
Vhodné také pro vnìjší oblasti

Kontrola vlhkosti a teploty ve spíacích
skøíních

Technická data

Doporuèená sestava

pracovní tepl. -20... +70 °C
skladovací tepl. -40... +85 °C
typ baterií 12 V DC / 2,5 A

materiál obalu hliník, eloxovaný
pamìť 20 000 hodnot

záruka 2 roky

pøesnost ±3%rv (+2...+98%rv)

rozlišení 0,1%rv (0...+100%rv)

131x68x84 mm
320 g

kapacitní èidlo
vlhkosti

rozmìr
hmotnost

typ snímaèe

mìøící rozsah 0... +100 %rv

±0,4 °C (-10... +50 °C)

0,1 °C (-10... +50 °C)

NTC

-10... +50 °C

Sada v kufru
Sada testostor 171-3
obsahuje záznamník
vlhkosti a teploty,
baterie, startovací
magnet a software
s rozhraním

Transportní kufr (plast)

Násuvný displej,  vèetnì volby
tisku,optický alarm

Displej, tisk

Baterie 5 let

hliníkový kryt 

±3%r.v. z nam. hod. 

20 000 hodnot

testostor 171-3 je kompaktní
záznamník hodnot s vnitøním
vlhkostním/teplotním èidlem

Uložená data mùžete pøímo na
místì vytisknout pomocí testo
stolní tiskárny, nebo pøes rozhraní
a software zpracovat na poèítaèi

Kontrolní a kalibraèní
možnosti pomocí kalibraèní
soupravy
Interval mìøení: 2 s... 24 hodin 

obj. èPøíslušenství 
0577 1713testostor 171-3, vlhkomìr- záznamník dat vèetnì startovacího

magnetu, baterie a kalibraèního protokolu
0554 0176Displej, možno nasunout na záznamník dat

0554 0175Displej vèetnì volby tisku , možnost nasunutí na záznamník 
Pro rychlou kontrolu na místì

0554 0545Testo-tiskárna protokolu s 1 rolí termo-papíru a 4 baterie
Pro vytištìní namìøených hodnot na místì

0554 0110Nabíjeèka pro tiskárnu (se 4 standartními akku)

Pro rychlou kontrolu na místì

Nabíjení akumulátoru je externí
0554 0569Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)

0554 0568Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)
Dlouhou dobu èitelný záznam - až 10 let

0628 0025Optická indikace varování pro záznamník dat, nezávislá na síti 
...hlásí spolehlivì pøekroèení nebo poklesnutí teploty

0554 1782Držák se zámkem pro pøístroj s pamìtí namìøených dat
Zabezpeèení proti krádeži

0554 1789Zajištìní proti krádeži nasazeného displeje
ve spojení s držákem 0554 1782

0554 0830Program Comsoft 3 pro zpracování dat

0554 1781Nasazovací rozhraní pro propojení s PC

0515 0018Náhradní baterie pro testostor 171
Rychlá a jednoduchá výmìna baterie

0554 0660Kontrolní a kalibraèní souprava pro vlhkost 11,3 % rel.vlh. /
75,3 % rel.vlh.,  vèetnì adapteru pro èidlo vlhkosti

0554 0640Sintrovaná èepièka z nerez oceli, prùmìr 21 mm 
Ochrana pøi vyšším mechanickém zatížení a vysokých rychlostech proudìní

0516 0117Transportní kufr (plast) pro záznamníky namìøených dat
(max 5 ks) a pøíslušenství

0520 0246DKD-kalibraèní certifikát vlhkosti

0000 0002ISO-kalibraèní certifikát vlhkosti

Krok mìøení 2 s ... 24 hod. , lithiová
baterie životnost 5 let, program
vyžaduje systém DOS 3.1, Windows
3.1 a výše

37
Elektronický termohydrograf

obj. è.

Sada 1 testostor 171-3 obsahuje
záznamník vlhkosti a teploty,
startovací magnet, baterie a software
s rozhraním

0563 1713

CSK

sada 1 - bez displeje

testo 171-1

obj. è

Sada 2 testostor 171-3 obsahuje
záznamník vlhkosti a teploty,
startovací magnet, baterie, software s
rozhraním a násuvný displej (bez
funkce tisku)

0563 3176

sada 2 - s displejem

testo 171-3

Sintrovaná ochranná èepièka
pro prašné prostøedí
(viz. pøíslušenství)

%rv

°C
IP65

obj. è.

testostor 171-3, elektronick
termohydrograf (%rv, C),  vŁetn
startovac ho magnetu a bateriel

0577 1713

testostor 171-3

±1 Digit


