
Technická dataKalibrace

Kontrola podmínek skladování potravin

34

mìøící rozsah +5... +95 %rv
-20... +70 °C
-20... +50 °C td

pracovní tepl. 0... +50°C
skladovací tepl. -20... +70°C
typ baterií 3V knoflíkový èlánek

(CR 203)

životnost 200 h

autom. vyp. 10 min

pøesnost
±1 digit

±3%rv (+5...+95%rv)
±0,5°C (-20...+70°C)

rozlišení 0,1%rv (+5...+95%rv)
0,1°C (-20... +70°C)

záruka 2 roky

testo 605-H1, vlhkomìr s kloubem,
malý, kompaktní a pøesný,
dlouhodobá stabilita zaruèuje
korektní, správné namìøené
hodnoty také po letech.

ISO-kalibraèní certifikát vlhkosti

0000 0001obj. è.

Kontinuální vlhkomìr s teplomìrem

Minivlhkomìr s teplomìrem

MAX/MIN

2...98 % r.v.

5... 95% r.v.

S výpoètem rosného bodu 

Senzor vlhkosti necitlivý na
orosení

Pomocí klipsu lze upevnit
v náprsní kapse

obj. è.

testo 605-H1, vlhkomìr-kapesní
formát, s držákem do
vzduchotechnického kanálu, vèetnì
pøídržné svorky a baterie

0560 6051

testo 605-H1
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Kalibrace

ISO kalibrace teploty

0000 0001obj. è.

Technická data

pøesnost
±1 digit ±3 %rF (+10... +95 %rv)

rozlišení 0,1 %rF (0... +100 %rv)

mìøící rozsah +10... +95 %rv

pøesnost
±1 digit

±0,5 °C

rozlišení 0,1 °C (0... +50 °C)

typ snímaèe

0... +50 °C

NTC

pracovní tepl.

-20... +50 °C td

0... +50 °C

testo 608-H1

Cenovì dostupný standardní
vlhkomìr testo-H1, urèený pro
kontinuální mìøení vlhkosti, teploty
a rosného bodu.
Pøesný (±2%r.v.) vlhkomìr
s alarmem testo 608-H2. Opticky
signalizuje pøekroèení
nastavitelných hranièních hodnot

S dopoèítáváním rosného
bodu a pamìtí MAX/MIN
Vlhkostní senzor není
náchylný na orosení
Testo 608-H2 hlásí optickým
alarmem pøekroèení
hranièních hodnot

obj. è.

Vlhkomìr testo 608-H1 - mìøí teplotu,
vlhkost, rosný bod. Vèetnì baterie.

0560 6081

testo 608-H1

obj. è.

Vlhkomìr testo 608-H2 - mìøí teplotu,
vlhkost, rosný bod. Vèetnì baterie a
aopického larmu 

0560 6082

s alarmem

testo 608-H2

Vlhkomìr testo 608-H2 lze srovnat
pomocí referenèních mìøících pøístrojù
testo 650, nebo testo 400.

Technická data

pøesnost
±1 digit

±2 %rv (+2... +98 %rv)

rozlišení 0,1 %rv (0... +100 %rv)

mìøící rozsah +2... +98 %rv

pøesnost
±1 digit

±0,5 °C

rozlišení 0,1 °C (-10... +70 °C)

typ snímaèe

-10... +70 °C

NTC

pracovní tepl.

-40... +70 °C td

-10... +70 °C

testo 608-H2

sklad. tepl. -40... +70 °C
typ baterií 9V baterie

18 s
životnost 8736 h
takt mìøení
hmotnost
rozmìr

168 g
120x89x40 mm

záruka 2 roky


