
0.25 ... 700 Nm3/sa aralığında hacimsel akış debisi ölçümü 

(DN15 ... DN50 ya da ½’’-2’’); tüketim miktarı Nm3; ortam 

sıcaklığı °C

Farklı çıkış alternatifleriyle yüksek kullanım esnekliği: 

- Analog çıkış 4 ... 20 mA (4-telli) 

- Pulse çıkışı 

- 2 switch kontak çıkışı (parametrelendirilebilir, tüketime 

ya da hacimsel debiye bağlı, açma/kapama, histerezis ve 

pencere fonksiyonları)

Dahili totalizör (sayaç), ek analiz ünitesi olmadan

LED ekranlı işletim menüsü

Basınçlı hava sayacı  
ve debimetre 
DN 15-50
testo 6441-6444

Basınçlı hava sayaçları testo 6441 ... testo 6444, basınçlı hava 

tüketimininin ölçümü, izlenmesi ve kaydının yanı sıra basınçlı 

hava sistemlerindeki kaçakların tespiti, tüketim bazlı maliyet 

dağılımı ve aşırı (pik) yük yönetimi için tasarlanmışlardır. 

Basınçlı hava sayaçları testo 6441 ... testo 6444 kullanılarak, 

basınçlı hava için tüketim şeffaf hale getirilir ve bu tıpkı su 

ya da gazda olduğu gibi maliyet azaltma ve enerji tasarrufu 

sürecinden sorumlu kişilerin motivasyonunu artırır.

Basınçlı hava sayaçları testo 6441 ... testo 6444, debi ölçümünü 

kalorimetrik (termal kütlesel debi) prensipte gerçekleştirir, 

basınç değişimlerinden bağımsızdırlar ve hat basıncında 

herhangi bir azalmaya sebebiyet vermemektedirler. Termal, 

cam-kaplamalı seramik sensör sağlam, doğru ve hızlı ölçümü 

sağlarken, cihaza entegre giriş ve çıkış boruları, ideal ölçüm 

doğruluğunu garanti eder.

We measure it.

Nm3/
sa; l/dk; 

Nm3

°C
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1 DIN 2533 (+15 °C, 1013.25 hPa, 0 %RH)‘e göre özellikler

Hacimsel debi

Ölçüm parametreleri

Sensör

<0.1 sn (sönümleme parametresi = 0 için), işletim menüsünden kaynaklanan gecikme (0 ... 1 sn)

Seçilebilir birimler Nm3/sa; l/dk; Nm3

Ölçüm aralığı (1:300)1

Genel teknik bilgi

Tepki süresi

testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444

0.25 ... 75 Nm3/sa

Termal, cam kaplamalı seramik sensör (kalorimetrik ölçüm prosedürü)

0.75 ... 225 Nm3/sa 1.3 ... 410 Nm3/sa 2.3 ... 700 Nm3/sa

Sıcaklık

Birim °C

Ölçüm aralığı 0 ... +60 °C / 32 °F ... +140 °F

Doğruluk
(debi)

Basınçlı hava kalitesi sınıfı için (ISO 8573: partikül-nem-yağ) 1-4-1: ±3 % ölç. değ. ±0.3 % son değ.
Basınçlı hava kalitesi sınıfı için (ISO 8573: partikül-nem-yağ) 3-4-4: ±6 % ölç. değ. ±0,6 % son değ.

Çalışma koşulları
Nem (sensör) bağıl nem <90 %RH

Girişler ve çıkışlar
Analog çıkışlar

Çıkış tipi 4 ... 20 mA (4-telli) sıfır ve üst ölçüm aralığı arasında serbestçe ölçeklendirilebilir

Yük maks. 500 Ω

Diğer çıkışlar

Pulse çıkışı Tüketim miktarı sayacı (silinmez hafıza özelliği ile güç kaybı veya sıfırlamanın ardında bile değerlere ulaşılabilir), 1 ya da 10 
Nm3  değer, pulse uzunluğu 0.02 sn ... 2 sn, 24 VDC seviyesi

Switch çıkışı 2 switch çıkışı, parametrelendirilebilir (tüketime ya da hacimsel debiye bağlı, açma/kapama, histerezis ve pencere 
fonksiyonları), her biri maks. 20 ... 30 VDC ya da 250 mA yük çekebilir, switch durumu 2 LED‘den görüntülenebilir

Kaynak
Güç kaynağı 19 ... 30 V DC

Akım tüketimi <100 mA

Bağlantı M12 x 1 fiş, 250 mA‘ya kadar yük çekebilme, kısa devre koruması (senkronize), ters polarite koruması, aşırı yük koruması

Tasarım
Gövde PBT (GF 20%), çinko döküm, silika içermez

Cihaza monte hat uzunluğu 300 mm 475 mm

Boru çapı DN 15 (1/2“ borular için) DN 25 (1“ borular için) DN 40 (1 1/2“ borular için) DN 50  (2“ borular için)

Ağırlık 0.9 kg 1.1 kg 3.0 kg 3.8 kg

Ekran
Malzeme 4-haneli alfanumerik ekran, iki işletim butonu, işletim menüsü, LED (4 x fiz. birimler için yeşil, 3 x ekran için sarı x 1,000 ya 

da switch durumu)

Hacimsel debi için maks. 
görüntülenebilir değer

90 Nm3/sa 270 Nm3/sa 492 Nm3/sa 840 Nm3/sa

Sıcaklık ekranı 0 ... +60 °C, ölçüm hatası ±2 K, (+32 ... +140 °F)

Çalışma koşulları
Parametrizasyon 2 çalışma butonu

Kurulum
Ölçüm borusu uzantıları 
yiv/dişler (her iki tarafta) / 
malzeme

R 1/2, dış yiv
Paslanmaz çelik 1.4301

R1, dış yiv
Paslanmaz çelik 1.4301

R1 1/2, dış yiv
Paslanmaz çelik 1.4401

R2, dış yiv
Paslanmaz çelik 1.4401

Diğer özellikler
Koruma sınıfı IP 65/III

EMC 89/336 EEC yönergesine göre

Ölçüm ortamı temas Paslanmaz ya da galvanize çelik malzeme, PEEK, polyester, Viton, anodize alüminyum seramik

Çalışma sıcaklığı (gövde) 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Saklama sıcaklığı -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Ölçüm ortamı Basınçlı hava

Proses basıncı PN 16 (maks 16bar/232psi)

Hava kalitesi ISO 8573: tavsiye edilen sınıflar 1-4-1

testo 6441-6444 – Basınçlı hava sayacı DN 15-50 We measure it.

Teknik bilgi



testo 6441

testo 6442

testo 6443

testo 6444

Teknik çizimler

testo 6441-6444 – Basınçlı hava sayacı DN 15-50 We measure it.



Opsiyonlar / Sipariş örneği

testo 6441 ... testo 6444 sipariş bilgisi

  Bağlantı şeması

1 Besleme bağlantısı 19 ... 30 VDC (+)

2 OUT 2 (analog çıkış (4 ... 20 mA) ya da switch çıkışı

3 Besleme bağlantısı 0 V (-)

4 OUT 1 (pulse çıkışı ya da switch çıkışı)

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* ImPR menü seçimi = Evet -> Pulse çıkışı
 ImPR menü seçimi = Hayır -> Switch çıkışı (sayaç ön seçimi)

0699 3393 için kablo renkleri

kahverengi

beyaz

mavi

siyah

* bir bağlantı kablosu, ör. sipariş no. 0699 3393, gereklidir

DN 15-50

Menü 
açıklaması

Çıkış 1
OUT 1

Çıkış 2
OUT 2

BN = kahverengi
WH = beyaz
BK = siyah
BU = mavi

BN

WH

BK

BU

OUT 
2

OUT 
1

0 VDC

L + (19 ... 30 VDC)

M12 soket
(kablo)

M12 fiş 
(cihaz)

(Switch)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Switch)

(Switch)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

Akım sinyali

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Switch)

I

Akım sinyali

ImP *
(Pulse)

ImP *
(Pulse)

ImP 
(Pulse)

(Switch)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

ya da
ImP (Pulse)

testo 6441 
... testo 

6444

5 seçenek

0555 6441testo 6441 entegre giriş/çıkış ile basınçlı hava sayacı, çap DN15 (1/2), 
analog, pulse ve switch çıkışı ile*

0555 6442testo 6442 entegre giriş/çıkış ile basınçlı hava sayacı, çap DN25 (1), 
analog, pulse ve switch çıkışı ile*

0555 6443testo 6443 entegre giriş/çıkış ile basınçlı hava sayacı, çap DN40 (1 1/2), 
analog, pulse ve switch çıkışı ile*

0555 6444testo 6444 entegre giriş/çıkış ile basınçlı hava sayacı, çap DN50 (2), 
analog, pulse ve switch çıkışı ile*
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