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Převodníky pro průmysl a kritické klima
Firma Testo AG nabízí nyní, jako první mezi výrobci měřicí techniky,
také měřicí převodníky s různými typy rozhraní.
Díky tomu je možné provádět – paralelně k použití analogových vý-
stupů pro účely regulace – nepřetržité monitorování naměřených
dat. Nová generace měřicích převodníků je koncipována pro kon-
trolu procesů v klimatizační technice, procesní technice a technice
tlakového vzduchu. Firma Testo nabízí špičkovou technologii při za-
chování nejvyšší přesnosti měření a pro speciální použití jako je mě-
ření vysokovlhkostních procesů, sterilizačních procesů H2O2 nebo
procesů, ve kterých je potřeba měřit zbytkovou vlhkost.

Přednosti pro většinu použití
Propojení pomocí ethernetové sítě je ve většině oblastí použití znač-
nou předností, např. při kontrole okolních podmínek v laboratořích,
skladech, výrobních halách, čistých prostorech nebo při sušicím
procesu. Profesionální monitorování naměřených dat umožňuje: 
- data z výroby jsou rychle k dispozici v kanceláři.
- paralelně s přenosem signálu naměřené hodnoty přes analogový

výstup do řídícího systému je možné přes ethernet současně tyto
naměřené hodnoty zaznamenat, zdokumentovat a vizualizovat.

- v případě potřeby je možné také upozornit obsluhu procesu.

Propojení se systémem testo Saveris a ethernetovou sítí
Převodníky vlhkosti a převodníky diferenčního tlaku je možné připojit
do nového systému pro monitorování naměřených dat testo Save-

risTM nebo do standardní ethernetové sítě. Ethernet je používán v
téměř všech kancelářských sítích, proto tento způsob propojení pře-
vodníků pomocí stávající sítě nevyžaduje téměř žádné náklady na
instalaci.

Přesné měření klimatu budov a snižování provozních nákladů 
Správné klimatizování místností hraje velkou roli pro pocit pohody
a pro výkonnost lidí. Klima v místnosti je kromě toho v průmyslu
velmi důležité pro optimální vývoj, výrobu a skladování – má vliv na
kvalitu výrobků. Efektivním využitím energie vzniká mimořádný po-
tenciál úspor. Firma Testo AG nyní přináší s novými převodníky na
trh sérii výrobků, která je schopna velmi přesně a spolehlivě sledo-
vat klima budov. Díky přesnému měření se například dosáhne opti-
málního nastavení klimatizačního a ventilačního zařízení, což přináší
úsporu provozních nákladů. 

Optimalizace průběhu a úspora času při uvádění do provozu
a údržbě 
Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití. 
Přes externí rozhraní jsou za pomoci snadno ovladatelného soft-
waru P2A k dispozici následující funkce:
- parametrizace jednotek a škály
- kalibrace senzorů (v 1 bodě, ve 2 bodech) a kalibrace analogových

výstupů
- v počítači se registrují veškeré průběhy historie nastavení parametrů

a kalibrací.

Měřící přístroje německé společnosti Testo AG jsou na našem trhu známé již několik desítek let. Postupně si získaly důvěru zejména svojí spo-
lehlivostí a vysokými užitnými vlastnostmi v mnoha odvětvích. V poslední době se jednoznačně prosazují i v oblasti stacionární měřící techniky.

Neustálá inovace je základem nové generace výrobků, která umožnila aplikaci náročných technologií od standardních řešení až po měření
přizpůsobená požadavkům speciálních průmyslových odvětví s návaznosti na nejmodernější komunikační technologie.

Široká nabídka různých přístrojů zaručuje flexibilitu a spolehlivé řešení Vašich měřicích úloh.

Převodníky Testo
- špičková technologie měření pro praxi
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testo 6621 – převodník vlhkosti a teploty
pro klima 

testo 6920 – převodník teploty 
pro klima

°C

°F

%rv 

Rozsah měření: 0…100%rv, -20…70°C
Přesnost měření: ±2,5%rv (0 … 90%rv), ± 0,5 °C
Typ senzoru: vlhkostní sonda Testo, NTC
Výstup: 0 … 1/5/10 V , 4 … 20 mA
Třída krytí: IP65(varianta do kanálu)

Oblasti použití:

• Průmyslová a komerční výstavba 

• Sušící procesy

• Prodejní plochy, výstavní haly, muzea a knihovny

• Školy, hotely a nemocnice (klimatizační a ventilační 

zařízení)

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód pro-
duktu je vyznačen na identifikačním štítku a popisuje verzi
přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6621 Axx Bxx Cxx Exx Fxx Gxx Mxx Kxx 

• Varianty umístění na stěnu nebo do kanálu
• Plastové pouzdro ve světle šedé nebo  bílé barvě
• Displej (na přání)
• Reset do továrního nastavení 
• Program P2A pro:
- parametrizace jednotek a škály
- kalibrace senzoru na místě a kalibrace analogových

výstupů
- v počítači se registrují veškeré průběhy historie 

nastavení parametru a kalibrací

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

Technická data: Technická data:

Rozsah měření: 0…70°C

Přesnost měření: ± 0,5 °C

Typ senzoru: NTC, Pt100, Ni1000

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA

volitelný pasivní výstup

Třída krytí IP65

Oblasti použití:

• Monitorování (měření) a regulace (udržení nominální 

hodnoty) teploty v místnostech, průmyslových budovách,

kancelářích, komerčních a veřejných budovách, 

nemocnicích a muzeích

• Monitorování (měření) teploty v klimatizačních kanálech. 

• Verze s aktivním signálem analogového výstupu (B0x):

Vyhodnocení naměřených hodnot / analogového signálu

pomocí kontrolní jednotky, připojené na převodník    

(PLC nebo řídící systém budovy).

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód pro-
duktu je vyznačen na identifikačním štítku a popisuje verzi
přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6920 Axx Bxx Cxx Exx Sxx Gxx Kxx Wxx Yxx

• Varianty umístění na stěnu nebo do kanálu
• Plastové pouzdro v bílé barvě
• Displej (na přání)
• Reset do továrního nastavení 
• Program P2A pro:
- parametrizace jednotek a škály
- kalibrace senzoru na místě a kalibrace analogových 

výstupů
- v počítači se registrují veškeré průběhy historie nastavení 

parametru a kalibrací

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

Data pro objednání: 0555 6621

°C

°F

Data pro objednání: 0555 6920
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testo 6651 – převodník vlhkosti a teploty
pro průmysl

testo 6600 – přehled typové řady 
digitálních sond 6600 pro převodníky 6651

°C

°F

%RH

%rF

°Ctd 

Oblasti použití:

• Sledování klimatu ve výrobě

• Kontrola  vysoušecích procesů

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popi-
suje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6651 Axx Bxx Cxx Dxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Jxx Kxx

• Výměnné digitální sondy
• Různé typy kalibrací
• Plastové pouzdro
• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem (na přání)
• Výstup přes ethernet, relé a analogový výstup 
• Vnitřní kontrola měřicího převodníku zaručuje

vysokou spolehlivost
• Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu šetří

čas a náklady při údržbě a uvedení do provozu
• Vestavěná paměť pro uložení historie nastavení,

kalibrace a chybových hlášení

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému po-
užití.

°Ftd

Technická data:

Data pro objednání: 0565 6651

Rozsah měření: 0 … 100%rv, -30 … 120°C 

(podle zvolené sondy 6600), -60 … 100°Ctd

Přesnost měření: (podle zvolené sondy 6600)

Typ senzoru: vlhkostní senzor Testo

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA
(výstup lze nastavit podle některé z volitelných veličin)

Releový výstup (na přání)

Ethernetový výstup (na přání)

Třída krytí: IP65

Sondy jsou k dispozici v různých verzích. Objednací
kód produktu je vyznačen na identifikačním štítku a
popisuje verzi sondy (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6600 Lxx Mxx Nxx Pxx 

testo 6601

testo 6602

testo 6603

testo 6604

testo 6605

Typ: nástěnná varianta

Typ: varianta do kanálu

Typ: vysokoteplotní varianta do kanálu

Typ: sonda na kabelu

Typ: kovová vysokoteplotní sonda na kabelu
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testo 6681 – převodník vlhkosti a teploty 
do kritických podmínek

testo 6610 – přehled typové řady 
digitálních sond 6610 pro převodníky 6681

°C

°F

%RH

%rF

°Ctd 

Oblasti použití:

• Sledování klimatu ve výrobě

• Kontrola  vysoušecích procesů

• Měření zbytkové vlhkosti v rozvodech stlačeného
vzduchu až do -60°Ctd

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popi-
suje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6681 Axx Bxx CxxDxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Jxx Kxx

• Výměnné digitální sondy
• Různé typy kalibrací
• Kovové pouzdro
• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem
• Vnitřní kontrola měřicího převodníku zaručuje 

vysokou spolehlivost
• Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu šetří

čas a náklady při údržbě a uvedení do provozu
• Vestavěná paměť pro uložení historie nastavení,

kalibrace a chybových hlášení

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

°Ftd

Technická data:

Data pro objednání: 0555 6681

Rozsah měření: 0 … 100%rv, -40 … 180°C 

(podle zvolené sondy 6610), -80 … 100°Ctd

Přesnost měření: (podle zvolené sondy 6610)

Typ senzoru: vlhkostní senzor Testo

Profibus - DP (na přání)

Releový výstup (na přání)

Ethernetový výstup (na přání)

Třída krytí: IP65

Sondy jsou k dispozici v různých verzích. Objednací
kód produktu je vyznačen na identifikačním štítku a
popisuje verzi sondy (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6600 Lxx Mxx Nxx Pxx 

testo 6611

testo 6612

testo 6613

testo 6614

testo 6615

Typ: nástěnná varianta

Typ: klimatická sonda pro montáž do kanálu

Typ: flexibilní  procesní sonda s kabelem 

Typ: vyhřívaný kabel, sonda do vysokých vlhk.

Typ: sonda na kabelu (zbytková vlhkost, autokalibrace

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA
(výstup lze nastavit podle některé z volitelných veličin)

testo 6617

Typ: sonda na kabelu s vnitřní kontrolou senzoru

g/kg

gr/lb

g/m3

gr/ft3

ppmv

°Cwb

°Fwb

kJ/kg

hPa

inchH20
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testo 6321 – převodník diferenčního tlaku 
pro klima 

testo 6351 – převodník diferenčního tlaku
pro průmysl 

Pa

hPa

kPa

mbar

bar

mmH2O

kg/cm2

inch H20

I/min

NI/min

m3/h

Rozsah měření: -100...+100 Pa až -2000...+ 2000 hPa
Přesnost měření: ±1,2% z měř. rozsahu ±0,3% Pa

Typ senzoru: piezorezistivní
Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA
Třída krytí: IP65

Oblasti použití:

• Průmyslová a komerční výstavba
• Prodejní plochy, výstavní haly, muzea a knihovny
• Školy, hotely a nemocnice (klimatizační a ventilační 

zařízení)

inchHG

Vlastnosti a výhody:

Přístroje jsou k dispozici v různých verzích. Objednací
kód produktu je vyznačen na identifikačním štítku a po-
pisuje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice):
0555 6321 Axx Bxx Cxx Exx Fxx Kxx 

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost 
měření a dlouhodobou stabilitu

• Plastové pouzdro v bílé barvě
• Displej s vícejazyčným menu (na přání)
• Program P2A pro:

-nastavení srovnání a analýzu
-šetří čas a náklady

• Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 % konečných
hodnot měřicího rozsahu a volná škálovatelnost     
v rozsahu měřicího rozsahu 

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému po-
užití.

PSI

Technická data: Technická data:

Rozsah měření: -50...+50 Pa až -2000...+ 2000 hPa

Přesnost měření: ±0,8% z měř. rozsahu ±0,3% Pa

(výstup lze nastavit podle některé z volitelných veličin)

Typ senzoru: piezorezistivní

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA

Releový výstup (na přání)

Ethernetový výstup (na přání)

Třída krytí IP65

Oblasti použití:

• Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými
prostory

• Kontrola diferenčního tlaku při procesech 
plnění

• Kontrola diferenčního tlaku, objemového 
průtoku a rychlosti proudění v technice
kritického klima (klimatizační a ventilační zařízení)

Nm3/h

Vlastnosti a výhody:

Přístroje jsou k dispozici v různých verzích. Objednací
kód produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popi-
suje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice:)
0555 6351 Axx Bxx CxxDxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Jxx Kxx

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
• Plastové pouzdro
• Možnost připojení Pitotovy trubice
• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem (na přání)
• Vnitřní kontrola měřicího převodníku zaručuje 

vysokou spolehlivost
• Program P2A pro nastavení, srovnání a 

analýzu šetří čas a náklady při údržbě a uvedení 
do provozu

• Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 % konečných
hodnot měřicího rozsahu a volná škálovatelnost v 
rozsahu měřicího rozsahu 

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému
použití.

Data pro objednání: 0555 6321

Pa

hPa

kPa

mbar

mmH2O

kg/cm2

inch H20

inchHG

PSI
Data pro objednání: 0555 6351

ft/min

m/s
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testo 6381 – převodník diferenčního tlaku
pro kritické klima 

testo 6383 – převodník diferenčního tlaku
pro velmi čisté prostory

Pa

hPa

kPa

mbar

bar

mmH2O

kg/cm2

inch H20

I/min

NI/min

m3/h

Oblasti použití:

• Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými prostory
• Kontrola diferenčního tlaku při procesech plnění
• Kontrola diferenčního tlaku, objemového průtoku a 

rychlosti proudění v technice kritického klima
(klimatizační a ventilační zařízení)

inchHG

Vlastnosti a výhody:

Přístroje jsou k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popisuje verzi
přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6381 Axx Bxx Cxx Dxx Exx Fxx Gxx Hxx Ixx Kxx 

• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
• Nízký rozsah do 10 Pa pro měření s nejvyšších
přesností při nejnižších tlakových rozdílech

• Kovové pouzdro
• Možnost připojení Pitotovy trubice
• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem
• Vnitřní kontrola měřicího převodníku 
• Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu šetří

čas a náklady při údržbě a uvedení do provozu
• Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 % konečných 

hodnot měřicího rozsahu a volná škálovatelnost v 
rozsahu měřicího rozsahu 

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

PSI

Oblasti použití:

• Kontrola přetlaku a podtlaku v čistých prostorách,

na operačních sálech a v izolačních místnostech

• Kontrola diferenčního tlaku mezi čistými prostory

• Možnost kontroly vlhkosti a teploty v čistých prostorách

Nm3/h

Vlastnosti a výhody:

Přístroje jsou k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popisuje
verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6381 Axx Bxx Cxx Dxx Exx Gxx Hxx Ixx Kxx

• Provedení v panelovém designu 
• Automatické nulování zaručuje vysokou přesnost
• Nízký rozsah do 10 Pa pro měření s nejvyšších 
přesností při nejnižších tlakových rozdílech

• Čelní plocha z nerezu, pouzdro z plastu
• Displej s vícejazyčným menu a optickým alarmem (na přání)
• Vnitřní kontrola měřicího převodníku 
• Program P2A pro nastavení, srovnání a analýzu 

šetří čas a náklady při údržbě a uvedení do provozu
• Škálovatelnost měřicího rozsahu ±50 % konečných

hodnot měřicího rozsahu a volná škálovatelnost v 
rozsahu měřicího rozsahu 

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

Data pro objednání: 0555 6381

Pa

hPa

kPa

mbar

bar

mmH2O

kg/cm2

inch H20

inchHG

PSI

Data pro objednání: 0555 6383

Rozsah měření: -10 ... +10 Pa až -1000 hPa … 1000 hPa
Přesnost měření: ±0,3% z koncové hodnoty 

měřícího rozsahu ± 0,3 Pa
Typ senzoru: piezorezistivní

Na vyžádání možnost měření teploty a vlhkosti 
konfigurovatelnou sondou 6610

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA
Volitelné 3 výstupy (Δp, °C, %rv) výstup pro tlak, teplotu
a vlhkost je možno nastavit podle zvolené veličiny.

Releový výstup (na přání)

Technická data:

Rozsah měření: -10 ... +10 Pa až -10 … 10 hPa

Přesnost měření: ±0,3% z konc. hodnoty měřícího

rozsahu ± 0,3 Pa

Typ senzoru: piezorezistivní
Na vyžádání možnost měření teploty a vlhkosti 

konfigurovatelnou sondou 6610

Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA
Volitelné 3 výstupy (Δp, °C, %rv) výstup pro tlak, teplotu
a vlhkost je možno nastavit podle zvolené veličiny.

Releový výstup (na přání)

Třída krytí: IP65

Technická data:

Ethernetový výstup(na přání)

Ethernetový výstup(na přání)

Třída krytí: EIP65
%rF

°C

°F

°Ctd

°Ftd

g/m3

ppmv

°Fwb

°Cwb

g/kg

kJ/kg

g/m3

kJ/kg

°Ctd

ppmv

m/s

°C

%rF
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testo 6721 – převodník rosného bodu
tlakového vzduchu

testo 6740 – převodník pro měření
zbytkové vlhkosti stlačeného vzduchu

°Ctd

Rozsah měření: - 30 … + 30°Ctd
Přesnost měření: 
Typ senzoru: vlhkostní sonda Testo, NTC
Výstup: 2 bezpotenciálové kontakty 
Třída krytí: IP65

Oblasti použití:

• Kontrola sušiček tlakového vzduchu 
• Kontrola pneumatických strojů
• Kontrola rozvodů tlakového vzduchu

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popi-
suje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6721 Axx Fxx Kxx 

• Standardní připojovací závit G1/2“ nebo NPT1/2“
• Plastové pouzdro
• Mini DIN konektor pro připojení PC 
• Reset do továrního nastavení 
• Program P2A pro:

- parametrizace jednotek 
- nastavení hraničních hodnot a hystereze
- kalibrace senzoru na místě 
- test spínacích výstupů
- v počítači se registrují veškeré průběhy 

historie nastavení parametrů a kalibrací
- možnost zobrazení sériového čísla a verze 

firmwaru

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému po-
užití.

Technická data: Technická data:

Rozsah měření: -45 …+30°Ctd, 0 ...50°C

Přesnost měření: 

Typ senzoru: vlhkostní senzor Testo, NTC

Výstup: 4 … 20 mA
(výstup je možno nastavit podle některé volitelné veličiny)

spínací relé (na objednávku), 

2 LED diody pro zobrazení stavu alarmu

Třída krytí IP65

Oblasti použití:

• Kontrola a prevence zbytkové vlhkosti tlakového

vzduchu v rozvodech

• Sledování výstupních parametrů adsorpčních a 

vymrazovacích sušiček tlakového vzduchu

Vlastnosti a výhody:

• Standardní připojovací závit G1/2“ nebo NPT1/2“
• Plastové pouzdro otočitelné o 350°
• Displej (sedmisegmentový displej (0555 6743) na 

přání)
• Snadná obsluha pomocí tlačítek

- kontrola analogového signálu a alarmu
- volba sledované jednotky vlhkosti
- nastavení alarmu včetně hystereze
- možnost jednobodové kalibrace
- vyvolání maxima a minima

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému
použití.

Data pro objednání: 0555 6721

°Ctd

°Ftd

ppmv

Data pro objednání: 0555 6741 (bez displeje)
0555 6743 (s displejem)

°C

°F

°CtdA

°FtdA

%rF

mg/m3
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testo 6440 – převodník pro měření
objemového průtoku

testo 6446/ 6447 – převodník pro měření 
objemového průtoku pro větší průměry potrubí

Oblasti použití:

• Měření spotřeby (impulsní výstup) 
• Sledování spotřeby měřič průtoku s předvolbou, 

tzn. Spínací výstup závislý na množství, časově   
závislý nebo nezávislý)

• Kontrola netěsností (spínací nebo analogový výstup)
• Měření průtoku (analogový výstup)

Vlastnosti a výhody:

• 4 varianty průměrů DN15, DN25, DN40 a DN50
• Měření normovaného objemového průtoku nezávislé
na procesním tlaku a teplotě
• Integrovaná vstupní a výstupní trasa média
• Nevytváří trvalou tlakovou ztrátu
• Displej pro sledování aktuální měřené veličiny

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

Technická data: Technická data:

Rozsah měření: 6…27 500 Nm3/h

Přesnost měření: ±3% z naměřeného rozsahu 

± 0,3% z konečné hodnoty (ISO 8573 1-4-1)

Typ senzoru: termický se skleněnou pasivací
Výstup: 4 … 20 mA 

Třída krytí IP65

Oblasti použití:

• Měření spotřeby (impulsní výstup) 

• Sledování spotřeby (měřič průtoku, tzn. spínací vý-

stup závislý na množství, časově     závislý nebo ne-

závislý)

• Kontrola úniků (spínací nebo analogový výstup)

• Měření průtoku (analogový výstup)

Vlastnosti a výhody:

• 7 variant průměrů DN65, DN80, DN100, DN125, 
DN150, DN200 a DN250

• Dvě materiálové varianty (čistá ocel, pozinkovaná 
ocel) 

• Možnost vysunutí senzoru pod tlakem
(testo 0699 6447)

• Měření normovaného objemového průtoku 
nezávislé na procesním tlaku a teplotě

• Integrovaná vstupní a výstupní trasa média
• Nevytváří trvalou tlakovou ztrátu
• Displej pro sledování aktuální měřené veličiny

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému
použití.

Data pro objednání: 0555 6441 – 6444,
DN15 – DN50

Nm3/h

nl/min

Nm3

Data pro objednání: 0699 6446, 0699 6447
DN65 – DN250

°C

Rozsah měření: 0,25 …700 Nm3/h

Přesnost měření: ±3% z naměřeného rozsahu 

± 0,3% z konečné hodnoty (ISO 8573 1-4-1)

Typ senzoru: termický se skleněnou pasivací
Výstup: 4 … 20 mA 

Dva variabilně programovatelné výstupy (čtyřvodičové zapojení)
volně nastavitelné od 0 až po konec měřicího rozsahu.

Dva variabilně programovatelné výstupy (čtyřvodičové zapojení)
volně nastavitelné od 0 až po konec měřicího rozsahu.

Třída krytí IP65

Nm3/h

nl/min

°C

Nm3
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testo 6781 – převodník rosného bodu do -90°Ctd 

Rozsah měření: -90 … +30°Ctd 
Přesnost měření: 
Typ senzoru: vlhkostní senzor Testo se Sol-Gel technologií
Výstup: 0 … 1/5/10 V , 0/4 … 20 mA

Třída krytí: IP65
Výstup je možno nastavit podle volitelné veličiny

Oblasti použití:

• Měření tlakového rosného bodu ve stlačené vzduchu 
ISO třídy 1 ( -70 °Ctd) a třídy 2 ( -40 °Ctd)

• Kontrola adsorpčních sušiček, sušiček granulátu a
medicínského stlačeného vzduchu

• Zajištění kvality při výrobě vzácných plynů

Vlastnosti a výhody:

Přístroje jsou k dispozici v různých verzích. Objednací
kód produktu je vyznačen na identifikačním štítku a po-
pisuje verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice):
0555 6781 Axx Bxx Fxx Kxx Mxx

• Měření rosného bodu v měřícím rozsahu
-90 ... +30 °Ctd se zaměřením na aplikace pod -40 °Ctd

• Nový senzor, velmi odolný proti orosení, s technologií
Sol-Gel, zaručuje maximálním bezpečnost procesu a   
rychlou odezvu

• Automatická vnitřní kalibrace zajišťuje vysokou přes-
nost a dlouhodobou spolehlivost

• Volitelný displej s vícejazyčným menu obsluhy
• Vnitřní kontrola převodníku zaručuje vysokou disponi-

bilitu zařízení
• Software P2A pro nastavení parametrů, kalibraci a

analýzu šetří čas a náklady při uvádění do provozu a
údržbě

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému
použití.

Technická data:

Data pro objednání: 0555 6781

%RH

%rF

°Ctd

°CtdA

°FtdA

g/m3

g/ft3

g/kg

g/lb

ppmv

°Ftd
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testo 6682 – převodník vlhkosti a teploty pro kritické klima s nebezpečím výbuchu  

°C

°F

%RH 

Rozsah měření: 0 … 100%rv, -30 … 150°C
(sonda 6616)

Typ senzoru: vlhkostní senzor Testo, Pt100
Výstup: 4 … 20 mA

(výstup lze nastavit podle některé z volitelných veličin)

Třída krytí: IP65

Oblasti použití:
• Převodník vlhkosti testo 6682 je konstruován pro třídu ATEX II 2
(1) G Ex ia [ia] IIC T4, digitální vlhkostní sonda testo 6616 pro třídu
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T3. Špička senzoru muže být po-
užita ve výbušném prostředí zóny 0, samotný měřicí převod-
ník v zóně 1.Požadované bezpečnostní požadavky jsou
podloženy splněním požadavku norem EN 60079-0:2006,
EN60079-11:2007.

Vlastnosti a výhody:

Přístroj je k dispozici v různých verzích. Objednací kód
produktu je vyznačen na identifikačním štítku a popisuje
verzi přístroje (x je zde uvedeno místo číslice): 
0555 6682  Axx Bxx Cxx Dxx Fxx Gxx Kxx

• Nejvyšší přesnost a dlouhodobá stabilita ±1% rv
• Preventivní údržba díky vnitřní kontrole a systému 

včasného varování
• Možnost zobrazení historie díky vnitřní paměti
• Flexibilní koncept kalibrace
• Vyměnitelná digitální sonda testo 6616
• Displej a přehledné menu pro snadnou obsluhu při
nastavování, kalibraci a analýze

Po dodání jsou převodníky schopné k okamžitému použití.

16,5 mmTechnická data:

Data pro objednání: 0555 6682

%rF 

°Ctd

°Ftd

Přesnost měření: ±1%rv + 0,007 x nam. hod. (pro 0-90%rv)

testo 6616                             0555 6616 Mxx Nxx Pxx

Typ: sonda na kabelu
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V průmyslových procesech hraje zásadní roli přesné měření teploty, vlhkosti, tlaku a dalších fyzikálních veličin.

V mnoha aplikacích pomáhá systém testo SaverisTM bezdrátově nebo přes ethernet sbírat, bezpečne ukládat a prezen-
tovat naměřená data. Pomocí individuálního nastavení hranic pro spuštění alarmu mají zodpovědné osoby vždy jistotu,
že udrží parametry v požadovaných mezích.

Integrování převodníků do systému testo SaverisTM je přes analogové propojovací členy Saveris U1 a Saveris U1E.

•  Možnost integrování převodníku všech měřicích veličin se standardizovaným
proudovým nebo napěťovým rozhraním, např. 4 až 20 mA, 0 až 10 V.

•  Analogový spojovací člen testo Saveris je k dispozici v bezdrátové i ethernetové verzi.

Propojení převodníku Testo  se systémem testo Saveris TM
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