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Akıllı hava hızı ve 
iç hava kalitesi

Yeni testo 440, çok fonksiyonluluk ile kullanım kolaylığını bir araya getirir.
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Yeni testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm 
cihazı: kompakt formda çok fonksiyonluluk

Yeni bir döneme hoş geldiniz: yeni testo 440, kompakt bir portatif cihazın avantajlarını akıllı ölçüm menüleri ve geniş hava 

hızı & iç hava kalitesi probu seçenekleri ile birleştiriyor. Böylece klima ve havalandırma sistemleri ile ilgili tüm ölçümlerinizi 

güvenilir bir şekilde kontrolünüz altına almış oluyorsunuz. 

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazının 

iki versiyonu mevcuttur. 

testo 440 dP modeli entegre fark basınç sensörüne de 

sahiptir. Filtrelerde ölçümün yanı sıra Pitot tüp ve K-faktörü 

ölçümlerini de mümkün kılar.

Akıllı: 

Hacimsel debi, K faktörü, türbülans derecesi, ısıtma/

soğutma çıkışı, küf göstergesi ve uzun dönemli ölçüm için 

açıkça yapılandırılmış ölçüm menüleri. 

Kablosuz: 

Ölçüm kolaylığı sağlayan ve kablo dağınıklığını önleyen 

Bluetooth® problar. 

testo Akıllı Problar ile çalışabilme imkanı*

Yerden kazandırır: 

Tüm problar için tek bir çok amaçlı cihaz – daha fazla 

uygulama, daha az ekipman. 

Kolay anlaşılır ekran: 

Tek bir portatif ölçüm cihazında  bütün temel unsurlar 

birleştirildi.  

3 ölçüm değerinin aynı anda gösterimi; konfigürasyon ve bir 

bakışta sonuçlar. 

Güvenilir ve güvenli: 

7500’e kadar ölçüm protokolü için dahili hafıza, veri aktarımı 

için USB arayüzü ve ölçüm değerlerinin isteğe bağlı çıktısı. 

AA pillerle çalışır.

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

* Uyumlu akıllı prob alternatifleri için bizimle iletişime geçiniz.
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Select application

10:09 AM

Volume Flow

Funnel Volume Flow

Pitot Volume Flow

K-Factor Volume Flow

Heating/Cooling Load

Mold Indication

Draft Rate

Logger Mode

Akıllı ölçüm menüleri: 
tüm uygulamalar için uygun

Üstün ölçüm teknolojisinin geliştirilmesindeki uzun yıllara dayanan deneyimimizle, rutin işlerinizi gerçekleştirmek için neye 

ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz. Bu nedenle, testo 440’da önemli klima ve havalandırma uygulamaları için ölçüm menüleri 

saklanır. Bu menüler, ilgili ölçüm görevini daha hızlı, daha etkin ve daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirmenize olanak 

sağlar.

Uygulamayı seçin

10:09

Hacimsel debi

Huni ölçümü

Pitot tüp ölçümü

K-faktörü, hacimsel debi

Isıtma/soğutma çıkışı

Küf göstergesi

Türbülans ölçümü

Uzun-süreli ölçüm

Detaylı bilgi için kampanya sayfamızı ziyaret ediniz: www.testo.com.tr
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testo 440 prob sistemi:  
bundan sonra asla başka bir şekilde çalışmak 
istemeyeceksiniz 

CO prob 
başlığı

 

Yüksek hassasiyetli 100 mm 
pervane prob başlığı - sıcaklık 

sensörü içerir

16 mm pervane prob 
başlığı - sıcaklık sensörü 

içerir

Sıcak tel probu başlığı - 
sıcaklık ve nem sensörü 

içerir

testo 440 hava hızı 
probları için teleskop

100 mm pervane prob başlığı 
- sıcaklık sensörü içerir

Yüksek
hassasiyetli nem 

probu başlığı

Nem probu 
başlığı

testo 440 
Prob tutacağı

CO2 prob başlığı 
- nem ve sıcaklık 

sensörü içerir

testo 440  
hava hızı probları için adaptör 

Tamamen çok yönlü: tüm hava hızı ve iç hava kalitesi probları için çok amaçlı bir prob tutacağı. Yerden kazandırır ve ağırlığı 

azaltır, böylece tüm uygulamalarda doğru ölçümler yapmanızı sağlar. testo 440 ile sistematik olarak kontrol edilen tüm klima 

ve havalandırma ölçümlerine sahipsiniz.

testo 440 prob tutacağı, bir prob başlığına veya teleskop ve prob başlıkları için gerekli 
adaptöre yalnızca birkaç saniye içinde kolayca ve güvenilir şekilde bağlanabilir. 

Tık Tık

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
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Bluetooth’un mümkün olmadığı yerlerde ölçüm 
yapmanız mı gerekiyor? Sorun değil: Prob başlığını 
Bluetooth’dan kablo tutacağına geçirmeniz 
yeterlidir, artık hazırsınız.

Yüksek akış hızlarında veya aşırı 
kirlenmiş akış durumunda hacimsel 
debiyi ölçmek için testo 440 dP ve bir 
Pitot tüp öneririz.

testo 440 dP modelindeki fark basınç sensörü 
sayesinde, klima sistemindeki filtrelerin düzgün 
çalışıp çalışmadığından emin olur ve dışarıdaki 
havanın içerideki havaya karışmamasını 
sağlayabilirsiniz.

testo 440 prob sistemi: kanallarda, çıkışlarda, 
odalarda, filtrelerde veya Pitot tüpleriyle

100 mm pervane probu, 90° köşebent ve 
teleskop ile kolayca birleştirilebilir, böylece tavan 
çıkışlarındaki ölçümler daha kolay hale gelir.

Kanallarda ölçüm için tüm testo 440 hava hızı 
probları, ölçeklenebilir, uzatılabilir bir teleskopa 
sahiptir (isteğe bağlı olarak 1 m’den 2 m’ye kadar 
uzatılabilir).
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Sizin ölçüm uygulamanız, bizim çözümümüz:
Her uygulama için doğru prob 

Klima, havalandırma veya konfor seviyesi parametreleri - ölçmek istediğiniz ne olursa olsun, çok amaçlı hava hızı ve iç hava 

kalitesi probları size hassas ve güvenilir destek sağlar. Kalibrasyon zamanı gelmesi halinde, sadece ilgili probu göndermeniz 

yeterlidir. Bu sayede, diğer problarınız ile cihazınızı kullanabilirsiniz.

Çıkışlarda hava hızı ölçümü

Yüksek hassasiyetli pervane probu 
(Ø 100 mm) sıcaklık sensörü içerir

Bluetooth/sabit kablo
  

Pervane probu  
(Ø 100 mm) sıcaklık sensörü içerir

Bluetooth/sabit kablo
  

Kanallarda hava hızı ölçümü

Sıcak tel probu 
sıcaklık ve nem sensörü içerir 

Bluetooth/sabit kablo
  

Pervane probu 
(Ø 16 mm) sıcaklık sensörü içerir

Bluetooth/sabit kablo
  

Sıcak tel probu 
sıcaklık sensörü içerir

sabit kablo
 

Pervane probu 
(Ø 16 mm)

sabit kablo
 

Isıtma

CO probu

Bluetooth/sabit kablo
  

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
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Akıllı kalibrasyon konsepti: Sadece probların kalibrasyona ihtiyacı vardır. Ölçüm cihazı ve tutacağı çalışmaya devam eder 

ve farklı bir prob ile ölçümler için kullanılabilir.

Endüstriyel prosesler (kurutma)

Sağlam nem/sıcaklık probu  
+180 °C’ye kadar sıcaklık için

sabit kablo
 

Konfor düzeyi ölçümü

CO2 probu  
sıcaklık ve nem sensörü içerir

Bluetooth/sabit kablo
  

Türbülans probu

sabit kablo
 

Nem/sıcaklık probu

Bluetooth/sabit kablo
  

Lux probu

sabit kablo
 

CO probu 

Bluetooth/sabit kablo
  

Laboratuvar ve temizoda

Yüksek hassasiyetli pervane probu 
(Ø 100 mm) sıcaklık sensörü içerir

Bluetooth/ sabit kablo
  

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu  

Bluetooth/sabit kablo
  

Sıcak tel probu
sıcaklık ve nem sensörü içerir

Bluetooth/sabit kablo
  

Çeker ocak probu

sabit kablo
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testo 440  
Sıcak Tel Seti

testo 440  
16 mm Pervane Seti

İçerik:
  Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava 
hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

  Sıcak tel probu, sıcaklık sensörü içerir, teleskoplu (0.85 m) sabit 
kablo (1.8 m)

  Ölçüm menüsü, ör. hacimsel debi ve zamanlı, çok noktalı 
    ortalama hesaplama için

 testo 440 ve 1 prob için çanta

İçerik:
 Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava    

    hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
  Pervane prob, teleskoplu (0.85 m) sabit kablo (1.8 m)
   Ölçüm menüsü, ör. hacimsel debi ve zamanlı, çok noktalı 

    ortalama hesaplama için
 testo 440 ve 1 prob için çanta

Klima ve havalandırma sistemlerinin düzgün ve verimli 

çalışabilmesi için havalandırma kanalındaki akış hızı düzenli 

olarak kontrol edilmelidir. İç hava kalitesi, kanaldaki hava 

akış hızlarının boyutlandırma ile uyumlu olup olmamasına 

da bağlıdır. Kanallardaki ölçümler için testo 440 setlerine 

güvenebilirsiniz. Probların üzerinde, doğru konumda ölçüm 

yapılabilmesini pratik bir şekilde sağlamak için, uzunluk 

göstergesi  vardır.

Sipariş no. 0563 4400 Sipariş no. 0563 4401

Kanallarda ölçüm: 
herhangi bir kesitte yüksek doğruluk için 

m/s m/s

°C

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
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Opsiyonel aksesuarlar Sipariş no.

testovent 417  
Huni seti

0563 4170

testovent 417 akış doğrultucu 0554 4172

Opsiyonel aksesuarlar Sipariş no.

testo 440 hava hızı probları için 
uzatılabilir teleskop (37.5 ... 100 
cm, 90° köşebent)

0554 0960  

testo 605i akıllı telefon ile 
yönetilebilen termo higrometre

0560 1605

İyi bir iç hava kalitesi için, gelen/giden hava akış hacmi 

optimum şekilde ayarlanmalıdır. testo 440 100 mm pervane 

seti şimdi bu görevi daha da kolay hale getiriyor. İsteğe 

bağlı huni seti veya teleskop ile giden hava veya tavan 

çıkışlarında rahatça ve güvenle ölçüm yapabilirsiniz. Akış 

doğrultucu, türbülanslı akışlarda doğru ölçümü yapmanıza 

yardımcı olur.

Çıkışlarda ölçüm:
hiç vakit kaybetmeden en uygun iklimlendirme 
koşulları 

testo 440
100 mm Pervane Seti, Bluetooth’lu

İçerik:
 Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava    

    hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
 Bluetooth’lu 100 mm pervane probu, sıcaklık sensörü içerir
 Ölçüm menüsü, ör. hacimsel debiyi belirlemek için
 testo 440 ve 1 prob için çanta

Sipariş no. 0563 4403

m/s

°C
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Havalandırma kanalları veya çıkışlar:

testo 440 ComboSet ile kanal ve çıkışlarda her zaman 

hassas ve güvenilir ölçümler yapabilirsiniz. 

Kanal ve çıkışlarda ölçüm:  
bir bakışta tüm hava hızı & iç hava kalitesi 
parametreleri

İçerik:
  Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava 
hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

 Bluetooth’lu 100 mm pervane probu, sıcaklık sensörü içerir
  Teleskoplu (0.85 m) sıcak tel probu, sıcaklık sensörü içerir, sabit 
kablo (1.8 m)

 Ölçüm menüsü, ör. hacimsel debiyi belirlemek için
 testo 440 ve birden fazla prob için çanta

İçerik:
  Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava 
hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

 Bluetooth’lu 100 mm pervane probu, sıcaklık sensörü içerir
  Teleskoplu (0.85 m) 16 mm pervane probu, sabit kablo (1.8 m)
  Ölçüm menüsü, ör. hacimsel debiyi belirlemek için
 testo 440 ve birden fazla prob için çanta

testo 440 
Hava Hızı ComboSet 1, Bluetooth’lu

testo 440  
Hava hızı ComboSet 2, Bluetooth’lu

Sipariş no. 0563 4406 Sipariş no. 0563 4407

m/s m/s

°C °C

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
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Opsiyonel aksesuarlar Sipariş no.

testo 440 hava hızı probları için 
uzatılabilir teleskop (0.9 m)

0554 0990

Paslanmaz çelik Pitot tüp
(uzunluk 500 mm, Ø 7 mm)

0635 2045

CO prob başlığı 0632 1270

testo 440 dP modeliyle (fark basınç sensörü içeren), Pitot 

tüp ve K faktörü ölçümlerinin yanı sıra filtrelerdeki ölçümler 

bile sorunsuzca yapılabilir. 

Kanallarda, çıkışlarda ve filtrelerde ölçüm:  
tüm ihtiyaçlar için çeşitlilik

İçerik:
  Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 dP 
hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı, fark basınç sensörü içerir

  Bluetooth’lu genel prob tutacağı
 Sıcak tel prob başlığı, sıcaklık ve nem sensörü içerir
  100 mm pervane prob başlığı, sıcaklık sensörü içerir
 Teleskop (1 m) ve 90° köşebent
 testo 440 dP ve birden fazla prob için çanta

İçerik:
 Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 dP  

   hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı, fark basınç sensörü içerir
  Bluetooth’lu genel prob tutacağı
  16 mm pervane prob başlığı
  100 mm pervane prob başlığı, sıcaklık sensörü içerir
 Nem probu başlığı, sıcaklık sensörü içerir
 Teleskop (1 m) ve 90° köşebent
 testo 440 dP ve birden fazla prob için çanta

testo 440 delta P 
Hava Hızı ComboSet 1, Bluetooth’lu

testo 440 delta P 
Hava Hızı ComboSet 2, Bluetooth’lu

Sipariş no. 0563 4409 Sipariş no. 0563 4410

m/s m/s

hPa hPa

°C °C

%RH%RH
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İş yerlerinde iç hava kalitesinin ve konfor düzeyinin 

ölçülmesi iç ortam ikliminin hassas şekilde ayarlanmasını 

sağlar ve hastalık nedeniyle yaşanacak personel eksikliği 

riskini azaltır.  

Bu özel testo 440 seti tüm ilgili parametreleri ölçer: 

Havadaki CO2 içeriği, türbülans derecesi, sıcaklık, nem ve 

aydınlık seviyesi.

Konfor düzeyi/iç hava kalitesi ölçümü:  
hiçbir görev zor değil

İçerik:
  Dahili hafıza ve verileri dışa aktarma fonksiyonu ile testo 440 hava 
hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

  Türbülans probu (400 mm)
  Bluetooth’lu CO2 probu, sıcaklık ve nem sensörü içerir
 testo 440 ve birden fazla prob için çanta

testo 440
Konfor ComboSeti, Bluetooth’lu

Sipariş no. 0563 4408

testo 440 
CO2 Seti, Bluetooth’lu

testo 440 
Nem Seti, Bluetooth’lu

testo 440 
Lux Seti, Bluetooth’lu

  testo 440 hava hızı & 
iç hava kalitesi ölçüm 
cihazı

   Bluetooth’lu CO2 probu, 
sıcaklık ve nem sensörü 
içerir

  testo 440 ve 1 prob için 
çanta

  testo 440 hava hızı & 
iç hava kalitesi ölçüm 
cihazı

  Bluetooth’lu nem ve 
sıcaklık probu

 testo 440 ve 1 prob için  
    çanta

 testo 440 hava hızı & iç 
   hava kalitesi ölçüm 
   cihazı

 Lux probu
  testo 440 ve 1 prob için 
çanta

Sipariş no. 0563 4405 Sipariş no. 0563 4404 Sipariş no. 0563 4402

%RH

m/s

CO2

°C

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı
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Sağlam nem/sıcaklık probu

+180 °C’ye kadar sert çevre 
koşullarındaki nemi ölçer. Giden 
hava, tanecikli, granül
malzemeler ve iklimlendirme 
dolaplarındaki endüstriyel 
uygulamalar için.

  sabit kablo  
Sipariş no. 0636 9775

Mükemmel testo 440 probları, hassas ve sağlam 

ekipmanların kullanılmasını gerektiren kritik proseslerin 

kontrol ölçümleri için de kullanılır. 

Yüksek sıcaklıkların yaygın olduğu endüstriyel ortamlar ve 

en düşük değerleri dahi yüksek bir doğrulukla kaydetmenin 

çok önemli olduğu laboratuvarlar için idealdir.  

Hiçbir uygulama çok özel değil: 
yüksek hassasiyetli problar

İç ortamdaki CO 
konsantrasyonunun ölçümü için 
yüksek hassasiyetli prob (ör. 
kazan daireleri).

Yüksek hassasiyetli pervane, 
Ø 100 mm, sıcaklık sensörü 
içerir, akış hızı ve sıcaklık için 
düşük başlatma hızı ile (1 m/s). 
Laminer akış ölçümleri için 
ideal.

Kritik proseslerde nem ölçümü 
için hızlı tepki süresine sahip 
yüksek hassasiyetli prob. 
Hassasiyet:  
±(0.6% RH + ölç. değ.nin 
%0.7’si) 0 ve %90 RH aralığı 
içinde

CO probu
 

Yüksek hassasiyetli 
pervane probu

Yüksek hassasiyetli nem/
sıcaklık probu

   
Bluetooth’lu 
Sipariş no. 0632 1271

  sabit kablo  
Sipariş no. 0632 1272

   
Bluetooth’lu 
Sipariş no. 0635 9371

  
sabit kablo  
Sipariş no. 0635 9372

  
Bluetooth’lu 
Sipariş no. 0636 9771

 
sabit kablo  

     Sipariş no. 0636 9772

Çeker ocak probu

DIN EN 14175-3/4’e göre çeker 
ocaklarda akış hızı ve hacimsel 
debiyi ölçmek için yüksek has-
sasiyetli prob

  sabit kablo  
Sipariş no. 0635 1052
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Prob tipi Ölçüm 
aralığı 

Hassasiyet Çözünürlük Sipariş 
no.

Dijital hava hızı probları

Bluetooth’lu sıcak tel probu, 
sıcaklık ve nem sensörü içerir

0 ... 50 m/s 
-20 ... +70 °C 
5 ... +95% RH

±(0.03 + ölç. değ.’nin %4’ü)
(0 ... 20 m/s)
±(0.5 m/s + ölç. değ.’nin %5’i)
(20.01 ... 30 m/s)
±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±3.0% RH (10 ... 35% RH)
±2.0% RH (35 ... 65% RH)
±3.0% RH (65 ... 90% RH)
±5% RH (kalan ölçüm aralığı)

0.01 m/s 
0.1 °C 
0.1% RH

0635 1571

Sıcak tel probu, sabit kablo, 
sıcaklık ve nem sensörü içerir

0635 1572

Sıcak tel probu başlığı, 
sıcaklık ve nem sensörü içerir

0635 1570

Bluetooth’lu pervane probu 
(Ø 16 mm), sıcaklık sensörü içerir

0.6 ... 50 m/s 
-10 ... +70 °C

±(0.2 m/s + ölç. değ.’nin %1’i)
(0.6 ... 40 m/s)
±(0.2 m/s + ölç. değ.’nin %2’si)
(40.1 ... 50 m/s)
±1.8 °C

0.1 m/s 
0.1 °C

0635 9571

Pervane probu (Ø 16 mm), sabit 
kablo, sıcaklık sensörü içerir

0635 9572

Pervane probu başlığı (Ø 16 mm), 
sıcaklık sensörü içerir

0635 9570

Sıcak tel probu, sabit kablo, 
sıcaklık sensörü içerir

0 ... 30 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0.03 m/s + ölç. değ.’nin %4’ü)
(0 ... 20 m/s)
±(0.5 m/s + ölç. değ.’nin %5’i)
(20.01 ... 30 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 1032

Pervane probu (Ø 16 mm), 
sabit kablo

0.6 ... 50 m/s ±(0.2 m/s + ölç. değ.’nin %1’i)
(0.6 ... 40 m/s)
±(0.2 m/s + ölç. değ.’nin %2’si)
(40.1 ... 50 m/s)

0.1 m/s 0635 9532

Çeker ocak probu, sabit kablo 0 ... 5 m/s
0 ... +50 °C

±(0.02 m/s + ölç. değ.’nin %5’i)  
(0 ... 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0635 1052

Geniş kesitli kanallardaki akışları ölçmek için ek bir cihaz öneriyoruz (0554 0990).  
Bu, değiştirilebilir tutacağı olan tüm hava hızı probları için teleskopun 2 m’ye kadar uzatılmasını sağlar.

Bluetooth’lu yüksek hassasiyetli 
pervane probu (Ø 100 mm), sıcaklık 
sensörü içerir

0.1 ... 15 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0.1 m/s + ölç. değ.’nin %1.5’i)
(0.1 ... 15 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9371

Yüksek hassasiyetli pervane probu 
(Ø 100 mm), sabit kablo, sıcaklık 
sensörü içerir

0635 9372

Yüksek hassasiyetli pervane probu 
başlığı (Ø 100 mm), sıcaklık sensörü 
içerir

0635 9370

Bluetooth‘lu pervane probu (Ø 100 
mm), sıcaklık sensörü içerir

0.3 ... 35 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0.1 m/s + ölç. değ.’nin %1.5’i)
(0.3 ... 20 m/s)
±(0.2 m/s + ölç. değ.’nin %1.5’i)
(20.01 ... 35 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9431

Pervane probu (Ø 100 mm), sabit 
kablo, sıcaklık sensörü içerir

0635 9432

Pervane probu başlığı (Ø 100 mm), 
sıcaklık sensörü içerir

0635 9430

Uygun tavan ölçümleri için 90° köşebentli (0550 0960) teleskop geliştirildi. 
100 mm pervane problara kolayca takılabilir.

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø 10 mm

150 mm

300 ... 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

300 ... 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

Sipariş detaylarına genel bakış:
Dijital problar

Ø 9 mm

230 mm

230 mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

1)    Bir adaptör (sipariş no. 0554 2160) ile birlikte kablolu tutacak (sipariş no. 0554 2222) veya Bluetooth’lu tutacak (sipariş no 0554 1111) ile birlikte 
kullanılır.

1)

1)

1)

1)

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 ... 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

570 ... 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 ... 1000 mm

570 ... 1000 mm

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı



15

Prob tipi Ölçüm 
aralığı 

Hassasiyet Çözünürlük Sipariş 
no.

Dijital nem probları

Bluetooth’lu nem/sıcaklık probu

0 ... 100% RH 
-20 ... +70 °C

±2% RH (5 ... 90% RH)
±0.5 °C

0.1% RH 
0.1 °C

0636 9731

Nem/sıcaklık probu, sabit kablo 0636 9732

Nem/sıcaklık probu başlığı
Ø 12 
mm

140 mm 0636 9730

Bluetooth’lu yüksek hassasiyetli 
nem/sıcaklık probu

0 ... 100% RH 
-20 ... +70 °C

±(0.6% RH + ölç. değ.’nin 
%0.7’si)
(0 ... 90% RH)
±(1.0% RH + ölç. değ.’nin 
%0.7’si)
(90 ... 100% RH)
±0.3 °C
(15 ... 30 °C)
±0.5 °C
(kalan ölçüm aralığı)

0.01% RH 
0.1 °C

0636 9771

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu, sabit kablo

0636 9772

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu başlığı

0636 9770

Sağlam nem/sıcaklık probu,  
+180 °C’ye kadar sıcaklıklar için, 
sabit kablo

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)

0.1% RH 
0.1 °C

0636 9775

Dijital konfor probları

Türbülans probu, sabit kablo 0 ... +5 m/s 
0 ... +50 °C

±(0.03 m/s + ölç. değ.’nin %4’ü)
(0 ... 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0628 0152

Lux probu, sabit kablo 0 ... 100,000 
lux

C Sınıfı  
DIN 5032-7 ’ye göre
f1 = %6 = V-Lambda
f2 = %6 cos

0.1 lux  
(< 10,000 lux)
1 lux  
(≥ 10,000 lux)

0635 0551

Bluetooth’lu CO2 probu, sıcaklık ve 
nem sensörü içerir

0 ... 10,000 
ppm CO2
5 ... +95% RH 
-0 ... +50 °C

±(50 ppm + ölç. değ.’nin %3’ü)
(0 ... 5000 ppm)
±(100 ppm + ölç. değ.’nin %5’i)
(5001 ... 10,000 ppm)
±3% RH (10 ... 35% RH)
±2% RH (35 ... 65% RH)
±3% RH (65 ... 90% RH)
±5% RH (kalan ölçüm aralığı)
±0.5 °C

1 ppm 
0.1% RH 
0.1 °C

0632 1551

CO2 probu, sabit kablo, sıcaklık ve 
nem sensörü içerir

0632 1552

CO₂ prob başlığı 
sıcaklık ve nem sensörü içerir

0632 1550

Bluetooth’lu CO probu

0 ... 500 ppm
±3 ppm (0 ... 30 ppm)
ölç. değ.’nin ±%10’u  
(30.1 ... 500 ppm)

0.1 ppm

0632 1271

CO probu, sabit kablo 0632 1272

CO prob başlığı 0632 1270

Prob tutacağı ve adaptör

testo 440 prob başlıklarını bağlamak 
için kablolu tutacak

0554 2222

testo 440 prob başlıklarını bağlamak 
için Bluetooth’lu tutacak

0554 1111

testo 440 hava hızı problarını 
bağlamak için tutacak adaptörü

0554 2160

 
 

30 
mm

30 
mm

200 mm

30 
mm

130 mm

30 
mm

280 mm

30 
mm

280 mm

55 mm

110 mm

190 mm

270 mm

Ø 12 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

2)    Kablolu tutacak (sipariş No. 0554 2222) veya Bluetooth’lu tutacak (sipariş no 0554 1111) ile kullanım içindir.

2)

2)

2)

2)

30 mm

Ø 12 
mm

140 mm

30 
mm

200 mm
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Sıcaklık probları Sipariş no.

Hızlı tepki veren yüzey 
probu (TC K tipi)

0602 0393

Sağlam hava probu, 
TC K tipi, sabit kablo

0602 1793

Genişletilmiş ölçüm uçlu 
yüzey probu (TC K tipi)

0602 1993

Cırtcırtlı kayışı olan sıcaklık 
probu (TC K tipi)

0628 0020

Sağlam hava sıcaklığı 
probu (NTC)

0615 1712

Borularda (Ø 6 - 35 mm) 
ölçüm için kıskaç prob
(NTC) 

0615 5505

Suya dayanıklı daldırma/
batırma tipi sıcaklık probu
(NTC)

0615 1212

testo 440 / testo 440 dP setleri Sipariş no.

testo 440  
Sıcak Tel Seti

0563 4400

testo 440  
16 mm Pervane Seti

0563 4401

testo 440 
Lux Seti

0563 4402

testo 440
100 mm Bluetooth’lu Pervane Seti

0563 4403

testo 440 
Bluetooth’lu Nem Seti

0563 4404

testo 440 
Bluetooth’lu CO2 Seti

0563 4405

testo 440 
Bluetooth’lu Hava Hızı ComboSet 1

0563 4406

testo 440  
Bluetooth’lu Hava Hızı ComboSet 2

0563 4407

testo 440
Bluetooth’lu Konfor ComboSet

0563 4408

testo 440 delta P 
Bluetooth’lu Hava Hızı ComboSet 1

0563 4409

testo 440 delta P 
Bluetooth’lu Hava Hızı ComboSet 2

0563 4410

testo 440 ölçüm cihazları Sipariş no.

testo 440 
Hava hızı & iç hava kalitesi 
ölçüm cihazı

0560 4401

testo 440 dP 
Hava hızı & iç hava kalitesi 
ölçüm cihazı  
fark basınç dahil

0560 4402

Aksesuarlar Sipariş no.

testo 440 akış probları için 
uzatılabilir teleskop (37.5 ... 
100 cm 90° köşebent dahil) 
 

0554 0960

Hacimsel debi ölçümü için 
servis çantası

0516 4900

testo 440 ve birden fazla 
prob için çanta

0516 4401

Sipariş detaylarına genel bakış: Setler, ölçüm 
cihazları, problar ve aksesuarlar

testo 440 hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı

TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET
1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi Yenişehir/İZMİR

Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90
info@testteknik.net

www.testteknik.net


