
testo 521 / 526

Pøesné tlakomìry
Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy
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Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy
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testo 521 s vestavìným senzorem 0...100 hPa / 0,1%
Pøístroj testo 521 je urèen pro pøesné mìøení diferenèního tlaku v oblasti
vìtrání a klimatizace (VAC), napø. tlaková ztráta na filtrech, kontrola
ventilátorù a odsavaèù par. 
Mìøení rychlosti proudìní vzduchu Pitotovou trubicí: 
V rozsahu 5...100 m/s je možné mìøit pomocí vestavìného senzoru.
V rozsahu  1...12 m/s pomocí externí 100 Pa sondy. 
Pøednosti: 
automatický výpoèet rychlosti proudìní a objemového prùtoku, bodová
nebo èasová støední hodnota, automatická kompenzace hustoty.

testo 526 s vestavìným senzorem 0...2000 hPa / 0,05%
Pøístroj testo 526 je tlakomìr urèený pro prùmyslové aplikace. S vysokou
pøesností 0,05% z koneèné hodnoty je možné mìøit a kontrolovat tlak pøi
kritických výrobních  procesech. 
Tlaková zkouška: specielnì pøi zkouškách tìsnosti rùzných nádob a
zásobníkù je možné pomocí ruèního pøístroje a pøizpùsobeného menu
provést celistvý záznam tlakové zkoušky. Dokumentaci tlakové zkoušky
je možné následnì zpracovat na poèítaèi a pomocí pøizpùsobeného
programu vytisknout protokol.

• dva volnì osaditelné konektory pro pøipojení externích sond pro mìøení
tlaku, teploty, elektrického proudu a napìtí

• dynamické mìøení s periodou 0,04 s
• výpoèet rychlosti proudìní a objemového prùtoku pøi mìøení Pitotovou

trubicí
• 2 tøídy pøesnosti: 0,2 % a 0,1 % z koneèné hodnoty

• dva volnì osaditelné konektory pro pøipojení externích sond pro mìøení
tlaku, teploty, elektrického proudu a napìtí

• dynamické mìøení s periodou 0,04 s
• možnost provádìní mìøení zmìn tlaku v zásobnících, nádržích,

rozvodech apod. pomocí pøizpùsobeného menu
• tlaková zkouška (èasová závislost poklesu tlaku)
• 2 tøídy pøesnosti: 0,1 % a 0,05 % z koneèné hodnoty

2 volnì osaditelné konektory pro externí

sondy - tlak, teplota, elektrický proud /

napìtí

datová komunikace s PC

integrovaný senzor

diferenèního tlaku

konektor síťového zdroje /

rychlonabíjeèe akumulátorù

rychlospojky
(pro hadice o prùmìru 4/6 mm -
vnitøní/vnìjší)

dvouøádkový displej

s textovým navádìním obsluhy

nulování

Hold / Max / Min / prùmìr

tisk

uložit

podsvìtlení displeje



testo 521/526: výhody
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Flexibilita díky externím sondám
Na 2 volnì osaditelné konektory pøístrojù testo
521/526 je možné pøipojit celou øadu externích
sond.

Pøesný tlakomìr pro všechny mìøicí rozsahy
V pøístrojích testo 521 / 526 je integrován senzor
diferenèního tlaku. Pro širší použití pøístroje je
vám k dispozici velký výbìr externích tlakových
sond:
• sondy diferenèního tlaku do 2000 hPa
• sondy absolutního tlaku do 2000 hPa
• sondy relativního tlaku do 400 bar

Pøesný pøístroj pro mìøení rùzných velièin
• Pro mìøení teploty vzduchu, kapalin nebo

teploty povrchu jsou k dispozici sondy
s rozsahem -200...+1250°C.

• Pøes rozhraní 0/4...20mA je možné mìøit
odpovídající mA signál mìøicích pøevodníkù a
na pøístroji simulovat zobrazení mìøené
jednotky.
Velká výhoda: galvanicky oddìlené rozhraní
0/4...20mA. Napájení pøevodníku z ruèního
pøístroje – není jej nutné pøipojovat na externí
zdroj.

Dlouhodobá kontrola i pøi dynamických
mìøeních
• Namìøené hodnoty je možné ukládat

jednotlivì i jako datovou øadu v nastaveném
kroku (0,04 s, 1s...24 hodin podle použitého
módu) s možností zvolit si poèet uložených
hodnot. Maximální velikost pamìti je cca.
100 KB (to odpovídá cca. 25 000 namìøených
hodnot).

• Dynamické mìøení je možné do pøístroje
ukládat s krokem 0,04 s - pøi vìtším množství
dat je možné spustit online mìøení se
záznamem pøímo do poèítaèe.

Dokumentace na místì mìøení
• Jednotlivé protokoly mìøení je možné

vytisknout pøímo na místì, bez použití
obtížných propojovacích kabelù, pomocí
pøenosné tiskárny protokolù. 

• Dlouhodobì stabilní termopapír umožòuje
archivaci výtiskù po dobu až 10 let.

Snadná správa dat na PC
• Uložené namìøené hodnoty je možné pomocí

programu pohodlnì zpracovat a archivovat
v poèítaèi.

• Namìøené hodnoty je možné pomocí
programu na poèítaèi zobrazit online.

Dlouhodobá pøesnost pravidelnì ovìøovaná
kalibraèní laboratoøí
V naší kalibraèní laboratoøi je možné kalibrovat
všechny velièiny, které naše pøístroje mìøí.

• Nezávislé posouzení a certifikace pøesnosti 
pøístroje.

• Vazba na mezinárodní standardy.
• Pøi odhalení problémù možnost okamžitého 

odborného zásahu špièkovì vyškoleným 
servisním personálem.

Pøednosti pøi mìøení
• Menu s krátkými texty velmi usnadòuje

obskluhu pøístroje.
• Na velkém, dvouøádkovém LCD displeji se

zobrazují najednou 2 mìøicí kanály, pomocí
tlaèítek šipek se pøepíná na dopoèítané
hodnoty.

• Nulování sond relativního a diferenèního
tlaku se provádí jedním stisknutím tlaèítka
P=O.

• Pro mìøení tlaku jsou k dispozici tyto
jednotky: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O,
mmH2O, torr a psi.

• Tlaèítko Hold, Max, Min a prùmìr (Mean).
• Volné ruce: ochranné pouzdro topsafe

obsahuje nosný popruh a magnet pro rychlou
fixaci pøístroje.

Pøesný tlakomìr pro všechny rozsahy: mìøení
diferenèního tlaku na filtru pomocí externí tlakové sondy

Dokumentace na místì mìøení pomocí pøenosné tiskárny
protokolù testo

Snadné zpracování dat na PC

Pøesné mìøení mnoha velièin: kontrola pøevodníku
s analogovým výstupem 0/4 ... 20 mA



Pøehled sond
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Sonda diferenèního tlaku do 2000 hPa
rozmìry: 116x80x40 mm

Sonda absolutního tlaku do 2000 hPa abs
rozmìry: 116x80x40 mm

Sonda relativního tlaku do 400 bar
rozmìry : cca. 122x27 mm

Rozhraní 0/4...20 mA
rozmìry : 116x80x40 mm

Teplotní sondy

Rozhraní 4...20 mA
Na svorkovnici rozhraní 4...20 mA je možné pøi-
pojit analogový výstup 0/4 až 20 mA mìøicích
pøevodníkù nebo sond s 2 nebo 4 vodièovou
technikou. Každé rozhraní dokáže zpracovat
1 analogový signál. K ruènímu pøístroji je možné
pøipojit až 2 rozhraní. Výhoda: pøipojený mìøicí
pøevodník nepotøebuje žádné externí napájení, je
napájen pøes ruèní pøístroj testo 521/526. Škálo-
vání analogových signálù na odpovídající mìøicí
jednotku probíhá rovnou v ruèním pøístroji.

Teplotní sondy
Na mìøicí pøístroj testo 521/526 je možné pøipo-
jit širokou paletu termoèlánkových a termistoro-
vých sond: prostorové, povrchové, vpichovací.

Technická data: sondy diferenèního tlaku do 2000 hPa

Technická data: sondy absolutního tlaku do 2000 hPaabs

Technická data: rozhraní 4...20 mA

Provozní teplota: -40...+100 °C

Kompenzovaný teplotní rozsah: 0...+70 °C

* vè. linearity, hystereze a reprodukovatelnosti

Technická data: sondy relativního tlaku do 400 bar

Sondy diferenèního tlaku do 2000 hPa
V robustním kovovém pouzdøe s ochranou proti nárazu. Na
zadní stranì je magnet a oèko pro rychlou fixaci sondy. Son-
da se k pøístroji pøipojí pomocí propojovacího kabelu. Použi-
té piezoodporové sonzory jsou dlouhodobì stabilní a teplotnì
kompenzované. Oblast použití: Mìøení tlaku vzduchu, pøí-
padnì nekorozivních a neionizovaných plynù.

Sondy absolutního tlaku do2000 hPa abs
Pouzdro, pøipojení, popis senzoru a oblast použití viz. sondy
diferenèního tlaku.

Sondy relativního tlaku do 400 bar
Velmi robustní sondy z ušlechtilé oceli odolné proti chladi-
vùm s pøipojovacvím závitem 7/16” UNF (na pøání je možné
dodat adaptér 1/2”vnìjší a 1/4” vnitøní závit). Sonda se k
pøístroji pøipojí pomocí propojovacího kabelu. Použité kera-
mické senzory jsou dlouhodobì stabilní a teplotnì kompen-
zovaný. Sondy jsou vhodné pro všechny tekutiny, plyny i pá-
ry, a látky, se kterými mùže pøijít do styku ušlechtilá ocel
1.4305 (303), keramika Al2O3 a NBR.

Mìøicí rozsah

0 ... +100 Pa

0 ... +10 hPa

0 ... +100 hPa

0 ... +1000 hPa

0 ... +2000 hPa

Pøetížitelnost

50 hPa

50 hPa

300 hPa

2000 hPa

3000 hPa

Statický tlak

100 hPa

1000 hPa

1000 hPa

1000 hPa

1000 hPa

Pøesnost *

±(0,3 Pa ±0,5%z nam.h.)

Mìøicí rozsah

0 ... +2000 hPa abs

Pøetížitelnost

4000 hPa

Statický tlak

-

Pøesnost *

±5 hPa (0 ... +2000 hPa)

Mìøicí rozsah

-1 ... +10 bar

Pøetížitelnost

25 bar

Pøesnost *

±1% z koneèné hodnoty

Mìøicí rozsah

0/4 ... 20 mA

Kanálù

1 (galvanicky oddìlený)

Energetická podpora výstupu

18V DC ± 20%

Pøesnost

±0,04 mA

-1 ... +30 bar 120 bar±1% z koneèné hodnoty

-1 ... +40 bar 120 bar±1% z koneèné hodnoty

-1 ... +100 bar 250 bar±1% z koneèné hodnoty

-1 ... +400 bar 600 bar±1% z koneèné hodnoty

±0,03 hPa

±0,5% z nam.h. (+20 ... +100 hPa)

±0,1 hPa (0 ... +20 hPa)

±1 hPa (0 ... 200 hPa)

±0,5% z nam.h. (200 ... 1000 hPa)

±2 hPa (0 ... 400 hPa)

±0,5% z nam.h. (400 ... 2000 hPa)

Kompenzovaný teplotní rozsah: 0...+50 °C

Kompenzovaný teplotní rozsah: 0...+50 °C

Provozní teplota: -20...+80 °C



Headline
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Software a pøíslušenství

Komplexní analýza, snadná archivace
Analýza:
• s možností pøepoètù velièin
• s nitkovým zamìøovacím køížem
• s výpoètem støední hodnoty
• s výpoètem standardní odchylky

Zobrazení:
• ve formì tabukly nebo grafu
• jako èíselné pole nebo histogram
• možnost zapnutí nebo vypnutí zobrazení jednotlivých mìøicích kanálù

Dokumentace:
• data je možné pøenést pomocí „kopírovat a vložit” do tabulky Excelu

Dlouhodobá kontrola dynamických procesù
Pomocí rychlého mìøení je možné protokolovat tlakové špièky s krokem
0,04 s. Protože tlakové špièky nastávají vìtšinou neoèekávanì, je možné
pomocí funkce „trigger“ definovat okolnosti, za kterých se má záznam
spustit, aby se odfiltrovaly tyto špièky a uživatel pracoval pouze
s odpovídajícími èástmi mìøicího protokolu.

Snadné zpracování namìøených hodnot
S pomocí programu ComSoft 3, kompatibilního s Windows®, je možné
vyèítat uložené namìøené hodnoty z pamìti tlakomìrù testo 521/526.
Uložené mìøicí protokoly je v programu možné snadno pomocí funkce
„drag & drop” archivovat nebo analyzovat.
Mìøené hodnoty je možné ukládat do pøístroje a je možné je také pomocí
tohoto programu online zobrazovat na PC. 
Pro pøípravu mìøení je možné si v tomo programu pøedem nahrát do
pøístroje napø. názvy míst mìøení, pod které budete pozdìji ukládat
namìøená data.

Pøíslušenství

tiskárna protokolù testo
topsafe (neznièitelné ochranné

pouzdro)
systémový kufr

transportní kufr

Program ComSoft 3-Professional se správou namìøených dat

Online kontrola tlakových špièek pomocí programu ComSoft3-Professional



Sondy el. proudu a napìtí

Teplotní sondy

Data pro objednání
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-40 ... +130 °C podle UNI
køivky

60 s Kabel je sou-
èástí sondy

0610 9714Velmi pøesná prostorová sonda pro mìøení
teploty vzduchu a plynù s volnì uloženým,
mechanicky chránìným senzorem
Možnost pøipojení dalších teplotních sond. Kontaktujte prosím svého obchodníka

150 mm

D 9 mm

Mìøicí rozsahZobrazení Pøesnost t99 Pøipojení Obj.è.

-200 ... +300 °C tøída 2 3 s Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

Velmi rychlá sonda povrchové teploty
s páskovým termoèlánkem, mìøicí rozsah
krátkodobì do +500 °C

150 mm

D 10 mm

0604 0194

Pøístroje

Tlakové sondy

Pøesnost Obj.è.

-60 ... +130 °C tøída 2 5 s Kabel je sou-
èástí sondy

0600 4593Trubková sonda pro trubky o prùmìru do
2", pro mìøení teploty stoupaèky a
vraceèky

-200 ... +600 °C tøída 1 1 s Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0604 0493150 mm

D 1,5 mm
Velmi rychlá vpichovací/ponorná sonda

Mìøicí rozsahZobrazení Pøesnost Pøipojení Obj.è.

0 ... +100 Pa ±(0,3 Pa ±0,5%
z nam.h.)

0638 1347Pøesná tlaková sonda, 100 Pa, v robustním kovovém pouzdøe s ochra-
nou proti nárazu, s magnetem pro rychlou fixaci, pro mìøení
diferenèního tlaku a rychlosti proudìní (s Pitotovou trubicí)

±0,2 % z nam.h. 0560 5210testo 521-1, diferenèní tlakomìr 0...100 hPa vè. baterie

±0,1 % z koneèné hodnoty 0560 5211testo 521-2, diferenèní tlakomìr 0...100 hPa vè. baterie

±0,1 % z koneèné hodnoty 0560 5280testo 526-1, diferenèní tlakomìr 0...2000 hPa s rychlospojkami, vè. baterie

±0,05 % z koneèné hodnoty 0560 5281testo 526-2, diferenèní tlakomìr 0...2000 hPa s rychlospojkami, vè. baterie

0 ... +10 hPa ±0,03 hPa 0638 1447Tlaková sonda, 10 hPa, v robustním kovovém pouzdøe s ochranou
proti nárazu, s magnetem pro rychlou fixaci, pro mìøení diferenèního
tlaku a rychlosti proudìní (s Pitotovou trubicí)

0 ... +100 hPa ±0,5% z nam.h. (+20 ...
+100 hPa)
±0,1 hPa (0 ... +20 hPa)

0638 1547Tlaková sonda, 100 hPa, v robustním kovovém pouzdøe s ochranou
proti nárazu, s magnetem pro rychlou fixaci, pro mìøení diferenèního
tlaku a rychlosti proudìní (s Pitotovou trubicí)

0 ... +2000 hPa ±5 hPa (0 ... +2000
hPa)

0638 1847Tlaková sonda, 2000 hPa, pro mìøení absolutního tlaku, v robustním
kovovém pouzdøe s ochranou proti nárazu, obsahuje rychlospojky
(M8 x 0,5) a magnet pro rychlou fixaci

Typ sondyZobrazení Mìøicí rozsah Pøesnost
sonda difere-
nèního tlaku

sonda difere-
nèního tlaku

sonda difere-
nèního tlaku

sonda absolut-
ního tlaku

Pøipojení
Sonda s konektorem,
objednejte kabel 0430 0143
nebo 0430 0145

Sonda s konektorem,
objednejte kabel 0430 0143
nebo 0430 0145

Sonda s konektorem, objed-
nejte kabel 0430 0143 nebo
0430 0145

Sonda s konektorem, objed-
nejte kabel 0430 0143 nebo
0430 0145

0 ... +1000 hPa ±1 hPa (0 ... 200 hPa)
±0,5% z nam.h. (200 ... 1000
hPa)

0638 1647Tlaková sonda, 1000 hPa, pro mìøení diferenèního tlaku, v robustním
kovovém pouzdøe s ochranou proti nárazu, obsahuje rychlospojky
(M8 x 0,5) a magnet pro rychlou fixaci

sonda difere-
nèního tlaku

Sonda s konektorem, objed-
nejte kabel 0430 0143 nebo
0430 0145

0 ... +2000 hPa ±2 hPa (0 ... 400 hPa)
±0,5% z nam.h. (400 ...
2000 hPa)

0638 1747Tlaková sonda, 2000 hPa, pro mìøení diferenèního tlaku, v robustním
kovovém pouzdøe s ochranou proti nárazu, obsahuje rychlospojky
(M8 x 0,5) a magnet pro rychlou fixaci

sonda difere-
nèního tlaku

Sonda s konektorem, objed-
nejte kabel 0430 0143 nebo
0430 0145

Obj.è.

Typ sondyZobrazeníSondy relativního tlaku

Sondy absolutního tlaku

Sondy diferenèního tlaku

Mìøicí rozsah Pøesnost Pøipojení Obj.è.

Typ sondyZobrazení Mìøicí rozsah Pøesnost Pøipojení Obj.è.

-1 ... +10 bar ±1% z kon. hodnoty,
pøetížitelnost

0638 1741
Sonda nízkých tlakù z ušlechtilé oceli
odolné proti chladivùm, do 10 bar

závit 7/16"
UNF

-1 ... +30 bar ±1% z kon. hodnoty, 0638 1841
Sonda vysokých tlakù z ušlechtilé oceli
odolné proti chladivùm, do 30 bar

závit 7/16"
UNF

25 bar

pøetížitelnost
120 bar

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0409 0202

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0409 0202

-1 ... +40 bar ±1% z kon. hodnoty, 0638 1941
Sonda vysokých tlakù z ušlechtilé oceli
odolné proti chladivùm, do 40 bar

závit 7/16"
UNF

pøetížitelnost
120 bar

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0409 0202

-1 ... +100 bar ±1% z kon. hodnoty, 0638 2041
Sonda vysokých tlakù z ušlechtilé oceli
odolné proti chladivùm, do 100 bar

závit 7/16"
UNF

pøetížitelnost
250 bar

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0409 0202

-1 ... +400 bar ±1% z kon. hodnoty, 0638 2141
Sonda vysokých tlakù z ušlechtilé oceli
odolné proti chladivùm, do 400 bar

závit 7/16"
UNF

sonda rela-
tivního tlaku

sonda rela-
tivního tlaku

sonda rela-
tivního tlaku

sonda rela-
tivního tlaku

sonda rela-
tivního tlaku

pøetížitelnost
600 bar

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0409 0202

Sonda s konektorem,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

±1 mV (0 ... +1000 mV)
±0,01 V (0 ... +10 V)
±0,04 mA (0 ... +20 mA)

Kabel je sou-
èástí sondy

0554 0007
Kabel pro mìøení proudu a napìtí
(±1 V, ±10 V, 20 mA)

0 ... +1000 mV
0 ... +10 V
0 ... +20 mA

0/4 ... 20 mA ±0,04 mA 0554 0528Rozhraní 4 ... 20 mA pro pøipojení napájení mìøicích
pøevodníkù (škálování pøes mìøicí pøístroj), v robust-
ním kovovém pouzdøe s ochranou proti nárazu a
magnetem pro rychlou fixaci



Pøíslušenství sond Pøíslušenství sond

Data pro objednání / technická data
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Pitotova trubice Mìøicí rozsahZobrazení Obj.è.

0554 0441Sada propojovacích hadic, 2 x 1 m, se šroubením 1/8" 
tlakovì odolná do 20 bar, pro sondy 0638 1647/1747/1847

0409 0202Propojovací kabel, délka 2,5 m, pro tlakové sondy 
0638 1741/1841/1941/2041/2141

0699 3127Adaptér pro tlakové sondy 1/2" vnìjší závit, 1/4" vnitøní závit
pro tlakové sondy 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Obj.è.

0430 0143Propojovací kabel, délka 1,5 m, pro sondu s konektorem
materiál izolace PUR

0430 0145Propojovací kabel, délka 5 m, pro sondu s konektorem
materiál izolace PUR

0554 0440Propojovací hadice, silikon, délka 5 m
zatížitelná max do 700 hPa (mbar)

Obj.è.

0515 00259V akumulátor pro pøístroj
místo baterie

Ochranné pouzdro topsafe vè. nosného popruhu a stojánku na stùl 
s magnetem. Ochrana pøístroje proti nárazu, prachu a škrábancùm.

0554 0088Síťový zdroj
pro síťové napájení a nabíjení akumulátoru

0516 0446

0554 0830Program ComSoft 3 - Professional se správou dat
vè. databáze, funkcí zobrazení grafu a tabulky, analýzou dat, spojnicemi trendù

0409 0178Kabel rozhraní RS232
pro propojení mìøicího pøístroje s PC (1,8 m) pro pøenos dat

0554 1711Ethernetový adaptér, RS 232 - ethernet vè. ovladaèe a sí•ového zdroje
umožòuje datovou komunikaci po síti

0554 0545Tiskárna protokolù testo vè. 1 role termopapíru a 4 tužkových baterií
pro tisk namìøených hodnot pøímo na místì

0554 0110Nabíjeè pro tiskárnu (se 4-mi standardními akumulátory)

0004 0700Kalibrace tlaku - tlakomìr a pøevodník tlaku ( 1 pøístroj / sonda)

Provozní teplota
(kompenzovaná) 0 ... +50 °C

Paměť 100 kB (odpovídá
cca. 25 000 hodnot)

PC rozhraní RS232

Ostatní síťové napájení a nabíje-
ní akumulátorù
v pøístroji
automatické rozpoznání
pøipojených sond

baterie/aku, sí•ový zdroj
12 V

Skladovací tepl. -20 ... +70 °C

Typ baterie 9 V (6LR61)

Životnost baterie pøi dlouhodobém provozu
vestavìného tlakového senzo-
ru: 30 h
a akumulátory: 10 h
se zinkouhlíkovou bat.: 18 h

Napájení

Záruka 2 roky

300 gHmotnost
219 x 68 x 50 mm

300 g
219 x 68 x 50 mm

322 g
229 x 68 x 50 mm

322 g
229 x 68 x 50 mmRozmìry

hadice: vnitøní prùmìr
4 mm, vnìjší 6 mm

Pøipojení

ABSMateriál pouzdra

Pøesnost
±1 digit

±0,2 % z rozsa-
hu

Rozlišení 0,001 hPa

piezoodporový
tlakový senzor

Typ sondy
testo 521-1 testo 521-2

Mìøicí rozsah

Pøesnost *
±1 Digit

Rozlišení

Typ sondy

Mìøicí rozsah

Pøesnost *
±1 digit

Rozlišení

Typ sondy

Mìøicí rozsah

0 ... 100 hPa
pøetížitelnost 300 hPa

2000 hPa
±0,1 % z rozsa-
hu
0,001 hPa

piezoodporový
tlakový senzor
0 ... 100 hPa
300 hPa
2000 hPa

±0,1 % z nam.h. 

0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)
0,1 hPa (0638 1647;
0638 1747; 0638 1847)

piezoodporový tlakový
senzor - externí sondy

0 ... 2000 hPa
±0,2 % z nam.h. 

0,01 bar

keramický tlako-
vý senzor -
externí sondy

Displej LCD, 7-mi segmentové
zobrazení, bodová mati-
ce

Aktualizace
displeje

2x za s, pøi rychlém
mìøení 4x za s

-1 ... 400 bar
±0,2 °C (-10 ... +50 °C)
±0,4 °C (zbytek rozsahu)

0,1 °C

NTC

-40 ... +150 °C

±0,4 °C (-100 ...
+200 °C)
±1 °C (zbytek
rozsahu)
0,1 °C

typ K (NiCr-Ni) mìøení el. napìtí
(0554 0007)

mìø. el. proudu
(0554 0007)

mìø. el. proudu 
(0554 0528)

-200 ... +1370 °C
±0,01 V

0,01 V

0 ... 10 V
±0,04 mA

0,01 mA

0 ... 20 mA
viz. data použité
sondy

0,01 mA

0 ... 20 mA

nabíjení akumulátorù probíhá externì
0554 0569Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)
0554 0568Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)

dlouhodobì èitelná dokumentace - až 10 let

0516 0527Transportní kufr
na mìøicí pøístroj, sondy, Pitotovu trubici, pøíslušenství

0516 0526Systémový kufr
na mìøicí pøístroj, sondy, Pitotovu trubici, pøíslušenství

testo 526-1

±0,1 % z rozsa-
hu
0,01 hPa (0 ...
<1000 hPa)
0,1 hPa (1000 ...
2000 hPa)

piezoodporový
tlakový senzor
0 ... 2000 hPa
3000 hPa
2000 hPa

testo 526-2

±0,05 % z roz-
sahu
0,01 hPa (0 ...
<1000 hPa)
0,1 hPa (1000 ...
2000 hPa)

piezoodporový
tlakový senzor
0 ... 2000 hPa
3000 hPa
2000 hPa

Obj.è.Pøíslušenství

provozní teplota 0635 2145Pitotova trubice, délka 350 mm, ušlechtilá ocel, pro mìøení rychlosti
proudìní ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347/..1447/..1547 0 ... +600 °C

provozní teplota 0635 2045Pitotova trubice, délka 500 mm, ušlechtilá ocel, pro mìøení rychlosti
proudìní ve spojení s tlakovými sondami 0638 1347/..1447/..1547 0 ... +600 °C

350 mm D 7 mm

500 mm D 7 mm

* Udaná pøesnost platí pouze pro mìøicí pøístroj (bez pøipojených sond).

Obecná data

Technická data
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