
Na praktické meranie objemového prietoku  

odvádzaného vzduchu na vzduchovej výustke

Jednoduchá konfiguracia rozmeru a geometrie prierezu výustky

Nie je potrebné zadávať faktor kužeľa - ten je 

uložen v aplikácií Smart sondy testo App

Vysoký komfort obsluhy vďaka aplikácií Smart sondy 

App (napr. pohodlné odčítanie nameraných hodnôt,  

priebeh meraných údajov, funkcia protokolu)

Zostava na meranie objemového 
prietoku odvádzaného vzduchu

1 x termický anemometer testo 405i
s obsluhou pomocou inteligentného 
telefónu 
1 x merací kužeľ pre objemový 
prietok testovent 415

Ideálna zostava na meranie a kontrolu výkonu odťahu

u ventilačných zariadení: meracie kužele objemového 

prietoku testovent 415 v spojení s termickým 

anemometrom testo 405i umožňujú určenie objemového 

prietoku (v m³/h). Merací kužeľ je možné použiť na 

ventilačných zariadeniach, ktoré odsávajú vzduch z 

miestností cez nastaviteľné prierezy a hodí sa pre 

vzduchové otvory s maximálnou dĺžkou hrany 190 mm, 

príp. s maximálnym priemerom 210 mm.

Pomocou aplikácie Smart sondy testo App, ktorú

si nainštalujete na svojom mobilnom koncovom prístroji, 

môžete pohodlne odčítať namerané hodnoty, jednoducho a 

rýchlo konfigurovať meranie objemového prietoku

a spoľahlivo určiť časovú a bodovú priemernú hodnotu. 

Nakoniec sa dajú odoslať protokoly nameraných údajov 

priamo e-mailom vo formáte PDF alebo ako súbor Excel do 

cieľovej schránky.
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Produktový katalóg
Zostava testo 405i  
+ testovent 415
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Technické údaje / príslušenstvo

Zostava testo 405i + testovent 415
testo 405i termický anemometer s 
obsluhou pomocou inteligentného 
telefónu, vr. výsuvného teleskopu 
(400 mm), batérií a výstupného 
protokolu z výroby.

testovent 415 merací kužeľ 
objemového prietoku,  
vč. transportnej tašky

Obj.číslo 0563 0005

Typ senzora Vyhrievané vlákno- prúdenie 
Merací rozsah 0 ... 30 m/s

Presnosť 
±1 digit

±(0,1 m/s + 5 % z m.h.) (0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % z m.h.) (2 ... 15 m/s)

Rozlíšenie 0,01 m/s

Typ senzora NTC- teplota
Merací rozsah -20 ... +60 °C

Presnosť 
±1 digit

±0,5 °C

Rozlíšenie 0,1 °C

Technické údaje meracieho kužeľa 
Merací rozsah 20 ... 200 m3/h

Max. odchýlka ±10 %

Prevádzková teplota 0 ... +50 °C

Faktor kužeľa 22

Rozmer kužeľa
základňa

240 x 240 mm

Výška kužeľa 335 mm

Hmotnosť kužeľa 786 g

Všeobecné technické údaje
Kompatibilita požadovaný iOS 8.3 alebo novší / 

Android 4.3 alebo novší

požadovaný mobilné koncové 
zariadenie s Bluetooth 4.0

Skladovacia teplota -20 ... +60 °C

Prevádzková teplota -20 ... +50 °C

Typ batérií 3 mikrotužkové AAA

Životnosť 15 hod

Rozmery 200 x 30 x 41 mm

výsuvný teleskop až na 400 mm

Aplikácia Smart sondy testo App
S aplikáciou App sa stáva Váš inteligentný 
telefón / tablet displejom pre prístroj testo 405i. 
Ako obsluha meracieho prístroja, tak zobrazenie 
nameraných hodnôt prebieha cez rozhranie 
Bluetooth cez aplikáciu Smart sondy testo App 
na Vašom smartfóne alebo tablete - nezávisle na 
mieste merania. Navyše môžete v aplikácii App 
vytvárať protokoly merania, tie doplniť 
fotografiami a komentármi a odoslať ich 
e-mailom. App je určená pre zariadenia s OS: iOS 
a Android.

Príslušenstvo Obj.číslo

Praktický kufor testo (Klima) na uloženie a transport prístrojov testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i a testo 905i. Rozmery 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Kalibračný certifikát ISO na prúdenie, kalibrácia v dvoch bodoch, kalibračné body 5; 10 m/s 0520 0094

Kalibračný certifikát ISO pre prúdenie, anemometer s vyhrievaným vláknom, vrtuľové anemometre, Prandtlové 
sondy, kalibračné body 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Zostava testo 405i + testovent 415

K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 690 Košice
tel/fax: 055 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
www.ktest.sk, www.meracie-pristroje.eu, 
www.meracie-pristroje.com
0905 522488

Cena: 313,- € bez DPH
Akciová ponuka: 103,- € bez DPH


