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Технічні дані

Легке керування однією рукою

Вимірювання обертів, швидкості та довжини

Зберігання середнього, максимального, мінімального, а 

також останнього виміряного значення

Відстань вимірювання до 600 мм (оптичне вимірювання)

Попередження про низький заряд батарейок

Міцне виконання та захисний чохол SoftCase

Тахометр testo 470

для контактних та 
безконтактних вимірювань

об/хв

Тахометр testo 470, яким можна керувати однією 

рукою, пропонує оптимальне поєднання оптичного та 

механічного вимірювання обертів. Після підключення 

адаптера для контактних вимірювань або диска 

швидкості, оптичне вимірювання стає механічним. Це 

дозволяє додатково вимірювати швидкість і довжину. 

Для оптичних вимірювань прикріпіть світловідбиваючу 

наліпку (необов’язково) до об’єкта вимірювання та 

наведіть цілевказівник на відбивний маркер. Відстань 

до об'єкта вимірювання може складати до 600 мм. Testo 

470 зберігає мінімальне, максимальне, середнє, а також 

останнє виміряне значення. Чохол SoftCase, що входить 

до комплекту поставки, захистить прилад від ударів та 

забезпечить тривалий термін експлуатації тахометра.
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  0,1 м 6“ 12“

 м/хв 0,1-1999 0,1-1524 0,4-609,6 
 м/с 0,1-33,3 0,1-25,4 0.1-10,16 
 м 0-99999 0-99999 0-99999

Технічні дані та приладдя

testo 470 

Тахометр testo 470 з чохлом SoftCase, кейсом, 
адаптер для контактних вимірювань, диски 0,1 
м та 6“, світловідбиваючі наліпки та батарейки

Замовлення № 0563 0470

Загальні технічні дані

Робоча температура 0...+50 °C

Температура зберігання -20...+70 °C 

Тип батарейок AA, 2 шт.

Ресурс батарейок 40 год

Дисплей 5-сегментний РК-дисплей, 1 рядок

Габарити 175 x 60 x 28 мм

Вага 190 г

Одиниці вимірювання об/хв, м/хв, фут/хв, дюйм/хв, м, фут, дюйм

Механічний допуск для вимірювань за допомогою диска 
становить 0,2 %, точність вимірювання залежить від 
застосування, наприклад, прикладеного тиску, кута тощо.

Замовлення №Приладдя

0554 0493Світловідбиваючі наліпки (5 шт., кожна довжиною 150 мм)

0554 4755

0554 4754

0554 4751

0554 4752

0554 4756

0520 0012

0520 0022

Вимірювальний диск 12“

Вимірювальний диск 6“

Вимірювальний диск 0,1 м

Адаптер для контактних вимірювань

Насадка з конусом

ISO сертифікат калібрування, оптичне та контактне вимірювання, об/хв. 
Точки калібрування: 500; 1000; 3000 об/хв 

ISO сертифікат калібрування, оптичне вимірювання, об/хв. 
Точки калібрування: 10; 100; 1000; 10000; 99500 об/хв

ISO сертифікат калібрування, об/хв. 
Точки калібрування вільно обираються з діапазону 10...99500 об/хв

DAkkS сертифікат калібрування, оптичне вимірювання, об/хв. 
3 точки калібрування: 500; 1000; 3000 об/хв

Технічні дані

Оптичне вимірювання

Діапазон вимірювань 1...99999 об/хв

0,1...19999 об/хв

Похибка ±0,02% від вим. зн.

±0,2% від вим. зн.

Роздільна здатність

Контактне вимірювання

Діапазон вимірювань

Похибка

0,01 об/хв (1...99,99 об/хв)
0,1 об/хв (100...999,9 об/хв)
1 об/хв (1000...99999 об/хв)

0520 0114

0520 0422

Технічні дані для дисків

Авторизований дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


