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Bluetooth 5.0 
+ Застосунок

Завантажуйте безкоштовно 
Застосунок testo Smart

Технічні дані
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Дифманометри testo 512-1 та testo 512-2 

застосовуються для швидкого, простого та 

високоточного вимірювання диференціального тиску. 

Один від одного, вони, насамперед, відрізняються 

діапазоном вимірювання: testo 512-1 має діапазон до 

200 гПа, а testo 512-2 – до 2000 гПа. 

У щоденній роботі вони мають переконливу перевагу, 

завдяки гнучкості та широкій сфері застосування. 

Завдяки дифманометру testo 512-1, ви однаково легко 

та точно зможете перевірити тиск газу на пальниках, 

перевірити роботу фільтрів у системах ОВК та провести  

вимірювання з трубкою Піто у вентиляційному каналі.

Висока точність вимірювань testo 512-1 та testo 

512-2  досягається, завдяки сенсору дифтиску, на 

який не впливає положення приладу. Використання 

дифманометрів testo 512  разом із Застосунком testo 

Smart має наступні переваги:

- Налаштування вимірювального приладу

- Відображення виміряних даних у вигляді списку,    

  таблиці чи графіку

- Збереження даних вимірювань

- Керування замовниками та місцями вимірювання

- Створення звітів за місцем вимірів

- Надсилання звітів електронною поштою

testo 512-1 з високоточним сенсором тиску до 200 

гПa для перевірки фільтрів та вимірювань з трубкою 

Піто в вентиляційних каналах, а також автоматичним 

розрахунком об'ємної витрати в приладі або Застосунку

testo 512-2 з діапазоном вимірювання до 2000 гПa

Зручне налаштування параметрів вимірювань в 

Застосунку з побудовою графіків, зберіганням даних 

вимірювань чи використання смартфону як другого 

дисплею

Звукова сигналізація при перевищенні граничних 

значень

Зручність, завдяки компактному дизайну і довговічність, 

завдяки міцному корпусу

Дифманометри 
testo 512

з передачею виміряних даних 
у мобільний Застосунок testo 
Smart



testo 512

Застосунок testo Smart

•  Просто і швидко: Меню вимірювання для багатьох 
програм забезпечують оптимальну підтримку в 
налаштуванні та проведенні вимірювань

•  Графічне подання виміряних значень для 
швидкого тлумачення результатів

•  Створюйте цифрові звіти про вимірювання, 
включно з фотографіями у форматі файлів PDF/
CSV, на місці вимірювання та надсилайте їх 
електронною поштою

Завантажуйте 
безкоштовно
для Android та iOS

Tехнічні дані

testo 512-1 (0 ... 200 гПа) testo 512-2 (0 ... 2000 гПа)

Дифманометр testo 512-1, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою сигналізацією, 
включаючи кейс для транспортування, 
силіконовий шланг, заводський протокол 
калібрування та батарейки.

Дифманометр testo 512-2, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою сигналізацією, 
включаючи кейс для транспортування, 
силіконовий шланг, заводський протокол 
калібрування та батарейки.

№ замовлення 0563 1512 № замовлення 0563 2512

testo 512-1 testo 512-2

Сенсор диференційного тиску

Діапазон вимірювання 0 ... +200 гПа 0 ... +2000 гПа

Похибка ±1 цифра ±(0,3 Пa + 1% від вим. зн.) ±1 цифра (0 ... 25 гПa)
±(0,1 гПа + 1,5% від вим. зн.) ±1 цифра (25,001... 200 

гПa)

0,5 % від діап. вимір.

Роздільна здатність 0,001 гПa (0 ... +2 гПa) 
0,01 гПa (2,01 ... +20 гПa) 
0,1 гПa (20,1 ... +200 гПa)

1 гПa

Загальні технічні дані

Робоча температура -20 ... +50 °C

Температура зберігання -20 ... +50 °C

Тип батарейок AA, 3 шт.

Ресурс батарейок 120 год

Габарити 146 x 60 x 28 мм

Вага 190 г 191 г

Клас захисту IP40

Матеріал корпусу Пластик ABS + PC / TPE

Дані для замовлення / технічні дані / приладдя
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Приладдя № замовлення

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

Комплект термопаперу (6 рулонів) 0554 0568

DAkkS сертифікат калібрування по тиску, дифтиску та надлишковому тиску; 11 точок рівномірно розподілених 
по діапазону вимірювання

0520 0215

ISO сертифікат калібрування  по тиску, похибка 0,1 ... 0,6 (% від діап. вимір.), 5 точок рівномірно розподілених 
по діапазону вимірювання

0520 0025

Матриця для усереднення швидкості повітряного потоку № замовлення

Матриця швидкості з телескопічної 
рукояткою з круглим шарніром, довжина 
1,8 м, з’єднувальний шланг 2 x 2 м, 
липучка для кріплення приладу

З’єднувальний шланг (№ замовлення 0554 0440 або 0554 0453) 

Трубки Піто № замовлення

Трубка Піто, довжина 350 мм, Ø 7 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості повітря 0635 2045

Трубка Піто, довжина 500 мм, Ø 7 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості повітря 0635 2145

Трубка Піто, довжина 1000 мм, Ø 7 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості повітря 0635 2345

Приладдя

Авторизований дистриб’ютор Testo SE & Co. 
KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Іллєнка 83д, оф.403, Київ, 04119 тел.: 044 
501-40-10, 501-40-44
095-111-80-10
info@testo.kiev.ua
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