
Budúcnosť zaväzuje

Získajte prehľad.
Kontrola klímy pomocou presného merania teploty a relatívnej vlhkosti od firmy Testo.
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Všetky ceny sú bez DPH a platia od 1.1.2010.

K - TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60 Košice

Tel./fax: 055 6253633, 6255150

ktest@iol.sk

www.ktest.sk

Na prvý pohľad s testo testo 622: aktualizované hodnoty

teploty a relatívnej vlhkosti ako aj dátum a čas sú k dispozí-

cii okamžite. Naviac môžete merací prístroj rekalibrovať a

justovať pomocou kalibračného a justažného programu 

– ktorý šetrí Váš čas a náklady.

Technické údaje:

Merací rozsah

Presnosť

Jednotky

Teplota

-10...60 °C

± (0.4 °C + 1 Digit)

°C, °F

Vlhkosť

0...100 % r.v.

±2 % r.v. + 1 Digit 

(10...90 %)

% r.v., td, mokrá

teplota

Tlak

300...1200 hPa

±3 hPa

hPa, mbar, kPa, 

inHG, in H2O, psi

Závesné očko a stojan na zadnej

stene umožňuje flexibilné upev-

nenie meracieho prístroja:

možné je ho zavesiť na stene

alebo položiť na stôl.

Na kalibráciu a justáž je potrebné umiestniť prístroj do 
klimatizačnej komory alebo Testo Huminatora.

testo 622
Obj. číslo. 0560 6220     256,- Euro

Máte aktualizované a presné hodnoty do 
Vášho protokolu?

Vlastnosti:

- Presný teplomer, vlhkomer a tlako-

mer

- všetky hodnoty priamo na jednom

displeji: aktuálne a zaznamenané

hodnoty teploty a vlhkosti spolu s

dátumom a časom

- Kalibrácia a justáž pomocou 

kalibračného a justážneho programu 

na mieste merania 

- Funkcia pripomienky kalibrácie a

justáže

- Veľký, optimálne čitateľný displej

Rozmery: 185 x 105 x 36 mm

Kalibračný a nastavovací program*
Obj. číslo 0554 6230   149,- Euro

Technické údajei:

Merací rozsah

Presnosť

Jednotky

Teplota

-10...60 °C

± (0.4 °C + 1 Digit)

°C, °F

Relatívna vlhkosť

0...100 % r.v.

±2 % r.v. + 1 Digit (10...90 %)

% r.v., td, mokrá teplota

testo 623 rýchle a v každom okamihu presne odpovie

na otázky ako sú tieto

– bez komplikovanej analýzy nameraných údajov na

PC.

Vlastnosti:

- Histogram zobrazuje priebeh

vlhkosti a teploty počas dňa; 

máte k dispozícii spätný prehľad

počas 12 týždňov

- Všetky dôležité hodnoyty sú

viditeľné na prvý pohľad: aktuálna

ako aj zaznamenané hodnoty

teploty a vlhkosti spolu s dátumom

a časom

- Veľký, optimálne čitateľný displej

testo 623
Obj. číslor. 0560 6230     223,- Euro

Pracovalo nastavenie počas noci správne?

Rozmeny: 185 x 105 x 36 mm

testo_622_623_en:Prospekt A4  4.1.2010  16:56  Page 2




