Enkel och noggrann
fuktmätning i betong

testo 605
RBK-godkänt
instrument för
betongfuktmätning

„

Den är så prisvärd att man får
fem mätpunkter till samma pris
som för ett större instrument

„

testo 605
RBK-godkänt
instrument för
betongfuktmätning

Oslagbart pris
Testo är en av världens största tillverkare av portabla elektroniska fuktmätare. De stora tillverkningsserierna av
testo 605 gör det möjligt att hålla
hög kvalitet till mycket låg kostnad.
Egenkalibrering
Med multikalibreraren HumiCal är det
möjligt att kontrollera eller kalibrera upp
till 6 stycken testo 605 samtidigt, något
som gör det enkelt att alltid redovisa
kvalitetssäkrade mätvärden.

testo®
sensor

Mätdata du kan lita på
Pålitlig mätteknik.
Testo har mer än 30 års erfarenhet av
att tillverka portabla fuktmätare för
proffesionellt bruk. Sedan 1991 sitter
den unika egenutvecklade testo®sensorn i alla Testos fuktmätare och
givare. Detta borgar för enastående
prestanda när det gäller noggrannhet,
långtidsstabilitet, hysteres m.m.

Unik kalibreringsrutin
Testo 605 är något så unikt som en
temperatur- och fuktgivare med
inbyggd display. Detta ger bl.a nya
möjligheter med kalibreringsrutiner,
vilket gör det möjligt att leverera
testo 605 med RBK-kalibreringscertifikat till mycket låg kostnad. Beroendet
av ett enskilt handinstrument kopplat till
givarna är ett minne blott.
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Enkel och noggrann
fuktmätning i betong

Antal
st

Artikel

Best.nr

Komplett mätset, består av: 3 st mätare testo 605, 1 st fuktburk 85% RH, 1 frp mätrör.

0563.6051

1 frp gummiproppar, 1 st filtertejp, 1 st täthetsprovare, 1 frp tätningsmassa, 3 st skyddskoner

Beställningsdata

1 st serviceväska
st

testo 605 temperatur- och fuktmätare med visning av daggpunktstemperatur

0560.6053

st

RBK-kalibreringscertifikat (75,85,90,95%RH vid +20°C)

0520.9085

st

Fuktburk 85 för kontroll av kalibrering (1 givare kan kontrolleras åt gången)

0160.1285

st

HumiCal 85 för kontroll av kalibrering (6 givare kan kontrolleras samtidigt)

0160.9085

st

Gummipropp för tätning av mätrör, 1 frp=10 st

3460.0015

st

Filtertejp, 2,5cm x 10m

2160.1002

st

Täthetsprovare

3560.0001

st

Tätningsmassa , 1 frp=4 m, fabrikat BostikTätningsprofil PV

2460.0004

st

Skyddskon, röd, 155x155x160mm, inkl. skruv och plugg

3560.0180

st

Mätrör 120mm, svarta, 1 frp=10 st

3560.0120

st

Serviceväska

0516.3250

Tekniska data - testo 605
Mätområden

Noggrannhet
Upplösning
Sensorer

0...100% RH
-20. .+50 °C
-20...+50 °Ctd
±3% RH
±0,5 °C
0,1% RH
0,1 °C
Kapacitiv (fukt)
NTC (temperatur)
Batteriliv
AutoOff

1000 timmar
10 minuter

Komplett mätset för
betongfuktmätning
Innehåll - se ovan
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