
 

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

 

 TESTO  645 - profesionálny vlhkomer a teplomer

 

0560 6450 testo 645 vlhkomer/teplomer 603,9

 

 Príslušenstvo k prístroju

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

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

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

0409 0063 Predlžovací kábel k snímaču 5 m 97,9

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

0409 0178 PC kábel (prístroj - PC) 64

0554 0635 kalibračný roztok na vlhkosť 11,3% r.v. 141

0554 0636 kalibračný roztok na vlhkosť 33% r.v. 126,5

0554 0637 kalibračný roztok na vlhkosť 75,3% r.v. 141

0554 0660 Kalibračná súprava na vlhkosť 11,3% a 75,3% r.v. s adaptérom 269,5

0554 0662 Kalibračná súprava na vlhkosť 94,5% r.v. s adaptérom 103,24

0554 0759 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 50,6

0554 0640 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 41,8

0516 0445 Kufor pre testo 645 86,9

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

0516 0410 Systémový kufor (Al) 295

0516 0440 TopSafe pre testo 645, 445 42,9

0554 1143 Sieťový adaptér 99

 

 SNÍMAČE   VLHKOSTI

 

 Kombinované snímače vlhkosti a teploty 0...100% r.v. (obl. klímy)

0636 9740 Snímač teploty a vlhkosti okolia - na meranie všetkých fyzikál. veličín Moliérovho 382,8

               diagramu, presnosť +-2 %rV (-20...+70 °C), d=12 mm, l=130 mm, T90=12s

0636 9715 Do vzduch. kanálov,+- 2 % r.v. (-20...+70 °C), d=12 mm, l=130 mm, T90=12s (TEL) 448,8

0636 9741 Presná referenčná vzduchová sonda +-1% rV,  l=245 mm, d=21 mm, T90=11 s 587,4

0636 9742 Vlhkostný / teplotný snímač 423,5

0636 2130 Tenký vlhkostný snímač vrátane 4ks ochranných krytiek na mer. vlhkosti okolia 581,9

 vo vzduchových kanáloch a na meranie vlhkosti v rôznych materiáloch

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 

 Kombinované snímače vlhkosti a teploty 0...100% r.v. (priemysel)

0636 0340 Nožová sonda,+-2 % r.v., -20...+70°C, +-0,4 °C,  l=320 mm, 18x5 mm, T90=12 s 739,2

0636 2140 Vpichovacia sonda,  +-2 % rV, -20...+120 °C, L=300 mm, d=12 mm, T90=30 s 647,9

0628 0021 Vpichovacia sonda,  +-2 % rV, -20...+180 °C, L=300 mm, d=12 mm, T90=30 s 1032

0636 9840 Tlakový pre tepl. ros. bodu -30...+50 °C, l=300 mm, p=15 bar, T90=300 s, +-4°C pri -30°C 1428,9

0636 9841 Presný tlakový pre Trb= -60…+50 °C, l=300 mm, p=15 bar, T90=300 s, +-4 °C pri -40 °C 1714,9

 dodáva sa s kalibračným protokolom při Trb= -40 °C

0628 0022 Flexibilný nenastaviteľný l=1 500 mm, d=12 mm, -20...+180 °C, T90=30 s 1089

0636 2142 Vysoko vlhkostná sonda s vyhrievaným senzorom, odolávajúcim zaroseniu 889,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 



 Set na meranie aktivity vody aw

0628 0024 Tlakotesný precízny snímač vlhkosti (0…100 % rV) s meracou komorou 1318,9

 (0…1 aw,  -20…+70 °C, presnosť +-0,01 aw, +-0,4 °C)

 *Dodáva sa s kalibračným listom

 

 Ochranné kryty pre snímače vlhkosti Testo

 Pre snímače s priemerom 21mm

0554 0666 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 52,8

0554 0640 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 41,8

 

 Pre snímače s priemerom 12mm

0554 0755 Kovový ochranný kryt - otvorený 30,8

0554 0757 Ochranný filter s drôtenou sieťkou 31,9

0554 0758 Teflónový ochranný  filter 53,3

0554 0759 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 50,6

0554 0641 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 49,4

0554 0166 Ochranný filter senzora vlhkosti proti kondenzácií 81,2

0554 0756 Spekaný teflonový filter d=12mm, pre korozné substancie, pre vysoké vlhkosti, a rýchlosti 46,2

0554 2140 Ochranná krytka na vrtané diery pre vlhkostné sondy 12 mm, meranie rovnovážnej vlhkosti v dierach 42,9

 ISO kalibračné cetrifikáty na vlhkosť (prístroj - snímač)

0520 0006 Štandardný kalibračný certifikát vlhkosti, 11,3 a 75,3 pri 25 °C 117,81

 

 DAkkS kalibračné certifikáty na vlhkosť 

0520 0206 DAkkS certifikát pre 11,3% a 75,3 % rV pri +25 °C 313,5

 

 


