
 

Obj. číslo K - TEST, s.r.o.    Cenník meracích prístrojov testo platný od 1. 1. 2014 € bez DPH

 

 Presné tlakomery

 

 TESTO 521, 526  - veľmi presný - referenčný tlakomer (dif., abs. a relat.)

 

0560 5210 testo 521-1 - presný dif. tlakomer, (0…100) hPa + 2 vstupy - teplota, tlak U/I + kal. protokol 790,9

   presnosť +- 0,2 % z k.h., výpočet rýchlosti prúdenia a prietoku, pamäť, RS232

0560 5211 testo 521-2 - presný dif. Tlakomer, (0…100) hPa + 2 vstupy - teplota, tlak U/I + kal. protokol 988,9

   presnosť +- 0,1 % z k.h., výpočet rýchlosti prúdenia a prietoku, pamäť, RS232

0560 5213 testo 521-3 - presný dif. Tlakomer, (0…2.5) hPa + 2 vstupy - teplota, tlak U/I + kal. protokol 812,9

   presnosť +- 0,1 % z k.h., výpočet rýchlosti prúdenia a prietoku, pamäť, RS232

0560 5281 testo 526-2 - presný dif. Tlakomer, (0…100) hPa + 2 vstupy - teplota, tlak U/I + kal. protokol 988,9

   presnosť +- 0,05 % z k.h., výpočet tlakových úbytkov/čas,  pamäť, RS232

 

 Prístroje majú funkciu Hold, Max, Min a Mean a meranie teploty -25...+1250 °C, pamäť 

 25 000 meraných hodnôt s intervalom 0,05, 1s...24 h, 99 meraných miets + možnosť pripojiť

 prevodník 4...20 mA + možnosť vytlačiť údaje na príručnú tlačiareň testo

 

 Snímače tlaku chladiacich okruhov

0638 1741 Nízkotlaková sonda (-1 až 10 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 32 bar),          460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h.

0638 1841 Vysokotlaká sonda (1 až 30 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 70 bar),       460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h+-0,5 % z m.h.

0638 1941 Vysokotlaká sonda (0 až 40 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 70 bar),       460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h+-0,5 % z m.h.

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0409.0202

 

 Tlakové sondy - diferenčné

0638 1347 Presná 100 Pa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 660

0638 1447 Presná 10 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 537,9

0638 1547 Presná 100 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 477,4

0638 1647 Presná 1 000 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom a s rýchlospojkou 471,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143

 Tlakové sondy - absolútne

0638 1847 Presná 2 000 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 471,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143

 Tlakové sondy - na relatívny tlak

0638 1741 Nízkotlaková sonda 10 bar v robustnom oceľovom puzdre , závit 7/16" (-1...+10 bar) 460,9

0638 1841 Vysokotlaková sonda 30 bar v robustnom oceľovom puzdre , závit 7/16" (-1...+30 bar) 460,9

0638 1941 Vysokotlaková sonda 40 bar v robustnom oceľovom puzdre , závit 7/16" (-1...+40 bar) 460,9

0638 2041 Vysokotlaková sonda 100 bar v robustnom oceľovom puzdre , závit 7/16" (-1...+100 bar) 515,9

0638 2141 Vysokotlaková sonda 400 bar v robustnom oceľovom puzdre , závit 7/16" (-1...+400 bar) 518

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0409.0202

 

 Prandtlove rúrky na meranie rýchlosti prúdenia

0635 2045 Prandtlova rúrka - d=7 mm, l= 500 mm, tmax 350 °C                                 148,5

0635 2145 Prandtlová rúrka - d=7 mm, l=350 mm, tmax 350 °C                                 130,9

0635 2245 Prandtlova rúrka - d=4 mm, l=300 mm, tmax 500 °C                                 273



0635 2345 Prandtlova rúrka - d=7 mm, l=1 000 mm, tmax 700 °C                                        372,9

0554 0440 Silikónová hadička pre tlakové sondy, 5 m                                                    39,6

 

 Prandtlove sondy rovné na meranie rýchlosti prúdenia a teploty

0635 2140 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 500 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                             295

0635 2240 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 1000 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                              427,9

0635 2042 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 750 mm, tmax 1000 °C ,t=-40…+1000°C (NiCr-Ni)                                672,1

0635 2040 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 360 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                              249,7

 

 

 Príslušenstvo

0430 0143 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=1,5 m 49,5

0430 0145 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=5 m 75

0554 0440 Silikónová hadička pre tlakové sondy, 5 m                                                    39,6

0554 0441 Tlakový set-prípojka do 20 bar (hadice 2x1 m, prípojka 2x1/8") 33,1

0409 0202 Prepojovací kábel 2.5m pre tlakové sondy 0638.1741/1841/1941/2041/2141 106,7

 Ďalšie príslušenstvo a dovybavenie

0554 1143 Sieťový adaptér 99

0515 0025 9 V akumulátorová batéria (náhrada 9 V batérie) 13,2

0554 0025 Nabíjačka 9 V akubatérie 11,11

 Preprava a príslušenstvo

0516 0443 Ochranný kryt na prístroj - TopSafe 82,5

0516 0446 Ochranný priehľadný obal prístroja (IP68) s magnetom a držiakom 56,1

0516 0191 Taška 35

 Tlačiareň a príslušenstvo

0554 0549 IRDA tlačiareň, 1 rolka papiera + 4 AA batérie 220

0554 0610 Nabíjačka pre 4 Ni-MH batérie, 100-240 V, 300mA, 50/60 Hz, 12 VA 52,8

0554 0568 Termopapier do IRDA tlačiarne, 6 roliek, špeciálny 24,2

 Softvér a príslušenstvo

0409 0178 PC kábel (prístroj - PC) 64

0554 1704 ComSoft Professional 4, Pro software incl. data archiving 339,9

 

 ISO kalibračné certifikáty

0520 0025 ISO kalibračný certifikát, na diferenčný tlak, presnosť 0.1 - 0.6 (% z úplnej hodnoty) 102,96

0520 0005 ISO kalibračný certifikát štandard pre 5 fixných bodov v danom rozsahu prístroja 91,52

 ISO kalibračný certifikát, na diferenčný tlak, presnosť > 0.6 (% z úplnej hodnoty)

0520 0001 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,37

0520 0021 Štandardný kalibračný certifikát ( 0, +150, +300 °C), ponorný/vzduchový 121,22

0520 0071 Štandardný kalibračný certifikát ( + 60, 120, 180 °C), povrchový snímač 126,83

0520 0075 Štandardný certifikát, 3 kal. body, rozsah 0...5000 bar, presnosť prístroja > 0,1 183,6

0520 0085 Štandardný certifikát, 3 kal. body, rozsah 0...5000 bar, presnosť prístroja  0,1...0,6 73,7

0520 0035 Štandardný certifikát, 5 kal. bodov, rozsah 0...5000 bar, presnosť prístroja > 0,1 192,28

0520 0405 Štandardný certifikát, 0/5/10/15/20/25 Pa, presnosť > 0,1 216,26

 

 DAkkS kalibračné certifikáty

0520 0205 DAkkS kalibr. cert. - body voliteľné v rozsahu 0,2 mbar ... 1100 bar - 354,2

 11 bodov v  rozsahu prístroja; prístroj s presnosťou < 0,1

0520 0215 DAkkS kalibr. cert. - body voliteľné v rozsahu 0,2 mbar ... 1100 bar - 209,44

 11 bodov v  rozsahu prístroja; prístroj s presnosťou 0,1...0,6

0520 0225 DAkkS kalibr. cert. - body voliteľné v rozsahu 0,2 mbar ... 1100 bar - 129



 6 bodov v  rozsahu prístroja; prístroj s presnosťou  > 0,6

0520 0271 DAkkS Kalibračný certifikát , kalibračné body 100, 200, 300 °C povrchový snímač 504,9

 

 


