
www.testo.kiev.ua

Технічні дані
Смарт комплект Пошук 
плісняви

Превентивне визначення місць з ризиком утворення 

цвілі з Додатком testo Smart  Probes

Окреслення меж вимірювальної плями лазерним 

маркером

Відображення ступеню ризику утворення цвілі у вигляді 

кольорів світлофору

Аналіз та відправлення виміряних даних, включаючи 

фотографії об’єкту, з Додатком testo Smart Probes 

Смарт комплект Пошук плісняви

термогігрометр testo 605i 
пірометр testo 805i 
з боксом для транспортування

Комплект Смарт зондів Пошук плісняви, у поєднанні з 

безкоштовним Додатком testo Smart Probes, ідеально 

підходить для превентивного визначення місць з 

ризиком утворення цвілі. Цей компактний і зручний у 

транспортуванні комплект містить термогігрометр testo 

605i та пірометр testo 805i для вимірювання температури 

та відносної вологості повітря, а також температури 

поверхні. Тому він ідеально підходить для швидкої 

ідентифікації місць з підвищеною вологістю. Результати 

вимірювань візуалізуються у вигляді кольорів світлофору і 

в подальшому можуть бути збережені у форматі PDF, CSV 

або файлу Excel, та відправлені електронною поштою. Для 

кращої візуалізації до звіту додаються фотографії ділянки 

з ризиком виникнення цвілі. 
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Завантажуйте безкоштовно  
Додаток testo Smart Probes 
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Смарт комплект Пошук плісняви
testo 605i, testo 805i та кейс для транспортування

Технічні дані та приладдя

Смарт комплект 
Пошук плісняви
Комплект Смарт зондів Пошук 
плісняви. Складається з: testo 605i, 
testo 805i, кейсу для транспортування, 
батарейок та заводських протоколів 
калібрування

Замовлення № 0563 0005 10

testo 605i testo 805i
Тип сенсору Ємнісний Інфрачервоний

Діапазон вимірювань 0...100 %ВВ -30...+250 °C
Похибка 
±1 цифра

±3 %ВВ (10...35 %ВВ, 65...90 %ВВ)
±2 %ВВ (35...65 %ВВ)
±5 %ВВ (в решті діапазону) (при +25 °C)

±1,5 °C або ±1,5% від вим. зн. (0...+250 °C) 
±2 °C (-20...-0,1 °C) 
±2,5 °C (-30...-20,1 °C)

Роздільна здатність 0,1 %ВВ ≤0,1 °C
Тип сенсору Температура (NTC)

Діапазон вимірювань -20...+60 °C
Похибка 
±1 цифра

±0,8 °C (-20...0 °C) 
±0,5 °C (0...+60 °C)

Роздільна здатність ≤0,1 °C
Сумісність операційна система iOS 8.3 / Android 4.3 або новіша

мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0
Дальність дії 
Bluetooth®

до 100 м до 15 м

Темпер. зберігання -20...+60 °C -20...+60 °C
Робоча температура -20...+50 °C -10...+50 °C
Батарейки 3 х батарейки AAA 3 х батарейки AAA
Ресурс батарейок 150 год 30 год
Габарити 218 x 30 x 25 мм 140 x 36 x 25 мм

73 мм робоча довжина зонда
Оптика 10:1
Лазерний маркер дифракційна оптика (лазерне коло)
Коефіцієнт емісії 0,1...1 (регулюється)

Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон або 
планшет на дисплей для відображення 
виміряних даних та засіб керування Смарт 
зондами. Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток і 
відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них 
та відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.

Приладдя Замовл. №

ISO сертифікат калібрування по вологості, точка калібрування 75,3 %ВВ при +25 °C 0520 0096
ISO сертифікат калібрування по вологості, точки калібрування 11,3 %ВВ та 75,3 %ВВ при +25 °C 0520 0006
ISO сертифікат калібрування по температурі, пірометр, точки калібрування: +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002


