
НОВИНКА!

www.testo.kiev.ua

Роблять складні  
завдання простими.
Компактні прилади забезпечать високоточні результати 
вимірювань, де б вони не використовувались. 
Швидкі, універсальні, зручні з підключенням до
вашого смартфону. Вимірювання стануть для вас 
максимально простими і ефективними.
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Новинки від Testo:
11 приладів.
9  параметрів.
1  Застосунок.
Безмежні 
можливості.

Для систем кондиціонування та вентиляції

Увімкніть, виміряйте та дізнайтеся більше: наші нові 

цифрові вимірювальні прилади компактного класу 

надають точні дані - легко та швидко.

Тому що ми знаємо, що у вашій роботі все має рухатися 

швидко, і вам потрібні надійні результати вимірювань 

негайно, щоб мати змогу рухатись далі.

 

Але ми також знаємо, що сучасні вимірювальні прилади 

також мають володіти смарт технологіями - саме тому 

наші компактні новачки та ваш смартфон є справжніми 

партнерами, завдяки Застосунку testo Smart.

Годі чекати! Полегшіть собі роботу. 

більше інфо
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Для систем кондиціонування та вентиляції

Для вимірювання тиску Для вимірювання температури

Для визначення рівня комфорту
с. 6

с. 10

с. 8

с. 11

Анемометр

testo 417

м/с, м³/год, °C

Анемометр

testo 416

м/с, м³/год

Термометр

testo 922

°C

Термоанемометр

testo 425

м/с, м³/год, °C

Дифманометр 

testo 512-1

гПа/мбар, м/с, м³/год

Газоаналізатор 
CO2 

testo 535

ппм, %

Дифманометр 

testo 512-2

гПа/мбар

Люксметр 

testo 545

Люкс

Термометр

testo 925

°C

Термогігрометр 

testo 625

°C, %ВВ, °Cвт, °Cтр

Термометр

testo 110

°C
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Компактна висока точність для роботи.

Нові цифрові прилади Testo завжди поруч,
коли швидко потрібні точні результати. 

Зручні
•	 	Компактний дизайн: Завжди під рукою, завжди готовий до роботи.

•	 	Надійний дизайн: Для складних умов. 

•	 	Інтуїтивно зрозуміле керування: Високі технології, зручні у щоденній 
роботі.

•	 	Друкуйте звіти за місцем вимірювання: На портативному принтері.

•	 	Застосунок testo Smart: Налаштовуйте, зберігайте і документуйте 
вимірювання та ще багато іншого (див. с. 12).

Обмаль часу, нескінченні списки справ і складні 

завдання: це час для того, щоб отримати допомогу від 

нових компактних вимірювальних приладів Testo. 

Правильний прилад для кожного параметру 

вимірювання: просто увімкніть прилад, та отримайте 

саме те значення, яке вам потрібно для прийняття 

правильних рішень. Для будь-яких вимірювальних 

завдань - швидко, просто та точно. 

А з Застосунком testo Smart ви завжди матимете під 

рукою найважливіші меню вимірювань і документації. 

Збережені виміряні значення доступні для перегляду 

в будь-який час за допомогою вашого розумного 

помічника. (див. с. 12).

Кожен прилад поставляється 
в практичному, компактному 
та міцному кейсі

більше інфо
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Швидкі

Точні

•	 	Результати вимірювання одразу: З одного 
погляду все зрозуміло.

•	 	Налаштування з Застосунком testo Smart: 
Зробіть налаштування всього кількома 
натисканнями.

•	 	Автоматичний розрахунок об’ємної витрати:  
Достатньо вести тільки діаметр повітроводу.

•	 	Два дисплеї показують більше, ніж один: 
Демонструйте замовникам графіки вимірювань 
на смартфоні.  
У режимі реального часу.

•  Цифрові зонди, перевірені на практиці: Для 
довгострокових і точних результатів вимірювань.

•	  Корисні меню для вимірювання: Одиночні та тривалі 
вимірювання в кожному приладі. 

•	  Складні вимірювання, максимально спрощені:  
Наприклад, дуже проста програма для налаштування 
вентиляції житлових приміщень.

•	 	Документування з Застосунком testo Smart:  
Без зайвих паперів.

більше інфо
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Системи кондиціонування та вентиляції

Системи кондиціонування та вентиляції 
під контролем. 

Компактні прилади для вимірювання швидкості та об’ємної витрати. 

Системи кондиціонування та вентиляції є вирішальним 

фактором для сучасних будівель, щоб забезпечити 

людям задоволення від проведення часу в приміщенні. 

Відповідно, за допомогою приладів важливо 

контролювати подачу достатньої кількості свіжого 

повітря в приміщення та видалення затхлого повітря. 

І налаштувати найкращий можливий  ККД для всього 

устаткування ОВК.  

З новими приладами для вимірювання швидкості потоку 

від Testo ви можете виконувати ці завдання швидко, 

легко, точно та з підтримкою смарт Застосунку: у каналі, 

на виході та під час регулювання балансу вентиляції 

житлових приміщень. 

Переваги Застосунку testo Smart 

- Керування вимірювальним приладом

- Побудова графіку вимірювання

- Зберігання результатів вимірювання

- Керування замовниками та місцями 

вимірювання

- Документальне оформлення вимірювань

- Відправлення звіту електронною поштою
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Цифровий анемометр testo 417 з крильчаткою 100 мм

•		Просте, швидке та точне вимірювання інтегральної швидкості 
повітря, об’ємної витрати та температури на вентиляційних 
решітках

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

•		 Витривалість, завдяки компактній конструкції з міцним 
корпусом

№ замовлення 0563 0417

Цифровий анемометр testo 416 з крильчаткою 16 мм

•		Просте, швидке та точне вимірювання швидкості потоку до 40 
м/с та розрахунок об’ємної витрати у вентиляційних каналах 

•		Більше гнучкості для вимірювань у повітроводах, завдяки 
телескопічному зонду (максимальна довжина 850 мм)

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

•		 Витривалість, завдяки компактній конструкції з міцним 
корпусом

№ замовлення 0563 0416

Цифровий термоанемометр testo 425

•	 Просте, швидке та точне вимірювання низьких швидкостей 
потоку, температури та розрахунок об’ємної витрати у 
вентиляційних каналах

•		Більше гнучкості для вимірювань у повітроводах, завдяки 
телескопічному зонду (максимальна довжина 820 мм)

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження 
даних вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

•		Витривалість, завдяки компактній конструкції з міцним 
корпусом

№ замовлення 0563 0425

Системи вентиляції та кондиціонування

testo 417-1 Комплект

testo 417 з комплектом 
воронок. 

№ замовлення 0563 1417

testo 417-2 Комплект

testo 417 з комплектом 
воронок та випрямлячем 
потоку

№ замовлення 0563 2417
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Комфорт під контролем. 

Для більш комфортного клімату в приміщенні. 

Життя, робота чи відпочинок: ми щодня проводимо 

майже 90% свого часу в приміщенні! 

Стосовно самопочуття та здоров’я, навряд чи може бути 

більш важливою тема, ніж якість та комфорт повітря в 

приміщенні 

Завдяки новим компактним приладам від Testo ви 

швидко, легко та точно виміряєте концентрацію CO2, 

освітленість, температуру та вологість повітря - і таким 

чином забезпечите контроль за комфортним кліматом у 

приміщенні.

Цифровий газоаналізатор CO2 testo 535

•		Просте, швидке та точне вимірювання концентрації CO2 в 
приміщеннях

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Тривала робота сенсору, завдяки довгостроковій стабільній 
технології інфрачервоного датчика

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

№ замовлення 0563 0535

Рівень комфорту
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Цифровий люксметр testo 545

•	 Просте, швидке та точне вимірювання освітленості (люкс) 
відповідно до чутливості ока людини  (Λ-лямбда-кривої) 
для всіх поширених джерел світла

•		Широкий діапазон застосувань, завдяки сумісності зі 
світлодіодами 

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження 
даних вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

•			Усереднення за часом та точками вимірювання

№ замовлення 0563 1545

Цифровий термогігрометр testo 625

•		Просте, швидке та точне вимірювання температури повітря та 
відносної вологості

•		Розрахунок температури точки роси та вологого термометру

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

№ замовлення 0563 1625

Рівень комфорту

Переваги Застосунку testo Smart 

- Керування вимірювальним приладом

- Побудова графіку вимірювання

- Зберігання результатів вимірювання

- Керування замовниками та місцями 

вимірювання

- Документальне оформлення вимірювань

- Відправлення звіту електронною поштою
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Вимірювання тиску легко контролювати.

Компактний прилад для вимірювання тиску. 

Нові,  надійні, компактні вимірювальні прилади від 

Testo поруч із  вами для  найважливіших вимірювань 

на системах опалення та вентиляції. Для отримання 

швидких результатів вимірювання, коли це важливо.

За допомогою приладу для вимірювання 

диференціального тиску testo 512 ви можете швидко і 

точно перевірити роботу котлів, вимірявши тиск газу при 

роботі пальника  та статичний тиск газу - незамінний для 

робіт з обслуговування систем опалення. 

testo 512-1 є вашим надійним партнером для 

вимірювання в повітроводах загального тиску, 

перевірки стану фільтрів та вимірювання 

швидкості трубкою Піто. 

А за допомогою приладу для вимірювання різниці 

температур testo 922, (с. 11), ви зможете контролювати 

пряму і зворотну температуру води на опалювальному 

контурі. 

Цифровий дифманометр testo 512-1

•		Просте, швидке та точне вимірювання перепаду тиску (від 0 до 200 
мбар) для перевірки стану фільтрів і вимірювання швидкості трубкою 
Піто в повітропроводі

•		Надійні результати вимірювань, завдяки високоточному сенсору 
диференціального тиску, що не залежать від положення приладу

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних  
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Розрахунок об’ємної витрати в приладі або Застосунку

•	  Звукова сигналізація при перетині граничних значень

№ замовлення 0563 1512

Цифровий дифманометр testo 512-2

•		Простий, швидкий та високоточний диференційний манометр (від 0 до 
2000 мбар)

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

•		Усереднення за часом та точками вимірювання

•		Довговічність, завдяки компактній конструкції з міцним корпусом

№ замовлення 0563 2512

Вимірювання диференційного тиску

Професійна 
порада: 
Ідеальний для 
вимірювання високих 
тисків

Професійна 
порада: 
Ідеальний для 
вимірювання тиску 
газу 

Переваги Застосунку testo Smart 

- Керування вимірювальним приладом

- Побудова графіку вимірювання

- Зберігання результатів вимірювання

- Керування замовниками та місцями 

вимірювання

- Документальне оформлення вимірювань

- Відправлення звіту електронною поштою
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Температуру в лабораторії та на харчовому 
виробництві можна легко контролювати.
Особливо точний навіть за низьких температур.

Вимірювання температури в двох точках з цифровим термометром  
testo 922

•		Просте, швидке та особливо точне вимірювання температури з двома 
термопарами, тип K (2 зонди в комплекті)

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних вимірювань у 
Застосунку testo Smart

•		Широкий діапазон застосування, завдяки великому діапазону вимірювання 
від -50 °C до 1000 °C

•		Доступний великий вибір зондів - термопар тип K

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

№ замовлення 0563 0922

Вимірювання температури

Вимірювання температури в лабораторії і на виробництві

Цифровий термометр testo 925

-  Просте, швидке та особливо точне вимірювання температури з 
термопарою, тип K (1 зонд в комплекті)

•		  Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Широкий діапазон застосування, завдяки великому діапазону 
вимірювання від -50 °C до 1000 °C

•		Сумісний з іншими доступними зондами аналогічного типу

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

№ замовлення 0563 0925

Цифровий портативний термометр testo 110

•		Просте, швидке та особливо точне (похибка від 0,05 °С, залежно від 
підключеного зонду) вимірювання температури за допомогою зонду 
Pt100 

•		Швидке налаштування, побудова графіків і збереження даних 
вимірювань у Застосунку testo Smart

•		Сумісність з HACCP, сертифікований відповідно до EN 13485 для 
використання в харчовій промисловості

•		Високоточні результати вимірювань і висока точність системи з 
цифровими зондами Pt100

•		Звукова сигналізація при перетині граничних значень

№ замовлення 0563 0110

Професійна порада 
Ідеальний для вимірювання 

температури теплоносія.

Температуру легко контролювати.

Контактно вимірюйте найважливіше значення.
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Швидкий
•		Вимірювання в кілька кроків
•		Всі дані вимірювання на виду
•		Відображення даних у вигляді графіку чи 

таблиці

Один Застосунок для всього: Це розумно!

Застосунок testo Smart стане вашим незамінним супутником. 

Простий
•		Інтуїтивне меню вимірювання
•		Швидке налаштування
•		Зручне документування

Що особливого в новинках від Testo: Ви можете 

налаштувати та використовувати їх відповідно до своїх 

потреб. Просто вимірювати і нічого більше? - Зовсім 

не проблема. Але, що робити, якщо для вас важливі 

також інші налаштування, зберігання виміряних значень і 

документування. Маємо для вас 

просте рішення  -   Застосунок testo Smart. Отримайте 

максимум від свого сучасного вимірювального 

приладу за допомогою безкоштовного Застосунку. І, 

звичайно, ваш вимірювальний прилад testo автоматично 

підключається до Застосунку.
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Ефективний
•		Зберігання даних про вимірювання та замовника
•		Просте створення звіту та відправка електронною поштою
•	 Дисплей смартфону в якості другого дисплею 

Зручний
•		Обмін даними з Застосунком testo Smart
•		Постійні оновлення та доповнення
•		Безкоштовне завантаження та використання
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Прилади testo 416 testo 417 testo 417-1 testo 417-2 testo 425

Опис

Анемометр testo 
416 з передачею 
даних у Застосунок, 
телескопічною 
рукояткою кейсом 
для транспортування, 
заводським 
протоколом 
калібрування та 
батарейками.

Анемометр testo 
417 зі 100 мм 

крильчаткою та 
передачею даних 

у Застосунок, 
кейсом для 

транспортування, 
заводським 
протоколом 

калібрування та 
батарейками.

Комплект анемометра 
testo 417 зі 100 

мм крильчаткою, 
передачею даних у 

Застосунок, набором 
воронок, кейсом для 

транспортування, 
заводським 
протоколом 

калібрування та 
батарейками.

Комплект анемометра 
testo 417 зі 100 

мм крильчаткою, 
передачею даних 

у Застосунок, 
набором воронок, 

випрямлячем, кейсом 
для транспортування, 

заводським протоколом 
калібрування та 

батарейками.

Термоанемометр testo 
425 з телескопічною 
рукояткою, передачею 
даних у Застосунок, 
кейсом для 
транспортування, 
заводським 
протоколом 
калібрування та 
батарейками.

Вимірювальні 
параметри

м/с, фут/хв, м³/год, 
фут³/хв, л/с м/с, фут/хв, °C, °F, м³/год, фут³/хв, л/с м/с, фут/хв, °C, °F, м³/

год, фут³/хв, л/с
Діапазон 
вимір. 0,6 ... 40 м/с 0,3 ... 20 м/с

0 ... +50 °C
0 ... 30 м/с

-20 ... +70 °C

Похибка ±(0,2 м/с  
+1% від вим. зн.)

±(0,1 м/с +1,5% від вим. зн.)
±0,5 °C

±(0,03 м/с + 4% від 
вим. зн.) (0 ... 20 м/с)

±(0,5 м/с + 5% від вим. 
зн.) (20,01 ... 30 м/с) 

±0,5 °C

Роздільна 
здатність 0,1 м/с

0,01 м/с
0,1 м³/год (0 ... +99,9 м³/год)
1 м³/год (в решті діапазону)

0,1 °C

0,01 м/с
0,1 °C

Клас захисту  IP40 (зонд: IP20)  IP40 (зонд: IP20)  IP40 (зонд: IP20)

Батарейки AA, 3 шт. AA, 3 шт.  AA, 3 шт.
Ресурс 
батарейок 60 год 50 год 35 год

Робота із 
Застосунком
№ замовлення 0563 0416 0563 0417 0563 1417 0563 2417 0563 0425

Прилади testo 512-1 testo 512-2

Опис

Дифманометр testo 512-1, з передачею даних у  
Застосунок, звуковою сигналізацією, кейсом для 

транспортування, заводським протоколом калібрування та 
батарейками.

Дифманометр testo 512-2, з передачею даних 
у Застосунок, звуковою сигналізацією, кейсом 
для транспортування, заводським протоколом 

калібрування та батарейками.
Вимірювальні 
параметри

Пa, гПa/мбар, кПa, psi, дюйм рт. ст, дюйм вод. ст, мм вод. 
ст. мм рт. ст, м/с, фут/хв, м³/год, фут³/хв, л/с

Па, гПa/мбар, кПa, psi, дюйм рт. ст, дюйм вод. ст, 
мм вод. ст, мм рт. ст

Діапазон вимір. 0 ... +200 мбар 0 ... +2 000 мбар

Похибка
±(0,3 Пa + 1% від вим. зн.) ±1 цифра (0 ... 25 мбар)

±(0,1 мбар + 1,5% від вим. зн.) ±1 цифра (25,001 ... 200 
мбар)

0,5 % від діапазону

Роздільна 
здатність 0,001 мбар 1 мбар

Клас захисту  IP 40  IP40

Батарейки AA, 3 шт AA, 3 шт
Ресурс 
батарейок 120 год 120 год

Робота із 
Застосунком
№ замовлення 0563 1512 0563 2512

Треба ще більше аргументів? Добре.
Технічні дані. 

Системи
кондиціону-
вання та 
вениляції

Вимірювання 
диф.тиску



 15

Прилади testo 535 testo 545 testo 625

Опис

Газоаналізатор CO₂ testo 535 з 
передачею

даних у Застосунок, звуковою 
сигналізацією,

кейсом, батарейками і заводським
протоколом калібрування 

Люксметр testo 545 з передачею
даних у Застосунок, звуковою

сигналізацією, кейсом, 
батарейками і

заводським протоколом 
калібрування 

Термогігрометр testo 625, з 
передачею даних у Застосунок, 

звуковою сигналізацією, кейсом, 
батарейками і

заводським протоколом 
калібрування.

Вимірювальні 
параметри ппм, % люкс, fc %ВВ, °C, °F, °C тр, °C вт

Діапазон вимір. 0 ... 10 000 ппм 0 ... 100 000 люкс 0 ... 100 %ВВ
-20 ... +60 °C

Похибка ±100 ппм +5 % від вим. зн.

Клас C, відповідно до DIN 5032-7 / 
EN 13032-1, Додаток B

f1 = 6% = Λ-лямбда
f2 = 5% = дійсна оцінка по 

косинусу
Загальна ≤15%

±3% від вим. зн. ±1 цифра

2,5 %ВВ (5 ... 95 %ВВ)
±0,5 °C

Роздільна 
здатність 1 ппм 0,1 люкс (<10 000 люкс)

1 люкс (≥10 000 люкс)
0,1 %ВВ

0,1 °C
Клас захисту  IP40 (зонд: IP20)  IP40 (зонд: IP20)  IP40 (зонд: IP20)
Батарейки AA, 3 шт. AA, 3 шт. AA, 3 шт.
Ресурс батарейок 30 год 70 год 100 год
Робота із 
Застосунком
№ замовлення 0563 0535 0563 1545 0563 1625

Прилади testo 922 testo 925 testo 110

Опис

Термометр testo 922, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою 
сигналізацією, кейсом для 
транспортування, двома зондами 
температури тип К, заводським
протоколом калібрування та 
батарейками.

Термометр testo 925, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою 
сигналізацією, кейсом для 
транспортування, одним зондом 
температури тип К, заводським 
протоколом калібрування та 
батарейками.

Термометр testo 110, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою 
сигналізацією, кейсом для 
транспортування, заводським 
протоколом калібрування та 
батарейками.

 

Вимірювальні 
параметри °C, °F °C, °F °C, °F

Діапазон вимір. -50 ... +1000 °C -50 ... +1000 °C NTC: -50 ... +150 °C
Pt100: -200 ... +800 °C

Похибка ±(0,5 °C + 0,3% від вим. зн.)  
(-50 ... +1000 °C)

±(0,5 °C + 0,3% від вим. зн.)  
(-50 ... +1000 °C)

NTC: ±0,2 °C (-20 ... +80 °C)
±0,3 °C (в решті діапазону)
Pt100: див. похибку зонду

Роздільна 
здатність

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (в решті діапазону)

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (в решті діапазону)

NTC: 0,1 °C
Pt100: див. похибку зонду

Клас захисту  IP40 (з TopSafe IP65)  IP40 (з TopSafe IP65)  IP40 (з TopSafe IP65)
Батарейки AA, 3 шт. AA, 3 шт. AA, 3 шт
Ресурс батарейок 120 год 150 год 100 год
Робота із 
Застосунком
№ замовлення 0563 0922 0563 0925 0563 0110

Рівень 
комфорту

Температура
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115 мм

Ø 4 мм

www.testo.kiev.ua

Зонди та приладдя
Більше інформації на www.testo.kiev.ua 

Зонд температури
NTC/Pt100 для testo 110

Зображення/Габарити Діапазон 
вимірювання

Похибка t99 № замов.

Зонд з затиском для труб 
діаметром 5 ... 65 мм, NTC, з 
кабелем 1,2 м

-50 ... +120 °C ±0,2 °C (-25 ... +80 °C) – 0615 5605

Водонепроникний занурюваний 
зонд, NTC, з кабелем 1,2 м

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

-50 ... +150 °C ±0,5% від вим. зн.  
(+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (решта діапазону)

10 c 0615 1212

Високоточний цифровий зонд 
Pt100 для вимірювання в рідинах 
та пастах з точністю до ±0,05 °C

Ø 4
мм

295 мм -80 ... +300 °C ±0,3 °C (-80 ... 
-40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % від 
вим. зн.)  
(-40 ... -0,001 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % від 
вим. зн.) (+100,001 ... 
+300 °C)

t₉₀ <45 c 0618 0275

Приладдя № замовл.

Чохол TopSafe (IP65) для testo 922/925/110 0516 0224

Принтер testo Bluetooth®, включаючи 1 рулон термопаперу, акумулятор та блок живлення 0554 0621

Комплект термопаперу (6 рулонів) 0554 0568

Зонд температури
Тип K для testo 922/925

Зображення/Габарити Діапазон 
вимірювання

Похибка t99 № замов.

Міцний зонд температур повітря, 
термопара тип K, з кабелем

-60 ... +400 °C Клас 2 1) 200 с 0602 1793

Швидкий зонд з підпружиненою 
термопарою для вимірювання 
температури на нерівній поверхні, 
короткочасно до +500 °C, 
термопара тип K, з кабелем

115 мм

Ø 5 мм Ø 12 мм

-60 ... +300 °C Клас 2 1) 3 с 0602 0393

Занурювана вимірювальна, 
гнучка, термопара тип K для 
вимірювання температури повітря, 
димових газів

1000 ммØ 3 мм

-40 ... +1000 °C Клас 1 1) 4 с 0602 5693

1) Відповідно до стандарту EN 60584-1, похибка Клас 1 відповідає -40 ... +1000 °C.


