Datablad
testo 480

testo 480 – Mätteknik för proffs

Mäter alla parametrar som rör inneklimatet: lufthastighet,
°C

temperatur, fukt, tryck, ljusstyrka, strålningsvärme,
turbulensgrad, CO2PMV / PPD och WBGT-index

%RH

Högklassiga digitala givare och intelligent
kalibreringskoncept
Ytterst noggrann, integrerad differenstryckgivare

m/s

Rapporter skapas snabbt och professionellt med PCprogrammet EasyClimate

hPa

Integrerade, guidade mätprogram:
ppm
CO2

– Rutnätsmätning enl. EN 12599
– PMV/PPD-mätning enligt ISO 7730
– Mätning av turbulensgrad enligt EN 13779

Lux

- WBGT-mätning baserad på ISO 7243 / DIN 33403

Med testo 480 mäter, analyserar och dokumenterar du alla

Utöver det kan du mäta alla relevanta kvalitetsparametrar i

inneklimat-parametrar med endast ett instrument. Detta

dina produktions- och bearbetningssystem på ett tillförlitligt

multifunktionsinstrument skiljer sig från mängden, framför

och exakt sätt – tack vare det omfattande givarprogrammet

allt tack vare sin noggrannhet och sina praktiska funktioner.

som skräddarsytts för bransch-specifika krav.

testo 480 har integrerat stöd för konsulter,

testo 480 är utrustat med intelligenta digitala givare som är

experter och servicetekniker inom ventilations-

kalibrerade oberoende av det handhållna mätinstrumentet.

och luftkonditioneringsområdet. Mätuppgifter
som t.ex. standardiserade injusteringar av
luftkonditioneringsanläggningar i kontor, bostäder och
industribyggnader kan genomföras snabbt och effektivt.

www.nordtec.se

testo 480

Tekniska data

testo 480

Komfortnivåmätning

Proffsinstrumentet testo 480 för analys
av komfort- och inneklimat, inkl. PCprogramvaran "EasyClimate", nätaggregat,
USB-kabel och fabriksprotokoll

Best.nr. 0563 4800

- Proffsinstrumentet för inneklimatmätningar testo 480 inkl. PMV/
PPD-mätning (best.nr. 0563 4800)
- Komfortnivågivare för mätning av turbulensgrad i enlighet med EN
13779 (best.nr. 0628 0143)*
- Globgivare Ø 150 mm, TE typ K, för mätning av strålningsvärme
(best.nr 0602 0743)
- IAQ-givare för analys av inomhusluftens kvalitet, CO2, luftfuktighet,
temperatur och absolut tryck, inkl. bordsstativ (best.nr. 0632 1543)*
- Luxgivare för mätning av ljusstyrka (best.nr. 0635 0543)
- 2 st. plug-in-kablar för digitala givare (best.nr. 0430 0100)
- Stativ för arbetsplatsanalyser (best.nr. 0554 0743)
- Systemväska för komfortnivåmätningar (best.nr. 0516 4801)
*Kabel till plug-in-givare behövs (best.nr. 0430 0100)

Allmänna tekniska data
Givaranslutning

2 st. TE typ K, 1 st. differenstryck, 3 st.
digitala

Anslutningar

USB-anslutning, SD-kort, nätaggregat, IR
för snabb skrivare

Drifttemperatur

0 ... +40 °C

Förvaringstemperatur

-20 ... +60 °C

Strömförsörjning

Ackumulator, nätaggregat (plug-in) för
långtidsmätningar och laddning av ackumulator

Batteritid

ca 17 timmar (handhållet instrument utan
givare, med 50% ljusstyrka)

Display

Grafisk färgdisplay

Minne

1,8 GB (ca 60 000 000 mätvärden)

Analys av inneklimat
- Proffsinstrumentet testo 480 för analys av inneklimat och
komfortnivå inkl. PMV/PPD-mätning (best.nr. 0563 4800)
- Vinghjulsgivare Ø 16 mm med teleskop (max 960 mm) och
integrerad mätknapp (best.nr. 0635 9542)*
- Varmtrådsgivare Ø 10 mm för lufthastighetsmätning, böjbar 90°
(200 mm) med teleskop (max. 1 100 mm) och integrerad mätknapp
(best.nr. 0635 1543)*
- Fukt-och temperaturgivare Ø 12 mm, mycket noggrann fuktmätning
med 1% noggrannhet (best.nr. 0636 9743)*
- Vinghjulsgivare Ø 100 mm för mätningar på luftdon (best.nr. 0635
9343)*
- Plug-in-kabel för digitala givare (best.nr. 0430 0100)
- Systemväska för komfortnivåmätningar (best.nr. 0516 4800)
*Kabel till plug-in-givare behövs (best.nr. 0430 0100)

Tekniska data
Sensortyp

Differenstryck, integrerad

Absoluttryck, integrerad
och extern

Typ K (NiCr-Ni)

Mätområde

-100 ... +100 hPa

700 ... 1 100 hPa

-200 ... +1 370 °C

Noggrannhet
±1 siffra

±(0,3 Pa +1% av m.v.) (0 ... +25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% av m.v.) (+25 001 ... +100 hPa)

±3 hPa

±(0,3 °C +0,1% av m.v.)

Upplösning

0,001 hPa

0,1 hPa

0,1 °C

Sensortyp

Strålningstemperatur, globgivare

Pt100

Vinghjul, 16 mm

Mätområde

0 ... +120 °C

-100 ... +400 °C

+0,6 ... +50 m/s

Upplösning

0,1 °C

0,01 °C

0,1 m/s

Sensortyp

Vinghjulsgivare, 100 mm

Varmtråd, varmkropp

Komfortnivågivare

Mätområde

+0,1 ... +15 m/s

0 ... +20 m/s

0 ... +5 m/s

Upplösning

0,01 m/s

0,01 m/s

0,01 m/s

Sensortyp

Kapacitiv Testo-fuktsensor

CO2

Lux

Mätområde

0 ... 100 %RH

0 ... 10 000 ppm CO2

0 ... 100 000 Lux

Upplösning

0,1% RH

1 ppm CO2

1 Lux

testo 480

Givare

Givartyp

Mätning
område

Noggrannhet ±1 siffra

Best.nr.

Vinghjulsgivare Ø 16 mm med
teleskop (max 960 mm) och
integrerad mätknapp *

0,6 ... 50 m / s
-10 ... +70 °C

±(0,2 m/s +1 % av m.v.) (0,6 ... 40 m/s)
±(0,2 m/s +2 % av m.v.) (40,1 ... 50 m/s)
±1,8 °C

0635 9542

Vinghjulsgivare Ø 16 mm för höga
temperaturer med teleskop (max
960 mm) och integrerad mätknapp*

0,6 ... 50 m / s
-30 ... +140 °C

±(0,2 m/s +1 % av m.v.) (0,6 ... 40 m/s)
±(0,2 m/s +2 % av m.v.) (40,1 ... 50 m/s)
±(2,5 °C +0,8 % av m.v.)

0635 9552

Varmtrådsgivare Ø 10 mm för
lufthastighetsmätning, böjbar 90 °
(200 mm) med teleskop (max. 1 100
mm) och integrerad mätknapp*

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C
0 ... 100 %RH
+700 ... +1100
hPa

±(0,03 m/s +4% av m.v.)
±0,5 °C
±(1,8 %RH + 0,7% av m.v.)
±3 hPa

0635 1543

Varmtrådsgivare Ø 7,5 mm, med
teleskop (max. 820 mm) och fast
kabel för plug-in-givare

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C

±(0,03 m/s +5% av m.v.)
±0,5 °C

0635 1024

Robust varmkroppsgivare för
lufthastighetsmätning Ø 3 mm,
med teleskop (max. 860 mm)
och fast kabel för plug-ingivare, för riktningsoberoende
lufthastighetsmätning

0 ... +10 m/s
-20 ... +70 °C

±(0,03 m/s +5% av m.v.)
±0,5 °C

0635 1050

Vinghjulsgivare Ø 100 mm för
mätningar på luftdon*

+0,1 ... +15 m/s
0 ... +60 °C

±(0,1 m/s +1,5% av m.v.)
±0,5 °C

0635 9343

Varmtrådsgivare Ø 10 mm, med
teleskop (max. 730 mm) och
fast kabel för plug-in-givare,
för lufthastighetsmätning över
frånluftsdon i laboratorier i enlighet
med EN 14175-3/-4

0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C

±(0,02 m/s +5% av m.v.)
±0,5 °C

0635 1048

Fukt-och temperaturgivare Ø 12
mm, mycket noggrann fuktmätning
med 1% noggrannhet*

0 ... 100 %RH
-20 ... +70 °C

±(1,0 %RH + 0,7 % m.v.) 0 ... 90 %RH
±(1,4 %RH + 0,7 % m.v.) 90 ... 100 %RH
±0,2 °C (+15 ... +30 °C)
±0,5 °C (övr. mätområde)

0636 9743

IAQ-givare för analys av
inomhusluftens kvalitet, CO2,
luftfuktighet, temperatur och
absolut tryck, inkl. bordsstativ*

0 ... +50 °C
0 ... 100 %RH
0 ... +10 000
ppm CO2
+700 ... +1100
hPa

0632 1543

Komfortnivågivare för mätning av
turbulensgrad i enlighet med EN
13779*

0 ... +50 °C
0 ... +5 m/s
+700 ... +1100
hPa

±0,5 °C
±(1,8 %RH + 0,7% av m.v.)
±(75 ppm CO2 +3 % av m.v.)
0 ... +5 000 ppm CO2
±(150 ppm CO2 +5 % av m.v.)
5 001 ... +10 000 ppm CO2
±3 hPa
±0,5 °C
±(0,03 m/s +4% av m.v.)
±3 hPa

Globgivare Ø 150 mm, TE typ K, för
mätning av strålningsvärme

0 ... +120 °C

Klass 1

0602 0743

Digitala lufthastighetsgivare

Digitala komfortnivågivare

*Kabel till plug-in-givare behövs (best.nr. 0430 0100)

0628 0143

testo 480

Givare

Givartyp

Mått
Sondrör/diameter

Mätområde

Noggrannhet

t99

Best.nr.

Luxgivare för mätning av ljusstyrka

0 ... +100 000
Lux

Klass C i enlighet med DIN 5032-7;
f1 = 6% V-Lamda; f2 = 5% cos

0635 0543

WBGT-mätset (Wet Bulb Globe
Temperatur) för utvärdering av hur
arbetsplatser påverkas av värme,
baserat på ISO 7243 / DIN 334033, bestående av globgivare, givare
för omgivningstemperatur och våt
temperatur, kabel för plug-in-givare,
stativ och väska

0 ... +120 °C
+10 ... +60 °C
+5 ... +40 °C

Klass 1
±(0,25 °C +0,3% av m.v.)
±(0,25 °C +0,3% av m.v.)

0635 8888

Digitala komfortnivågivare

ID-nr.
0699 6920/1

Digitala fuktgivare
Robust fuktgivare

0 ... 100 %RH
-20 ... +180 °C

±3% RH (0 ... 2 %RH)
±2% RH (2,1 ... 98 %RH)
±3% RH (98,1 ... 100 %RH)
±0,5 °C (-20 ... 0 °C)
±0,4 °C (0,1 ... +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 ... +180 °C)

0636 9753

Använd inte denna givare i kondenserande miljöer. För kontinuerlig användning i områden med hög luftfuktighet
>80 %RH vid ≤30 °C under > 12 tim
>60 %RH vid >30 °C under > 12 tim
Kontakta oss för mer information.

Digitala temperaturgivare
Digital precisionsluftgivare, Pt100,
plug-in-kabel krävs (best.nr. 0430
0100)

150 mm

-100 ... +400 °C

±(0,15 °C + 0,2 % av m.v.) (-100 ... -0,01 ° C)
±(0,15 °C + 0,05 % av m.v.) (0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % av m.v.)
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % av m.v.)
(+350,01 ... +400 °C)

0614 0072

-200 ... +300 °C

±(2,5 °C + 0,8 % av m.v.) (-40 ... +300 °C)
Övr. område (-200 ... -40,1 °C) anges inte

0614 0195

-80 ... +300 °C

±(0,3 °C (-80 ... -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % av m.v.) (-40 ... -0,001 °C)
±(0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % av m.v.)
(+100,001 ... +300 °C)

0614 0275

-100 ... +265 °C

±(0,30 °C + 0,3 % av m.v.)
(-100 ... -50,01 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % av m.v.) (-50 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % av m.v.) (0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,5 % av m.v.)
(+100,01 ... +265 °C)

0614 0071

-100 ... +400 °C

±(0,15 °C + 0,2 % av m.v.) (-100 ... -0,01
° C)
±(0,15 °C + 0,05 % av m.v.) (0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % av m.v.)
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % av m.v.)

0614 0073

Ø 9 mm

Snabb digital yttemperaturgivare
med fjädrande termoelementband
av typ K, kortvariga mätningar upp
till +500 °C, plug-in-kabel krävs
(best.nr. 0430 0100)
Ytterst noggrann digital dopp-/
insticksgivare, Pt100, plug-in-kabel
krävs (best.nr. 0430 0100)

150 mm
Ø 10 mm

295 mm
Ø 4 mm

Noggrann flexibel digital
insticksgivare, PTFE-kabel
värmetålig upp till 300 °C, pluginkabel krävs (best.nr. 0430 0100)
Ø 4 mm
1 000 mm

Ytterst noggrann Pt100-givare för
insticks- och doppmätningar, plugin-kabel krävs (best.nr. 0430 0100)

200 mm
Ø 3 mm

Särskilda versioner av Pt100-givaren finns på förfrågan (t.ex. som en yttemperaturgivare eller luftgivare, förlängt eller förstärkt
sondrör)
Adapterkabel för anslutning av analog Pt100-givare till testo 480

testo 480

Givare

Givartyp

Mått
Sondrör/diameter

Mätning
område

Noggrannhet

t99

Best.nr.

-60 ... +400 °C

Klass 2 1)

200 s

0602 1793

-60 ... +300 °C

Klass 2 1)

3s

0602 0393

0 ... +300 °C

Klass 2 1)

5s

0602 0193

-60 ... +1
000 °C

Klass 1 1)

20 s

0602 0693

-60 ... +300 °C

Klass 2 1)

3s

0602 0993

-50 ... +250 °C

Klass 2 1)

3s

0602 2394

-50 ... +170 °C

Klass 2 1)

150 s

0602 4792

-50 ... +400 °C

Klass 2 1)

-60 ... +400 °C

Klass 2 1)

Analoga temperaturgivare
Robust luftgivare, TE typ K, fast
kabel

115 mm
Ø 4 mm

Effektiv, vattentät
yttemperaturgivare med liten
mätspets för platta ytor,
TE typ K, fast kabel

Snabb yttemperaturgivare med
fjädrande termoelementband, böjd,
även för ojämna ytor, kortvarig
mätning upp till +500 °C, TE typ K,
fast kabel
Plan yttemperaturgivare med
teleskophandtag på max. 680 mm
för mätningar på svårtillgängliga
platser, TE typ K, fast kabel 1,6 m
(kortare när teleskopet förlängs)

Magnetgivare, häftkraft c:a 20 N,
med magneter, för mätningar på
metallytor, TE typ K, fast kabel

Magnetgivare, häftkraft c:a 10 N,
med magneter, för högre temp., för
mätningar på metallytor, TE typ K,
fast kabel
Vattentät yttemperaturgivare med
breddad mätspets för plana ytor,
TE typ K, fast kabel

Ø 5 mm

Ø 12 mm

40 mm

145 mm
Ø 8 mm

Ø 7 mm

Snabb platt yttemperaturgivare
för mätningar på svåråtkomliga
platser, t.ex.. trånga öppningar och
springor, TE typ K, fast kabel

115 mm

150 mm
Ø 2,5 mm

Ø 4 mm

80 mm
Ø 5 mm

50 mm

Snabb yttemperaturgivare med
fjädrande termoelementband, även
för ojämna ytor, kortvarig mätning
upp till +500 °C, TE typ K, fast
kabel

985 ±5 mm

Ø 12 mm

12 mm
Ø 25 mm

35 mm
Ø 20 mm

75 mm

0602 4892

Ø 21 mm

115 mm
Ø 5 mm

30 s

0602 1993

Ø 6 mm

I enlighet med standarden EN 60584-2 avser klass 1 området -40 ... +1 000 °C (typ K), klass 2 avser området -40 ... +1 200 °C (typ K) och klass 3 avser området -200 ... +40 °C (typ K).
En givare motsvarar alltid endast en noggrannhetsklass.
1)

Information om ytmätning:
• De angivna svarstiderna t99 är uppmätta på slipat stål eller aluminiumplattor vid +60 °C.
• De angivna noggrannhetsvärdena avser sensorns noggrannhet.
• Noggrannheten i din applikation är beroende av ytstrukturen (ojämnhet), mätobjektets material (värmekapacitet och värmeöverföring), utöver sensorns noggrannhet. Testo skapar ett
kalibreringscertifikat som motsvarar avvikelserna i ditt mätsystem i din applikation. För detta ändamål använder Testo en testbänk som har utvecklats i samarbete med PTB (Physikalisch
Technische Bundesanstalt).

testo 480

Givare

Givartyp

Mått
Sondrör/diameter

Best.nr.

Mätning
område

Noggrannhet

t99

-50 ... +120 °C

Klass 1 1)

90 s

0628 0020

-60 ... +130 °C

Klass 2 1)

5s

0602 4592

-60 ... +130 °C

Klass 2 1)

5s

0602 0092

-50 ... +100 °C

Klass 2 1)

5s

0602 4692

-60 ... +1
000 °C

Klass 1 1)

2s

0602 0593

-60 ... +800 °C

Klass 1 1)

3s

0602 2693

-200 … +1
000 °C

Klass 1 1)

5s

0602 5792

-200 ... +40 °C

Klass 3 1)

5s

0602 5793

-200 ... +1
300 °C

Klass 1 1)

4s

0602 5693

-60 ... +400 °C

Klass 2 1)

7s

0602 1293

-200 … +1
000 °C

Klass 1 1)

1s

0602 0493

-60 ... +400 °C

Klass 2 1)

7s

0602 2292

Analoga temperaturgivare
Rörgivare med kardborreband,
för temperaturmätning på rör med
diameter upp till max. 120 mm,
Tmax. +120°C, TE typ K, fast kabel

395 mm
20 mm

Rörgivare med utbytbart mäthuvud,
för rördiametrar 5-65 mm.
Mätområde kortvarigt upp till +280
°C, TE typ K, fast kabel
Reservmäthuvud till rörgivare, TE
typ K

35 mm
15 mm

Rörgivare (tång) för mätningar på
rör med diam. 15-25 mm (max.
1 tum), kortvarig mätning upp till
0130 °C, TE typ K, fast kabel
Effektiv och snabb doppgivare,
vattentät, TE typ K, fast kabel

Ø 1,5 mm
300 mm

Supersnabb, vattentät dopp-/
insticksgivare, TE typ K, fast kabel

60 mm

14 mm

Ø 5 mm

Ø 1,5 mm

Böjlig mätspets, TE typ K
Ø 1,5 mm

500 mm

Böjlig mätspets, TE typ K
Ø 1,5 mm

Böjlig temperaturgivare för mätning
i luft/avgaser (ej lämplig för mätning
i smältugn), TE typ K

Ø 3 mm

Supersnabb, vattentät dopp-/
insticksgivare, TE typ K, fast kabel

Böjlig doppgivare med liten massa,
idealisk för mätningar i små
volymer som t.ex. petriskålar eller
för ytmätningar (sätts t.ex. fast med
tejp), TE typ K, 2 m, FEP-isolerad
termotråd, temperaturtålig upp till
200 °C, oval form med måtten: 2,2
mm x 1,4 mm

Vattentät livsmedelsgivare av
rostfritt stål (IP65), TE typ K, fast
kabel

500 mm

Ø 0,25 mm

1 000 mm

114 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 3,7 mm

500 mm

125 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 3,2 mm

I enlighet med standarden EN 60584-2 avser klass 1 området -40 ... +1 000 °C (typ K), klass 2 avser området -40 ... +1 200 °C (typ K) och klass 3 avser området -200 ... +40 °C (typ K).
En givare motsvarar alltid endast en noggrannhetsklass.
1)

testo 480

Givare

Givartyp

Mått
Sondrör/diameter

Mätområde

Noggrannhet

t99

Best.nr.

-50 ... +400 °C

Klass 2 1)

5s

0602 0644

-50 ... +400 °C

Klass 2 1)

5s

0602 0645

-50 ... +250 °C

Klass 2 1)

5s

0602 0646

Termoelement
Trådgivare med TE-adapter, 800
mm lång, glasfiber, TE typ K

800 mm
Ø 1,5 mm

Trådgivare med TE-adapter, böjlig,
längd 1500 mm, glasfiber, TE typ K

1 500 mm
Ø 1,5 mm

Trådgivare med TE-adapter, 1 500
mm lång, PTFE, TE typ K

1 500 mm
Ø 1,5 mm

I enlighet med standarden EN 60584-2 avser klass 1 området -40 ... +1 000 °C (typ K), klass 2 avser området -40 ... +1 200 °C (typ K) och klass 3 avser området -200 ... +40 °C (typ K).
En givare motsvarar alltid endast en noggrannhetsklass.
1)

Pitotrör (prandtlrör)
Pitotrör (prandtlrör), 500 mm
långt, Ø 7 mm, rostfritt stål, för
mätning av lufthastighet*

Pitotrör (prandtlrör), 350 mm
långt, Ø 7 mm, rostfritt stål, för
mätning av lufthastighet*

Pitotrör (prandtlrör), 1 000 mm
långt av rostfritt stål, för mätning
av lufthastighet*

500 mm

350 mm

1 000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Mätområde: 1 ... 100 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 1,0

0635 2045

Mätområde: 1 ... 100 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 1,0

0635 2145

Mätområde: 1 ... 100 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 1,0

0635 2345

Rakt pitotrör (prandtlrör) med
integrerad temperaturmätning,
inkl. anslutningsslang, längd 360
mm

Mätområde: 1 ... 30 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 0,67
Minsta mätdjup: 150 mm

0635 2043

360 mm

Rakt pitotrör (prandtlrör) med
integrerad temperaturmätning,
inkl. anslutningsslang, längd 500
mm

Mätområde: 1 ... 30 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 0,67
Minsta mätdjup: 150 mm

0635 2143

500 mm

Rakt pitotrör (prandtlrör) med
integrerad temperaturmätning,
inkl. anslutningsslang, längd 1
000 mm

Mätområde: 1 ... 30 m/s
Driftstemperatur: 0 ... +600 °C
Pitot-faktor: 0,67
Minsta mätdjup: 150 mm

0635 2243

1 000 mm

*Anslutningsslang krävs (best.nr. 0554 0440) eller (best.nr. 0554 0453)

testo 480

Tillbehör

Best.nr.

Teleskop för digitala givare, med kulled och givarfäste, längd 1,8 m.
Använd 5 m plug-in-kabel (best.nr. 0430 0101).

0430 0946

Stativ för arbetsplatsanalyser med hållare för handinstrument och givare. Kan även användas som teleskopförlängning

0554 0743

Plug-in-kabel för digitala givare

0430 0100

Plug-in-kabel för digitala givare, längd 5 m

0430 0101

testovent 410, mätstos, Ø 340mm / 330 x 330 mm, inkl. fodral

0554 0410

testovent 415, mätstos, Ø 210mm / 210 x 210 mm, inkl. fodral

0554 0415

testovent 417 mätstos-set för runda luftdon (Ø 200 mm) och mätstos för kvadratiska luftdon (330 x 330 mm) för tilloch frånluft

0563 4170

Luftflödesriktare testovent 417

0554 4172

Kontroll- och justeringsset för Testos fuktgivare, saltlösning med 11,3% RH och 75,3% RH, inkl. adapter för
fuktgivare

0554 0660

Anslutningsslang, silikon, längd 5 m; max. last 700 hPa (mbar)

0554 0440

Silikonfri anslutningsslang för mätning av differenstryck, längd 5 m, belastning upp till maximalt 700 hPa, (mbar)

0554 0453
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Tillbehör för mätinstrument

Transport och skydd
SoftCase – Mjukt fodral till testo 480 inkl. axelrem

0516 0481

Systemväska för komfortnivåmätningar. För instrument, givare och andra tillbehör

0516 4801

Systemväska för inneklimatmätningar. För instrument, givare och andra tillbehör

0516 4800

Trådlös IrDA-skrivare med IR-interface, 1 rulle skrivarpapper, 4 AA-batterier för utskrift av mätningar på
plats

0554 0549

Extra permanent skrivarpapper (6 rullar), för mätdata som ska vara läsbara upp till 10 år

0554 0568

Kalibreringscertifikat
ISO-kalibreringscertifikat temperatur för luft-/insticksgivare. Kalibreringspunkter: -18 °C, 0 °C, +60 °C

0520 0001

ACK-kalibreringsbevis / Temperatur; Temperaturmätare med luft-/doppgivare. Kalibreringspunkter: -20°C, 0 °C, +60 °C

0520 0211

ISO-kalibreringscertifikat / Fukt. Kalibreringspunkter: 11,3 %RH och 75,3 %RH vid +25°C

0520 0006

ACK-kalibreringsbevis / Fukt; elektroniska hygrometrar, kalibreringspunkter 11,3%RH och 75,3%RH vid +25°C

0520 0206

ISO-kalibreringscertifikat / Tryck; noggrannhet 0,1 ... 0,6 (% av slutvärdet), 5 punkter fördelade över mätområdet

0520 0025

ISO-kalibreringscertifikat / Tryck; noggrannhet > 0,6 (% av slutvärdet)

0520 0005

ISO-kalibreringscertifikat / Lufthastighet; varmtråd, vinghjulsgivare, pitotrör, kalibreringspunkter: 1, 2, 5, 10 m/s

0520 0004

ISO-kalibreringscertifikat / Lufthastighet; varmtråd, vinghjulsgivare, pitotrör, Kalibreringspunkter: 5, 10, 15, 20 m/s

0520 0034

ISO-kalibreringscertifikat / Ljus; Kalibreringspunkter: 0, 500, 1 000, 2 000, 4 000 lux

0520 0010

ISO-kalibreringscertifikat / CO2;CO2-givare; kalibreringspunkter: 1 000, 5 000 ppm

0520 0033

Fler kalibreringscertifikat på begäran

Nordtec Instrument AB
Box 12036
402 41 Göteborg
Tel. 031-704 10 70

www.nordtec.se

Med reservation för ev. ändringar.

Skrivare och tillbehör

