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Технічні дані

Висока точність і стабільність, завдяки колесу 

регулювання з динамічною реакцією 

Особливо потужне світло, завдяки високопродуктивній 

ксеноновій лампі

Функція пам'яті (останнє значення зберігається, якщо 

прилад вимикається)

Високопродуктивний акумулятор мінімум на 2 години 

безперервної роботи, без підключення до мережі 

живлення, у всьому діапазоні вимірюваних частот

Тригерний вхід для синхронізації послідовності спалаху 

(для довготривалих вимірювань)

Корпус має кріплення для штатива

Ручний стробоскоп 
тахометр testo 476

з особливо потужним світлом

об/хв

Ручний стробоскоп-тахометр з високою інтенсивністю 

світла testo 476 використовується, коли необхідно, 

щоб об’єкти, які швидко рухаються, виглядали як при 

повільній зйомці. За допомогою ручного стробоскопа 

ви зможете виміряти та перевірити обертальні  та  

зворотно-поступальні рухи і вібрацію. Він дозволяє 

проводити вимірювання дуже маленьких об’єктів або в 

місцях, до яких немає прямого доступу – і робить це без 

переривання виробничого процесу! Таким чином, testo 

476 оптимально підходить для вимірювання обертів і для 

перевірки компонентів, які рухаються з високою частотою 

обертання.

Високопродуктивна ксенонова лампа спалаху забезпечує 

високу інтенсивність світла, приблизно 1200 люкс. 

Стробоскоп testo 476 має функцію пам’яті, яка зберігає 

останнє виміряне значення, якщо прилад вимикається. 

Для довготривалих вимірювань прилад має тригерний 

вхід.

Високопродуктивний акумулятор забезпечує безперервну 

роботу щонайменше 2 години у всьому діапазоні частот 

обертання.
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Технічні дані та приладдя

testo 476

Ручний стробоскоп-тахометр testo 476 з 
кейсом, зарядним пристроєм та тригерним 
входом

Замовлення № 0563 4760

Загальні технічні дані

Робоча температура 0...+40 °C 

Габарити 240 x 65 x 50 мм 

Вага 415 г

Дисплей РК, 1 рядок, 5 цифр  

Інтенсивність світла  1200 люкс, на відстані прибл. 20 см

Енергія спалаху  до 170 МДж

Тривалість спалаху до 9 мс

Колір світла 6000...6500 K

Живлення Акумулятор

Напруга блока живлення 100...240 В, 50/60 Гц

Тип акумулятора NiMH 

Заряджання акумулятора до 3,5 год

Захист від повної розрядки Так

Захист від перевантаження Так

Збереження заряду Так

Роз'єм для зовн. тригера: 0...5 В; 3,5 мм / 1/8 стандартна вилка; 
Uвих=7,2 В нерегульована

Матеріал корпусу ABS пластик

Час роботи акумулятора >2 год, при 30...12,500 об/хв та 23 °C 
(типово)

Ресурс лампи спалаху 100 млн. спалахів

Тип лампи спалаху Ксенон

Діапазон вимірювань

Похибка

Роздільна здатність

30...12500 об/хв

±0,01% від вим .зн.

1 об/хв

Замовлення №Приладдя

0213 0020

0520 0012

Запасна ксенонова лампа спалаху

ISO сертифікат калібрування, об/хв
Точки калібрування: 500; 1000; 3000 об/хв 

Авторизований дистриб’ютор Testo KG
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