
Bar

mBar
RPMl/dk

Nm/h
3

m/s

%RH
°C

Basınçlı Hava Hatlarında 

Enerji Verimliliği İçin 

Güvenilir Çözümler



İçindekiler

Wika Delta-trans Ekranlı fark basınç transmitteri 22

www.testteknik.net

UE Systems UP9000 Ultrasonik denetleme cihazı 3

Basınçlı hava hatları için EVD SETİ                                                On-line  izleme sistemi 1

UE Systems UP3000 Ultrasonik denetleme cihazı 2

UE Systems UP10K Ultrasonik denetleme cihazı 6

UE Systems 4Cast On-line rulman izleme sistemi 10

testo 6448 Basınçlı hava debimetresi 12

testo 6441-6444 Basınçlı hava debimetresi 15

testo 6743 Dew point ölçer 19

GE DPI 880 Çok fonksiyonlu kalibratör 25

GE DPI 620 Genii Çok fonksiyonlu kalibratör 28

GE Pace 5000 Modüler basınç kontrolörü/kalibratörü               35



“Bir seyi ölçebildiginiz ve onu degerlendirebildiginiz takdirde,bu konuda bir seyler 
biliyorsunuz demektir. Ama bir seyi ölçemezseniz,onu sayılar ile ifade edemezseniz, 
o zaman bildiginiz yetersiz demektir.” TEKNİK ENDÜSTRİYEL

SİSTEMLER   TİCARET

 • Test Teknik 1996'dan bu yana portatif/sabit ölçüm
 cihazları konusunda satış ve satış sonrası hizmet 
 vermektedir. 

• Ürün gamı içerisinde sıvı/gaz debimetreleri, ultrasonik 
denetleme cihazı, sıcaklık, bağıl nem, basınç, hava hızı, 
baca gazı, iç hava kalitesi ,ışık ve gürültü şiddeti, 
pH/iletkenlik, devir sayısı ölçüm cihazları ve termal 
kameralar bulunmaktadır.

• Çok parametreli veri kaydetme konusunda paket 
çözüm sunulmaktadır.

Lord KELVIN

HVAC/R Meteoroloji

  Geniş ürün gamı

•2 standart, 1 sınıf piranometre
ultrasonik ve kepçe 
anemometreler 

•Endüstriyel ihtiyaçlar için 
çeşitli transmitterler.

Yeni nesil nem/sıcaklık
      kayıt cihazları
•Sıcaklık ve bağıl nem izleme
•Kolay kurulum ve bulut 
tabanlı kablosuz veri 
kayıt sistemi
•Akıllı telefon, tablet veya 
bilgisayar üzerinden ölçüm 
değerlerine her an erişebilme.

     Yeni nesil Ölçüm
          cihazları
• Bluetooth teknolojisiyle
kablosuz problarla kullanım
kolaylığı ve yazılım 
gerektirmeden rapor 
oluşturabilirsiniz.

     Yeni nesil endüstriyel
       termal kameralar

• Binalarda su kaçakları ve
yalıtım problemleri tespiti 
ya da endüstriyel tesislerde 
arıza tespiti ve enerji tasarrufu 
etüdlerinde kolaylık zaman 
ve para tasarrufu.
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Basınçlı Hava Sistemlerinde Debi ve Basınç Yönetimi 
sayesinde; 

Tüketim ayrımı ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanır. 
Pik yük yönetimi yapılabilir. Bu sayede, fazla yatırım 
gereksinimi ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir.
Basınçlı hava tüketen birimlerin yüksek veya düşük basınç
 beslemesinin önüne geçilebilir. Sistemde sabit basınç 
sağlanabilir. Arızaların önüne geçilebilir. 

Basınçlı Hava Kalite Kontrolü sayesinde;

Ürünlerin raf ömrü ve kalitesi güvence altına alınmış olur. 
Kurutucu çalışma performansları ayarlanalarak, önemli 
oranda enerji verimliliği sağlanır. 
Yüksek maliyetli basınçlı hava sistemi ekipmanlarının 
kullanım ömrü uzatılır, bakım maliyetleri azaltılır, arızaların 
önüne geçilebilir. 

Çiğleşme  sıcaklığı  ölçüm aralığı:  -45 °C  to +30 °C td

Testo 1/2" veya 1" debimetre ile max. 225 Nm3/sa 

Testo polimer nem sensör sayesinde yüksek 
doğrulukta,  uzun süreli kararlı ölçüm
6 kanallı kaydedici ile uzun süreli kayıt alabilme 
imkanı
USB bellek ile kayıtlı verilirn kolay aktarımı 
Ethernet çıkış ile anlık veri izleme

İşletim  menülü  ekran

Basınçlı hava hatları için EVD SETİ



ULTRAPROBE® 3000

İşte hem para tasarrufu sağlayıp hem de çevreyi 
korurken enerji israfını önleyerek hizmet zamanını 
arttırmak için yeterince çok yönlü dijital bir 
Ultraprobe cihaz.

Ultraprobe®  3000 avucunuzun içine tam oturan bir 
dijital ultrasonik denetleme, bilgilendirme, depolama 
ve geri alma sistemidir.

Ultraprobe® 3000 ile kolaylık ve tasarruf elde 
edin.
Ultraprobe®  3000 ile hava kaynaklı ve yapı kaynaklı 
ultrasonik denetlemenin avantajlarını
yaşayın.

Bu dijital denetleme sistemi enerji israfını tespit etmek ve 
mekanik ve elektrik sorunlarını belirlemek için en zorlu 
ortamlarda denetleme yapmanızda yardımcı olan birçok 
özellikle donatılmıştır.

Bu özellikler arasında şunlar bulunur:
•  Geniş dinamik hassasiyet aralığı
•   Spin and Click” işlemler denetleme modlarını 

kişiselleştirir, verileri saklar ve görüntüler ve cihazı ayarlar
•   Kalibre edilmiş desibel okumalı ve bir 16 segmentli 

çubuk grafik içeren okunması kolay gösterge paneli 
Gösterge paneli hassasiyet seviyesini, depolama yer 
numarasını ve pil seviyesini içerir.

•  Verileri yeni bir yere saklayın, üstüne yazın ya da girin
•  400 hafıza yeri tüm test verilerinizi saklar
•   Tarama ve stetoskop (Kontak) Takılabilir modüller,
•  Sistem programı online güncellenebilir

İster Mekanik, Elektrik ister
Akışkan Sistemleri olsun, Ultraprobe® 3000 
Enerji Tasarruf Kaynağınızdır!
Kaçak tespitinden buhar kapanı denetlemesine 
kadar, Ultraprobe® 3000 potansiyel sorunları 
çabuk ve doğru bir şekilde belirleme ve önleme 
yeteneğiyle sizi şaşırtacak..

Kolay yazılım & raporlama yeteneklerine sahip 
gelişmiş dijital ultrasonik kaçak detektörü

www.testteknik.net
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Ultraprobe® 3000 Seti
•   UP 3000 Tabanca, Desibel Göstergeli ve
 16 Segmentli Çubuk Grafik Gösterge Panelli
•  Spin and  Click" Hassas/Kontrol Kadranı
•  Tarama Modülü
•  Stetoskop (Kontak) Modülü
•  Mini-USB I/O Port & Kablosu
•  Depo Girişi
•  Adaptör Girişi
•   Baretle kullanıma uygun DHC-2HH-Ağır  

Hizmet, Dayanıklı Kulaklıklar
•  Zero Halliburton Taşıma Çantası
•  Li Polimer Şarj Edilebilir Pil ve Şarj Cihazı
• Kauçuk Odaklama Sondası
•  Stetoskop Uzatma Seti (SLP-EXT)

UP 3000 S  Yalnızca Tarama Modülü
UP 3000 SC   Tarama Modülü & Kontak 

(Stetoskop) Modülü & SLP-
EXT

UP 3000 C   Kontak (Stetoskop)
   Modülü & SLP-EXT
UP 3000 LRM  Uzun Mesafeli Modülle 

Birlikte Komple Set
UP 3000 SL  Tarayıcı ve Uzun Mesafe 

Modülü & 200 Kaçak Etiketi

Tipik Ultraprobe Uygulamaları
•  Basınçlı Hava Kaçağı Tespiti
•  Buhar Kapanı Denetimi
•  Vana Kaçağı Tespiti
•  Basınç & Vakum Kaçağı Tespiti
•  Isı Eşanjörü, Kazan, Kondensatör Kaçakları
•  Tanklar, Borular, Kaçak Testleri.
•  Rüzgâr Gürültüsü/Su Kaçağı 
•  Ambar Kapağı kaçağı Bütünlük Rulman Testleri
•  Dişli/Dişli Kutusu Denetimi
•  Genel Mekanik Denetim & Sorun Giderme
•  Elektrik Denetimi

Yapı
Devre

Frekans 
Yanıt Süresi 

Ekran
Hafıza 

Pil 
Çalışma Sıcaklığı 

Çıkış(lar)

Mevcut Sondalar

Kulaklıklar

Göstergeler

Eşik
Boyutlar

Ağırlık

Garanti
 

Elde taşınabilir tabanca tipi, ABS plastikten yapılma
Katı hal analog ve SMD dijital devre
Sıcaklık kompanzasyon
Frekans Yanıtı: 35-45 kHz
<10 milisaniye
128x64  Grafik LED, LED arkadan aydınlatmalı
400 depolama yeri
Li Polimer Şarj Edilebilir
0 °C - 50 °C arasında
Kalibre edilmiş heterodin çıkış, desibel (dB) 
frekans, USB veri çıkışı
Tarama modülü ve stetoskop (Kontak) Modülü, uzun mesafeli modül, 
RAS MT 
Lüks gürültü azaltıcı kulaklıklar 23 dB’nin üzerinde gürültü azaltma 
Şartnameleri ve OSHA standartlarını karşılar ya da geçer. 

dB, pil durumu ve 16 segmentli çubuk grafik, hassasiyet ayarı, kayıt 
numarası
1 x 10-2 std: cc/san. ila 1 x 10-3 std. cc/san. arasında
Zero Haliburton alüminyum taşıma çantası içinde komple set
38.1 x 55.9 x 11.43  cm 
Tabanca Ünitesi: 0.45 kg
Taşıma Çantası: 4.99 kg
1 yıl standart,
5 yıl komple kayıt formlu

Ultraprobe® 3000 Teknik Özellikleri

Mevcut Opsiyonel Aksesuarlar 
• Uzun mesafe modülü tespit mesafesini ikiye katlar (LRM-3)
• HTS Kılıf Seti (HTS-3)
• Teleskopik Esnek Tarama Modülü (TFSM-3)
• RAS-MT mıknatıslı takılan dönüştürücü ve kablo*
• Özelleştirilmiş Hava ve Buhar Etiketleri
 * RAM Gerektirir (bir takılabilir modül olan UERAMUFRAM-3)

Uzun mesafeli modül RAS – Mıknatıslı Montaj Stetoskop Modülü

www.testteknik.net
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ULTRAPROBE® 9000

Ultraprobe®  9000 çok yönlü ve kullanımı kolay bir dijital 
ultrasonik denetim, bilgi, depolama ve geri kazanım 
sistemidir (çoğu operatör
15 dakika içinde öğrenebilir!). Bu Ultraprobe®  denetimler 
arasında çabucak hareket etmenize yardımcı olacaktır. 
İster sorun giderme ister önceden planlanmış bir saha 
için kullanılsın, veriler gösterge paneli üzerinde kolayca 
görülebilir ve bir düğmeye dokunularak depolanabilir.

Okunması kolay ekran paneli kalibre edilmiş desibel değeri 
ve ses yoğunluğundaki değişiklikleri anında kaydeden ve 
siz taradıkça aynı anda zirve ölçeği kaydeden 16 segmentli 
bir çubuk grafik sunar. 

Ultraprobe®  9000 mühendisliği her iki alanda en iyileri 
bünyesinde birleştirir:
• Analog cihazların yaptığı kadar çabuk tarama yapar
• Saklamak ve trend için dijital bilgileri kullanır
 
Ultratrend DMS™ (Veri Yönetim Sistemi) cihaza monte 
veri depolama özelliği aşağıdakileri sağlar:
• Çoklu veri görüntüleme
• Geçmiş tablosu/sütunlu tablolar
• Trend şemaları
• MS Excel’e dosya aktarma
• Daha önce olmadığı kadar esneklik!

UE Systems eşsiz Spin and ClickTM teknolojisi karmaşık 
denetimleri basit ve çabuk hale getirir! 
Sadece 2 kontrolle neler başarabileceğiniz, görünce Şaşıracaksınız. 
Sadece “çevirerek” ve “tıklayarak” şunları yapabilirsiniz:
• Potansiyel problemleri tespit edip belirleyebilirsiniz
• Verileri saklayabilirsiniz
• Frekans ve hassasiyeti çabucak değiştirebilirsiniz
• USB çıkışı üzerinden veri indirebilirsiniz
• Temel çalışma modlarını ayarlayabilirsiniz
• “Fotoğraf çekme” fonksiyonunu seçebilirsiniz...  
    ve daha fazlası!

Ölçek NIST’e göre izlenebilir kalibre edilmiş desibel cinsindendir.

Kolay yazılım raporlama araçlarına sahip kestirimci  
bakım için dijital ultrasonik denetim sistemi

www.testteknik.net
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Ultraprobe® 9000 Özellikleri

Aşağıdakiler de dahil Titreşim Analizörlerinin 
çoğu için kolay arayüz  SKF, ENTEK, DLI, CSI, DI

Tipik Ultraprobe Uygulamaları Veri 
Tabanlı Mekanik Denetim/Trend
•  Yatak Koşulları
• Sürtünme Koşulları
• Kavitasyon
• Dişliler/Dişli Kutuları
• Pompalar/Motorlar
• Yağlama eksikliği

Veri Tabanlı Kaçak Tespiti/  
Enerji Denetimleri
• Basınçlı Hava
• Basınçlı Gazlar (O2, NO, vb.)
• Vakum Kaçakları
• Contalar ve Salmastralar
• Kondenser Boruları
• Kokpit Camları
• Ambar kapakları
• Kazanlar
• Isı değiştiriciler
• Valflar
• Buhar kapanları

Veri Tabanlı Elektriksel Denetim
• Ark Yapma
• Traking
• Korona
• Anahtarlama tertibatı
• Transformatörler
• İzolatörler
• Röleler
• Toplayıcı Çubuklar

Yapı

Devre 
Frekans 

Yanıt Süresi 
Ekran

Hafıza 
Pil 

Çalışma Sıcaklığı 

Çıkışlar

Sondalar 
Kulaklık 

Göstergeler 
Hassasiyet

Eşik
Boyutlar

Ağırlık
Garanti

Ekran Modları

Elde taşınır tabanca tipi, kaplama alüminyum 
ve ABS plastikten yapılma
Katı Hal SMD Dijital Devre, sıcaklık kompanzasyon
20 kHz ila 100 kHz arası (1 kHz’lik artışlarla ayarlanabilir)
< 10 ms
16 x 2 LCD, LED Arkadan aydınlatmalı
400 depolama yeri
NiMH Şarj edilebilir
0 °C ila 50 °C

Kalibre edilmiş heterodin çıkış, desibel (dB)  frekansı, USB veri çıkışı

Trisonik Tarama Modülü ve Stetoskop Modülü
Baretle birlikte kullanım için lüks gürültü azaltıcı kulaklıklar
dB, Frekans, Pil Durumu ve  16 Segmentli Çubuk Grafik 0.127  mm 
çapında kaçağı @ 0.34 bar 15.24  m mesafede tespit eder
1 x 10–2 std.  cc/saniye ila 1 x 10–3  std.  cc/saniye arasında
Zero Halliburton alüminyum taşıma kutusu içinde komple set
47 x 37 x 17 cm Tabanca Ünitesi:  0.9 kg 
Komple taşıma kutusu: 6,4 kg
1 kg 
1-yıl parça/işçilik standart,
Komple garanti tescil kartı ile birlikte 5 yıl
Gerçek Zaman, Fotoğraf Çekme, Zirve Ölçek ve Depolama Ekranı
*kaçak konfigürasyonuna bağlı olarak

**sipariş zamanında ihtiyaç duyulursa eski değerleri belirtin

Ultraprobe® 9000 Teknik Özellikleri

Stetoskop Modülü Uzun mesafeli modül Yakın odaklı modülü

DMS – Veri Yönetim Yazılımı

**

Laser

• Açık Platformlu Yazılım
• Birbirleri ile Değiştirilebilir Modüller
• Frekans Ayarı
• Spin and  ClickTM Teknolojisi
• Ultratrend Ses Filtreleme
• 120 dB Dinamik Aralık
• Akustik Yalıtıcı Kulaklıklar
• Çevreye dost ve yeniden şarj edilebilir piller 
•  

www.testteknik.net4



ULTRAPROBE® 10,000

Ultraprobe®  10,000 dünyanın en gelişmiş 
ultrasonik denetleme sistemidir!

İnovatif alet aşağıdaki özelliklerle dopdoludur
O kadar çok yararlı özelliğe sahip ki denetimlerinizi etkili 
ve kolay hale getirecek!

Ultraprobe® 10,000 aşağıdakileri 
yapabilmenizi sağlar:
• Denetim
• Durum Analizi Gerçekleştirme
• Ses Örneklerinin Kayıt ve Analiz Edilmesi
• Verilerin Kayıt ve Test Edilmesi
• Denetim Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi
• Test Verilerinizin Yönetimi…

HEPSİ SADECE TEK BİR ALETTE!
Ultraprobe® 10,000 tek bir düğmeye dokunarak alet üzerin 
Ses Kayıt özelliğine sahiptir.  Bir ses örneğini doğrudan 
cihaza kaydedeceksiniz ve Ultraprobe içinde saklanan 400 
kayıt dosyasından biri ile bağlantısını kuracaksınız!

Ultraprobe® 10,000 ses kayıt işlemini kullanımı kolay Spin and ClickTM 
teknolojisi ile basit hale getirmektedir. Aşağıdaki özellikleri kullanarak istediğiniz 
tarzda test edin:
•   Uzmanlaşmış Uygulama Ekranları
•  Ayarlanabilir Açma/Kapama Özellikleri
•  Harici Cihazlara Bağlanabilme
•  Esnek Raporlama Seçenekleri

Gelişmiş yazılım paketleri ile durum takibi için  
dijital ultrasonik denetleme sisteminde son nokta

www.testteknik.net5



Laser

ULTRAPROBE® 10,000
Komple bir Ultrasonik Varlık Yönetim Sistemidir

Herkes için Bir Şeyler Var.
Neyi test etmek istiyorsunuz?
Her ne olursa olsun Ultraprobe® 10,000 sizin için uygulamaya 
özel yazılımlara sahiptir. Bir düğmeye dokunmanızla doğru 
raporlama ve analiz için özelleştirilmiş alanlarla bir uygulama
seçebilirsiniz.

6 uygulamadan birini seçin:
Jenerik, Kaçak, Vanalar, Rulmanlar, Elektrik ya da
Buhar ve Ultraprobe® 10,000 otomatik olarak
ilgili alanları kolayca veri kaydetmeniz için hazırlar
– ve kaydedilen tüm veriler kolayca
Ultratrend™ DMS yazılımına indirilebilir.

Denetimlerinizi genişletin
Alet üzerinden veri kaydetme özelliğine ek olarak 
Ultraprobe® 10,000 termometreler ve takometreler gibi 
harici cihazlardan alınan verileri de kabul eder ve saklar.

RAS-MT – UZAKTAN ERİŞİMLİ 
SENSÖRLÜ MIKNATISLI 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ 
Kullanıcıların erişimi zor test noktalarını 
test etmelerini sağlayan kablo ile birlikte 
satılır. Bunlara ek olarak, yaklaşma açısı 
ve kontak sonda basıncı gibi değişkenleri 
ortadan kaldırarak test sonuçlarında 
tutarlılık sağlar.

UZUN MENZİLLİ MODÜL
Standart Trisonik Tarama Modülünün tespit 
mesafesini ikiye katlar ve her türlü elektrik ya 
da kaçak denetleme işlemi için performansı 
arttırır. 10°’lik bir saha görüntüsü ile bir 
sorunun tam yerini güvenli bir mesafeden 
tam olarak belirleyebilirsiniz. Merdiven ya da 
bir kaldıraç kullanma gereksinimini ortadan 
kaldırır!

Özelleştirilmiş testler için ihtiyaç duyulan her şey Ultraprobe® 10,000 Denetim Sisteminin içinde mevcuttur

STETOSKOP MODÜLÜ
Sivri uçlu dalga kılavuzu ile birlikte

Özelleştirilmiş ekranlar üzerinde kaydedilen verileri gözden geçirin

6 özel uygulamadan birini seçin Veri depolama ekranı   Test bilgileri ekranı

Vana uygulamaları için özelleştirilmiş alanlar

www.testteknik.net6



Ultraprobe®  10,000 Sistem hem Ultratrend DMS™ hem de  UE 
Spectralyzer™ yazılımına sahiptir ve tüm denetim ihtiyaçlarınızı 
organize ve analiz etmenize yardımcı olur.

ULTRATREND DMS –
Veri Yönetim Sistemi
Kapsamlı bir kayıt depolama, veri yönetimi ve veri analiz programı 
olan Ultratrend DMS™ aşağıdakileri yapabilmenizi sağlar:
•   Verilerin gözden geçirilmesi için çoklu görüntüler elde etme.
•    Desibel, frekans, test sonuçları, sıcaklık ya da devir gibi ilgili test 

alanlarının herhangi birinde oluşan değişiklikleri incelemek için 
bir geçmiş tablosuna ve eğilim şemasına sahip olma.

•    Programa gömülü bir eğilim şeması üzerinde verileri görme ya 
da dosyayı kolayca MS Excel programına aktarma.

Daha önce olmadığı kadar esnekliğe sahip olun! 
Kompakt flaş teknolojisi ile size aşağıdaki konularda 
yardımcı olmak için ek yetenekler sunuyoruz:
•   Yükleme
•   İndirme
•   Wave dosyalarını kaydetme
•   Gelecek yükseltmeler
•   TEST BİLGİLERİNİ ASLA KAYBETMEYİN!

Konuya ait ses örneklerini bir spektrogram olarak görüntüleyin

view sound samples in time series

Kompakt flaş bellek bilgisayarınıza kolayca indirmeniz için tüm ses dosyalarınızı 
saklar. Set içinde ayrıca bir adaptör bulunur.

Doğru Kayıtlar ve Raporlar 
için Ek Yazılımlar

Paha biçilmez ve arızalara karşı emniyetli yerleşik bir özellik
bilgilerinizi kompakt flaş belleklere kaydeder. Artık güç kaybı 
ya da beklenmeyen çarpmalar durumunda wave dosyalarını 
kaydedebilir, saklayabilir ve muhafaza edebilirsiniz. Çok 
şaşıracaksınız! Ses imgelerini görüntülerken analizinizi geliştirmek 
için gerçek zamanlı çalan sesi de duyacaksınız. Bu olağanüstü 
özelliği başka hiçbir yerde bulamazsınız.

UE SPECTRALYZERTM
Spektral Analiz Yazılımı
UE SpectralyzerTM PC’nizi tam fonksiyonlu bir FFT analizörüne 
dönüştüren bir spaktral analiz programıdır. Kaydedilen 
seslerinizin hem spektral hem de zaman serileri görüntülerini 
sunar. Bu program sayesinde ses görüntüleri kolayca raporlama 
için üretilebilir. Hatta her bir ses örneğini bir dosyaya ekleyebilir 
ya da spektrumun bir görüntüsünü raporunuza yapıştırabilirsiniz.

ALET ÜZERİNDE SES KAYDI
1, 2, 3’E SAYMAK KADAR KOLAY!

Alet üzeri ses kayıt özelliği ile sadece Döndürün ve Tıklayın. 
Ultraprobe®  10,000 ile bir ses örneğini kaydetmek için tek 
yapmanız gereken işlem budur. Kaydettiğiniz sesleri gerçek 
zamanlı olarak tekrar çalabilirsiniz. Bilgisayarınıza kolayca 
indirebilmeniz için tüm sesler bir Kompakt Flaş Bellek üzerinde 
saklanırlar.

Ses örneklerini zaman serileri içinde görüntüleyin

www.testteknik.net7



Tipik Ultraprobe Uygulamaları Veri 
Tabanlı Mekanik Denetim/Trend
•   Rulman Koşulları
•  Sürtünme Koşulları
•  Kavitasyon
• Dişliler/Dişli Kutuları
•  Pompalar/Motorlar
•  Yağlama eksikliği

Yapı

Devre

Frekans Aralığı 
Yanıt Süresi 

Ekran
Hafıza 

Pil 
Çalışma Sıcaklığı 

Çıkışlar

Sondalar 

Kulaklık 

Göstergeler 

Hassasiyet 

Eşik*
Boyutlar

Ağırlık 

Garanti Ekran 

Modları

Elde taşınabilir tabanca tipi,
Alüminyum ve ABS plastik kaplı
Katı Hal Analog ve SMD Dijital Devre, 
Sıcaklık kompanzasyon ve gerçek RMS dönüşümü ile birlikte
20 kHz ila 100 kHz arası (1 kHz’lik artışlarla ayarlanabilir)
< 10 ms
64x128  LCD, LED Arkadan Aydınlatma ile birlikte
400 depolama yeri
Lityum NIMH Şarj edilebilir
0°C - 50°C arasında

Kalibre edilmiş heterodin çıkış, desibel (dB) 

frekansı, RS-232 veri çıkışı
Trisonik Tarama Modülü ve Stetoskop Modülü, Uzun Menzilli 
Modül ve RAS/RAM
Lüks, gürültü azaltıcı kulaklıklar
Baretle birlikte kullanmak için
dB, Frekans, Pil Durumu ve
16 Segmentli Çubuk Grafik
15.24 m mesafeden 0.34 bar basınçta 0.127  mm
çapında kaçağı tespit eder
1 x 10-2 std.  cc/saniye ila 1 x 10-3  std. cc/saniye arasında
Zero Halliburton alüminyum taşıma çantası içinde komple 
set, 55 x 47 x 20 cm 
Tabanca Ünitesi: 1.1 kg 
Komple taşıma kutusu: 8.6 kg
1-yıl parça/işçilik standart,
Komple iadeli, garanti tescil kaydı ile birlikte 5 yıl
Gerçek Zaman, Fotoğraf Çekme, Zirve Ölçek, Depolama 
Ekranı ve Uygulamaya Özgü
*Kaçak konfigürasyonuna bağlı olarak

Ultraprobe® 10,000 ile elde edeceğiniz imkânları düşünün:
Bir kez bu cihazı kullandığınızda başka bir cihazı istemeyeceksiniz! The Ultraprobe®  
10,000 Raporlama, Analiz ve Kayıt tutma işlemlerinizde yardımcı olur. Örneğin şunları  
yapabilirsiniz:

•   Bir rulman grubunun zaman  
içinde trendleyebilirsiniz

•   Zaman içinde tek bir rulmanın  
trendleyebilirsiniz

•  Buhar kapanı geçmişi ve  
maliyetlerini analiz edebilirsiniz

•   Kaçak maliyetlerini analiz  
edebilirsiniz

• Elektrik arızalarında şablonları  
 not edebilirsiniz
• Vana seslerini kaydedebilirsiniz
•  Mekanik sesleri analiz edebilirsiniz

Ultraprobe® 10,000 Teknik Özellikleri  

İşte size bir imkân – zaman içinde bir rulmanı trendlemeye 
çalışın. Bir alarm seviyesini aştığında, bir spektrum alın ve bütün 
verileri tek bir rapor halinde birleştirin 

Veri Tabanlı Kaçak 
Tespit/Enerji Denetimleri
•  Basınçlı Hava
•   Basınçlı gazlar (O2, NO, vb.)
•  Vakum Kaçakları
•  Contalar ve Salmastralar
•  Kondenser Boruları
•  Ambar kapakları
•  Kazanlar
•  Isı eşanjörleri
•  Valflar
•  Buhar kapanları

Veri Tabanlı Elektriksel Denetim
•  Ark Yapma
•  Traking
•  Korona
•  Anahtarlama tertibatı
•  Transformatörler
•  İzolatörler
•  Röleler
•  Toplayıcı Çubuklar

www.testteknik.net
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Ofisinizin rahatlığında rulman bilgilerinizi 
gözden geçirin

7/24 Rulman durumu izleme, siz sadece 4-Cast’a 
ne zaman rapor gerektiğini söyleyin.

Bu eşsiz sistem sürekli olarak rulman verilerini ve 
sesleri kaydeder. Belli aralıklarla, depolanan tüm 
veriler ve ses örnekleri raporlama ve analiz için 
bir bilgisayara gönderilir.   

4-Cast'in bir rulmandan kaç örnekleme yapmasını 
istersiniz? Sistem esnekliği, kullanıcıların bir 
rulmanın ne sıklıkla test edileceğini önceden 
belirleyebilmelerini sağlar: dakika, saat, gün vb.

Rapor aralıklarınızı belirleyin

Veri ve ses kayıt aktarım hızları özelleştirilebilir, 
böylece veriler 4-Cast kutusuna rutin olarak 
kaydedilirken yalnızca en yeni bilgileri içeren 
bir rapor, Ultratrend DMS'ye (UE Sistemleri veri 
yönetimi analizi ve raporlama programı) gönderilir. 
Raporlama sıklığı kullanıcı tarafından ayarlanabilir 
(örneğin, haftada bir, ay veya yıl).

ULTRATREND DMS™ - Data İşleme Programı (Chart ekran görüntüsü)UE SPECTRALYZER™ - Spectral Analiz Yazılımı (Time Series tab ekran görüntüsü)

SİZİ ÇEPEÇEVRE 
KAPSIYORUZ!

UE 4Cast 
Rulman Durumu İzleme Sistemi

Zamandan tasarruf edin, Rulmanlarınızı 
koruyun ve tesis güvenilirliğinizi arttırın

www.testteknik.net9



Alarm seviyelerinizi belirleyin

Alarm seviyeleri, düşük ve yüksek bir 
alarm sağlamak üzere ayarlanabilir.

Alarmın nasıl ve neden çıktığını 
analiz edin

1.   Belirlenen bir alarm seviyesine 
ulaşıldığında veya aşıldığında, sistem 
daha önce kaydedilen verileri ve 
kaydedilen sesleri incelenmek üzere 
doğrudan Ultratrend DMS'ye gönderir.  

2.   Bir alarm geri yüklendikten sonra, 
alarm döneminde saklanan tüm veri 
ve ses kayıtları daha ayrıntılı analiz ve 
raporlama için bilgisayara aktarmak üzere 
ayarlanabilir.

Her bir 4-Cast kutusu dört rulmana kadar 
izleme imkanı sunar.

©UE Systems, Inc. Made in U.S.A.

Kasa

Güç girişi
Devre

Frekans Yanıtı
Tepki süresi

Çalışma  
sıcaklığı

Dönüştürücü
Kablo

Dönüştürücü 
Montaj
Yazılım

Paslanmaz Çelik; Boyutlar: 9 "x6" x3 "(22.8cm x 
15.24cm x 7.62cm) Ağırlık: 4.7 lbs. (2.1 kg)
24V, 1 amp (şartlandırılmış)
Sıcaklık kompanzasyonu ve doğru RMS dönüştürme 
özelliğine sahip Katı Hal Analog ve SMD Dijital
20kHz - 100 kHz 30 kHz civarında ortalanır
<10ms

32°F - 122°F / 0°C - 50°C
RAS piezoelektrik, paslanmaz çelik gövde
BNC çıkış BNC giriş (uzunluk: 25 ';;; 7,62 m, 100 feet'e 
kadar sipariş edilebilir ;;; 30,48 m)

dişi 10 / 32
Ultratrend DMS 6.0 veya daha üstü

Özellikler

UE 4Cast opened box circuits
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Basınç altında montaj imkanı

0 ... 160 m/sn aralığında akış hızı ölçümü; m3 tüketim 
ölçümü ve °C ortam sıcaklığı

Geri tepme koruması ve küre valfi, basınçlı hava probunun 
sahada güvenilir ve hızlı şekilde montajını ve demontajını 
garanti altına alır.

Farklı çıkış alternatifleri ile yüksek kullanım: 
- Analog çıkış 4 ... 20 mA (4-telli)  
- Pulse çıkışı 
- 2 adet switch çıkışı (tüketim ya da hacimsel debiye 
bağımlı)

Entegre totalizör, ilave değerlendirme ünitesi olmadan

LED ekranlı işletim menüsü

Daldırma tipi basınçlı 
hava sayacı 
DN40 - DN250
testo 6448

Daldırma tipi prob

testo 6448 basınçlı hava debimetreleri; basınçlı hava 

hatlarındaki debi ölçüm, izleme ve kayıt işlemlerinin 

sağlanması, buna bağlı olarak kaçak miktarı ile tüketim-bazlı 

maliyet dağılımının belirlenmesi ve aşırı (pik) yük yönetimi için 

tasarlanmıştır. Prob borusu kolay, güvenli ve hızlı montaj için 

ideal olup, farklı boru çaplarında ölçüm için kullanılabilir.

İdeal daldırma kelepçesi, ek kaynak ihtiyacı olmaksızın, 

sensörün doğru şekilde konumlandırılmasına olanak 

sağlamaktadır. Sensörün; bakım, değişim gibi sebeplerle 

takılması veya çıkartılması basınç altında gerçekleştirilebilir 

(normal çalışma şartlarında). Küresel vana sayesinde, basınçlı 

hava hattı güvenli bir şekilde kapanır ve böylelikle prob hattan 

rahatlıkla çıkartılabilir.

Patentli geri tepme koruması

Geri tepme koruması, kullanıcı için yüksek güvenlik sağlayıp, 

aşağıda belirtilen 3 farklı özelliği tek bir cihazda toplar:

1. Geri tepme koruması; ör. sensör kurulum esnasında akış 

yönüne uygun şekilde sadece tek bir yönde konumlandırılır.

2. O-ring contası sayesinde, montaj esnasında basınçlı hava 

kaçağı engellenir.

3. Araç debriyajlarında olduğu gibi, milimetrik doğrulukta 

daldırma ve konumlandırma yapılabilmektedir.

m3/sa; 
m3/dk; 

m3

°C

m/sn

www.testteknik.net
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Normalleştirilmiş akış hızının maksimum ölçüm aralığı, iç boru çapına bağlıdır (bkz sayfa 3)

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

Teknik bilgi

Akış hızı

Ölçüm parametreleri

Sensör

< 0.1 sn (sönümlendirme/damping parametresi = 0 için), işletim menüsünden gecikme ayarlanabilir (0 ... 1 sn)

Seçilebilir birimler m/sn

Ölçüm aralığı1

Ölçüm aralığı1

Genel teknik bilgi

Tepki süresi

0 ... 160 m/sn

Termal, cam kaplamalı seramik sensör (kalorimetrik ölçüm prosedürü)

Sıcaklık
Birim °C

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

Doğruluk ±3 % toplam ölçüm aralığı (oda sıcaklığında)

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

Girişler ve çıkışlar
Analog çıkışlar
Çıkış tipi 4 ... 20 mA (4-telli) sıfır ile üst ölçüm değeri arasında serbestçe skalalandırma

Yük maks. 500 Ω

Diğer çıkışlar
Pulse çıkışı Pulse hızı 1 m3‘lük kademelerle serbestçe ayarlanabilir

Switch çıkışı 2 switch çıkışı, parametrelenebilir (tüketim veya hacimsel debiye bağımlı, NC, NO, histerezis, pencere fonksiyonu), 
her biri maks. 20 ... 30 VDC ya da 250 mA yüklenebilir, switch durumu 2 adet LED aracılığıyla 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-polarize koruması, aşırı yük koruması

Tasarım
Gövde PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Ağırlık 850 g

Ekran
Ekran 4-haneli alfanumerik ekran, 2 adet işletim butonu, işletim menüsü, LED (4 x yeşil hane=gerçek değer, 3 x sarı hane= 

gerçek değer x 1,000 veya switch durumu)

Çalışma koşulları
Parametrizasyon 2 adet işletim butonu

Diğer özellikler
Koruma sınıfı IP 65/III

EMC 89/336 EEC yönergesine göre

Temas eden malz. içeriği V2A (1.4301), PEEK, polyester, Viton, anotlanmış alüminyum, cam kaplamalı seramik

Norm referansları Sıcaklık, nem ve basınç parametreleri için norm referanslarında belirtilen tüm manuel giriş tipleri kapsanır. 
Çalışma ayarları: 15 °C, 1013.25 hPa, 0 %RH

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

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

Ölçüm ortamı Basınçlı hava, özel kalibrasyon ile CO2 veya N2 ölçümü

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

Hava kalitesi ISO 8573: tavsiye edilen çalışma sınıfı 1-4-1

Basınç sızdırmazlığı/
boru montaj

DN40-DN200 için 16 bar (maks.); DN250 için 10 bar (maks.)

Normalleştirilmiş akış hızı

Seçilebilir birimler m3/sa, m3/dk, m3

testo 6448 – Daldırma tipi basınçlı hava sayacı DN40 - DN250

www.testteknik.net
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 Bağlantı şeması

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

2 OUT 2 (analog çıkış (4 ... 20 
mA) veya switch çıkış /  
beyaz

3 Besleme bağlantısı  
0 V (-) / mavi

4 OUT 1 (pulse çıkışı vaya 
switch çıkışı) / siyah

 0699 3393 kablo için tel renkleri

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

A B C D E

* Menü seçimi ImPR = 
Evet ise -> Pulse çıkışı

 Menü seçimi ImPR = 
Hayır ise -> Switch 
çıkışı (sayaç ön seçimi)

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 * ImP *

ImP
(Pulse)

(Switch)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

veya
ImP (Pulse)

testo 6448

5 opsiyon

Elektrik bağlantısı

Versiyon 160 m/sn

 DN 40 600 m3/sa
 DN 50 1000 m3/sa
 DN 65 1880 m3/sa
 DN 80 2600 m3/sa
 DN 100 4400 m3/sa
 DN 125 6700 m3/sa
 DN 150 9950 m3/sa
 DN 200 17000 m3/sa
 DN 250 25650 m3/sa

DIN2533‘e göre 
hacimsel debi 
ölçüm aralığı

Teknik çizimler

testo 6448 – Daldırma tipi basınçlı hava sayacı DN40 - DN250
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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.

Nm3/
sa; l/dk; 

Nm3

°C

www.testteknik.net
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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

Teknik bilgi

www.testteknik.net
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testo 6441

testo 6442

testo 6443

testo 6444

Teknik çizimler

www.testteknik.net

testo 6441-6444 – Basınçlı hava sayacı DN 15-50

16



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*

Ürün kodu

www.testteknik.net
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%RH

°Ctd

°C

Çiğleşme sıcaklığı ölçüm aralığı: -45 °Ctd to +30 °Ctd

Testo polimer nem sensör sayesinde yüksek doğrulukta, 

uzun süreli kararlı ölçüm

Analog çıkış 4 ... 20 mA (2-telli) ve isteğe bağlı alarm soketi 

ile 2 adet switch kontak çıkışı

İdeal ekran konumu için, ekseni etrafında 350°C dönebilen, 

kompakt tasarım

İşletim menülü ekran (isteğe bağlı)

Çiğleşme sıcaklığı transmitteri,
-45 °Ctd‘ye kadar

testo 6740

Testo 6740, basınçlı veya kuru havada eser miktardaki nem 

ölçümü için geliştirilmiştir (örn. granüllü kurutucular). Nem 

sensörünün özel ayarı sayesinde, eser miktarda nem ölçümü 

için optimum doğruluk sağlanır. 

Eser miktarda nem ölçümü ile ilgili değişkenlerin 

görüntülenmesi için, cihaz üzerinde kullanıcı tarafından 

istenildiği gibi ölçeklendirilebilen analog sinyal çıkışları 

standart olarak gelmektedir. Ek olarak esnek tasarımı 

sayesinde testo 6740, ideal ekran konumu için, ekseni 

etrafında 350° dönebilme özelliğine de sahiptir.

www.testteknik.net
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testo 6740 – Çiğleşme sıcaklığı transmitteri  -45 °Ctd

Teknik bilgi

Kaynak

Analog çıkışlar

Switch çıkışlar (opsiyonel alarm çıkışı, 0554 3302)

Çözünürlük 12 bit

Akım/doğruluk 4 ... 20 mA (2-telli) / ±40 µA

Yük 12 V DC: maks. 100 W, 24 V DC: maks. 650 W,
30 V DC: 950 W

Girişler ve çıkışlar

Ölçüm sıklığı 2 sn

Kontak 2 adet kapama kontağı, gerilimsiz,
maks. 30V/0.5A

Güç kaynağı 24 V DC (12 ... 30 V DC izin verilen);  
alarm çıkışı ile (0554 3302) 20 ... 28 V DC

Ekran

Tasarım

Montaj

Genel teknik bilgi

Malzeme/renk Plastik, poliakrilamid

Boyutlar 199.5 x 37 x 37 mm 
(standart fiş ile)
203.5 x 37 x 37 mm 
(fiş ile 0554 3302)

Ekran

Koruma sınıfı IP65 (fiş ve kablo bağlantısı ile)

EMC 89/336 EEC yönergesine göre

Bağlantı ucu / proses 
bağlantısı

G½ uç veya NPT½“ uç

Ağırlık Ort. 300 g

Yüksek çözünürlüklü 7-satırlı ekran

Çalışma sıcaklığı (gövde) -20 ... +70 °C (+4 ... +158 °F)
Çalışma koşulları

Saklama sıcaklığı -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Çiğleşme noktası/eser miktarda nem

Ölçüm parametreleri

Hesaplanmış parametreler °Ctd, °Ftd, °CtA, °FtA, ppmv, mg/m3, °F

Birimler %RH, °C

Ölçüm belirsizliği 0 °Ctd (+32 °Ftd)‘de ±1 K
-20 °Ctd (-4 °Ftd)‘de ±3 K
-40 °Ctd (-40 °Ftd)‘de ±4 K

Normalleştirilmiş atmosferik çiğleşme noktası

Ölçüm aralığı -70 ... -15 °CtdA (-112 ... -5 °FtdA) 
(30 bar bağıl/ 435 psi‘de)
-54 ... +10 °CtdA (-94 ... +50 °FtdA) 
(3 bar bağıl/43.5 psi‘de)
-45 ... +30° CtdA (-76 ... +86 °FtdA) 
(0 bar bağıl/0 psi‘de)

Sensör -40 °Ctd (-40 °Ftd) ‘de eser miktarda nem 
ölçümüne ayarlı polimer nem sensörü

Diğer özellikler

Proses basıncı maks. 50 bar (725 psi)

Ölçüm aralığı -45 °Ctd ... +30 °Ctd

Sıcaklık
Ölçüm aralığı 0 ... 50 °C (32 ... +122 °F)

Ölçüm belirsizliği ±0,5K (0 ... 50 °C/32 ... 122 °F)

Sensör NTC

Skalalandırma Ekran tuşları ile serbestçe 

Switch eşikleri Standart 6 °Ctd/12 °Ctd, ekranla 
programlanabilir

Akım tüketimi 21 mA (alarm çıkışı olmadan)
65 mA (alarm çıkışı ile)

Çözünürlük °C: 0.1
RH: 0.1
°Ctd: 0.1
°Ftd: 0.1
°CtA: 0.1
°FtA: 0.1

Ekran hareketi Gövde ekseni etrafında 350°

ppmv: 1 / 10 / 100
 (ölç.değ.bağ.)
mg/m3: 1 / 10 / 100
 (ölç.değ.bağ.)
°F: 0.1

www.testteknik.net
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Röle bağlantı kablosu (fabrika çıkışında bağlanmış)

Topraklama 
koruması

Soket 
bağlantısı
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de
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es
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testo 6740 – Çiğleşme sıcaklığı transmitteri  -45 °Ctd

Bağlantı planı / Sipariş örneği

Sipariş bilgisi testo 6740

Bağlantı 
şeması

Röle devresi

U = 20 ... 
28 V DC

US (ana alarm)

LS (ön alarm)

PE

4 ... 20 mA

Besleme

Standard fiş ile (0555 674x pakete dahil): Alarm soketi ile (0554 3302)

 Soket bağlantı şekli
1: + (4 ... 20 mA), Besleme 12 ... 30 VDC
2: - (4 ... 20 mA)
3: Boş (kullanım dışı)
4: Topraklama (kablo korumalı)

 Bağlantı şeması
1:  I + (4 ... 20 mA)
2:  I - (4 ... 20 mA)
3:  (fabrika çıkışında 
  röle kablosu bağlanmış)
   : Topraklama hattı

 Röle devresi
1: 20 ... 28 V DC
2: LS +
3: LS -
4: US +
5: US -
6: 0 V DC

Akım sinyali ve 
besleme 20 ... 28 
V DC

Standart çıkış

Bu sürüm 2-telli, 4 ... 20 mA çıkış verir.

Alarm soketi (0554 3302)

4 ... 20 mA analog, 2-telli ve 2 adet gerilimsiz kontak çıkışı verir + 2 LED

Maks. switch yükü 0.5 A/30 V

+

Besleme bağlantısı, elektriksel izolasyonlu olmalıdır,bağlantı örnekleri                 
    

U = 12 ... 
30 V DC4 ... 20 mA

Bağlantı planı

Cihaz (tüm cihazlar analog çıkışlıdır)

0555 6741

0555 6742

0555 6743

0555 6744

testo 6741, G½ uç, ekransız

testo 6742, NPT½ uç, ekransız

testo 6743, G½ uç, ekranlı

testo 6744, NPT½” uç, ekranlı

Ürün kodu

www.testteknik.net
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Electrical 
temperature measurement

WIKA data sheet PV 17.19

Data sheets showing similar products:
DELTA-plus, differential pressure gauge with integrated working pressure indication; model DPG40; see data sheet PM 07.20
DELTA-comb, differential pressure gauge with working pressure indication and micro switch; model DPGS40; see data sheet PV 27.20
DELTA-switch, differential pressure switch; model DPS40; see data sheet PV 27.21

Differential pressure transmitter with integrated differ-
ential pressure and working pressure indication, model 
DPGT40

Applications

Monitoring of filters, compressors and pumps in:
 ■ Marine boilers, pressure vessels, bilge-water collection
 ■ Drinking and cooling-water treatment plants
 ■ Pressure-boosting stations, heating technology, fire-extin-

guishing systems

Special features

 ■ Transmission of process values to the control room (e.g. 
4 ... 20 mA)

 ■ Robust aluminium case with shatterproof window
 ■ High ingress protection, IP65
 ■ Optional: Explosion protection per ATEX

DELTA-trans

Differential pressure transmitter
With integrated differential pressure and working pressure 
indication, Model DPGT40

Mechatronic 
pressure measurement

Description

The differential pressure gauges of the DELTA-line product 
family are primarily used for the monitoring of low differential 
pressures where there are high requirements in terms of 
one-sided overpressure and static pressure.
Typical markets for these products are the shipbuilding indus-
try, process heating technology, the heating, ventilation and 
air-conditioning industries, the water/wastewater industry, 
and machine building and plant construction. For these, the 
main function of the measuring instruments is the monitoring 
of filters, compressors and pumps.

Wherever a signal transmission is needed and, at the same 
time, a differential pressure must be displayed locally, the 
DELTA-trans finds its use.

An electronic angle encoder, proven in safety-critical automo-
tive applications, determines the position of the pointer shaft 
- it is a non-contact sensor and therefore completely free 
from wear and friction. From this, the electrical output signal 
proportional to the pressure, e.g. 4 ... 20 mA, is produced, 
which then acts to transmit the signal to the control room. In 
addition, the electrical zero point can be set manually.

Often in these applications, alongside the indication of the 
differential pressure, the current working pressure is also 
relevant. For this reason, a working pressure indication 
is integrated within the DELTA-trans differential pressure 
transmitter as standard.

The two local, easily readable, mechanical displays need 
no power supply and enable the simultaneous reading of 
the working and the differential pressure. Furthermore, this 
saves on an additional measuring and sealing point, reducing 
additional expense for piping and mounting.

The robust aluminium case and shatterproof window enable 
a long service life of the product, even under harsh ambient 
conditions. This ensures that there is no danger from the 
instrument and it is resistant to external mechanical impacts.

The new and functional design completes the appearance of 
the measuring instrument.

www.testteknik.net22



Illustration of the principle

Mounting according to affixed symbols, 
⊕ high pressure, ⊖ low pressure

Mounting:
 ■ Rigid measuring line
 ■ Wall mounting with available mounting links

Design and operating principle
Pressures p1 and p2 act on the media chambers ⊕ and ⊖, 
which are separated by an elastic diaphragm (1).

The differential pressure (Δp = p1 - p2) leads to an axial 
deflection of the diaphragm against the measuring range 
springs (2).

The deflection, which is proportional to the differential 
pressure, is transmitted to the movement (4) in the indicating 
case via a pressure-tight and low friction rocker arm (3).

A magnet (5), fixed to the rear of the movement, affects the 
electromagnetic field of the HALL sensor. The signal that 
results from this is converted to a standardised current output 
signal by the signal conditioning board (6).

Overpressure safety is provided by metal bolsters (7) resting 
against the elastic diaphragm.

Standard version

Specifications
Mechanical data

DELTA-trans model DPGT40

Nominal size Differential pressure indication: Ø 100 mm
Working pressure indication: Ø 22 mm

Accuracy Differential pressure indication: ≤ 2.5 % of span (option ≤ 1.6 %)
Working pressure indication: ≤ 4 % of span

Scale ranges (EN 837) Differential pressure: 0 ... 0.16 to 0 ... 10 bar
Working pressure: 0 ... 25 bar

Max. working pressure (stat.) 25 bar

Overpressure safety Either side max. 25 bar

Permissible temperature Ambient: -10 ... +70 °C (Ex version: -10 ... +60 °C)
Medium: -10 ... +90 °C
Storage: -40 ... +70 °C

Ingress protection IP65 per EN 60529 / IEC 60529

Media chamber (wetted) Aluminium, EN AC–Al Si9Cu3(Fe), black lacquered (option: Stainless steel 1.4571)

Process connections (wetted) 2 x G 1/4 female, lower mount, in-line, centre distance 26 mm

Pressure elements (wetted) Differential pressure: Compression springs from stainless steel 1.4310 and 
separating diaphragm from FPM/FKM (option: NBR)
Working pressure: Bourdon tube from Cu-alloy

Transmission parts (wetted) Stainless steel 1.4301, 1.4305, 1.4310, FPM/FKM (option: NBR)

Sealings (wetted) FPM/FKM (option: NBR)

Movement Copper alloy

Dial Differential and working pressure indication: White dial, black lettering

Pointer Differential and working pressure indication: Blue pointer

Zero adjustment for differential pressure 
indication

Via screw in the dial

Case Aluminium, EN AC–Al Si9Cu3(Fe), black lacquered

Window Plastic, with plug screw for zero adjustment

Weight approx. 1.3 kg

14
07

76
06

.0
1

⊖ ⊕
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Electrical data
Power supply UB DC V 12 < UB ≤ 30 (variant 1 + 3)

14 < UB ≤ 30 (variant 2)
15 < UB ≤ 30 (variant 4)

Influence of power supply % FS/10 V ≤ 0.1
Permissible residual ripple % ss ≤ 10
Output signal Variant 1

Variant 2
Variant 3
Variant 4

4 … 20 mA, 2-wire, passive, per NAMUR NE 43
4 … 20 mA, 2-wire, Ex version
0 ... 20 mA, 3-wire
0 ... 10 V, 3-wire

Permissible max. load RA 
(variant 1 - 3)

RA ≤ (UB - 12 V)/0.02 A with RA in Ω and UB in V, however max. 600 Ω

Effect of load (variant 1 - 3) % FS ≤ 0.1
Electrical zero point Through a jumper across terminals 5 and 6 (see operating instructions)

 ■ Long-term stability of 
electronics

% FS/a < 0.3

 ■ Electr. output signal ≤ 2.5 % of measuring span (option ≤ 1.6 %)
Linear error % of span ≤ 2.5 % (option ≤ 1.6 %), terminal method
Electrical connection Via angular connector, 180° rotatable, wire protection, cable gland M20 x 1.5, incl. 

strain relief, connection cable: Outer diameter 7 ... 13 mm, conductor cross-section 
0.14 ... 1.5 mm2, temperature resistance up to 70 °C

Wiring protection Angular connector: IP65 per EN 60529 / IEC 60529
Assignment of terminals,
2-wire (variant 1 and 2) 1)

Do not use this 

terminal
Terminals 3 and 4: For internal use only
Terminals 5 and 6: Reset zero point

UB+/I+

0 V/GND

Maximum values for the supply circuit (only Ex version)

Parameters Instrument group II
Potentially explosive gas atmosphere Potentially explosive dust atmosphere

Terminal marking “I+” and “GND”
Voltage Ui DC 30 V
Current li 100 mA
Power Pi 1 W ≤ 750 mW for -10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

≤ 650 mW for -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Effective internal capacitance Ci 17.5 nF
Effective internal inductance Li Negligible

1) For 3-wire connection see operating instructions

Options

 ■ Without working pressure indication
 ■ Scale range for working pressure 0 ... 10 or 0 ... 16 bar 

(max. working pressure and overpressure safety up to 10 or 
16 bar)

 ■ Accuracy class 1.6 for differential pressure indication with 
scale ranges 0 ... 1 bar to 0 ... 10 bar

 ■ 4-way valve manifold from Cu-alloy or stainless steel 
(1 x pressure compensating valve, 2 x shut-off valve, 
1 x valve for purging and ventilating)

 ■ Sealings (model 910.17, see data sheet AC 09.08)
 ■ Other process connections for female and male threads
 ■ Compression fittings with ferrule or clamp ring for pipe 

diameters 6, 8 and 10 mm
 ■ Panel mounting flange (available in 2 versions: Stainless 

steel or stainless steel, black lacquered)

www.testteknik.net
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GE 
Sensing

Features

• Sources and reads mA, mV, V, ohms, frequency and    
pulses

• Simulates and reads 8 RTDs and 12 thermocouples

• 32 pressure modules from 10 in H20 to 10,000 psi 
(25 mbar to 700 bar)

• Simultaneous dual reading capability

• Automatic switch test and pressure leak test

• 1000 point data storage with real time clock

• 24 V loop power supply

• HART® loop resistor

• Large backlit display

• Robust and weatherproof

• Compact, simple to use, easy to carry

• Test and maintenance

• Transmitter calibration

• Loop set-up and diagnostics

• Switch, trip and alarm verification

The DPI 800 Series is a complete range of advanced, robust
and simple to use hand-held instruments. Highly cost
effective, these tools are ideal for test/calibration of many
popular process parameters. Advanced features and
technical innovations address more applications in less time
and deliver results you can rely on.

Applications

• Convenient one-handed operation

• Plug/play connector for IDOS Universal Pressure 
Modules

IDOS

DPI 880
Druck Multi-function
Calibrator
DPI 880 is a Druck product. 
Druck has joined other
GE high-technology sensing 
businesses under a new
name—GE Sensing.

g
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Unique thermocouple cold junction compensation
Virtually eliminates errors caused by changing
environmental conditions on test instruments used
outside. 

Automatic detection of 2, 3 and 4 wire RTDs
Quickly detect damaged sensors and faulty wiring that
could otherwise be missed or cause system inaccuracy.

Thermometer with wide probe compatibility
Compatibility with 8 RTDs and 12 thermocouples allows
probe selection for any thermometer application, e.g.
general purpose, high temperature, hygienic and
aggressive media.

GE 
Sensing

Programmable step and ramp outputs
Quickly step through calibrations with the %Step output
or make zero and full scale adjustments using Span
Check. The Ramp output is ideal for delicate analogue
meters, rate of change indicators and checking valve
travel and slew rates.

Adjustable nudge output 
Provides small incremental output changes for accurately
setting valve positioners, switches, trips, and alarms.

Automatic switch test 
Captures open/closed trip values providing a fast and
highly accurate "safety system" check.

HART resistor
Can be switched into the loop when required for a HART
digital communicator avoiding the inconvenience of
carrying a 250 Ω resistor.

24V loop power supply
Energises transmitters and control loops. 

DPI 880
Specifications

Measure or source IDOS
mA    V    mV    Hz    RTD    TC     V    Pressure

mA � � � � � � � �
mA (24V)           � � � � � � � �
V � � � � � � � �
Switch test       � � � � � � � �
IDOS Pressure   � � � � � � �
Leak test �

Temperature 

Measures or sources Hz, kHz, CPM and CPH providing a
highly accurate calibration standard and versatile test
tool for process technicians and electronic engineers.
Dedicated features facilitate test and maintenance of
electronic circuits, frequency/flow meters, batch
counters, tachometers, and motion pickups.

Automatic trigger
Detects the best value regardless of waveform or
amplitude. 

Frequency 

Intelligent Digital Output Sensor (IDOS) Pressure Modules
are available from 10 in H2O to 10,000 psi (25 mbar to
700 bar). IDOS modules are Plug & Play requiring no
instrument calibration or set-up to provide a fully
featured pressure calibrator. 

Standard and Premier accuracy 
Standard accuracy from 0.05% FS includes operation
over 32°F to 122°F (0°C to 50°C), one year stability and
calibration uncertainty. The Premier range provides
laboratory grade precision to 0.01% FS.

Total flexibility
IDOS modules can be used with any compatible
instrument carrying the IDOS logo; for example, 
the DPI 800 series and DPI 150.

Pressure 

The DPI 880 Multi-function Calibrator is an ultra compact
and simple to use tool for testing, configuring and
calibrating virtually all process parameters. 
It measures, sources and simulates mA, mV, V, RTDs,
thermocouples, ohms, frequency, pulses and pressure,
captures switch values and provides 24 V loop power. 

Simultaneous dual readings
Reads both input and output parameters simplifying
calibrations and system diagnostics. Calibration values
are captured on one screen and adjustments are seen in
real time, for example, when making zero and span
adjustments. 

Measures or simulates RTD or thermocouple sensors and
is the ideal tool for checking probes, transmitters,
process loops, indicators and controllers. Use with a
temperature probe to provide a versatile thermometer.

4.5°F (2.5°C)

32°F (0°C)
0 5 10 15 tmins

C/J error due to 54°F (30°C) transient change

DPI 880
Leading competitor

Er
ro

r
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GE 
Sensing

Electrical specification

Measure accuracy                     Source accuracy

0 to 24.000 mA 0.02% rdg + 2 counts

0 to 55.000 mA 0.02% rdg + 3 counts

0 to 120.00 mV 0.02% rdg + 2 counts

0 to 12.000 V 0.02% rdg + 2 counts

0 to 30.000 V 0.03% rdg + 2 counts

0 TO 4000.0 Ω 0.1 to 1.3 Ω

Switch detection Open and closed, 2 mA current

Loop power 24 V +/-10% (35 mA maximum)

HART mA loop resistor 250 Ω (menu selection)

Measure accuracy                Source accuracy

0 to 999.999 Hz 0.003% rdg + 2 counts 0.003% rdg + 0.0023 Hz

0 to 50.0000 kHz 0.003% rdg + 2 counts 0.003% rdg + 0.0336 Hz

0 to 999999 cpm 0.003% rdg + 2 counts

0 to 59999 cpm 0.003% rdg + 0.138 cpm

0 to 999999 cph 0.003% rdg + 2 counts

0 to 99999 cph 0.003% rdg + 0.5 cph

Output waveform Square wave (zero crossing)

Voltage input 30 V maximum

Trigger level 0 to 12 V resolution 0.1V

Output amplitude 0 to 12 VDC +/- 1% (10 mA maximum)
0 to 12 VAC pk-pk +/- 5% (10 mA maximum)

Measure and    Standard     *Accuracy            Range
Simulate

Pt 50 (385)          IEC 751       0.9°F (0.5°C)        -328°F to 1562°F
(-200°C to 850°C)

Pt 100 (385)        IEC 751       0.45°F (0.25°C)     -328°F to 1562°F
(-200°C to 850°C)

Pt 200 (385)        IEC 751         1.08°F (0.6°C)       -328°F to 1562°F
(-200°C to 850°C)

Pt 500 (385)        IEC 751       0.72°F (0.4°C)       -328°F to 1562°F
(-200°C to 850°C)

Pt 1000 (385)      IEC 751        0.36°F (0.2°C)      -328°F to 752°F
(-200°C to 400°C)

D 100 (392)         JIS 1604-1989 0.45°F (0.25°C)     -328°F to 1202°F
(-200°C to 650°C)

Ni 100                DIN 43760         0.36°F (0.2°C)       -76°F to 482°F
(-60°C to 250°C)

Ni 120                MINCO 7-120    0.36°F (0.2°C)      -112°F to 500°F
(-80°C to 260°C)

Ohms 0 to 4000              0.1 to 1.3 Ω

* Mid range figure quoted
Excitation: 0.2 to 0.5 mA measure,  0.05 to 3 mA simulate
Pulse excitation currents minimum duration 10 ms

Pressure Range G/D    G    A       Media       *Accuracy %FS
+ _ S P

±10 in H2O (25 mbar) � � � 0.1             0.03

±1, 3, 5, or 10 psi � � � 0.075 0.03
(70, 200, 350, or 700 m bar)

5 psi (350 mbar) � � 0.1 N/A

-15 to 15 or 30 psi � � � 0.05 0.01
(-1 to 1 or 2 bar)

30 psi (2 bar) � � 0.075 N/A

-15 to 50, 100, 150 or � � 0.05           0.01
300 psi (-1 to 3.5, 7 10
or 20 bar)

100, 300 psi (7, 20 bar) � � 0.075       N/A

500, 1000, 1500, 2000 � � 0.05 0.01
or 3000 psi
(35, 70, 100, 135, 200 bar) 

5000 or 10,000 psi � � 0.05 N/A
(350 or 700 bar)
Sealed gauge

G = gauge, A = absolute, G/D = gauge/differential; calibrated referenced to
atmosphere maximum line pressure 30 psi (2 bar).. �Stainless steel,
compatibility �Non-corrosive gas/fluid and �Non-corrosive gas. (N/A = not
available). Accuracy assumes regular zero correction.

IDOS Universal Pressure Modules

Type    Standard       *Accuracy                 Range 

K           IEC 584          1.1°F (0.6°C)               -454°F to 2502°F (-270°C to 1372°C)

J           IEC 584         0.9°F (0.5°C)              -346°F to 2192°F (-210°C to 1200°C)

T           IEC 584         0.6°F (0.3°C)               -454°F to 752°F (-270°C to 400°C)

B           IEC 584         1.8°F (1.0°C)               32°F to 3308°F (0°C to 1820°C)

R           IEC 584         1.8°F (1.0°C)               -58°F to 3214°F (-50°C to 1768°C)

S          IEC 584         2.5°F (1.4°C)              -58°F to 3214°F (-50°C to 1768°C)

E          IEC 584         0.7°F (0.4°C)              -454°F to 1832°F (-270°C to 1000°C)

N          IEC 584         1.1°F (0.6°C)               -454°F to 2372°F (-270°C to 1300°C)

L          DIN 43710    0.6°F (0.3°C)               -328°F to 1652°F (-200°C to 900°C)

U          DIN 43710    0.6°F (0.3°C)              -328°F to 1112°F (-200°C to 600°C)

C 1.8°F (1.0°C)              32°F to 4199°F (0°C to 2315°C)

D 1.8°F (1.0°C)              32°F to 4514°F (0°C to 2490°C)

mV 0.2%rdg + 0.01%FS -10 to 75 mV

*Mid range figure quoted
Cold Junction Error 0.4°F (0.2°C) maximum for 86°F (30°C) change in ambient temperature. 

Frequency specification

Temperature specification

*IDOS UPM-S Standard Accuracy
Total accuracy over 32°F to 122°F (0°C to 50°C) and one
year stability.

*IDOS UPM-P Premier Accuracy
Precision over 65°F to 82°F (18°C to 28°C).
Option A) Negative calibration for Premier ranges

Pressure Connections
G 1/8 female or 1/8 NPT female

Please refer to IDOS UPM data sheet for full specification
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GE
Measurement & Control

Advanced Modular Calibrator and HART®/ 
Foundation Fieldbus Communicator

DPI 620 Genii
Combines an advanced multi-function calibrator and HART /Foundation Fieldbus 
communicator with world-class pressure measurement and generation.
. 
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Features

•	 Multi-function	capabilities:	electrical,	
frequency,	temperature	and	pressure

•	 Complete	HART	communicator	included
•	 Optional	Foundation	Fieldbus	

communicator
•	 Modular	re-rangeable	and	expandable	

concept
•	 Individual	components	can	be	used	as	

stand-alone instruments
•	 Allows	significant	inventory	reductions
•	 Simplifies	training	and	improves	

operator safety
•	 Reduces	cost	of	ownership

A	flexible	modular	system	

Re-rangeable pressure measurement and generation from 25 mbar (10 inH2O)	to	1000	bar	(15000	psi)

The	Druck	DPI	620	Genii	Series	-	Advanced	Modular	Calibrator	and	HART	/
Fieldbus Communicator comprises four system components to provide the 
multi-functionality to perform duties formerly requiring a wide range of 
different	instruments.		These	system	components	are: 

•	 DPI	620G	-	Multi-function	calibrator,	HART/Fieldbus	Communicator
•	 PM 620 - Interchangeable pressure modules
•	 MC 620G - Pressure module carrier
•	 PV 62XG - Pressure generating stations

Re-rangeable dual channel pressure measurement 
from 25 mbar (10 inH2O)	to	1000	bar	(15000	psi)

Measure	and	source	mA,	mV,	V,	ohms,	frequency,	RTD’s	
and thermocouples.

PM620 Pressure Module

PM 620
PV	62X/G	Pressure	Station.	The	DPI	
620/G securely attaches to the 
pressure stations when pressure 
generation and measurement is 
required.

MC 620/G Pressure Module 
Carrier.	Securely	attaches	to	
the DPI 620/G when 
pressure measurement is 
required.

DPI 620/G

DPI 620/G Multifunction 
Calibrator and Communicator
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DPI	620	Genii	(P/N	DPI620G)
This	ultra-compact	electrical,	frequency	and	temperature	calibrator	and	HART	communicator	provides	simultaneous	measurement	and	
source	capabilities	for	the	setup,	testing	and	calibration	of	most	types	of	process	instruments	including	transmitters,	transducers,	gauges/
indicators,	switches,	proximity	detectors,	counters,	RTDs,	thermocouples	and	valve	positioners.

What’s	new	in	Genii	compared	to	the	old	DPI	620?
•	 Smart	phone	technology	touch	display	and	new	UI	(User	Interface)	supporting	gestures	and	swipes	for	a	flatter	menu	structure	and	

greater ease of use.
•	 Completely	new	digital	platform	and	modems	to	support	HART	and	Fieldbus	applications.
•	 New	DASHBOARD	to	quickly	launch	applications	such	as	CALIBRATOR,	HART	and	SETUP	with	new	applications,	including	SCOPE	for	real	

time signal diagnostics.
•	 TASK	menu	allows	single	touch	configuration	for	common	devices	such	as	pressure	and	temperature	transmitters,	transducers,	switches,	
and	valve	positioners.	User	configured	tasks	can	be	added	to	the	library.

•	 All	first	generation	DPI	620	and	the	new	Genii	system	components	are	fully	interchangeable;	e.g.	pressure	stations,	pressure	modules	and	
all accessories.

Standard	Dashboard	Applications:

Calibrator
•	 One	touch	selection	of	common	tasks,	e.g.	P	to	I	for	a	pressure	transmitter
•	 Highest	accuracy	for	measuring,	sourcing	and	simulating	electrical,	frequency,	temperature	and	pressure
•	 Simulate	device	inputs	and	measure	outputs	simultaneously	(up	to	6	active	channels)
•	 Calculates	errors	between	inputs/outputs
•		Pressure	system	generates	100	bar/1,500	psi	pneumatic	and	1000	bar/15,000	psi	hydraulic	pressures.
•	 Interchangeable	pressure	modules	from	25	mbar/1	inH2O	to	1,000	bar/15,000	psi

Meter
•	 Easy	to	use	Multi-meter
•	 Take	measurements,	test	power	supplies,	check	continuity

Scope
•	 Real	time	graphical	analysis	of	pressure	and	electrical	signals
•	 Advanced	diagnostics	and	fault	finding

HART Communicator
•	 View,	change,	clone	and	store	device	configurations
•	 Work	off-line	to	create	and	change	configurations
•	 Transfer	device	configurations	to	your	PC
•	 Measure	and	source	analogue	variables	without	secondary	calibration	equipment
•		No	power	during	shutdown?	Genii	provides	24	V.
•	 Need	a	230	ohm	resistor?	Just	select	from	the	menu.
•	 It’s	easy	to	upgrade	Genii	with	free	of	charge	software	and	latest	DD	library.

DPI	620	Genii	FF	(P/N	DPI620G-F)

As	DPI620G	featured	above,	with	additional	Foundation	Fieldbus	modem	and	communication	application.
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Technical	Specifications

DPI 620 Genii General Specifications
Display Size:	110	mm	(4.3	in)	diagonal;	480	x	800	pixels 

LCD:	Colour	display	with	touch-screen
Languages English	{Default},	Chinese,	French,	German,	Italian,	Portuguese,	Russian,	Spanish,	Dutch,	Japanese
Operating	temperature -10°	to	50°C	(14°	to	122°F)
Storage	temperature -20°	to	70°C	(-4°	to	158°F)
Ingress Protection IP54
Humidity 0 to 90% RH Non condensing
Shock	/	Vibration BS	EN	61010:2001;	Def	Stan	66-31,	8.4	cat	III,	1	m	Drop	Tested
EMC Electromagnetic	compatibility:	BS	EN	61326-1:2006
Electrical safety Electrical	–	BS	EN	61010	:	2001
Pressure safety Pressure	Equipment	Directive	-	Class:	Sound	Engineering	Practice	(SEP)
Approved CE Marked
Size	(L:	W:	H)	 DPI	620	Genii	only:	183	x114	x	42	mm	(7.2	x	4.5	x	1.7	in)	+	MC	620/G:	≈	265	x	114	x	64	mm	(	10.4	x	4.5	x	2.5	in)	 

+	PM	620:	≈	265	x	114	x	93	mm	(10.4	x	4.5	x	3.7	in)
Weight DPI	620	Genii	only:	≈	575	g	(1.3	lb)	–	battery	included.	MC	620G	only:	≈	640	g	(1.4	lb).	PM	620	only:	≈	100	g	(0.2	lb).	
Power supply Lithium-Polymer	battery	(GE	Part	number	:	IO620-Battery);	Capacity:	5040	mAh	(minimum),	5280	mAh	(typical);	Nominal	voltage:	

3.7 V. Charge	temperature:	0°	to	40°C	(32°	to	104°F)	Discharge	temperature:	-20°	to	60°C	(-4°	to	140°F). 
Note: For best battery performance, keep the temperature less than 60°C (140°F). Charge/discharge	cycles:	>	500	>	70%	capacity.

Duration Measure	functions	(CH1):	≈	12	hours	continuous.	Dual	Function,	mA	measure	(CH2):	≈	7	hours	(24	V	Source	at	12	mA)
Connectivity USB	Type	A,	USB	Type	Mini	B,	WiFi	IEEE	802.11g,	Bluetooth
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Electrical Measurement and Source
NLH&R	
±1°C	(2°F)	for	24	hrs
(note	1)

Total	Uncertainty	
10°	to	30°C	(50°	to	86°F) 
for	1	year	(note	3)

Additional error 
-10°	to	10°C	(14°	to	50°F)
30°	to	50°C	(86°	to	122°F)

Resolution Display 
reading 
window

%Rdg +	%FS %Rdg +	%FS %Rdg/°C +	%FS/°C
Measure mode
DC Voltage Thermocouple Please	refer	to	Thermocouple	specification	table CH1

TC mode -10 to 100 mV 0.0045 0.008 0.007 0.01 0 0.0005 0.001 CH1
± 200 mV 0.0045 0.004 0.01 0.005 0 0.0005 0.001 CH1 CH2
± 2000 mV 0.004 0.003 0.0095 0.005 0 0.0005 0.01 CH1 CH2
± 20 V 0.0025 0.002 0.0145 0.002 0 0.0005 0.00001 CH1 CH2
± 30 V 0.0035 0.0035 0.0145 0.004 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2

AC Voltage1* 0 to 2000 mVAC 0.125 0.125 0.2 0.15 0.005 0.005 0.1 CH1
0 to 20 VAC 0.1255 0.125 0.2 0.15 0.005 0.005 0.001 CH1
0 to 300 VAC 1 0.06 1.5 0.1 0.05 0.005 0.01 CH1

Current ± 20 mA 0.006 0.005 0.012 0.006 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2
± 55 mA 0.005 0.005 0.016 0.005 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2

Resistance RTD Please	refer	to	RTD	specification	table CH1
(True,	 0	to	400	Ω 0.0055 0.001 0.009 0.0012 0 0.0005 0.001 CH1
4	wire) 0	to	4000	Ω 0.0055 0.001 0.009 0.0012 0 0.0005 0.01 CH1
Resistance RTD Please	refer	to	RTD	specification	table CH1
(4	wire) 0	to	400	Ω 0.012 0.005 0.015 0.006 0 0.001 0.001 CH1

0	to	4000	Ω 0.0115 0.0045 0.015 0.006 0 0.001 0.01 CH1
Frequency 0	to	1000	Hz 0.0003 0.0002 0.003 0.0002 0.0001 CH1

1	kHz	to	5	kHz** 0.0003 0.0004 0.003 0.0004 0.00001 CH1
0 to 999999 CPM Refer to range table above for equivalent frequency 0.01 CH1
0 to 999999 CPH Refer to range table above for equivalent frequency 0.01 CH1
Totalizing	counter Maximum	count	9999999 1 CH1
Trigger level Automatic and adjustable 0 to 20 V 0.1

Pressure 25 mbar to 1000 bar  
(0.35	psi	to	15000	psi)

Please refer to PM 620 pressure range table P1 P2

IDOS	external	module Please	refer	to	IDOS	UPM	datasheet.	Cable	P/N	IO620-IDOS-USB+IO620-USB-PC	required IDOS
USB	port Please refer to GE Measurement & Control for compatible devices USB

Source mode
DC Voltage TC mode Please	refer	to	Thermocouple	specification	table

TC mode -10 to 100 mV 0.009 0.008 0.014 0.01 0 0.0005 0.001 CH1
0 to 200 mV 0.0045 0.004 0.01 0.005 0 0.0005 0.1 CH1
0 to 2000 mV 0.004 0.003 0.009* 0.005 0 0.0005 0.1 CH1
0 to 20 V 0.006 0.0035 0.0145 0.0035 0 0.0005 0.001 CH1

Current 0	to	24	mA 0.01 0.004 0.015 0.005 0 0.0005 0.001 CH1 CH2
0	to	24	mA	(Internal	loop	
power)

0.01 0.004 0.015 0.005 0 0.0005 0.001 CH2

24	V	loop	power Selectable	24	V	+/-	10%	or	28V	+/-10%
Resistance RTD Please	refer	to	RTD	specification	table CH1

0	to	400	Ω	(0.1mA) 0.024 0.0035 0.03 0.0075 0 0.001 0.01 CH1
0	to	400	Ω	(0.5mA) 0.004 0.0025 0.008 0.003 0 0.001 0.01 CH1
400	to	2000	Ω	(0.05mA) 0.048 0.0035 0.06 0.006 0 0.001 0.01 CH1
2k	to	4	kΩ	(0.05mA) 0.048 0.0035 0.06 0.0045 0 0.001 0.01 CH1
Maximum	input	current 0-400	Ω	5	mA,	400-2000	Ω	1mA,	2000-4000	Ω	0.5	mA

Frequency 0	to	1000	Hz 0.0003 0.00023 0.003 0.00023 0.1 CH1
1kHz	to	5	kHz** 0.0003 0.000074 0.003 0.000074 0.001 CH1
Output	waveform Square,	positive	swing	up	to	20V	(adjustable),	negative	swing	-120mV	(fixed)

Sine	and	Triangular,	adjustable	amplitude	and	offset	within	the	limits	-2.5	to	+20	V
Square	wave	peak	output 0	to	20V	+/-20mV	(6	mA	maximum)
0 to 99999 CPM Please refer to range table above for equivalent frequency 1 CH1

0 to 99999 CPH Please refer to range table above for equivalent frequency 1 CH1
Totalizing	counter Maximum	count	1000000.	Rate	1	to	50,000	pulses/sec 1 CH1

Notes:

1.	Specification	applies,	45	to	65Hz	and	between	10%	and	100%	of	full	scale.

2.	Specification	applies	when	calibration	temperature	is	between	10	and	30°C

3.	Maximum	input	current	for	ohms	simulation:	0-400	_	5	mA,	400-2000	_	1mA,	2000-4000	_	0.5	mA

Multiple parameter display capability

The	display	can	be	configured	to	show	a	maximum	of	6	simultaneous	reading	windows	as	follows:	CH1,	CH2,	P1,	P2,	IDOS,	HART
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PM 620 Pressure  
Modules
Features
•		Fully	interchangeable	with	no	need	for	set-up	or	calibration
•		Simple	screw	fit	-	hand	tight	no	tools	required	
•		Ranges	from	25	mbar	to	1000	bar	(10	inH2O	to	15000	psi)
•		Accuracy	from	0.005%	FS

The PM 620 is the latest development in digital output sensor
technology incorporating a number of key innovations to allow
pressure	re-ranging	of	compatible	equipment.	A	simple	screw	fit
makes both the pressure and electrical connections without the
need	for	tools,	sealing	tape,	cables	or	plugs	and	digital
characterisation allows interchangeability without set-up or
calibration. 

MC 620/G Module Carrier
Features
•	 2	independent	pressure	channels
•	 Simple	to	re-range
•	 Pressure	protection

The MC 620/G module carrier attaches the head of the DPI 620/G to 
provide two independent pressure measurement channels. These 
can	be	fitted	with	any	PM	620	pressure	module	from	25	mbar	to	
1000 bar (10 inH2O	to	15000	psi).	A	simple	screw	fit	means	no	tools	
are required and ensures both a high integrity pressure seal and a 
reliable digital interface. Even the pressure adapters are 
interchangeable	and	only	require	a	finger	tight	fit.

The carrier is designed for pressure safety and will automatically 
seal	if	a	module	is	not	fitted	or	if	the	user	attempts	to	remove	it.

MC 620/G Specification
Maximum	pressure 400	bar	(5800	psi)	pneumatic

1000	bar	(15000	psi)	hydraulic
Pressure media Compatible with stainless steel and nitrile 

seals
Pressure safety Pressure	equipment	directive	class	SEP
Size	and	weight 80	mm	x	100	mm	x	110	mm,	640	g
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PM 620 Specification
Maximum	intermittent	pressure 2	x	FS
Maximum	working	pressure	 110%	FS
Sealing IP 65 (protected against dust and 

jets	of	water)
Operating	temperature -10	to	50°C	(14	to	122°F)
Storage	temperature -20	to	70°C	(-4	to	158°F)
Humidity 0 to 90% RH non condensing
Shock	and	vibration	 BS	EN	61010:2001;	Def	stan	66-31,	

8.4	cat	III),	1	m	Drop	Tested
EMC BS	EN	61326-1:2006
Electrical safety BS	EN	61010:2001
Pressure safety Pressure equipment directive class 

SEP
Approval CE marked
Size	and	weight L.	56	mm,	Dia.	44	mm,	

106	g	maximum

Absolute Ranges (referenced to vacuum)
Media NLH&R	 

20°C ±2°C 
(68°F	±	4°F)	 

24	hr

NLH&R	 
20°C ±2°C 
(68°F	±	4°F)	 

	24	hr

NLH&R	 
0° to 50°C 
(32°	to	122°F) 

24	hr

NLH&R	 
0° to 50°C  
(32°	to	122°F) 

24	hr

Total uncertainty  
0° to 50°C  

(32°	to	122°F) 
for 1 year

Absolute *Sealed	
Gauge

Absolute *Sealed	
Gauge

Absolute *Sealed	
Gauge

bar psi %FS %FS %FS %FS *%FS %FS
0 to 0.35 0 to 5 2 0.030 0.050 0.080
0 to 1.2 0 to 35 inHg 2 0.020 0.036 0.070
0 to 2 0 to 30 2 0.015 0.036 0.052
0 to 3.5 0 to 50 2 0.015 0.036 0.050
0 to 7 0 to 100 2 0.015 0.036 0.050
0 to 10 0 to 150 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
0 to 20 0 to 300 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
0 to 35 0 to 500 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
0 to 70 0 to 1000 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
0 to 100 0 to 1500 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
0 to 135 0 to 2000 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
0 to 200 0 to 3000 2 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
0 to 350 0 to 5000 2 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025
0 to 700 0 to 10000 2 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025
0 to 1000 0 to 15000 2 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025

Gauge Ranges (referenced to atmosphere)
Media NLH&R

20°C ±2°C
(68°F	±	4°F)

24	hr

NLH&R
0° to 50°C

(32°	to	122°F)
24	hr

Total 
uncertainty  
0° to 50°C 

(32°	to	122°F)
for 1 year

Gauge Gauge Gauge
bar psi %FS %FS %FS
±0.025 ±10 inH2O 1 0.090 0.090 0.100
±0.07 ±1 1 0.025 0.030 0.047
±0.2 ±3 1 0.020 0.027 0.045
±0.35 ±5 2 0.020 0.025 0.044
±0.7 ±10 2 0.015 0.020 0.041
±1 -14.5	to	15 2 0.015 0.020 0.041
-1 to 2 -14.5	to	30 2 0.015 0.020 0.025
-1 to 3.5 -14.5	to	50 2 0.010 0.020 0.025
-1 to 7 -14.5	to	100 2 0.010 0.020 0.025
-1 to 10 -14.5	to	150 2 0.005 0.020 0.025
-1 to 20 -14.5	to	300 2 0.005 0.020 0.025
0 to 35 0 to 500 2 0.005 0.020 0.025
0 to 70 0 to 1000 2 0.005 0.020 0.025
0 to 100 0 to 1500 2 0.005 0.020 0.025
0 to 135 0 to 2000 2 0.005 0.020 0.025
0 to 200 0 to 3000 2 0.005 0.020 0.025

NLH&R		Non-linearity,	hysteresis	and	repeatability
	 Compatible	with	non-corrosive	gas/fluid
 Compatible with stainless steel
* The reading can be referenced to ambient air  
  pressure via a software feature of the DPI 620 

Genii,	allowing	the	same	module	to	be	
switched between absolute and sealed gauge 
measurement

DPI	620	Genii	pressure	resolution:	adjustable	4	to	7	
digits.	Uncertainty	confidence	level	95%	(K=2)
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PACE5000 Chassis

• Single channel pressure controller chassis 

• Easy to use colour touch screen display

•  Can be used with any interchangeable PACE CM 
control module as a bench top or rack mounted 
pressure controller

•  Intuitive task driven menu with basic, preset & divide 
as standard

•  Switch test, leak test, burst test, test program, 
analogue output and voltage free contacts available 
as optional tasks

•  Multi Language - any additional language to suit 
specifi c requirements can easily be translated & 
downloaded

• RS232, IEEE connectivity, Ethernet and USB as
 standard

•  Interchangeable robust control module that is easily 
installed into a PACE chassis

•  Calibration data stored in the control module (only 
the CM needs to be sent away for re-calibration)

• High speed pressure control

• Wide choice of pressure ranges

•  Choice of standard, high, premium precision or 
reference accuracy pressure measurement

•  Barometric reference available to enable pseudo 
gauge/absolute indication & control

• Aeronautical version

PACE6000 Chassis

Additional features:
• Dual channel pressure controller chassis 

•  With two PACE  CM control modules fi tted the 
PACE6000 can be used in single, auto-ranging or 
simultaneous dual pressure control mode*

•  Aeronautical option enabling full control in 
aeronautical units

• No module pressure range ratio limit

* for auto-ranging, both control modules have to be a range below 70 bar/1000 psi or both control modules have to be a range above 70 bar/1000 psi

PACE Modular Pressure Controller
The new PACE pneumatic modular pressure controller brings together the latest control and measurement technology 
from GE to offer an elegant, fast, fl exible and economical solution to pressure control for automated production, test 
and calibration.

PACE employs full digital control to provide high control stability and high slew rate, while its digitally characterized 
pressure sensor offers the quality, stability, higher bandwidth and precision associated with this latest generation of 
piezo-resistive and TERPS devices.

PACE CM – High Speed Pressure Control Module
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TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET

1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi Yenişehir/İZMİR/TURKEY
Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90

info@testteknik.net

www.testteknik.net

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz, 
testo’nun 60 yıllık deneyim ve kalitesine güvenmek tedir. 
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