
Daha hafif.
Daha hassas.
testo 420 – balometrede yeni standartlar.

Bluetooth  

+ Mobil uygulama

www.testteknik.net



Sınıfının en hafifi.

2.9 kg ve maksimum hassasiyet:
sadece dünya pazarı lideri bunları sunabilir.

Hafif, hassas ve pratik – testo 420 balometre, büyük ebatlı 

emişlerde ve üflemelerde akış debisinin önemli ve etkin 

biçimde düzenlenmesine olanak sağlar. Sadece 2.9 kg ağırlığı 

ile piyasadaki en hafif modeldir. Huni üzerine entegre “akış 

düzelticisi” sayesinde menfez ağızlarında debi hassasiyet 

standartlarını belirler.  Bu da, kullanıcıların klima ve havalan- 

dırma sistemlerinde hızlı ve hassas şekilde İç Hava Kalitesi 

hijyen kurallarını rahatlıkla sağlayabilmesine olanak tanır; örn. 

endüstride, ofis odalarında ya da temiz odalarda.

testo 420

Hassas akış doğrultucu
Hava çıkışlarındaki türbülansı yatıştırır. Bu da 
güvenli hava akış ölçümleri demektir.

Hafif
2.9 kg ağırlığında – diğer tüm balometrelerden 
çok daha hafif. Farkı hissedeceksiniz, özellikle 
sık ölçümlerde.

Etkin mobil uygulama entegrasyonu
İkinci bir ekran ya da uzaktan kontrol için, 
mobil uygulama vasıtası ile mobil cihazlarınızı 
kullanabilirsiniz. Ayrıca ölçüm raporunu direkt 
olarak sahada oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Pratik taşıma
Teslimat kapsamına dahil tekerlekli çantası 
ile rahat ve güvenilir şekilde testo 420 cihazını 
taşıyabilirsiniz.

Ergonomik tutuş
Ellerinizi yormadan rahatlıkla çalışabilirsiniz.

Hızlı kurulum
Gövde üzerindeki işaretler, gergi çubukları için 
huni şekilli soketler sayesinde kolay kurulum 
sağlar.

Döndürülebilir ekran
Eğilip bükülebilen ekran sayesinde ölçüm 
değerleri rahatça okunabilir. Cihazı kaldırarak ve 
uygun aksesuarlar kullanarak, kolaylıkla basınç 
ve pitot tüp ölçümlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Basit uygulama. 
Daha doğru sonuçlar.

Büyük odalarda hijyen koşullarının ve standartlar ile uyumlu 

şartların garanti altına alınabilmesi için, ızgaralı menfezler 

ortam havasında türbülansın sağlanması için yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Ne var ki bu tip ortamlarda, emiş ve 

üfleme hatlarında doğru ölçüm almak oldukça zordur. Bu gibi 

durumlarda, hafif ve hassas ölçüm yapabilen testo 420 balo-

metre, doğru sonuçlar için ideal bir cihazdır. Çünkü entegre 

akış doğrultucusu ile, türbülanslı hava doğrusal (homojen) 

havaya dönüştürülür ve böylece hava akışı kolayca ölçülebilir.

Cihazın hafifliği ve akış doğrultucusunun yanı sıra, ergonomik 

tutuşu ve döndürülebilir ekranı da işinizi kolaylaştırır. Gergi 

çubukları için huni şekilli soketleri ile kurulumu, tekerlekli 

çantası ile de taşıması kolaydır. Akıllı telefonlar ve tabletler 

gibi taşınabilir aygıtlar, Bluetooth üzerinden ikinci bir ekran 

olarak kullanılabilir. Bu, özellikle yüksek tavalı uygulamalarda, 

güvenli kullanım için önemlidir. 

Akış doğrultucunun fonksiyonel prensibi

Hafif ve yana yatabilen ekran.

• İzleme
• Raporlama
• Uzaktan kontrol

Bluetooth + Mobil uygulama

Akış doğrultucu olmadan 
ölçüm sonuçları, hava 
türbülansından etkilenip, 
yanıltıcı olabilir.

Akış doğrultucu ile, dönen 
hava yatıştırılır ve güvenilir 
şekilde ölçülebilir.



Sipariş bilgisi  
ve teknik veriler

testo 420

testo 420 set

testo 420 balometre, gövde ile, 610 x 610 
mm ebatlarında akış hunisi, 5 x germe 
çubuğu, USB kablosu, bataryalar ve tekerl-
ekli taşıma çantası

Ürün kodu 0563 4200

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı

Depolama sıcaklığı

Ağırlık

Standard balometre

Batarya tipi

Batarya ömrü

Ekran

Hafıza

Arayüz

Garanti

-5 ... +50 °C

-20 ... +60 °C

2.9 kg

610 x 610 mm

Alkalin manganez, mignon, AA tipi

40 sa

Aydınlatmalı dot matrix

2 GB dahili

Mikro USB

2 yıl

Sensör tipleri

Ölçüm aralığı 40 ... 4000 m³/sa -20 ... +70 °C

Hacimsel debi NTC

Doğruluk
±1 dijit

±3 % ölç.değ. +12 m³/sa +22 
°C’de, 1013 hPa (85 ... 3500 m³/sa)

±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Çözünürlük 1 m³/sa 0.1 °C

0 ... 100%RH 0 ... 120 Pa

Kapasitif nem sensörü Fark basınç sensörü

±1.8 %RH +3 ölç.değ. +25 °C’de  
(5 ... 80 %RH)

±2 % ölç.değ. + 0,5 Pa,
+22 °C‘de, 1013 hPa

0.1%RH 0,001 Pa

Akış hunisi 360 x 360 mm

Akış hunisi 305 x 1220 mm

Akış hunisi  610 x 1220 mm

Tripod, 4m uzayabilen

Bağlantı hortumu, silikon, 5 m uzunluk, maksimum yük kapasitesi 700 hPa (mbar)

Silikonsuz bağlantı hortumu-fark basınç ölçümü için, uzunluk 5 m, maksimum yük kapasitesi 700 hPa, (mbar)

Ürün kodu

0554 4200

0554 4201

0554 4202

0554 4209

0554 0440

0554 0453

Çalışma sıcaklığı 
0 ... +600 °C

350 mm / 500 mm / 1000 mm

Ø 7 mm

Aksesuarlar

Pitot tüp, uzunluk 350 mm

Pitot tüp, uzunluk 500 mm

Pitot tüp, uzunluk 1000 mm

0635 2145

0635 2045

0635 2345

29
81

 0
84

4/
m

sp
/I

/0
3.

20
15

Te
st

o 
Lt

d
. d

ile
d

iğ
i z

am
an

 d
eğ

iş
ik

lik
 y

ap
m

a 
ha

kk
ın

ı s
ak

lı 
tu

ta
r.

350 mm / 500 mm / 1000 mm

Akış hunisi  915 x 915 mm 0554 4203
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