
Sıcaklık ve bağıl nem / yaş termometre sıcaklığı / çiğleşme

noktası görüntüleme özelliği

Min./maks. değerler

Okunan değerleri ekranda dondurabilmek için hold tuşu

Ekran aydınlatması

Otomatik kapanma özelliği (Auto-off)

Topsafe, kire ve darbelere karşı koruma kılıfı

Nem/sıcaklık ölçüm
cihazı

testo 625 – Uzun süre dayanıklı
ve kompakt

%RH

°C

testo 625, hava nemini ve sıcaklığını ölçmek için entegre

nem prob başlığı ile kompakt bir cihazdır. Geniş 2 satırlı

ekran sıcaklığı, nemi, yaş termometre sıcaklığını veya

çiğleşme noktasını da gösterir.

Ulaşılamayan noktalarda ölçüm yaparken nem prob başlığı

kolaylıkla çıkarılabilir ve prob kablosu yoluyla tutucuya

eklenebilir.

Alternatif olarak veriler probdan ölçme cihazına uzak

mesafelerden kablosuz olarak iletilebilir. Bunu yapmak için

nem prob başlığı kablosuz tutucuya takılır ve kablosuz

modülü testo 625'e takılır.

www.testo.com.tr

We measure it.
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Kablolu tutucu aracılığıyla nem
prob başlığı

testo 625 kablosuz prob tutucusu
ve kablosuz modülü ile birlikte

testo 625 prob başlığı ile birlikte

testo 625

2

Nem/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 625

testo 625, nem/sıcaklık ölçüm cihazı, sökülebilir
nem prob başlığı, bataryası ve kalibrasyon
protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0563 6251

Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı -40 ... +85 °C

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Batarya tipi 9V blok batarya, 6F22

Pil ömrü 70 sa (kablosuz çalışma olmadan)

Ağırlık 195 g

Boyutlar 182 x 64 x 40 mm

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Sensör tipleri

NTCTesto nem sensörü,
kapasitif

Ölçüm aralığı -10 ... +60 °C0 ... +100 %RH

Hassasiyet ±1 basamak ±0.5 °C±2.5 %RH (+5 ... +95 %RH)

Çözünürlük 0.1 °C0.1 %RH

K Tipi (NiCr-Ni)
(Kablosuz problar)

-200 ... +1370 °C

Prob bilgisine bakınız

0.1 °C

We measure it.
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Nem prob başlığına eklenebilen kablosuz prob tutucu (nem
prob başlığı testo 625 ile teslim edilir)

0554 0189

0554 0191

Sökülebilir prob başlıkları için kablosuz prob tutucu, T/C adaptör ile birlikte, uygun olan ülkeler: DE, FR, UK, BE, NL, ES,
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radyo frekansı 869.85 MHz FSK

Sökülebilir prob başlıkları için kablosuz prob tutucu, T/C adaptör ile birlikte, uygun olan ülkeler: USA, CA, CL; Radyo
frekansı 915.00 MHz FSK

Ölçüm aralığı  0.5 sn. veya 10 sn., tutucudan ayarlanabilir

Radyo kapsama 20 m'ye kadar (açık alanda)

Radyo aktarım Tek yönlü

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -40 ... +70 °C

Teknik bilgi Kablosuz prob tutucu

Batarya tipi 2 AAA mikro batarya

Pil ömrü 215 sa.(0.5 sn. ölçüm sıklığında)
6 ay (10 sn. ölçüm sıklığında)

testo 625
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Aksesuarlar

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Kalibrasyon Sertifikaları

0430 9725

0520 0006

testo 625'e bağlantı için sökülebilir başlıklı nem probu tutucusu, prob kablosu (uzunluk 120 cm) ile birlikte

ISO kalibrasyon sertifikası/nem, kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH, +25°C'de

0516 0210

0516 0221

0554 0660

0515 0028

0515 0025

0554 0025

0520 0013

Cihaz ve problar için çanta

TopSafe koruyucu kılıf, cihazı kirden ve darbeden korur

testo nem probları için kontrol ve ayar seti; 11.3% RH ve 75.3% RH'lik tuz çözeltisi, nem
probları için adaptör ile birlikte

Lityum, düğme tip pil

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, .

Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için

ISO kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 11.3%RH

Ürün kodu

0520 0083ISO kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon  noktası 75.3%RH

0520 0206DKD kalibrasyon sertifikası/nem, elektronik higrometre; kalibrasyon noktaları 11.3%RH ve 75.3%RH, +25°C'de

0520 0213DKD kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 11.3%RH

0520 0283DKD kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 75.3%RH

0554 0188Ölçüm cihazı için radyo modülü, 869.85 MHz, uygun olan ülkeler: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ,
PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Ölçüm cihazı için radyo modülü, 915.00 MHz FSK, uygun olan ülkeler: USA, CA, CL

Kablosuz opsiyonu ile ölçüm cihazının yükseltilmesi için kablosuz modülü

We measure it.
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testo 625

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr
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We measure it.
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