameter

Testo 871

Spektrálny rozsah detektora

7,5 … 14 µm

Merací rozsah

-30...+100 °C, 0...+650 °C

Presnosť merania

±2 °C, ± 2%

IR detektor

240 x 180 meracích bodov

Zaostrenie

Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m

Opakovacia frekvencia obrazu

9 Hz

Zorný uhol

35° x 26°

Geometrické rozlíšenie (IFOV)

2.6 mrad

Rozlíšenie s funkciou SuperResolution

480 x 360 meracích bodov

IFOV ( s funkciou SuperResolution)

1.6 mrad

Teplotná citlivosť (NETD)

< 90 mK

Interná pamäť

2,8 GB

Displej

8,9 cm (3,5 ") TFT, QVGA (320 x 240 pixelov)
Vizuálny obraz

Rozlíšenie fotoaparátu

3.1 MP min. zaostrenie od 0,5 m

Konektivita

USB (USB 2.0 Micro B)
BT bezdrôtové spojenie na smartfón/tablet,
testo Thermography App
BT/WLAN spojenie
IFOV – alarm,
e-Assist - automatické nastavenie emisivity a reflektujúcej
teploty
ScaleAssist – automatické nastavenie stupnice
Stredný bod,
rozpoznanie Hot-/Cold-bodu,
DT
Videostreaming – cez USB (USB 2.0 Micro B) alebo cez
WLAN a testo Thermography App
Palety: železo, dúha HC, studená-horúca, ČB
Zobrazenie povrchovej vlhkosti – manuálne zadanie
parametrov okolia alebo bezdrôtový prenos meraných
hodnôt z vlhkomera/teplomera testo 605i cez BT (voliteľné
prístroje)
Solárny režim,
Elektro režim: manuálne zadanie I, U alebo výkonu (
meranie možné napr. pomocou multimetra testo 770-3 a
prúdovej sondy),
Možný automatický prenos meraných údajov z multimetra
testo 770-3 cez BT (voliteľné prístroje)
nabíjačka akumulátorov, náhradný akumulátor, puzdro,
Testo Ɛ-Marker (10 kusov)

Prednosti

Voliteľné príslušenstvo
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25. Testo 872 termografická kamera
Chytrá termografia s najvyššou kvalitou snímok.
Termografická kamera testo 872 kombinuje vysoké rozlíšenie v
infračervenom pásme s profesionálnym meracím výkon a jednoduchou
manipuláciou. Kamera zaujme detektorom s vysokým počtom meracích
bodov, integrovaným digitálnym fotoaparátom a v neposlednom rade aj
prostredníctvom inovatívnych funkcií. Vďaka App ponúka termografická
kamera testo 872 profesionálne termogramy, ktoré spĺňajú požiadavky
služieb a priemyslu. V prenosnom puzdre môžete termografickú kameru
ľahko prenášať a budete ju mať v prípade potreby vždy po ruke.
·
Veľmi vysoká kvalita obrazu: rozlíšenie IR detektora 320 x 240
meracích bodov s
integrovanou technológiou testo Super Resolution až 640 x 480
meracích bodov
·
Presné merania: teplotná citlivosť (NETD) < 0,06 ° C
·
Inteligentné spojenie: bezplatná Testo Thermography App
umožňuje lokálne vytvárať správy,
odosielať a ukladať ich on-line a mnoho ďalšieho
·
Bezdrôtový prepojenie s meracími prístrojmi testo:
teplomer/vlhkomer Testo 605i alebo multimetra
testo 770-3 a (obidva prístroje sa predávajú samostatne)
·
Profesionálny software pre vyhodnocovanie termogramov v PC
·
Termogramy je možné uložiť ako .bmt alebo JPG, možnosti
exportu v BMP, JPG, PNG, CSV, XLS
Dodávka obsahuje : termografická kamera testo 872 s bezdrôtovým
prenosom BT/ WLAN, USB káblom, sieťový adaptér, Lithium-ion aku
batéria, PRO softvér, 3x ε-terčík, krátky návod, návod, kalibračný
certifikát a kufor

Technické špecifikácie
Parameter

Testo 872

Spektrálny rozsah detektora

7,5 … 14 µm

Merací rozsah

-30...+650 °C

Presnosť merania

±2 °C, ± 2%

IR detektor

320 x 240 meracích bodov

Zaostrenie

Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m

Opakovacia frekvencia obrazu

9 Hz

Zorný uhol

42° x 30°

Geometrické rozlíšenie (IFOV)

2.3 mrad

Rozlíšenie s funkciou SuperResolution

640 x 480 meracích bodov

IFOV ( s funkciou SuperResolution)

1.3 mrad

Teplotná citlivosť (NETD)

60 mK

Interná pamäť

2,8 GB

Displej

8,9 cm (3,5 „) TFT, QVGA (320 x 240 pixelov)
Vizuálny obraz

Rozlíšenie fotoaparátu

3.1 MP
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Konektivita

Prednosti

Voliteľné príslušenstvo

USB (USB 2.0 Micro B)
Bezdrôtové spojenie na smartfóne/tablet , Testo
Thermography App
BT/WLAN spojenie
IFOV – alarm,
e-Assist – automatické nastavenie emisivity a reflektujúcej
teploty
ScaleAssist – automatické nastavenie stupnice
Stredný bod,
rozpoznanie Hot-/Cold-bodu,
DT
Min/max vo vybranej zóne
Videostreaming – cez USB (USB 2.0 Micro B) alebo cez
WLAN a testo Thermography App
Palety: železo, dúha, dúha HT, studená-horúca, modáčervená, ČB, ČB invertovaná, sépia, Testo, železo HT
Zobrazenie povrchovej vlhkosti – manuálne zadanie
parametrov okolia alebo bezdrôtový prenos meraných
hodnôt z vlhkomera/teplomera testo 605i cez BT (voliteľné
prístroje)
Solárny režim,
Elektro režim manuálne zadanie I, U alebo výkonu ( meranie
možné napr. pomocou multimetra testo 770-3 a prúdovej
sondy),
Možný automatický prenos meraných údajov z multimetra
testo 770-3 cez BT (voliteľné prístroje)
nabíjačka akumulátorov, náhradný akumulátor, puzdro,
Testo Ɛ-Marker (10 kusov)

26. Testo 882 termokamera
Termokamera testo 882 je vhodná na diagnostiku budov ako pomôcka na odhalenie
tepelných strát. Údržba strojov využije širokouhlý objektív a veľké rozlíšenie. Častou
aplikáciou tejto termokamery je tiež kontrola fotovoltických elektrární.

Základné technické parametre:


Rozlíšenie detektora 320x240 obr. bodov (640x480
SuperResolution – možnosť dovybavenia)



Zorný uhol 32°



Teplotná citlivosť menšia než 0,05°C



Funkcia pre zobrazovanie rozloženia povrchovej vlhkosti



Teplotný rozsah: -20 až +350 °C (+550°C – možné dovybaviť)



Digitálny fotoaparát pre ľahkú dokumentáciu



Motorové a manuálne ostrenie

Obsah dodávky:
Termokamera testo 882, vyhodnocovací software, SD karta, USB kábel,
sieťový adaptér, li-iontový akumulátor, adaptér pre montáž na statív,
kvalitný a robustný kufor, slúchadlo s mikrofónom, ochranné puzdro
TopSafe, popruh na rameno
Technické špecifikácie
Rozlíšenie IČ detektora [obr.bod]

320 x 240

Teplotná citlivosť NETD

< 50 mK

Reálny fotoaparát

áno

Merací rozsah [°C]

-20 … +350

www.ites.sk

Možnosť rozšírenia meracieho rozsahu

do +550

Zobrazenie rozloženia povrchovej vlhkosti

áno

Rádiová vlhkostne-teplotná sonda

možné dovybaviť

Druhý objektív (teleobjektív)

nie

Zvukový komentár ku snímkom

áno

Design termokamery

pištoľ

Ostrenie

motorové/manuálne

Detailné technické údaje

na vyžiadanie

Prístroje na meranie vlhkosti + datalogery
Testo 622 hygrometer s meraním atmosferického tlaku
Prístroj testo 622 meria okrem teploty a vlhkosti tiež tlak. Na veľkom,
prehľadnom displeji ukazuje aktuálnu meranú hodnotu, a tiež dátum a
čas. Poskytuje tak prehľadne všetky dôležité hodnoty.


Závesné očko a stojanu možňuje flexibilné umiestnenie na stole
alebo na stene.



Veľký, ideálne čitateľný displej



Presné meranie teploty, vlhkosti a tlaku



Všetky dôležité hodnoty sú viditeľné na prvý pohľad: aktuálne
merané hodnoty, dátum a čas



Kalibrácia a nastavenie meracieho prístroja je možné na mieste
pomocou kalibračného a nastavovacieho softwaru, ktorý je v
dispozícii na objednanie



Nastaviteľná funkcia pripomenutia ďalšej kalibrácie

Dodávka obsahuje:
Testo 622, batéria a výstupný protokol z výroby*
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
-10 … +60 °C

Prevádzková teplota
Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitný vlhkostní senzor, Piezoresistivný tlakový
senzor
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +60 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.4 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 100 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

±2 % rv u +25 °C (10 … 90 % rv)
±3 % rv (zbytek rozsahu)
nie

Možnosť externej sondy

Piezoresistivný tlakový senzor
Merací rozsah (rozlíšenie)

±3 hPa (0.1 hPa)

Presnosť

300 … 1200 hPa

Testo 622 hygrometer
Nový teplomer a vlhkomer testo 623 zobrazuje na veľkom, prehľadnom
displeji aktuálne a predtým namerané hodnoty teploty a vlhkosti. Tak
umožňuje analyzovať aktuálne a predošlé podmienky okolia priamo na
mieste a bez náročného vykonávania analýzy na počítači.


Histogram zobrazuje aktuálne a predtým namerané hodnoty
teploty a vlhkosti



Závesné očko a stojan umožňuje flexibilné umiestnenie na stole
alebo na stene.



Analýza predtým nameraných hodnôt teploty a vlhkosti priamo
na mieste a bez analýzy na počítači.



Všetky dôležité hodnoty sú viditeľné na prvý pohľad: aktuálne a
predtým merané hodnoty, dátum a čas



Veľký, optimálne čitateľný displej

Obsah dodávky:
Testo 623, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-10 … +60 °C

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitný vlhkostní senzor
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +60 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.4 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 100 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

±2 % rv u +25 °C (10 … 90 % rv)
±3 % rv (zbytek rozsahu)
nie

Možnosť externej sondy

Testo 608-H1/H2 vlhkomer
Cenovo dostupný štandardný vlhkomer testo 608-H1 meria priebežne
vlhkosť, teplotu a rosný bod. Presný vlhkomer testo 608-H2 s funkciou
alarmu pomocou LED diódy spoľahlivo hlási prekročenie hraničných
hodnôt.






S výpočtom rosného bodu td a zobrazením hodnôt max. a min.
Vlhkostný senzor odolný proti oroseniu
Vysoká presnosť+/-2 %rv (testo 608-H2)
Sledovanie stavu batérií

Obsah dodávky:
Testo 608 - H1, batéria.
Testo 608-H2, batéria a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
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Technické špecifikácie
Displej

2-riadkový LCD

Typ batérie

9 V článkové

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitný vlhkostní senzor
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie) H1

0 … +50 °C (0.1 °C)

Merací rozsah (rozlíšenie) H2

-10 … +70 °C (0.1 °C)
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie) H1

+10 … 95 % rv (0.1 % rv)

Merací rozsah (rozlíšenie) H2

+2 … 98 % rv (0.1 % rv)

Možnosť externej sondy

nie

Testo 605-H1 termohygrometer
Termohygrometer testo 605-H1 je vďaka svojmu kĺbu použiteľný
obzvlášť flexibilne a komfortne. Displej je možné nahnúť do rôznych
polôh, čo umožňuje optimálne odčítanie nameraných hodnôt.
Dlhodobo stabilný senzor zaručuje korektné výsledky meraní aj po
rokoch. Malý, kompaktný a presný testo 605-H1 meria vlhkosť vzduchu,
teplotu vzduchu a naviac dopočítáva teplotu rosného bodu. Testo 605H1 je ideálny na kontrolu vlhkosti vzduchu v kanáli. Trubica sondy má
dĺžku 125 mm a pomocou držiaku, ktorý je súčasťou dodávky, je možné
ju optimálne v kanále umiestniť. Otočná ochranná krytka naviac chráni
vlhkostný senzor pred nárazom a nečistotou.


Výpočet rosného bodu -20 ... +50 °Ctd



Dlhodobo stabilný vlhkostný senzor Testo



Ideálny nameranie v potrubí



Jednoduché vyčítanie nameraných hodnôt vďaka otočnému
kĺbu



Vlhkosť vzduchu, teplota vzduchu a rosný bod

Obsah dodávky:
Testo 605-H1 a batéria.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-10 … +50 °C

Typ batérie

3 mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitný vlhkostní senzor
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +50 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

+5 … +95 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

±3 % rv

Možnosť externej sondy

nie

Testo 610 vlhkomer a teplomer
Testo 610 meria relatívnu vlhkosť a teplotu vzduchu. Určenie rosného
bodu a Wetbulb (mokrého teplomeru). Ďalšími funkciami sú funkcie Hold
a zobrazenie max - min hodnoty.


Dlhodobo stabilný vlhkostný senzor Testo



Presnosť± 2,5 % rv



Vr. určenia rosného bodu a teploty WetBulb (mokrého
teplomeru)



Funkcia Hold a Max.-/Min. hodnota



Ochranná krytka pre bezpečné uloženie



Puzdro, remienok na zápästia batéria



Podsvietený displej



Vlhkosť a teplota vzduchu

Obsah dodávky:
Testo 610, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na opasok, batéria
a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-10 … +50 °C

Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitný vlhkostní senzor
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +50 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … +100 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

± 2,5 % rv

Možnosť externej sondy

nie

Testo 606-1 vpichový vlhkomer pre drevo a stavebný materiál
Testo 606-1 meria vlhkosť materiálu. Vďaka uloženým vlastnostiam
materiálu pre drevo a stavebný materiál sa vlhkosť zobrazuje priamo vo
váhových percentách.


Presné meranie vlhkosti dreva vďaka uloženým
charakteristikám pre buk, jedľu, modrín, dub, borovicu, javor



Ďalšie charakteristiky sú tu uložené pre stavebné materiály:
cementový náter, betón, sadrové, anhydritové potery,
cementové malty, vápenné malty, tehly



Funkcia Hold pre ľahké odčítanie hodnôt



Podsvietený displej



Self-test funkcia



Ochranná krytka pre bezpečné ukladanie



V dodávke je puzdro a remienok na zápästie

Obsah dodávky:
Testo 606-1, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na
opasok, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: vlhkosť
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-10 … +50 °C

Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

Merací senzor vlhkosti materiálov
Merací senzor vlhkosti materiálov

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 50 % (0,1 %)

Presnosť

±1%

Možnosť externej sondy

nie

Testo 625 teplomer a vlhkomer
Kompaktný prístroj s integrovanou vlhkostnou hlavicou sondy na
meranie vlhkosti a teploty vzduchu. Veľký dvojriadkový displej zobrazuje
vlhkosť, teplotu mokrého teplomeru alebo rosný bod a teplotu. Pri
meraniach na ťažko dostupných miestach sa vlhkostná hlavica sondy
jednoducho zloží a nasunie sa na rukoväť s káblom (príslušenstvo).
Alternatívne je možné prenášať namerané hodnoty bezdrôtovo na väčšie
vzdialenosti od sondy k meraciemu prístroju. Vlhkostná hlavica sondy sa
nasunie na rádiovú rukoväť (príslušenstvo) a testo 625 sa doplní
rádiovým modulom (príslušenstvo).



Zobrazenie teploty a relatívnej vlhkosti / teploty mokrého
teplomeru / rosného bodu



Hodnoty max. / min.



Tlačidlo Hold pre podranie nameranej hodnoty



Podsvietenie displeja



Funkcia Auto-Off (automatického vypnutia)



Ochranné puzdro TopSafe (možnosť)



Patentovaný vlhkostný senzor



2 roky garantovaná dlhodobá stabilita



TopSafe, ochrana prístroja proti nečistotám a nárazu

Dodávka obsahuje:
Testo 625, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť, rýchlosť prúdenia, tlak
Rádiový modul pre merací prístroj, 869.85 MHz FSK
Rukoväť pre násuvnú hlavicu vlhkostnej sondy pre pripojenie k testo 625
vrátane kábla sondy (dĺžka 120 cm)
Nabíjačka pre 9V akumulátor
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-20 … +50 °C

Typ batérie

9V článková baterie, 6F22

Typ sondy/senzora

NTC,Kapacitní vlhkostní senzor,Typ K
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +60 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … +100 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

± 2,5 % rv
Sonda typ K

Merací rozsah (rozlíšenie)

-200 … +1370 °C (0.1 °C)

Možnosť externej sondy

nie

Testo 175 H1 2-kanálový záznamník teploty a vlhkosti
Prístroj testo 175 H1 s dlhodobo stabilným vlhkostným senzorom je
profesionálnym kompaktným záznamníkom pre sledovanie teploty a
relatívnej vlhkosti na pracoviskách a v skladoch. Externý vlhkostný
senzor (krátka sonda) sa v porovnaní so sondami vstavanými v puzdre
vyznačuje rýchlejšou odozvou.
Software ComSoft Basic, ktorý je zdarma, umožňuje rýchle
programovanie záznamníka a tiež jednoduchú analýzu údajov. Prístroj
testo 175 H1 priebežne zaznamenáva teplotu a vlhkosť a v prípade
potreby zobrazuje na displeji vedľa týchto hodnôt tiež rosný bod. To
umožňuje kontrolovať ovzdušie v miestnosti a následne zdôrazniť
nutnosť cieleného vetrania a výmeny vzduchu.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-20 … +55 °C

Pamäť

1 000 000 nameraných hodnôt

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitní vlhkostní senzor,
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-20 … +55 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.4 °C
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … +100 % rv (0.1 % rv)

Presnosť

± 2,0 % rv

Možnosť externej sondy

nie

Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota, vlhkosť
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, vlhkosť
Držiak na stenu
ComSoft profesional 4

Testo 176 P1 - 5 kanálový záznamník tlaku, teploty a vlhkosti
Ak je nutné okolné podmienky veľmi presne a bezpečne dokumentovať,
napríklad v laboratóriách, potom je prístroj testo 176 P1 tým správnym
záznamníkom údajov. Je vybavený vnútorným senzorom absolútneho
tlaku a je možné pripojiť dve externé vlhkostné sondy.


Kontinuálne meranie a dokumentácia absolutného tlaku



Záznam až dvoch dodatočných hodnôt vlhkosti a teploty
súčasne s voliteľne pripojiteľnými sondami



Bezproblémové dlhodobé meranie: veľká kapacita pamäti
pre až 2 milióny nameraných hodnôt, životnosť batérií až 8
rokov



Výber z troch verzií softvéru pre vyhodnocovanie údajov na PC:
software ComSoft Basic k stiahnutiu zdarma

K 5-kanálovému záznamníku testo 176 P1 je možné pripojiť až dve
dodatočné snímače teploty/vlhkosti. Je Vám k dispozícii široká ponuka
snímačov.
Zámok (súčasť dodávky) chráni Váš záznamník teploty a vlhkosti pred
neoprávneným prístupom.
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Komfort a bezpečnosť v každej situácii
Záznamník testo 176 P1 pre absolútny tlak, teplotu a vlhkosť zaručuje
vysoké zabezpečenie údajov a spoľahlivé výsledky meraní na základe
moderných technológií pre merania.
Okrem aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti ukazuje záznamník testo 176
P1 na displeji naviac hodnotu rosného bodu (len ak je pripojený snímač
teploty/vlhkosti). Z displeja je tiež možné ľahko vyčítať nastavené limitné
hodnoty, hodnoty min./max., prekročenie limitných hodnôt a zostávajúcu
kapacitu batérií. Pre získanie rychleho prehľadu nie je teda nutné vyčítať
záznamník do PC.
Vďaka veľkej kapacite pamäte pre 2 milióny nameraných hodnôt a vďaka
životnosti batérií až 8 rokov sa nemusí uskutočňovať vyčítanie
záznamníka tak často, ani pri kratších intervaloch meraní. Užívateľ môže
kedykoľvek sám jednoducho vymeniť batérie (AA).
Programovanie a vyhodnocovanie záznamníka teploty
Pre naprogramovanie a vyčítaní Vášho záznamníka teploty a tiež pre
vyhodnotenie nameraných údajov na počítači máte na výber medzi
troma verziami softvéru:


Software ComSoft Basic – zdarma k stiahnutiu –
pre rýchle naprogramovanie záznamníka teploty a
jednoduchú analýzu údajov



Software ComSoft Professional – voliteľné na objednanie –
ponúka rôzne možnosti detailného vyhodnotenia teploty



Software ComSoft CFR 21 Part 11 – voliteľne na objednanie –
optimálne pre špeciálne požiadavky podľa CFR 21 Part 11 v
oblasti liečiv

Pozor: Naprogramovanie záznamníka je možné len pomocou USB
kábla, ktorý nie je obsahom dodávky. Prenos nameraných hodnôt do
počítača môže prebehnúť rovnako cez USB kábel, avšak voliteľne tiež
pomocou SD karty. Kábel aj kartu si môžete priobjednať ako voliteľné
príslušenstvo.
Obsah dodávky:
5-kanálový záznamník testo 176 P1 so zabudovaným tlakovým
senzorom (absolútny tlak) a externým senzorom (NTC/kapacitný
vlhkostný senzor), vrátane nástenného držiaka, batérií a výstupného
protokolu z výroby.*
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota
Prvotná ISO kalibrácia: teplota
Držiak na stenu
ComSoft profesional 4
USB kábel
Vlhkostná teplotná sonda 4 mm/12 mm

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-20 … +70 °C

Pamäť

2 000 000 nameraných hodnôt

Typ batérie

1 x Lithium (TLH-5903)

Typ sondy/senzora

NTC, Kapacitní vlhkostní senzor, senzor absolútneho tlaku
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-20 … +70 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (zvyšok rozsahu)
Kapacitný vlhkostný senzor

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 ... 100 % rv*
Nie je vhodný pre kondenzujúcu atmosféru. Pre kontinuálne
použitie vo vysokej vlhkosti (>80 %rv pri ≤30 °C pre >12
hod., >60 %rv pri >30 °C pre >12 hod.)
závisí od zvoleného snímača

Presnosť

Absolútny tlak
Merací rozsah (rozlíšenie)

600 … 1 100 mbar (±3 mbar )

Presnosť

1 mbar

Povinná externá sonda

áno

Možnosť externej sondy

áno

Prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
Testo 405 termický anometer
Testo 405 je termický anemometer, vrátane výsuvného teleskopu (max.
dĺžka vysunutia 300 mm). Umožňuje meranie prúdenia vzduchu,
objemového prietoku a teploty.


Výpočet objemového prietoku do 99 990 m3/hod.



Meranie teploty



Ideálny n ameranie v potrubí



Jednoduché odčítanie nameraných hodnôt vďaka flexibilnému
kĺbu



Výsuvný teleskop až 300 mm



Ochrana senzora otočnou ochrannou krytkou, dĺžka teleskopu
300 mm

Obsah dodávky:
Testo 405, gumová priechodka a batéria (v prístroji).
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Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, rýchlosť prúdenia, tlak
Technicé špecifikácie
Prevádzková teplota

0 … +50 °C

Typ batérie

3 mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

NTC, Termo
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-20 … +50 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C
Termo

Merací rozsah
Presnosť
Možnosť externej sondy

0 … 5 m/s (-20 … 0 °C)
0 … 10 m/s (0 … +50 °C)
±(0.1 m/s + 5% z nam.hodn.) (0 … +2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% z nam.hodn.) (zbytek rozsahu)
nie

Testo 401 vrtuľkový anemometer
Testo 410-1 meria rýchlosť prúdenia vzduchu a jeho teplotu. Vďaka
integrovanej vrtuľkovej sonde s priemerom 40 mm je to ideálny prístroj
vreckového formátu pre rýchle meranie na mieste výstupu. Časové
priemerovanie je možné. Testo 410-2 mernia popri rýchlosti vzduchu a
jeho teploty tiež vlhkosť. Patentovaný vlhkostný senzor Testo zaručuje
precízne výsledky.


Anemometer s meraním teploty



Výpočet strednej hodnoty



Integrované meranie pomocou vrtuľkovej sondy s
priemerom40mm



Časové priemerovanie



Funkcie Hold a Max.-/Min. hodnoty



Windchill ® pre výpočet vnímanej teploty



Podsvietený displej



Ochranná krytka pre bezpečné uloženie



Vrátane remienka na ruku a puzdra na opasok

Obsah dodávky:
Testo 410-2, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na opasok,
batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, rýchlosť prúdenia, tlak
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-10 … +50 °C

Typ batérie

mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

NTC, Vrtuľka
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-10 … +50 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C
Vrtuľka

Merací rozsah (rozlíšenie)

0.4 … 20 m/s (0.1 m/s)

Presnosť

±(0.2 m/s + 2% z nam.hodn.)

Možnosť externej sondy

nie

Testo 425 termický anemometer
Kompaktný anemometer testo 425 s pevne pripojenou termickou sondou
prúdenia (priemer hlavy sondy 7,5 mm) vr. teleskopu. Objemový prietok sa
zobrazuje priamo na displeji. Presný výpočet objemového prietoku prebieha na
základe komfortného zadania plochy kanálu. Ďalej je možné prepínať na
aktuálnu meranú hodnotu teploty. Výpočet časovej a bodovej strednej hodnoty
poskytuje informáciu o priemernej nameranej hodnote objemového prietoku,
rýchlosti prúdenia a teploty. Takisto môžu byť zobrazované hodnoty MIN/MAX.
Funkcia Hold umožňuje podržanie aktuálnej nameranej hodnoty na displeji.


Meranie teploty, prúdenia a objemového prietoku



Výpočet bodovej a časovej strednej hodnoty



Hodnoty max. / min.



Tlačidlo Hold pre podržanie nameranej hodnoty



Podsvietenie displeja



Funkcie Auto-Off



TopSafe, ochrana prístroja pred nečistotami a nárazom

Dodávka obsahuje:
Testo 425, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Prvotná akreditovaná kalibrácia: teplota
Prvotná ISO kalibrácia: teplota, rýchlosť prúdenia, tlak
Nabíjačka pre akumulátor 9V
Brašňa pre merací prístroj a sondu

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list
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Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

-20 … +50 °C

Typ batérie

9V článková baterie, 6F22

Typ sondy/senzora

NTC, Termo
NTC sonda

Merací rozsah (rozlíšenie)

-20 … +70 °C (0.1 °C)

Presnosť

±0.5 °C (0 … +60 °C)
±0.7 °C (zbytek rozsahu)±0.5 °C
Termo

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … +20 m/s (0.01 m/s)

Presnosť

±(0.03 m/s +5% z nam.hodn.)

Možnosť externej sondy

nie

Testo 435-1 multifunkčný merací prístroj
Merací prístroj na posudzovanie kvality okolného vzduchu a na zaregulovanie
a kontrolu vzduchotechnických zariadení.
Prístroj testo 435-1 je cenovo výhodný vstup do meracej techniky v oblasti
klimatizácie.
Nová sonda IAQ meria obsah CO2, teplotu a vlhkosť vzduchu, teda kvalitu
vzduchu v miestnosti. U termickej sondy je meranie teploty a vlhkosti
integrované. Naviac je možné pripojiť ďalšie teplotné čidlá. Bezdrôtovo, tzn.
využitím prenosu nameraných údajov rádiovým signálom, je možné na displeji
prístroja prehľadne zobraziť namerané hodnoty až 3 teplotných sond.
Dokumentácia nameraných hodnôt prebieha na mieste pomocou tlačiarne
protokolov Testo.
Základné technické parametre:


Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnôt min., max.
a priemernej hodnoty



Podsvietený displej

Aplikácie:


Meranie kvality vnútorného prostredia (CO2)



Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí pomocou
termického a vrtuľkového anemometra



Meranie sálavého tepla



Meranie na vyústkách



Meranie CO

Obsah dodávky:
testo 435-1,PC software, USB kábel, vrátane výstupného protokolu z výroby* a batérie
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.
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Prístroje na meranie tlaku (TESTO)
Testo 510 SET diferenčný tlakomer
Diferenčný tlakomer - ideálny na meranie tlaku v rozsahu 0 .. 100 hPa.
Na presné meranie je meranie diferenčného tlaku teplotne
kompenzované. Namerané hodnoty môžu byť zobrazené v Pascaloch v
celom rozsahu merania. Magnety na zadnej strane prístroja umožňujú
prácu oboma rukami.


Presnosť: ± 0,03 hPa (0 ... 12:30 hPa) / ± 0,05 hPa (0,31 ...
1,00 hPa)



Kompenzácia teploty



Magnety na zadnej strane prístroja umožňujú prácu oboma
rukami



Meranie prietoku trubicou (Pitotova trubica nie je súčasťou
balenia)



Kompenzácia hustoty vzduchu



Ochranný kryt pre bezpečné uloženie



Vrátane remienku na ruku a držiaku na opasok



Podsvietený displej



Voliteľné jednotky: hPa, mbar, Pa mmH2O, mmHg, inH2O,
inHg, psi, m/s, fpm

Obsah dodávky:
Testo 510, hadičky, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na
opasok, batéria a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list

Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

0 … +50 °C

Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AA

Typ sondy/senzora

Diferenčný tlak
Diferenčný tlak

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 100 hPa (0.01 hPa)

Presnosť

±0.03 hPa (0 … 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 … 1.00 hPa)
±(0.1 hPa + 1.5 %z nam.hodn.) (1.01 … 100 hPa)
nie

Možnosť externej sondy
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Testo 511 tlakomer absolútneho tlaku
Testo 511 meria absolútny tlak s presnosťou + / -3 hPa. Zadaním
nadmorskej výšky miesta merania bude prepočítaný barometrický tlak.
Okrem toho je možné meranie nadmorskej výšky medzi dvoma bodmi.
Meria absolútny tlak, napr. pre kompenzáciu absolútneho tlaku pri
meraní rýchlosti prúdenia Pitotovou trubicou


Výpočet barometrického tlaku vzduchu



Meranie barometrickej výšky



Presnosť± 3 hPa



Ochranný kryt pre bezpečné uloženie



Vrátane remienka na ruku a držiaku na opasok



Podsvietený displej



8 prepínateľných tlak. jednotiek: hPa, mbar, Pa, mm H2O, mm
Hg, inH2O, inHg, psi

Obsah dodávky:
Testo 511, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na opasok, batéria
a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list

Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

0 … +50 °C

Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AA

Typ sondy/senzora

Absolútny tlak
Absolútny tlak

Merací rozsah (rozlíšenie)

300 … 1200 hPa (0.01 hPa)

Presnosť

±0.03 hPa

Možnosť externej sondy

nie
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Testo 512 tlakomer 0...2000 hPa
Diferenčný tlakomer testo 512 je k dispozícii v štyroch rôzných
prevedeniach: táto varianta s meracím rozsahom 0…20 hPa je ideálna
na meranie diferenčného tlaku na filtroch, bez možnosti merania
prúdenia vzduchu a Pascalov.


Na výber je 8 jednotiek tlaku: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg,
psi, inch H2O, inch Hg



Integrovaná kompenzácia hustoty



Podsvietený displej, zobrazenie hodnôt min. / max.,
funkcia Hold

Tlmenie pre určenie strednej hodnoty je možné individuálne
naprogramovať, kompenzácia hustoty je už integrovaná.
U meranej veličiny tlak máte na výber 8 jednotiek: kPa, hPa, Pa, mm
H2O, mmHg, psi, inch H2O a inch Hg.
Obsah dodávky:
Testo 512 (merací rozsah 0 až 2000 hPa), batéria a výstupný protokol z
výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
nabíjačka, tlačiareň protokolov, príručná brašňa, silikónová hadička (5 m)
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list
Technické špecifikácie
Prevádzková teplota

0 … +60 °C

Typ batérie

9V článková batéria, 6F22

Typ sondy/senzora

Vstavaný tlakový senzor
Diferenčný tlak

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 2000 hPa (0.5% z konc.hodn.)

Presnosť

0.1 hPa

Možnosť externej sondy

nie
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Meracie prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
Testo 316 detektor plynu s ochranou Ex
Detekcia miesta úniku v plynovodoch a inštaláciách vo vnútorných a
vonkajších priestoroch.
Podľa poučenia DVGW G 465-4 je ochrana Ex nevyhnutná v oblastiach,
v ktorých sa tvoria, alebo sa dajú očakávať výbušné zmesi plynu /
vzduchu. Prístroj testo 316-Ex zodpovedajúci smernici 94/9/EG (ATEX)
je viacoborový prístroj pre vyhľadávanie plynov pre typy plynu metán,
propán a vodík. Koncentrácie plynov sú merané polovodičovým
senzorom v ppm a sú zobrazované na displeji s rozlíšením 1 ppm.



Ohybná sonda pre ťažko dostupné miesta



Rozlíšenie na displeji 1 ppm



Potlačenie zobrazenia pre komfortné určenie miesta úniku



V zhode s 94/9/EG (ATEX)

Obsah dodávky:
Detektor testo 316-Ex, vrátane batérií, kufra, imbusového kľúča
Technické špecifikácie
Merací rozsah Metán

0 ppm ... 2,5 obj. % CH4

Merací rozsah Propán

0 ppm ... 1,0 obj. % C3H8

Merací rozsah Vodík

0 ppm ... 2,0 obj. % H2

Spodný prah - rozlíšiteľnosti

1 ppm

Rozlíšenie

1 ppm / 0,1 obj. %

Zobrazenie ppm

áno

Typ detekovaného plynu

Metan (CH4),Propan (C3H8),Vodík (H2)

Ostatné

rytí IP54,Směrnice EU 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG
,ochrana EX II 2G EEx ib IIC T1 (Ex zóna 1)
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Testo 317 detektor spätného ťahu
Detektor spätného ťahu testo 317-1 spoľahlivo detekuje unikajúce
spaliny. Ručný prístroj okamžite vydá optický a akustický alarm. Tak nie
je potrebný vizuálny kontakt s meracím prístrojom. Ohybná sonda
umožňuje použitie aj vo veľmi stiesnenom priestore.



Bezpečné zistenie unikajúcich spalín



Ohybná meracia sonda preťažko dostupné miesta



Akustický a optický alarm

Obsah balenia:
testo 317-1, detektor spätného ťahu s ohybnou sondou, vrátane batérie.

Testo 317-2 detektor úniku plynu
Veľmi ergonomický prístroj na vyhľadávanie úniku plynu pre rýchlu
kontrolu plynovodných prípojok s optickým stĺpcovým displejom.



Optický stĺpcový displej



Vlastný test senzora po zapnutí



Stúpajúci tón alarmu pri narastajúcej koncentrácii plynu



Dlhý tón pri prekročení prahu alarmu



Akustické potvrdenie pripravenosti k meraniu



Kontrola batérie s optickým zobrazením

Obsah dodávky:
Detektor úniku plynu testo 317-2 vrátane ochranného puzdra a pútka,
2ks batérií

Technické špecifikácie
Merací rozsah Metán

0 ... 20.000 ppm CH4

Merací rozsah Propán

0 ... 10.000 C3H8

Spodný prah - rozlíšiteľnosti

10 000 ppm CH4 5000 ppm CH4 (20% UEG)

1. hladina alarmu

10 000 ppm CH4 5000 ppm CH4 (20% UEG)

2. hladina alarmu

od 10.000 ppm CH4 (LED-dióda svieti na červeno)

Rozlíšenie

1 ppm / 0,1 obj. %

Zobrazenie ppm

nie

Typ detekovaného plynu

Metan (CH4),Propan (C3H8)

Ostatné

akustický generátor signálu
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Testo 317-3 vreckový detektor CO
CO-monitor testo 317-3 zisťuje výskyt kysličníka uhoľnatého v okolitom
vzduchu a varuje užívateľa ako opticky, tak aj akusticky pred
nebezpečnými koncentráciami plynu, napr. pri inštalačných a
údržbárskych prácach na plynových kotloch.



3 roky záruka na senzor CO



Bez nulovacej fázy, prístroj je pripravený k okamžitému použitiu



Nastaviteľná hranica alarmu



Nulovanie CO na mieste merania

Obsah dodávky:
Monitor CO testo 317-3, vrátane koženého puzdra, slúchadla a nosného
pútka

Technické špecifikácie
Typ detekovaného plynu

CO

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 ... +1999 ppm (1 ppm)

Presnosť

Typ batérie

±10 ppm (0 ... +99 ppm)
±10 % (+100 ... +499 ppm)
±20 % ( >+500 ppm)
2 mikrotužkové baterie AAA150 h (při vypnutém bzučáku)

Čas odozvy

40 s

Testo 315-3 analyzátor CO/CO2
Pre rýchle, presné meranie oxidu uhoľnatého (CO) a oxidu uhličitého
(CO2) podľa DIN EN 50543: prístroj na meranie CO, CO2 v okolí
testo 315-3 sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, robustným
prevedením a dlhodobou kvalitou.
Špičková technika, jednoduchá manipulácia, robustné
prevedenie: prístroj na meranie CO, CO2 v okolí testo 315-3. Merajte
s ním paralelne oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2) v okolí
vykurovacích zariadení a vzduchových vyústok. Výsledky merania
môžete odčítať priamo na digitálnom displeji. Pri prekročení limitných
hodnôt – je možné ich ľubovoľne nadefinovať – vydáva prístroj ako
optický, tak aj akustický alarm.
Chytro koncipovaný prístroj s lithiovým polymerovým akumulátorom
sa nezávisle stará o energeticky úspornú prevádzku: ak nie je
používaný, automaticky sa vypne.
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Veľmi presný, elektrochemický senzor CO, nárazuvzdorný
infračervený senzor CO2/CO2



Optický a akustický alarm pri prekročení limitnej hodnoty –
limitné hodnoty sú ľubovoľne zadefinovateľné



Robustné prevedenie



Schválené TÜV podľa DIN EN 50543 merania

Obsah dodávky:
Prístroj na meranie CO/CO2 v okolí testo 315-3 vrátane sieťového USB
zdroja a protokolu z výroby*
Voliteľné príslušenstvo:
Sieťový adaptér + USB adaptér
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrólogii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.

Technické špecifikácie
CO
Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 100 ppm (0,5 ppm)

Presnosť ±1 digit

±3 ppm (0 … 20 ppm) ±5 ppm (>20 ppm)
CO2

Merací rozsah (rozlíšenie)

0 … 10.000 ppm (10 ppm)

Presnosť ±1 digit

±300 ppm (0 … 4.000 ppm) ±8% z nam.hodn. (4.000 …
6.000 ppm) ±500 ppm (6.000 … 10.000 ppm)
nie

Povinná externá sonda/možnosť externej sondy
Typ sondy/senzora

Infračervené meranie CO2, Typ K,Elektrochemické meranie
CO, Typ K (NiCr-Ni)

Testo 535 CO2 detektor
testo 535, presný prístroj na meranie CO2 na kontrolu kvality vzduchu v
miestnosti. Zlá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch spôsobená
vysokou koncentráciou CO2 (viac než 1000 ppm) môže viesť k únave,
zlému sústredeniu a ďalej až k ochoreniam (pod heslom: Sick Building
Syndrome SBS).



Dlhodobé sledovanie vytvorením maximálnej a strednej hodnoty



Dlhodobo stabilný 2 -kanálový infračervený senzor



Vysoká presnosť, vysoká spoľahlivosť



Nie je potrebná periodická kalibrácia

Dodávka obsahuje:
Testo 535, batéria a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list
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Testo 540 meranie intenzity svetla
Senzor prístroja testo 540 je prispôsobený spektrálnej citlivosti oka. Tým
je testo 540 ideálny na merania intenzity osvetlenia. Funkcia Hold
umožňuje komfortné odčítanie nameranej hodnoty. Hodnoty max. a min.
sa zobrazia stlačením tlačidla. Testo 540 je veľmi ergonomický, malý a
ľahko sa obsluhuje.



Hold funkcia a hodnoty Max / min.



Ochranná krytka pre bezpečné uloženie



Remienok na ruku a puzdro na opasok



Senzor je prispôsobený spektrálnej citlivosti oka



Podsvietený displej

Obsah dodávky:
Testo 540, remienok na ruku, krytka displeja, puzdro na opasok, batéria
a výstupný protokol z výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list

Technické špecifikácie
Typ batérie

2 mikrotužkové batérie AAA

Typ sondy/senzora

Intenzita osvetlenia
Intenzita osvetlenia (Lux)

Merací rozsah

0 … 99.999 Lux

Presnosť

± 3 Lux o. 3 % z nam.hodn. (v porovnaní s referenciou)

Rozlíšenie

1 Lux (0 … 19.999 Lux)
10 Lux (zbytek rozsahu)
Nie

Možnosť externej sondy

Testo 545 komfortný prevádzkový luxometer
S luxmetrom testo 545 zmeriate intenzitu osvetlenia na pracoviskách
rýchlo a spoľahlivo. V prípade potreby uložíte výsledky pre každé
meracie miesto. Luxmeter testo 545 s pevne pripojenou sondou je
expertom na svetlo od firmy Testo: luxmeter pre umelé a prirodzené
svetlo spoľahlivo meria intenzitu osvetlenia na pracoviskách, v
kanceláriách, nemocniciach a školách. Voliteľný počítačový softvér
vytvorí z hodnôt intenzity osvetlenia svetelný profil.
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Meria intenzitu osvetlenia presne v jednotkách lux



Veľká kapacita pamäte pre až 3 000 nameraných údajov



Možnosť vytvorenia bodových alebo časových priemerov



Správa meracích miest s voliteľným softvérom: na výber až 99
meracích miest

Obsah dodávky:
Testo 545 s pevne pripojenou sondou, batéria a výstupný protokol z
výroby*.
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list
Technické špecifikácie
Typ batérie

9V článková batéria

Typ sondy/senzora

Osvetlenie (LUX)
Intenzita osvetlenia (Lux)

Merací rozsah

0 … 100 000 Lux

Rozlíšenie

1 Lux (0 … +32000 Lux) 10 Lux (0 … +100000 Lux)

Možnosť externej sondy

Nie

Testo 815 hlukomer
Ideálny prístroj pre každodennú prácu. Nech už ide o klimatizačnú alebo
vykurovaciu techniku, hluk z diskoték, meranie hlučnosti strojov alebo
hluku zo spaľovacích zariadení, testo 815 je ideálnym partnerom.
Vyhodnotenie frekvencie podľa krivky A a C.


Pamäť pre hodnotu max./min.



Vstavané šrouby na statív (1/4")



Prepínateľné časové vyhodnotenie FAST / SLOW



Vyhodnotenie frekvencie



Aktuálna meraná hodnota



Časové vyhodnotenie



Čiastočný merací rozsah

Obsah dodávky:
Testo 815, batéria a výstupný protokol z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Kalibrátor hlukomeru (pre pravidelnú kalibráciu prístrojov testo 815, testo
816)
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ batérie

9V článková batéria

Typ sondy/senzora

Hluk
Hluk

Merací rozsah (rozlíšenie)

+32 … +130 dB (0.1 dB)

Presnosť

±1.0 dB

Testo 816 hlukomer s AC/DC výstupom
Hlukomer testo 816 je ideálny prístroj pre znalcov, meranie na
pracoviskách a pre meranie hluku v priemysle a v okolí. Tlačidlom
Fast/Slow je možné nastaviť dobu merania 1s poprípade 125 ms, aby
bolo možné lepšie posúdiť zdroj hluku. Takisto hodnotenie frekvencie je
možné stlačením tlačidla zmeniť z charakteristiky A na C. Charakteristika
A pritom zodpovedá akustickému tlaku vnímanému ľudským uchom,
pričom charakteristika C dokáže vyhodnotiť aj nízkofrekvenčný podiel
hluku.


Hodnotenie hluku podľa frekvenčných charakteristík A a C



Jednoduchá justáž



Ukladanie maximálnej a minimálnej hodnoty



Prepínateľné časové hodnotenie Fast / Slow



Automatické prepínanie rozsahu



Stĺpcový graf na displeji



Výstup AC a DC pre pripojenie k Ďalším prístrojom

Obsah dodávky:
Hlukomer testo 816, vr. mikrofónu, ochrany proti vetru, batérie,
konektoru analógového výstupu 3,5 mm v praktickom kufri a výstupný
protokol z výroby*.

Voliteľné príslušenstvo:
Kalibrátor hlukomeru (pre pravidelnú kalibráciu prístrojov testo 815, testo
816)
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ batérie

9V článková batéria

Typ sondy/senzora

Hluk
Hluk

Merací rozsah (rozlíšenie)

+32 … +130 dB (0.1 dB)

Frekvenčný rozsah

31,5 Hz … 8 kHz

Presnosť

±1.0 dB

Testo 816 hlukomer s integrovanou pamäťou
Prístroj testo 816-1 je optimálny na meranie hluku na pracoviskách, v
priemyselných a výrobných halách a na verejných miestach. Svojou
funkčnosťou spĺňa testo 816-1 všetky požiadavky na meranie hluku v
zhode s normou IEC 61672-1 triedy 2. Stlačením tlačídla je možné
prepnúť zo Slow (1 s) na Fast (125 ms), alebo prepínať medzi
vyhodnotením frekvencie z krivky A na krivku C. Integrovaná pamäť
umožňuje uložiť v prístroji viac ako 30 000 nameraných hodnôt; tie je
možné spravovať pomocou softwaru, ktorý je súčasťou dodávky.
Najvyššiu presnosť dosiahnete kalibráciou pomocou voliteľného
kalibrátoru hluku a príslušenstva, s ktorým je možné prístroj testo 816-1
na mieste merania prekalibrovať.


Meranie hluku podľa IEC 61672-1 trieda 2 a ANSI S1.4 Typ 2



Vyhodnotenie frekvencie podľa krivky A a C



Integrovaná pamät na až 31.000 nameraných hodnôt



Software na správu údajov a dlhodobé meranie



Prepínateľné časové hodnotenie Fast/Slow



Zobrazenie stĺpcovým diagramom



Podsvietený displej



Výstup AC a DC na pripojenie ďalších prístrojov

Obsah balenia:
testo 816-1, hlukomer vrátane mikrofónu, ochrany proti vetru,
počítačového softwaru, prepojovacieho kábla, návodu na použitie na CD,
baterií, systémového kufríka a výstupného protokolu z výroby*.
Voliteľné príslušenstvo:
Kalibrátor hlukomeru (pre pravidelnú kalibráciu prístrojov testo 815, testo
816)
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
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Technické špecifikácie
Typ batérie

4 x mikrotužkové batérie AA

Typ sondy/senzora

Hluk

Pamäť

cca 31 000 meraní
Hluk

Merací rozsah (rozlíšenie)

+30 … +130 dB (0.1 dB)

Frekvenčný rozsah

0 Hz...8 kHz

Presnosť

±1.4 dB

Meracie prístroje na analýzu spalín
Testo 308 prístroj na meranie sadzového čísla
Rýchle, jednoduché meranie sadzového čísla: zoznámte sa s testo 308.
Namiesto manuálneho alebo poloautomatického merania tu využijete
technický pokrok: prístroj nameranie sadzového čísla meria sadzové číslo
digitálne a zjednodušuje tak dokumentáciu.


Plne automatické meranie sadzového čísla



Užívateľsky príjemná navigácia v menu, prehľadný displej s
podsvietením pomocou LED diód, jednoduchá výmena rolky s
filtrom



Schválené TÜV



Voliteľne možnosť priamej tlače výsledkov merania

Podľa DIN 51402 časť 1 je sadzové číslo u olejových zariadení s
odparovacími a žltými horákmi obmedzené na stupeň 1, príp. 2 a v
zásade platí: čím menej sadzí, tým lepšie spaľovanie olejového kotla.
Preto patrí meranie sadzového čísla k základným úlohám vo vykurovacej
technike.
Obsah dodávky:
Prístroj na meranie sadzového čísla testo 308 vrátane akubatérie a
kalibračného protokolu z výroby.*
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení
sa nejedná o kalibračný list.
Technické špecifikácie
Typ batérie

lithium-ionový akumulátor, 2600 mA

Typ sondy/senzora

fotodióda

Displej

segmentový displej s LED podsvietením
Fotodióda

Merací rozsah (rozlíšenie)

0....6 (0,1)

Presnosť

±0,2
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Testo 310 analyzátor spalín set
Nové testo 310 kombinuje jednoduché funkcie s vysokou presnosťou
merania,a preto sa perfektne hodí pre všetky základné merania u
vykurovacích zariadení (spaliny, ťah, CO v okolí, tlak). Dlhá doba
prevádzky akumulátorov s výdržou až desať hodín zaručuje vysokú
disponibilitu. Jednoduchá manipulácia a kompaktný design z neho robí
robustný nástroj pre každodenné použitie. Pomocou tlačiarne spolu s
infračerveným rozhraním, špeciálne navrhnutým pre testo 310, vytvoríte
jednoducho na mieste merania prehľadné protokoly.
Technické údaje na vyžiadanie!!!

Dodávka obsahuje:
Testo 310, set analyzátora spalín, vr. sondy 180 mm s kónusom
silikónovej hadičky na meranie tlaku ,filtre nečistôt 5ks, náhradné tlakové
zátky 5ks,sieťový adaptér.

Testo 320 BASIC analyzátor spalín set
Testo 320 BASIC je prvý analyzátor spalín testo s obslužným menu v
slovenčine. Je to Váš spoľahlivý partner pre inštaláciu a údržbu
vykurovacích systémov. Ponúka všetky základné funkcie na analýzu
spalín, meranie komínového ťahu a diferenčného tlaku. Štandardizované
menu obsluhy umožňuje mimoriadne jednoduchú obsluhu aj technikom,
ktorí tento prístroj nepoužívajú každý deň. Okrem toho Vás analyzátor
testo 320 basic osloví svojim farebným displejom s vysokým rozlišením,
užívateľom vymeniteľnými senzormi, dvojročnou zárukou a konkurenčne
nedosiahnuteľným pomerom cena
a výkon.
Prístroj testo 320 basic je veľmi robustný a manipulácia s ním je
ergonomická a zároveň má pekný tvar. Jeho profesionálny dizajn
zdôrazní Vašu kompetentnosť. Kryt prístroja má pevný magnet na
jednoduché upevnenie na konštrukciu kotla.
Má zabudovaný zásobník kondenzátu s pohodlnýmvyprázdnením.
Široká ponuka sond a snímačov rozširuje jeho využitie. Testo 320 basic
má pre merané veličiny O2, CO,teplota a tlak certifikát TÜV podľa EN
50379, časť 1-3. Disponuje komunikačným rozhraním USB a IRDA.
Vyhodnotenie meraných hodnôt je možné s programom Excel tool na
vyhodnotenie plynových zariadení v budovách (tento bezplatne).
Technické údaje na vyžiadanie!!!
Dodávka obsahuje
testo 320 BASIC vrátane akubatérie a výstupného protokolu z výroby na
meranie O2, CO, hPa a °C; sieťový adaptér 5V 1A a USB kábel;
základný systémový kufor testo 320, plynovú sondu 180 mm, d=6 mm+
USB flash disk, vyhodnocovací softvér Exceltool a záslepky meracieho
okruhu;
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Testo 350 priemyselný analyzátor spalín
Prenosný a flexibilný merací systém so širokým uplatnením v oblasti meraní
spalín s odnímateľnou riadiacou jednotkou na ovládanie aj niekoľkých
analyzačných boxov a veľkým grafickým farebným displejom. Vlastný
analyzačný box má robustný design s uzavretým plášťom vytvárajúcim
odolnosť voči nárazom a nečistotám. Tento pokročilý analyzátor je možné
použiť na:
• zoradenie všetkých typov priemyselných horákov
• meranie koncentrácií spalín po dlhší časový úsek
• meranie atmosféry vo všetkých typoch pecí
• údržba stacionárnych motorov a kogeneračných jednotiek
• meranie tlaku, rýchlosti prúdenia prívodného vzduchu aj spalín
Analyzátor spalín testo 350 Vám rádi navrhneme na mieru. Vďaka
vysokej konfigurovateľnosti a veľkému výberu príslušenstva tak
môžete získať nástroj presne podľa Vašich požiadaviek!!!

DETEKTORY PLYNOV
Microtector II G450 Viaczložkový detektor až 4-plynov
Tento robustný detektor umožňuje detegovať až 4 plyny súčasne: kyslík
(O2), sírovodík (H2S), oxid uhoľnatý (CO) a horľavé plyny (CH4). Bol
vyvinutý špeciálne pre ochranu osôb pred rizikami nebezpečných plynov
a zvyčajne sa nosí na pracovnom odeve. Veľký, farebný grafický displej
umožňuje jasné odčítanie všetkých údajov. Displej je možné otočiť o 180
° jednoduchým stlačením tlačidla - to umožňuje aby merané hodnoty boli
ľahko čitateľné, aj keď je detektor pripnutý na opasku. Funkcia zoom
umožňuje jednoduché čítanie hodnôt jednotlivých meraní a zobrazí
ďalšie informácie o vybranom plyne. Nosenie je hands free pre
maximálnu bezpečnosť. G450 je certifikovaný podľa EN 60079-29-1
(prevádzka horľavých plynov) EN 50104 (kyslík), EN 45544-1 (toxické
plyny) a EN 45544-2 (toxické plyny).

Microtector II G450 je prvý detektor plyn, ktorý bol ocenený známym "red
dot design award". Red Dot je skratka pre vysokú kvalitu dizajnu,
rovnako ako stupeň inovácie, trvanlivosti, funkčnosti a garantuje kvalitu.

Inovatívny alarm
Microtector II G450 poskytuje zvukový, optický a vibračný alarm pre
nebezpečné plyny. Displej celkom zmení farbu ako semafor zo zelenej
cez oranžovú na červenú a zaisťuje bezpečné varovanie o prekročení
prahu nastavených alarmov. Intenzívne blikajúce LED diódy zaisťujú
zvýšenú bezpečnosť. Extrémne hlasný zvukový alarm varuje aj v
hlučnom prostredí, ako sú strojovne.



Malý, ľahký a spoľahlivý



Pre kyslík (O2), sírovodík (H2S), oxidu uhoľnatý (CO) a horľavé

plyny (CH4)
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Inovatívny optický alarm systém s farebným displejom a
svetelnou blikajúcou LED



Mimoriadne hlasný zvukový alarm 103 dB (A) pre optimálnu
ochranu osôb



Displej flip-flop s funkciou zoom



Dlhá doba prevádzky až 30 hodín



Robustné vodotesné puzdro (IP67)



Pripojiteľné motorizované čerpadlo s vlastným nezávislým
napájaním (voliteľné)



Dokovacia stanica pre rýchle a jednoduché vykonanie bumptestu a nastavenie, nabíjanie a dokumentácie (voliteľné)

Možnosti napájania
Napájanie je zabezpečené pomocou NiMH akumulátora
alebo alkalických batérií. V závislosti od frekvencie a
dĺžky trvania alarmu je prevádzková doba detektora až
30 hodín. NiMH blok batérií s LED svietidlom
certifikovaným do Ex umožňujú využiť prístroj aj ako
baterku. Batérie NiMH možno plne nabiť pomocou dropin nabíjačky (voliteľné príslušenstvo). Ďalšie možnosti
dobíjania sú inteligentné nabíjacie krytky a dokovacia
stanica pre nabíjačku vozidla.
Inteligentná nabíjacia krytka umožňuje nabíjanie,
kalibráciu, prenos údajov do PC. Je vhodná pre detektor
plynu GfG G450 a G460 bez čerpadla.
Pre prevádzku jedného alebo viacerých detektorov sú
potrebné:
- Konektor nabíjačky EÚ
- Napájací kábel pre napájanie vo vozidle
Voliteľné príslušenstvo:
- Kábel rozhrania USB pre PC (na prenos údajov)

Microtector II G460 Viaczložkový detektor až na 7 plynov
Viaczložkový detektor až na 7 plynov
Tento ľahký a robustný detektor plynov je výsledkom vývoja osvedčeného
viac zložkového detektora Microtector II G450. Zachované sú kľúčové
vlastnosti - inteligentný, technológia zameniteľných senzorov, nízke
nadobúdacie náklady - ale teraz sú pridané ďalšie funkcie.
Detektor Microtector II G460 umožňuje merať súčasne až 7 plynov v
okolitom vzduchu pre zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. Pozície senzorov
môžu byť doplnené individuálne. K dispozícii sú rôzne detekčné princípy pre
dosiahnutie optimálnych výsledkov meraní. G460 je certifikovaný podľa EN
60079-29-1 (prevádzka horľavých plynov) EN 50104 (kyslík), EN 45544-1
(toxické plyny) a EN 45544-2 (toxické plyny).
Merateľné plyny
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Merateľné plyny
Najčastejšie používané senzory sú určené na detekciu O2, H2S, CO, CO2 a
horľavých plynov. Ďalšie senzory sú k dispozícii na detekciu NH3, HCl,
PH3, HCN, NO, NO 2, SO 2 a celý rad ďalších plynov.

CO2 - spoľahlivé infračervené meranie
Pre zvýšenie bezpečnosti užívateľa je detektor Microtector II G460 na
zistenie oxidu uhličitého osadený selektívnym infračerveným senzorom
(NDIR). Tento snímač poskytuje dlhodobo hodnoty stabilnú detekciu. Na
rozdiel od elektrochemických senzorov, nevykazuje IR technológia
krížovú citlivosť od toxického sírovodíka.
Microtector II G460 je najmenší detektor na celom svete, ktorý môže byť
vybavený tak s infračerveným senzorom ako aj s PID senzorom.
Monitorovanie toxických prchavých organických látok (VOC- volatile
organic compounds) Fotoionizačný detektor (PID), kotrým je osadený
detektor je považovaný za najlepšiu voľbu na meranie VOC limitných
koncentrácií. Medzi dobré známe látky obsahujúce prchavé organické
látky patria rozpúšťadlá, riedidlá a odlakovače, rovnako ako páry palív,
ako je benzín, nafta, vykurovací olej, petrolej a letecký benzín. Táto
kategória zahŕňa tiež mnoho konkrétnych toxických látok, ako sú
benzén, butadién, hexán, toluén, xylén a mnoho ďalších. Väčšina VOC
pár sú horľavé pri prekvapivo nízkych koncentráciách. Pre väčšinu VOC
je však toxický expozičný limit prekročený dlho predtým, než dosiahne
hodnotu koncentrácie dostatočne vysokú na vyvolanie poplachu v
horľavom rozsahu.

Ocenená funkčnosť
Microtector II G450 je prvý detektor plyn, ktorý dostal známe ocenenie
"red dot design award". Red Dot je skratka pre vysokú kvalitu dizajnu,
rovnako ako stupeň inovácie, trvanlivosti, funkčnosti a garantuje kvalitu.
Ďalšie funkcie Microtector II G460
o IR-Sensor (CO2) pre dlhodobé stabilné hodnoty detekcie
o Odolný senzor CO2 voči agresívnym látkam
o PID na monitorovanie toxických prchavých organických látok (VOC)
o Inteligentná technológia senzorov umožňuje individuálne riešenie a
jednoduchú výmenu
Datalogger (ako voľba)
Integrované kruhová pamäť zaznamenáva koncentrácie a alarmy
meraných plynov počas intervalu až do 50 hodín. Tieto dáta možno
preniesť ihneď s použitím skúšobnej stanice, dokovacej stanice a tam ich
uložiť.
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Jednozložkový detektor plynov so záznamníkom pre toxické plyny, H2 a
O2.
Micro IV jednozložkový detektor plynov je nástupcom osvedčeného detektora
Micro III. Kľúčové vlastnosti Micro III sú zachované - inteligentný, technológia
vymeniteľných senzorov, lacný, mimoriadna výdrž 1 x AA batérie až 6 mesiacov
pri nepretržitom používaní - ale navyše sú teraz pridané aj ďalšie funkcie.
Užívateľ si môže sám vymeniť sú vopred nakalibrované senzory. MICRO IV
rozpozná nový typ senzora, meranie plynu, rozsah detekcie a kalibračné krivky,
rovnako ako aj prahové hodnoty alarmov. DO jednej minúty po vložení senzora
je detektor pripravený na meranie.
Micro IV obsahuje integrovaný dátový záznamník, ktorý zaznamenáva čas
vzniku všetkých udalostí. Pamäť má kapacitu na 200 udalostí. Tieto uložené
údaje možno prenášať do PC buď cez rozhranie dátovej stanice DI220 alebo
cez dokovaciu stanicu DS220. K dispozícii sú tri úrovne alarmov (väčšina
konkurenčných detektorov ponúkajú iba dva) a naviac aj alarmy prekročenia
úrovne STEL a TWA.

Micro IV
Micro IV má veľmi hlasný zvukový alarm (95 dB), optickú
signalizáciu alarmov s výrazne viditeľnou červenou LED
diódou s rôznou frekvenciou blikania. Frekvencia
zvukového alarmu sa mení aby sa vylúčila zámena s
hlukom strojov. Ako voliteľná výbava je tiež k dispozícií
vibračný alarm. Veľký displej uľahčuje rýchle a ľahké
odčítanie koncentrácia plynu užívateľom.
Merané plyny
O2, H2S, CO, NO, NH3, HCN, HCl, SO2, H2, C2H4O,
SiH4, PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3, ClO2

Ďalšie funkcie MICRO IV


Záznam údajov/protokolovanie udalosti v reálnom čase



Infračervené rozhranie pre dátovú komunikáciu s
dokovacou stanicou



Priebežné ukladanie dát bez nutnosti pripojenia PC



Priebežné zobrazenie koncentrácie plynu na displeji



Až 6 mesiacov nepretržitej prevádzky len s jednou
batériou AA



Jednoduchá kontrola detektora (bump check) a
kalibrácia pomocou dokovacej stanice (na želanie)

Možnosti nosenia (voľby)
Micro IV je kompaktný, ľahký a môže byť bezpečne upevnený používateľa na oblečenie s pevnou štipcovou
svorkou. K dispozícií je tiež svorka na opasok. Voliteľný je tiež gumený kryt, na ochranu prístroja v náročných
pracovných prostrediach.
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Pripojiteľné motorizované čerpadlo (príslušenstvo)
Nedostupné oblasti, ako sú cisterny a kontajnery, môžu obsahovať smrtiace zmesi plynov. S Micro IV, a
pripojiteľným vysoko výkonným čerpadlom možno overiť škodlivé plyny až zo vzdialenosti 30 metrov.
Čerpadlo a trubica sa rýchlo a ľahko prípoji na detektor, má naviac svoje "vlastné napájanie čo znamená, že doba
prevádzky detektora Micro IV nie je ohrozená. Samostatný modul AA batérií čerpadla zaisťuje 8 hodín nepretržitej
prevádzky čerpadla.
MICRO IV je osadený IR rozhraním na prenos údajov do PC. Jedná sa o dátové rozhranie pre rýchlu konfiguráciu
zariadenia alebo konfiguráciu prostredníctvom dokovacej stanice, ktorá umožňuje vykonávať denné testy a
automatickú kalibráciu / justáž v krátkom čase.
MICRO IV sa v prevádzke ozýva v pravidelných časových intervaloch zvukovým tónom a potvrdzuje, že je
aktívny.
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