
Menšia hmotnosť 
Vyššia presnosť
testo 420 – nový štandard u prístrojov na meranie objemového prietoku

Bluetooth 
+ App



Ľahká hmotnosť vo svojej triede

2.9 kg a maximálna presnosť:
Vám ponúkne len špička na svetovom trhu.

Ľahký, presný a komfortný prístroj na meranie objemového 
prietoku testo 420 rozhodujúcim spôsobom zjednoduší 
vyregulovanie objemového prietoku na veľkých 
vzduchotechnických výustkách tak na strane sania, ako aj 
výfuku. Len 2.9 kg - je to najľahší model na trhu. A svojim 
integrovaným usmerňovačom prúdenia vytvára nové 
štandardy presného merania na vírivých anemostatoch.

Užívatelia môžu tak vo vzduchotechnických zariadeniach 
rýchle a presne vyhovieť hygienickým smerniciam a 
predpisom, napr. v priemysle, kancelárských priestoroch 
alebo čistých priestoroch.

testo 420

Presný usmerňovač prúdenia 
Turbulencie vzduchu na vírivých 
anemostatoch sa ustália. Tak je možné 
spoľahlivo zmerať prúdenie vzduchu.

Nízka hmotnosť
Hmotnosť 2.9 kg – ľahší, ako 
ktorýkoľvek prístroj v tomto vyhotovení. 
Práve pri častých meraniach pocítite ten 
rozdiel.

Efektívne spojenie cez App 
Váš mobilný telefón môžete využiť pomocou 
App a Bluetooth prepojenia ako externý displej 
alebo diaľkový ovládač prístroja. Okrem toho 
môžete vytvárať a odosielať protokoly priamo z 
miesta merania.

Praktický transport
Zložene testo 420 prepravíte komfortne 
pomocou kufra na kolieskach, ktorý je 
súčasťou dodávky.

Ergonomické držadla
Vám umožnia pohodlné držanie a práca s 
rukávovým prietokomerom Vás neunaví.

Rýchla montáž
Značky na nadstavci a kužeľové uchytenie pre 
napínacie tyče zjednodušujú montáž montáž 
nadstavca.

Flexiblný displej
Naklápací displej uľahčuje odčítanie nameraných 
hodnôt. S vybraným prístrojom a odpovedajúcim 
príslušenstvom môžete pohodlne vykonať meranie 
tlaku a meranie rýchlosti prúdenia s Pradtlovou 
sondou.



Jednoduchšie pri použivaní
Presnejší vo výsledkoch
Pre zaistenie hygienických noriem a kvality priestorovej 
klímy podľa noriem aj vo väčších priestoroch sa často 
používajú vírivé anemostaty, ktoré vzduch rozptyľujú. U 
týchto vzduchotechnických výustiek je však presné meranie 
objemového prietoku obzvlášť ťažké. Ideálnym základom 
pre dosiahnutie čo možno najpresnejších výsledkov meraní 
je ľahký a presný prístroj na meranie objemového prietoku 
testo 420. Jeho integrovaný usmerňovač prúdenia ustáli 
rozvírený prúd vzduchu, ktorý vychádza z anemostatu a 
premení ho na takmer rovnomerné prúdenie. Okrem nízkej 
hmotnosti a usmerňovača prúdenia uľahčuje Vašu 
každodennú prácu tiež ergonomická rukoväť a naklápací a 
odoberateľný displej. Kužeľové uchytenie pre napínacie 
tyče napomáha k rýchlej a jednoduchej montáži a kufor na 
kolieskach zaisťuje bezpečnú a pohodlnú prepravu. Okrem 
toho možno použiť ako druhý displej mobilné zariadenie 
typu inteligentného telefónu alebo tabletu s Bluetooth 
komunikáciou. Pomocou týchto externých  zariadení 
môžete ovládať testo 420 na diaľku, čo je veľmi praktické 
pre bezpečné používanie statívu ( až do 4 m) v prípade 
vysokých stropov.

Meranie v kanále s Prandtlovou rúrkou

Malá hmotnosť a naklápací displej.

• Monitorovanie
• Správy
• Diaľkové ovládanie

Bluetooth + App

Bez usmerňovača prúdenia 
môže byť výsledok merania 
skreslený vírením vzduchu.

S usmerňovačom 
vzduchu sa rozvírený 
vzduch ukľudní a meranie 
je triedu presnejšie.



Objednacie informácie 
a technické údaje

www.ktest.sk
www.meracie-pristroje.eu

testo 420

testo 420 set

testo 420 rukávový prietokomer so 
základným telesom 610 x 610 mm , 5 x 
napínacia tyč, USB kábel, batérie a 
kufor na kolieskach.

Obj. číslo. 0563 4200
1 900,- € bez DPH

Všeobecné technické údaje

Prevádzková teplota

Skladovacia teplota

Hmotnosť

Štandardný rukáv

Typ batérie

Výdrž batérie

Displej

Pamäť

Rozhranie

Záruka

-5 až +60 °C

-20 to +60 °C

2.9 kg

610 x 610 mm

Alkalická batéria, Mignon, typ AA

30 h

bodová matica s podsvietením

2 GB interná

Micro USB

2 roky

Typ senzorov

Merací rozsah 40 až 4000 m³/h -20 až +70 °C

Objemový prietok Teplota- NTC

Presnosť 
±1 digit

±3 % z m.h. +12 m³/h pri +22 °C, 
1013 hPa (85 až 3500 m³/h)

±0.5 °C (0 až +70 ° C)
±0.8 °C (-20 až 0 °C)

Rozlíšenie 1 m³/h 0.1 °C

0 ažo 100 % r.v. 0 tž 120 Pa

Vlhkosť - kapacitný senzor Snímač diferenčného 
tlaku

±1.8 % r.v. +3 % z m.h. pri +25 °C  
(5 až 80 % r.v.)

±2 % z m.h. +0.05 Pa

0.1%RH 0,001 Pa

Merací nádstavec - rukáv 360 x 360 mm

Merací nádstavec - rukáv 305 x 1220 mm

Merací nádstavec - rukáv 610 x 1220 mm

Statív, výsuvný do 4m

Pripojovacia hadička, silikónová, dĺžka 5 m, maximálna zaťažiteľná do 700 hPa (mbar)

Pripojovacia hadička bez silikónu na meranie diferenčného tlaku, dĺžka 5 m, maximálna zaťažiteľná do 700 hPa, (mbar)

Obj. číslo

0554 4200

0554 4201

0554 4202

0554 4209

0554 0440

0554 0453

Prevádzková teplota
 0 až +600 °C

Ø 7 mm

Príslušenstvo

Prandtlová rúrka, dĺžka 350 mm 

Prandtlová rúrka, dĺžka 500 mm 

Prandtlová rúrka, dĺžka 1000 mm

0635 2145

0635 2045

0635 2345
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350 mm / 500 mm / 1000 mm350 mm / 500 mm / 1000 mm

€ bez DPH

192,50

220,00

220,00

363,00

39,60

41,80

130,90

148,50

371,90

K – TEST, s.r.o. 

Letná 40 

042 60 Košice 

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 

Mob. 00421 905 522488 




