Σύγκριση προϊόντων
Ψηφιακοί αισθητήρες ροής testo
400 και testo 440

Ψηφιακοί αισθητήρες ροής για τα testo 400 και testo 440

Ονομασία

Αισθητήρας Hot wire
συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας
& υγρασίας

Αισθητήρας πτερυγίου
Ø 16 mm συμπ.
αισθητήρα θερμοκρασίας

Αισθητήρας Hot wire
συμπ. αισθητήρα
θερμοκρασίας

Αισθητήρας πτερυγίου
Ø 16 mm

Αισθητήρας
εργοστασιακών
απαγωγών

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Αισθητήρας Hot wire
Ø 7.5 mm
συμπ. αισθητήρα
θερμοκρασίας

Αισθητήρας Hot ball
Ø 3 mm
συμπ. αισθητήρα
θερμοκρασίας

Εικόνα
Κωδ.

0635 1572

0635 9572

0635 1032

0635 9532

0635 1052

0635 1026

0635 1051

Παράμετροι μέτρησης

m/s , %RH, °C, hPa

m/s, °C

m/s, °C, hPa

m/s

m/s, °C, hPa

m/s, °C, hPa

m/s, °C, hPa

Εύρος μέτρησης

0 ... 50 m/s
5 ... 95 %RH
-20 ... +70°C
+700 ... +1100 hPa

0.6 ... 50 m/s
-10 ... +70°C

0 ... 30 m/s
-20 ... +70 °C

0.6 ... 50 m/s

0 ... 5 m/s
0 ... +50 °C
+700 ... +1100 hPa

0 ... 20 m/s
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

0 ... 10 m/s
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0.03 m/s + 4 % της μετρ. τιμής)
(0 ... 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% της μετρ. τιμής )
(20.01 ... 30 m/s)
±3 %RH (10 ... 35 %RH)
±2 %RH (35 ... 65 %RH)
±3 %RH (65 ... 90 %RH)
±5% RH (υπολ. εύρος μέτρησης)
± 0.06 %RH/K (k=1)
±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±3.0 hPa

±(0.2 m/s + 1 % της
μετρ. τιμής)
(0.6 ... +40 m/s)
±(0.2 m/s + 2 % της
μετρ. τιμής ) (40.1 ...
50 m/s)

±(0.03 m/s + 4 % της
μετρ. τιμής)
(0 ... 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% της
μετρ. τιμής )
(20.01 ... 30 m/s)
±0.5 °C
±3.0 hPa

±(0.2 m/s + 1 % της μετρ.
τιμής ) (0.6 ... 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2 % της μετρ.
τιμής ) (40.1 ... 50 m/s)

±(0.02 m/s + 5% της
μετρ. τιμής)
±3.0 hPa

±(0.03 m/s + 5% της
μετρ. τιμής)
±0.5 °C
±3 hPa

±(0.03 m/s + 5% της
μετρ. τιμής)
±0.5 °C
±3 hPa

Ακρίβεια

±0.5 °C

0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1
hPa

0.1 m/s

0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1
hPa

0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1
hPa

0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1
hPa

–

–

–

–

–

85 cm

85 cm

–

82 cm

82 cm

Διαθέσιμη γωνία 90°

–

–

–

–

–

Επέκταση τηλεσκοπίου +1 m

–

–

–

–

–

Ανάλυση

0.01 m/s / 0.1 %RH /0.1 °C /
0.1 hPa

±1.8 °C

+700 ... +1100 hPa

0.1 m/s / 0.1 °C

Διαθέσιμο Bluetooth
Μήκος τηλεσκοπίου

Ταχύτητα ροής
Διάμετρος κεφαλής
αισθητήρα

100 cm

100 cm

Εξ. από την κατεύθυνση

Εξ. από την κατεύθυνση

Εξ. από την κατεύθυνση

Εξ. από την κατεύθυνση

Εξ. από την κατεύθυνση

Εξ. από την κατεύθυνση

Πανκατευθυντική

Ø 9 mm

Ø 16 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

Ø 10 mm

Ø 7.5 mm

Ø 3 mm

