
Budoucnost zavazuje

Měřicí přístroje 
pro klimatizaci a větrání

Profesionální měřicí technika 
v kapesním formátu

Všechny přístroje jsou velmi
ergonomické, malé a se
snadnou obsluhou. Podsvícený
displej a funkce Auto-off doplňují
charakteristiku přístrojů.

Nikdy nechybí:
ochranná krytka, poutko pro
transport a pouzdro na opasek
– pro praxi nezbytné doplňky.

I tak malá může být velká
technika!

Testo, přední výrobce přenosné
měřicí techniky, přináší pro
každodenní a rychlé použití
měřicí přístroje v kapesním
formátu.

· Teplota vzduchu a povrchová
teplota měřená infra

· Vlhkost a teplota vzduchu
· Vlhkost materiálu, 

vlhkost a teplota vzduchu
· Diferenční tlak
· Absolutní tlak
· Otáčky
· Intenzita osvětlení
· Rychlost, teplota a vlhkost

vzduchu

Sensorika, vyhovující těm
nejvyšším nárokům, jako např.
vlastní, patentovaný vlhkostní
senzor Testo, zaručuje
spolehlivé a stabilní výsledky
měření.



Budoucnost zavazuje

testo 606-1/2

Technická data

Vlhkost materiálu
Měřicí rozsah: 0...90 %
Rozlišení: 0,1
Přesnost: ±1 % (vodivost)

Vlhkost vzduchu (pouze 606-2)
Měřicí rozsah: 0...100 %rv
Rozlišení: 0.1 %rv
Přesnost: ±2,5 %rv (5...95 %rv)
Jednotky: %rv, mokrý teploměr,

rosný bod

Teplota vzduchu (pouze 606-2)
Měřicí rozsah: -10...50 °C
Rozlišení: 0,1 °C
Přesnost: ±0,5 °C
Jednotky: °C/°F

Provozní tepl.: -10...50 °C
Typ baterie: alkalické (2x AAA)
Životnost: 606-1: 200 hod.

606-2: 130 hod.
(typ. bez podsvícení
displeje)

Rozměry 
(vč.ochr.krytky): 119 x 46 x 25 mm

Vlhkost materiálu, vlhkost
a teplota vzduchu

Rozsah dodávky:
kalibrační protokol · poutko na ruku
pouzdro na opasek · ochr.krytka · baterie

- Přesné měření vlhkosti dřeva 
díky křivkám uloženým v přístroji
např. pro buk, smrk, modřín, dub,
borovici, javor

- Teplota a vlhkost vzduchu pro 
posuzování procesu vysoušení

- Křivky pro cement, potěr, beton, 
sádru, anhydritový potěr,
cementovou maltu, vápennou
maltu, cihly

- Funkce Hold pro komfortní
odečtení naměřené hodnoty

- Funkce autotestu

606-1: Obj.č. 0560 6061     2.340 Kč

606-2: Obj.č. 0560 6062     4.220 Kč
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	97,8 € bez DPH: 
	176,0 € bez DPH: 


