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Dvoukanálový záznamník teploty/vlhkosti s int. senzory
Technická data

°C
%rv

Velièina

Vlhkost/teplota

Senzor

Vlhkostní senzor/
NTC (interní)

Poèet kanálù

2 (interní %rv; °C)

Mìø. rozsah

0...100 %rv
-10 °C to +50 °C

Rozlišení

0,1 %rv / 0.1 °C

Syst. pøesnost
±1 digit

± 3 %rv
± 0,5 °C

Pamìť

3 700 hodnot
Provozní teplota -10 °C to +50 °C

testo 175-H1
Dvoukanálový záznamník teploty/vlhkosti s int. senzory a držákem na
stìnu
Obj.è.

0563 1757

Cenovì dostupná kontrola vlhkosti a teploty
•
•
•
•
•

ve skladovacích halách
pøi bytové výstavbì
v muzeích
pøi prùmyslových procesech
ve strojírenství

Sklad. teplota

-40 °C to +70 °C

Baterie

Lithiová (1/2 AA)

Hmotnost

80 g

Pøíslušenství
Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý
program s funkcí zobrazení grafu a
tabulky, rozhraní, stojánek na stùl
Obj.è.

0554 1759

Tiskárna testo 575
Obj.è.

0554 1775

Sbìraè dat testo 580
vèetnì držáku
Obj.è.
0554 1778

testo 175-H2
Dvoukanálový záznamník teploty a vlhkosti s vnitøními senzory
Technická data

°C
%rv

Velièina

Vlhkost/teplota

Senzor

Vlhkostní senzor/
NTC (interní)

Poèet kanálù

2 (interní %rv; °C)

Mìø. rozsah

0...100 %rv
-10 °C to +50 °C

Rozlišení

0,1 %rv / 0.1 °C

Syst.pøesnost
±1 digit

± 3 %rv
± 0,5 °C

Pamì•

16 000 hodnot
Provozní teplota -10 °C to +50 °C

testo 175-H2
Dvoukanálový záznamník teploty
a vlhkosti s int. senzory a držákem na
stìnu
Obj.è.

0563 1758

Spolehlivá kontrola vlhkosti a
teploty
•
•
•
•
•

pøi prùmyslových procesech
pøi bytové výstavbì
v kanceláøích
ve skladovacích halách
v muzeích

Sklad. teplota

-40 °C to +70 °C

Baterie

Lithiová (1/2 AA)

Hmotnost

80 g

Pøíslušenství
Sada ComSoft 3 - Basic, jednoduchý
program s funkcí zobrazení grafu a
tabulky, rozhraní, stojánek na stùl
Obj.è.

0554 1759

Tiskárna testo 575
Obj.è.

0554 1775

Sbìraè dat testo 580
vèetnì držáku
Obj.è.
0554 1778

