
 

Obj. číslo K - TEST, s.r.o.    Cenník meracích prístrojov testo platný od 1. 1. 2014 € bez DPH

 

 TESTO 445 - profesionálny anemometer, vlhkomer, teplomer a tlakomer

 

0560 4450 testo 445 -  kanálový prístroj (teplota (-200…+1370 °C, vllhkosť 0…100 % r.v.),  768,9

  tlak (+-100 hPa) a rýchlosť prúdenia (0…60 m/s), meranie CO, CO2  

 

 * Prístroj sa dodáva s kalibračným protokolom!

 

 Príslušenstvo k  vrtulkovým snímačom rýchlosti a tlakovým snímačom:

0430 0941 Teleskop pre násuvné rotačné  rýchl. sondy, Lmax= 1 m , Lkábla=2,3 m                                      284

0430 3545 Držadlo pre násuvné rotačné rýchl. sondy, Lkábla=1,5 m                                                      284

0409 0063 Predlžovací kábel k snímaču 5 m 97,9

0554 0440 Silikónová hadička pre tlakové sondy, 5 m                                                    39,6

0554 4001 Plastové zátky pre kontrolné otvory  (d = 25,4 mm)- [50 ks]                            25,3

 

 Príslušenstvo k  snímačom teploty:

0554 0004 Silikonová tepelne vodivá pasta do +270 °C 11,11

0430 0143 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=1,5 m 49,5

0430 0145 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=5 m 75

0409 0063 Predlžovací kábel k snímaču 5 m 97,9

 

 Príslušenstvo k  vlhkostným snímačom / 3-funkčnej sonde:

0430 0143 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=1,5 m 49,5

0430 0145 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=5 m 75

0409 0063 Predlžovací kábel k snímaču 5 m 97,9

0554 0660 Kalibračná súprava na vlhkosť s adaptérom 269,5

0554 0755 Kovový ochranný kryt 30,8

0554 0756 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 46,2

0554 0757 Ochranný filter s drotenou výstužou pre ochranný kryt 0554.0755 31,9

0554 0666 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 52,8

0554 0759 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 50,6

0554 0610 Nabíjačka pre 4 Ni-MH batérie, 100-240 V, 300mA, 50/60 Hz, 12 VA 52,8

0554 0640 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 41,8

0554 0641 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 49,4

 

 Príslušenstvo k prístroju

0554 0410 Merací kužel  testovent 415 pre výustky, 350x350 mm                                                    317

0554 0415 Merací kužel  testovent 415 pre výustky 220x220 mm                                                       284

0515 0025 9 V akumulátorová batéria (náhrada 9 V batérie) 13,2

0554 0549 IRDA tlačiareň, 1 rolka papiera + 4 AA batérie 220

0554 1143 Sieťový adaptér 99

0554 0568 Termopapier do IRDA tlačiarne, 6 roliek, špeciálny 24,2

0430 0143 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=1,5 m 49,5

0430 0145 Prepojovací kábel medzi snímačom a prístrojom L=5 m 75

0409 0063 Predlžovací kábel k snímaču 5 m 97,9

0409 0178 PC kábel (prístroj - PC) 64

0516 0445 Kufor pre testo 946 86,9

0516 0400 Systémový kufor (PVC) 192,5



0516 0410 Systémový kufor (Al) 295

 

 SNÍMAČE TEPLOTY

 

 Povrchové štandardné snímače teploty do 600 °C 

0604 9993 Robustný (K)  l=150 mm, d=2,5 mm, Dp=4 mm,T99=25 s 132

 

 Povrchové presné snímače teploty do 500 °C pre nerovné plochy 

0604 0194 Rýchly (K)  l=150 mm, d=4 mm, Dp=10 mm,T99=3 s 160,6

 

 Povrchové špeciálne snímače teploty do 130, resp. do 240 °C

0602 0092 Výmenná hlavica - minisnímač 20x35 mm pre 0600.4593 49,5

 

 Vpichovacie robustné snímače teploty do 400 °C

0604 0293 Rýchly (K)   l= 145 mm, d=3 mm,T99=3 s 150

 

 Ponorné robustné snímače teploty do 600 °C

0604 0493 Veľmi rýchly (K)  l=150 mm, d=1,5 mm, T99=1 s 115,5

0604 9794 Veľmi rýchly s tenkým hrotom (K) l=150 mm, d=0,5 mm, T99=1 s 223,3

0604 0273 Rýchly vpichovací do plastických látok (Pt 100) ,l=135 mm, d=3 mm, T99=8s 174,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 

 Ponorné snímače teploty do 1100 °C

0604 0593 Veľmi rýchly (K)  l=470 mm, d=1,5 mm, T99=1 s 150

0600 5393 Flexibilný snímač bez rúčky (K) l=750 mm, d=3 mm, T99= 3,5 s - oceľ 100,1

0600 5793 Flexibilný snímač bez rúčky (K) l=550 mm, d=3 mm, T99= 3,5 s - inconel, 1100°C 126,5

0600 5893 Flexibilný snímač bez rúčky (K) l= 1 030 mm, d=3 mm, T99= 3,5 s - inconel, 1100 °C 145

0600 5593 Rúčka - držadlo pre flexibilné snímače.5393,.5493,.5693,.5793,.5893 221,1

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 

 Snímače teploty vzduchu a plynov do 45 /130/ 600 °C

0604 9794 Rýchly  (NiCr-Ni) , -200...+600 °C, l=150 mm, d=0,5 mm,T99=1 s 223,3

 

 Poznámka:

  Snímače s EEPROM umožňujú  justovanie v  1 meracom bode, 

 

 SNÍMAČE VLHKOSTI

 

 Kombinované snímače vlhkosti a teploty 0...100% r.v. (obl. klímy)

0636 9740 Snímač teploty a vlhkosti okolia - na meranie všetkých fyzikál. veličín Moliérovho 382,8

 diagramu, presnosť +-2 %rV (-20...+70 °C), d=12 mm, l=130 mm, T90=12s

0636 9715 Do vzduch. kanálov,+- 2 % r.v. (-20...+70 °C), d=12 mm, l=130 mm, T90=12s (TEL) 448,8

0636 9741 Presná referenčná vzduchová sonda +-1% rV,  l=245 mm, d=21 mm, T90=11 s 587,4

0636 9742 Vlhkostný / teplotný snímač 423,5

0636 2130 Tenký vlhkostný snímač vrátane 4ks ochranných krytiek na mer. vlhkosti okolia 581,9

 vo vzduchových kanáloch a na meranie vlhkosti v rôznych materiáloch

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 

 Kombinované snímače vlhkosti a teploty 0...100% r.v. (priemysel)

0636 0340 Nožová sonda,+-2 % r.v., -20...+70°C, +-0,4 °C,  l=320 mm, 18x5 mm, T90=12 s 739,2



0636 2140 Vpichovacia sonda,  +-2 % rV, -20...+120 °C, L=300 mm, d=12 mm, T90=30 s 647,9

0628 0021 Vpichovacia sonda,  +-2 % rV, -20...+180 °C, L=300 mm, d=12 mm, T90=30 s 1032

0636 9840 Tlakový pre tepl. ros. bodu -30...+50 °C, l=300 mm, p=15 bar, T90=300 s, +-4°C pri -30°C 1428,9

0636 9841 Presný tlakový pre Trb= -60…+50 °C, l=300 mm, p=15 bar, T90=300 s, +-4 °C pri -40 °C 1714,9

 dodáva sa s kalibračným protokolom při Trb= -40 °C

0628 0022 Flexibilný nenastaviteľný l=1 500 mm, d=12 mm, -20...+180 °C, T90=30 s 1089

0636 2142 Vysoko vlhkostná sonda s vyhrievaným senzorom, odolávajúcim zaroseniu 889,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

 

 Ochranné kryty pre snímače vlhkosti Testo

 Pre snímače s priemerom 21mm

0554 0666 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 52,8

0554 0640 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 41,8

 

 Pre snímače s priemerom 12mm

0554 0755 Kovový ochranný kryt 30,8

0554 0757 Ochranný filter s drotenou výstužou pre ochranný kryt 0554.0755 31,9

0554 0759 Spekaný teflonový filter pre dlhodobé merania do +140 °C 50,6

0554 0641 Spekaný oceľový kryt pre extrémne mechanické namáhania 49,4

 

 SNÍMAČE RÝCHLOSTI PRÚDENIA

 

 Rotačné - vrtulkové snímače rýchlosti

0635 9640 Rotačná rýchl. sonda 25 mm pre m/s, °C, 0,4...40 m/s, -30...+140 °C, l=180 mm 779,9

0635 9540 Rotačná. rýchl. sonda 16 mm pre m/s, °C, 0,4...60 m/s, -30...+140 °C, l=180 mm 790,9

0635 9440 Nastrkavacia, výkyvnán rot. rýchl. sonda 60 mm výklopná o 90 °, pre m/s, 0,25...20 m/s , pripoj. na držadlo 0430 3545 alebo teleskop 0430 0941479

0628 0005 Rot. rýchl. sonda 16 mm s teleskopom pre m/s, 0,6…40 m/s, l=260…700 mm 592,9

0635 6045 Vysokoteplotná rotač. rýchl. sonda 16 mm pre m/s, °C, 0,4...20 m/s, -40...+350 °C                3078,9

 * Je potrebné objednať držadlo 0430.3545 alebo teleskop 0430.0941!

0635 9340 Nastrkavacia výkyvná vrtuľová sonda (ohyb o 90°), Ø 100 mm,0,1...15 m/s, priojiteľná na držadlo 0430 3545 alebo teleskop 0430 0941581,9

 Termické snímače rýchlosti prúdenia

0635 1549 Robustná termická guličková sonda pre m/s, °C do 10 m/s, l=150 mm, d=4(3) mm                                              471,9

0635 1041 Termická drôtová sonda s teleskopom m/s, °C do 20 m/s, 0...+70 °C, l=160...760 mm                       603,9

0635 1049 Termická guličková sonda s teleskopom pre m/s, °C  do 10 m/s , l=190...850 mm                              603,9

0635 1047 Termický anemometer s teleskopom, m/s, °C do 20 m/s, 0...+50 °C, l=160...760 mm 592,9

 

 ŠPECIÁLNE SNÍMAČE

 

0632 1240 Snímač CO2-  0...10 000 ppm (0...1 obj. % CO2), +-50 ppm +- 2 % z m.h. 592,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

0632 3331 Snímač CO v okolí na separátne bezpečnostné merania 0...500 ppm 411,4

 

 Špeciálne sondy

0635 1540 Trojfunkčná sonda (0...10 m/s, 0...100 % rV, =20...+70 °C), l=270 mm, d=21 mm 801,9

0628 0009 Snímač pohody pre meranie turbulencií s teleskopom a statívom 768,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143!

0628 0005 Rot. rýchl. sonda 16 mm s teleskopom pre m/s, 0,6…40 m/s, l=260…700 mm 592,9

 

 

 SNÍMAČE TLAKU



 

 Snímače tlaku chladiacich okruhov

0638 1741 Nízkotlaková sonda (-1 až 10 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 32 bar),          460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h.

0638 1841 Vysokotlaká sonda (1 až 30 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 70 bar),       460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h+-0,5 % z m.h.

0638 1941 Vysokotlaká sonda (0 až 40 bar) pre optimal. chlad. okruhov (preťažiteľné do 70 bar),       460,9

 závit 7/16", +-1% z k.h+-0,5 % z m.h.

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0409.0202

 

 Snímače diferenčného tlaku

0638 1345 Snímač dif. tlaku +- 100 Pa, presnosť +-0,3 Pa+-0,5 % z m.h.,  l=102 mm, kábel 1,5 m 660

0638 1445 Snímač dif. tlaku +- 10 hPa, presnosť +-0,03 hPa,  l=102 mm, kábel 1,5 m 537,9

0638 1545 Snímač dif. tlaku +-  100 hPa, presnosť +-0,1 hPa (0...20 hPa), l=102 mm, kábel 1,5 m 477,4

                                                                     +-0,5 % z m.h. zvyšný rozsah

 

 Snímač absolútneho tlaku

0638 1645 Snímač absolútneho tlaku 0-2 bar 471,9

 

 Snímače diferenčného tlaku

0638 1347 Presná 100 Pa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 660

0638 1447 Presná 10 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 537,9

0638 1547 Presná 100 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 477,4

0638 1647 Presná 1 000 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom a s rýchlospojkou 471,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143

 Tlakové sondy - absolútne

0638 1847 Presná 2 000 hPa sonda v robustnom kovovom puzdre s magnetom (tlak/rýchlosť pr.) 471,9

 * Je potrebné objednať prepojovací kábel 0430.0143

 

 Prandtlove sondy

0635 2045 Prandtlova rúrka - d=7 mm, l= 500 mm, tmax 350 °C                                 148,5

0635 2145 Prandtlová rúrka - d=7 mm, l=350 mm, tmax 350 °C                                 130,9

0635 2245 Prandtlova rúrka - d=4 mm, l=300 mm, tmax 500 °C                                 273

0635 2345 Prandtlova rúrka - d=7 mm, l=1 000 mm, tmax 700 °C                                        372,9

0554 0440 Silikónová hadička pre tlakové sondy, 5 m                                                    39,6

 

 Prandtlove sondy rovné na meranie rýchlosti prúdenia a teploty

0635 2140 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 500 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                             295

0635 2240 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 1000 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                              427,9

0635 2042 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 750 mm, tmax 1000 °C ,t=-40…+1000°C (NiCr-Ni)                                672,1

0635 2040 Prandtlova sonda - d=8 mm, l= 360 mm, tmax 600 °C ,t=-40…+600°C   (NiCr-Ni)                              249,7

 

 ISO kalibračný certifikát na teplotu pre prístroj a snímač

 Ponorné/vpichovacie/vzduchové snímače

0520 0001 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,37

0520 0021 Štandardný kalibračný certifikát ( 0, +150, +300 °C), ponorný/vzduchový 121,22

 

 Povrchové snímače

0520 0071 Štandardný kalibračný certifikát ( + 60, 120, 180 °C), povrchový snímač 126,83

 



 DAkkS kalibračný certifikát na teplotu pre prístroj a snímač -

0520 0271 DAkkS Kalibračný certifikát , kalibračné body 100, 200, 300 °C povrchový snímač 504,9

 

 ISO kalibračné cetrifikáty na vlhkosť (prístroj - snímač)

0520 0006 Štandardný kalibračný certifikát vlhkosti, 11,3 a 75,3 pri 25 °C 117,81

0520 0013 Kalibračný certifikát 97,68

 kalibračný bod 11,3% RH

0520 0083 Kalibračný certifikát 97,68

 kalibračný bod 75,3% RH

 

 DAkkS kalibračné cetrifikáty na vlhkosť (prístroj - snímač)

0520 0206 DAkkS certifikát pre 11,3% a 75,3 % rV pri +25 °C 313,5

0520 0213 Kalibračný certifikát 179,3

 kalibračný bod 11,3% RH

0520 0283 Kalibračný certifikát 179,3

 kalibračný bod 75,3% RH

0520 0293 Kalibračný certifikát 179,3

 kalibračný bod 33% RH

 

 

 ISO kalibračné cetrifikáty na rýchlosť prúdenia (prístroj - snímač)

0520 0034 Štandardný kal. cert. 5, 10, 15, 20 m/s pri 25 °C - rotačné a termické sondy, Prandtlova r. 140,25

0520 0004 Štandardný kal. cert. 1, 2, 5, 10 m/s pri 25 °C - rotačné a termické sondy, Prandtlova r. 140,25

0520 0024 Štandardný kal. cert. 0,5-0,8-1,0-1,5 m/s pri 25 °C - rotačné a termické sondy 156

 

 DAkkS kalibračné cetrifikáty na rýchlosť prúdenia (prístroj - snímač)

0520 0204 DAkkS certifikát  2, 5, 10, 15, 20 m/s -rotačné a termické sondy, Prandtlova r. 342,1

0520 0224 DAkkS certifikát  0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1 m/s -rotačné a termické sondy 392,7

0520 0244 DAkkS certifikát 0.5, 1, 2, 5, 10 m/s - rotačné a termické sondy 342,1

 

 

 ISO kalibračné certifikáty na tlak (prístroj - snímač)

0520 0005 Štandardný certifikát - 5 kalibr. bodov v danom rozsahu 91,52

0520 0025 ISO kalibračný certifikát, na diferenčný tlak, presnosť 0.1 - 0.6 (% z úplnej hodnoty) 102,96

 

 DAkkS kalibračné certifikáty na relatívny tlak 0…10 bar (prístroj - snímač)

0520 0215 DAkkS kalibr. cert. - body voliteľné v rozsahu 0,2 mbar ... 1100 bar - 209,44

 11 bodov v  rozsahu prístroja; prístroj s presnosťou 0,1...0,6

0520 0225 DAkkS kalibr. cert. - body voliteľné v rozsahu 0,2 mbar ... 1100 bar - 129

 6 bodov v  rozsahu prístroja; prístroj s presnosťou  > 0,6

 

 ISO kalibračné certifikáty na CO2 (prístroj - snímač)

0520 0033 ISO kalibračný certifikát 0, 1000, 5000 ppm  (3 body) 129,03

 


