
Прилад з вбудованим сенсором диф. тиску 0...2000 мбар

 компенсацією по температурі

Два додаткові роз’єми для підключення зондів

вимірювання тиску та температури

Пряме обнулення датчиків тиску

Відображення поточного, макс.  мін. значень

Запис даних  вимірювань з подальшим аналізом та

архівуванням на ПК 

Перевірка герметичності (падіння тиску з часом)

Тестування падіння тиску в ємностях, трубопроводах т .

Диференційний манометр

testo 526 – Вимірювання
тиску в широкому діапазоні 

мбар

°C

testo 526-1/-2 прилад з вбудованим, високоточним

сенсором диференційного тиску. Діапазон 

вимірювання від 0 дo 2000 мбар. Прилад оптимально 

підходить для перевірки тиску в чутливих промислових 

процесах, і доступний в 2-х класах точності.

- testo 526-1: похибка 0,1 % від повної шкали. 

- testo 526-2: похибка 0,05 % від повної шкали.

Прилад testo 526-1/-2 додатково оснащено двома

роз’ємами для підключення зондів тиску 

т емператури. 

доступний  .

метою перевірки герметичності трубопроводів 

безперервний запис реалізовано за 

в testo 526-1 та testo 526-2.  

вимірювань відбувається за   

забезпечення або друку на прин тері. 

www.testo.kiev.ua

We measure it.

 



testo 526

Диференційний манометр

Переваги testo 526-1 та testo 526-2

testo 526-1 testo 526-2

testo 526-1 (0... 2000 мбар, з похибкою 0,1% ) 
з батарейкою та протоколом калібрування

testo 526-2 (0... 2000 мбар, з похибкою 0,05%), зі з’єднувачем
для швидкого підключення, батарейкою та
протоколом калібрування

№ замовлення 0560 5280 № замовлення 0560 5281

testo 526-1 з вбудованим сенсором  

0   2000 мбар / 0,1 %  

testo 526 це ідеальний диференційний манометр для 

промислового застосування. Процеси можуть бути  

точно виміряні і контролюватися з похибкоюю 0,1%  

від повної шкали.

testo 526-2 з високоточним вбудованим сенсором       

, 0 05%

testo 526 є ідеальним диференційним манометром для 

промислового застосування де необхідна максимальна

чутливість. Критичні процеси можуть бути ефективно 

виміряні і контролюватися з точністю 0,05% від повної  

шкали.

Bбудований сенсор диф. тиску

2 додаткові роз’єми для зондів 

тиску та температури

Широкий вибір зондів

Документування за місцем замірів 

Проста обробка данних на ПК

2-х строчний дисплей зі зрозумілим меню

Дисплей з підсвіткою

Одночасний заряд акумулятора при роботі від мережі

Швидкороз’ємні штуцери для тиску M8x0,5

Проста обровка данних на ПК. Перевірка  трансмітерів з  
аналоговим інтерфейсом 4...20 мA. 

2 додаткові роз’єми для зондів 
тиску і температури.

We measure it.

0   2000 мбар / 



testo 526

Додаткові переваги testo 526-1 та testo 526-2

Зонди диф тиску дo 2000 мбaр

Зонди абсолютного тиску дo 2000 мбaр

Зонди відносного тиску дo 400 бар

Зонди температури -200... +1250 °C 

Зонди вимірювання сили струму/напруги

Великий перелік зондів

Сенсор диф. тиску вбудований в прилад testo 526. Можливість одночасного підключення двох 

 додаткових зондів:

Документування вимірювань на місці вимірювань

Роздруківка протоколів вимірювань на місці вимірювань. 

Завдяки ІЧ інтерфейсу, зникла необхідність в

незручних кабелях. 

Роздруковані на термопапері дані вимірювань можуть 

зберігатися тривалий час.

Проста обробка даних на ПК

Збережені дані  вимірювань можуть бути проаналізовані

та оброблені, використовуючи програмне забезпечення.
. Завдяки ПЗ, значення з приладу можуть відображатись

відразу на ПК в режимі реального часу. 

Перепад тиску може бути зафіксованим з частотою 

0,05 сек. Так, у більшості випадків, падіння тиску   

не може бути передбачене та визначене за 

допомогою функції тригера; дані перепаду тиску   

обробляються і зберігаються для користувача окремо,  

в певній послідовності.

Зручний моніторинг довготривалих вимірювань

Результати вимірювань можуть бути збережені окремо,

або як серія вимірювань. Частота вимірювання (0,04 сек,

від 1 сек. дo 24 годин) та кількість значень, що  

зберігаються задаються користувачем. Максимальний

об’єм памяті сягає 25 000 значень. 

Місця вимірювань (макс 99) зберігаються під різними

іменами, що гарантує швидкий їх пошук. 

Проведення вимірювань з великою кількістю даних на ПК

в режимі реального часу.

We measure it.



testo 526

Технічні дані

Загальні технічні дані testo 526-1/-2

Темп. зберігання             -20...+70 °C

Робоча температура 0...+50 °C

Тип батарейки                 9 В (6LR61)

Ресурс батарейки          Три алість роботи без зовн. зондів
30 годин
З акумулятором: 10 годин
З вуглецевими батарейками: 18 годин

Вага                                    300 г

Габарити                          219 x 68 x 50 мм

Матеріал корпусу            ABS

Живлення Батарейка/акумулятор, блок живлення 12В

Роз’єм Шланг: внутрішній Ø 4 мм
зовнішній Ø 6 мм

Дисплей РКД 7-ми сегментний матричний дисплей 

Частота оновлення
дисплею

2 оновлення за секунду, при динамічних
вимірюваннях 4 оновлення за секунду

Швидкість вимір. від 0,04 секунди

Гарантія 2 роки

Підключення до ПК RS 232 роз’єм

Пам’ять орієнтовно 25 000
значень

Інші особливості При підключеному блоці живлення
акумулятор заряджається в приладі
Автоматичне розпізнавання всіх зондів що
підключаються
9 одиниць виміру: мбар, гПа,
бар, Пa, кПа, inH  2 O, ммH 2O, , psi

Типи сенсорів

П'єзорезистивний
сенсор тиску

Керамічний сенсор
для зондів тиску,
що підключаються

Діапазон вимірювання      0... 2000 мбар -1... 400 бар

Похибка±1
цифра*

±0,1 % від повн. шк
(testo 526-1)
±0,05 % від повн.шк 
(testo 526-2)

±0,2 % від повної
шкали

Роздільна здатність 0,1 0,01 бар

Абсолютний тиск 2 000 мбар (aбс)

Перевантаження 3 000 мбар

Обнулення дo 50 мбар

П'єзорезистивний
сенсор для зондів тиску,
що підключаються

0... 2000 

±0,1 % від вімір. величини

0,1 Пa (0638 1347)
0,001 мбар (0638 1447)
0,01 мбар (0638 1547)
0,1 мбар (0638 1647;
0638 1847)

NTC

-40... +150 °C

±0,2 °C (-10... +50
°C)
±0,4 °C (решта
діапазону)

0,1 °C

Tип K (NiCr-Ni)

-200... +1370 °C

±0,4 °C (-100...
+200 °C)
±1 °C (решта
діапазону)

0,1 °C

*Дані наведені лише для приладу  зондів  що підключаються

We measure it.



testo 526

Приладдя

№ замовленняДодаткові аксесуари та запасні частини

Зберігання та транспортування

Принтер та приладдя

Програмне забезпечення та аксесуари

Сертифікати калібрування

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0520 0205

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0520 0225

0520 0035

0520 0025

0520 0005

0520 0405

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0554 0568

Блок живлення для роботи від мережі

TopSafe (захисний чохол), з підставкою, магнітним тримачем та ременем для переноски

Принтер testo з ІЧ-інтерфейсом для друк  результатів вимірювань  міс ; 1 р лон термопаперу; 
батарейки .

ComSoft Professional, Професійне програмне забезпечення  з архівацією та аналізом даних вимірювань

DAkkS сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою � 0,1 (% від повної шкали)

Зарядний пристрій для заряду акумуляторів 1-4 AA з опціями: відображення рівня заряду, імпульсного заряду 
та розряду, 110 - 240 В, 300 мA, 50/60 Гц 

RS232 кабель  підключення приладу до ПК (1,8 м) 

DAkkS сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою 0,1... 0,6 (% від повної шкали)

DAkkS сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою > 0 6 (% від повної шкали)

ISO сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою � 0 1 (% від повної шкали)

ISO сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою 0,1... 0,6 (% від повної шкали)

ISO сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою > 0,6 (% від повної шкали), для testo 521-3

ISO сертифікат калібрування по тиску, диф тиску, з похибкою > 0 1 (% від повної шкали), для testo 521-2

ISO сертифікат калібрування по температурі, зонди температури, калібрування в точках -18°C; 0°C; +60°C

ISO сертифікат калібрування по температурі, прилад з зондами темп., калібр. в точках 0°C; +150°C; +300°C

ISO сертифікат калібрування по темп., прилад з конт. зондами темп., калібр. в точках +60°C; +120°C; +180°C

DAkkS сертифікат калібрування по температурі, прилад з зондами темп., калібр. в точках -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAkkS сертифікат калібрування по температурі, прилад з контактними. зондами темп., калібрування в точках
 +100°C; +200°C; +300°C

Термопапір 6 рулонів

0515 0025

0554 0025

9 В акумуляторна батарея

Зарядний пристій для 9 В акумулятора

We measure it.

Приладдя до зондів

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0409 0202

0600 1693

Кабель з покриттям з п ліур тану  1,5 м для підключення зонду до приладу 

Кабель з покриттям з п ліур тану  5 м для підключення зонду до приладу

Силіконовий шланг; 5 м; максимальне навантаження 700 мбар

З’єднувальний кабель  2,5 м для зондів тиску 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Адаптер для підключення термопар або зондів NiCr-Ni з відкритими контактами 



testo 526

Зонди

Тип зонду

Високоточний зонд диф. тиску, 100 Па 
в міцному металевому корпусі,
магнітом для швидкого кріплення
для вимірювання перепадів тиску
та швидкості потоку (в комбінації
з Трубкою Піто)

Зонд диф. тиску, 10 мбар
в міцному металевому корпусі,
магнітом для швидкого кріплення
для вимірювання перепадів тиску
та швидкості потоку (в комбінації
з Трубкою Піто)

Зонд диф. тиску, 100 мбар
в міцному металевому корпусі,
магнітом для швидкого кріплення
для вимірювання перепадів тиску 
та швидкості потоку (в комбінації
з Трубкою Піто)

Зонд диф. тиску, 1000 мбар,
в міцному металевому корпусі,
магнітом для швидкого кріплення
та захистом від ударів. Роз’єм для
швидкого підключення (M8 x 0,5)

Зонд абсолютного тиску, 2000 мбар,
в міцному металевому корпусі,
магнітом для швидкого кріплення
та захистом від ударів. Роз’єм для
швидкого підключення (M8 x 0,5)

Діапазон
вимір.

Зображення

0... +100
Пa

0... +10
мбар

0... +100
мбар

0... +1000
мбар

0... +2000
мбар

Похибка

±(0.3 Пa ±0,5% від
вимір. величини)

±0,03 мбар

±0,5% від  
вимір. величини 
(+20... +100 мбар)
±0,1 мбар (0... +20
мбар)

±1 мбар (0... 200
мбар)
±0,5% від вимір.
величини (200...
1000 мбар)

±5 мбар (0... +2000
мбар)

Переван-
таження

50 мбар

50 мбар

300 мбар

2000
мбар

4000
мбар

Статичний
тиск

100 мбар

1000 мбар

1000 мбар

1000 мбар

–

Обнулення

дo 20 Пa

дo 0,4 мбар

дo 4 мбар

дo 20 мбар

–

№ замов

0638 1347

0638 1447

0638 1547

0638 1647

0638 1847

Зонд диф. тиску

Зонд абсолютного тиску

We measure it.

Робоча температура: 0... +50 °C (з компенсацією)
З’єднання: Для підключення зонду до приладу необхідно замовити з’єднувальний кабель 0430 0143 або 0430 0145



testo 526

Зонди

Тип зонду

Зонд низького тиску, холодостійка
нержавіюча сталь, до 10 бар

Робоча температура: -40... +100 °C; 0... +70 °C (з компенсацією) Підключення: необхідно замовити з’єднувальний кабель 0409 0202 
з різьбою 7/16" UNF

Зонд високого тиску, холодостійка
нержавіюча сталь, до 30 бар

Діапазон
вимір.

Зовнішній вигляд

-1... +10
бар

-1... +30
бар

Похибка

±1% від повн.
шкали

±1% від повн.
шкали

Перевантаження

25 бар

120 бар

Обнулення

 0,1 бар

 0,3 бар

№ замовл.

0638 1741

0638 1841

Зонд надлишкового тиску (сумісне середовище)

We measure it.
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*Відповідно до стандарту EN 60584-2, похибка Клас 1/2 в діапазоні -40... +1000/+1200 °C

testo 526

www.testo.kiev.ua

Зонди
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**Підключення: необхідно замовити з’єднувальний кабель 0430 0143 або 0430 0145 

We measure it.

Тип зонду

Швидкодіючий поверхневий
зонд**

Швидкодіючий погружний 
зонд для вимірювання 
в рідинах **

Швидкодіючий погружний зонд
для вимірювання в газах та
рідинах з полегш

**

Швидкодіючий, високотемпера-
турний погружний зонд **

Швидкодіючий
погружний зонд **

Габарити/
зовнішній вигляд

Діапазон
вимір.

-200... +300
°C

-200... +600 °C

-200... +600 °C

-200... +1100
°C

-200... +400 °C

Похибка

Клас 2*

Клас 1*

Клас 1*

Клас 1*

Клас 1*

t99

3 с

1 с

1 с

1 с

3 с

№ замовл.

0604 0194

0604 0493

0604 9794

0604 0593

0604 0293

Зонди вимірювання температури

150 мм

150 мм

150 мм

470 мм

150 мм 

Ø 1,5 мм

Ø 1,4 мм

20 мм

Ø 0,5 мм

Ø 1,5 мм 

Ø 3 мм

Ø 10 мм

0600 1693Адаптер для підключення термопар NiCr-Ni 

№ замовлення

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «Ліфот»
вул. Мельникова, 83-Д, оф. 403, м. Київ,
04119
(044) 501-40-10, 501-40-44
599-68-08, (095) 111-80-10
info@testo.kiev.ua


