23

Vlhkomìr s teplomìrem pro kontinuální mìøení
Cenovì dostupný standardní pøístroj
testo 608-H1 pro kontinuální mìøení
teploty, vlhkosti a rosného bodu.
Pøesný vlhkomìr s alarmem testo
608-H2 s pøesností ± 2 %rv a LED
alarmem, spolehlivì upozorní na
pøekroèení hranièních hodnot.
Výpoèet rosného bodu a
zobrazení max/min hodnoty

Kontorla klima a rosného bodu v
zahradnictvích, skladech, muzeích,
laboratoøích atd.

Pøíslušenství

2...98 %rv

%rv

Technická data

ISO kalibraèní certifikát vlhkosti
vlhkomìry; kalibraèní body 11,3 %rv a
75,3 %rv pøi +25 °C
obj. è.
0000 0002

Technická data
Mìø. rozsah

MAX/MIN

Vlhkostní senzor odolný proti
orosení
testo 608-H2 s LED alarmem
hlásí pøekroèení hranièních
hodnot

testo 608-H1
+10... +95 %rv
0... +50 °C
-20... +50 °C td
±3 %rv (+10... +95 %rv)

Pøesnost
±1 digit
Rozlišení
0,1 %rv (0... +100 %rv)
Typ senzoru NTC
Pøesnost
±0,5 °C (pøi +25 °C)
±1 Digit
Rozlišení
0,1 °C (0... +50 °C)
Provoz. teplota 0... +50 °C

Mìø. rozsah

testo 608-H2
+2... +98 %rv
-10... +70 °C
-40... +70 °C td
±2 %rF (+2... +98 %rv)

Pøesnost
±1 digit
Rozlišení
0,1 %rv (0... +100 %rv)
Typ senzoru NTC
(pøi +25 °C)
Pøesnost
±0,5 °C
±1 Digit
Rozlišení
0,1 °C (-10... +70 °C)
Provoz. teplota
-10... +70 °C
Společná data
Sklad. teplota -40... +70 °C
Typ baterie
9V
Životnost
8736 h
Krok mìøení 18 s
Hmotnost
168 g
Rozmìry
120x89x40 mm
Záruka
2 roky

°C
rosný
bod
testo 608-H1

testo 608-H2
s alarmem

Testo 608-H1, vlhkomìr s teplomìrem,
vèetnì baterie

Testo 608-H2, vlhkomìr s teplomìrem
a LED alarmem, vèetnì baterie

obj. è.

obj. è.

0560 6081

0560 6082

Vlhkomìr testo 608-H2 je možné srovnat
pomocí našich referenèních pøístrojù testo 650
nebo testo 400

Kompaktní vlhkomìr pro døevo a stavební materiál
Kompaktní vlhkomìr testo 606
pøesvìdèí jednoduchou obsluhou:
Odejme se ochranný kryt,
elektrody se zapíchnou do
materiálu a ... hotovo:
- mìøení vlhkosti døeva
- mìøení vlhk. stavebních materálù
Vlhkostní stupnice pro døevo a
pro stavební materiál

Rychlá kontrola kvality napø. ve
døevozpracujích závodech, apod.

Automatický test pøístroje a
baterií

Pøíslušenství

Technická data

Taška
pro bezpeèný transport

Elektrody: integrované, zapichovací,
délka 8 mm

obj. è.

0516 6061

6...44 %

Ochranný kryt s klipsem testo 606 je stále po ruce

%

Použití: døevo, nábytek, lepenka, papír,
dále stavební materiál, omítka, podlaha
Mìøené médium "døevo": mìø. rozsah
6-44 % / pøesnost ±1 %
mìøené médium "stav. materiál": mìø.
rozsah 0,2-2,0 % / pøesnost ±0,05 %
Provozní teplota 0... +40 °C
Provozní vlhkost 0... +85 %rv
Typ baterií
3V knoflíková (CR 2032)
Rozmìry
130x40x21 mm
Hmotnost
98 g
Délka elektrody 8 mm
Záruka
2 roky

testo 606
testo 606, vlhkomìr pro døevo a
stavební materiál, vèetnì klipsu a
baterie
obj. è.

0560 6061

hygrotest 6500 se
speciálními sondami vyžádejte si podrobnìjší
podklady.

