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Bluetooth 5.0 
+ Застосунок

Завантажуйте безкоштовно 
Застосунок testo Smart

Технічні дані

%ВВ °C в.т.

°C °C т.р.

Відносна вологість і температура повітря є важливими 

параметрами для оцінки якості та комфорту повітря в 

приміщенні. Термогігрометр testo 625 стане ідеальним 

вибором для перевірки комфортних умов в приміщенні.

Прилад максимально швидко і точно надасть результати 

вимірювання температури та відносної вологості, 

автоматично розрахує температуру точки роси, 

температуру вологого термометра, виконає усереднення 

значень за часом та точками вимірювання. 

Використання термогігрометра testo 625  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

Просте, швидке та точне вимірювання температури та 

вологості повітря

Розрахунок температури вологого термометру та точки 

роси 

Швидке налаштування, відображення даних у вигляді 

графіків, збереження даних вимірювань у Застосунку 

testo Smart. Використання Застосунку, як другого екрану 

приладу

Звукова сигналізація при перевищенні граничних 

значень

Розрахунок усередненого значення за часом і кількістю 

точок вимірювання

Термогігрометр
testo 625

з передачею виміряних даних 
у мобільний Застосунок testo 
Smart



testo 625

Завантажуйте 
безкоштовно
для Android та iOS

Дані для замовлення / технічні дані / приладдя

testo 625

Термогігрометр testo 625, з передачею 
даних у Застосунок, звуковою сигналізацією, 
включаючи кейс для транспортування, 
заводський протокол калібрування та 
батарейки.

№ замовлення 0563 1625

Загальні технічні дані

Робоча температура Прилад: -20 ... +50 °C 
Зонд: -20 ... +70 °C

Температура 
зберігання

-20 ... +50 °C

Тип батарейок AA 3 шт.

Ресурс батарейок 100 год

Габарити Прилад: 208 x 60 x 28 мм 
Зонд: 12 x 15 мм

Вага 199 г

Клас захисту Прилад: IP40 
Зонд: IP20

Матеріал корпусу Пластик ABS + PC / TPE

Тип сенсору

Ємнісний сенсор вологості від Testo

Діапазон 
вимірювання

0 ... 100 % ВВ

Похибка ±1 цифра 2,5 % ВВ (5 ... 95 % ВВ)

Роздільна здатність 0,1 % ВВ

Температурний сенсор NTC

Діапазон 
вимірювання

-20 ... +60 °C

Похибка ±1 цифра ±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

www.testo.kiev.ua

Приладдя № замовлення

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

0554 0621

Комплект термопаперу (6 рулонів) 0554 0568

ISO сертифікат калібрування вологості, 
точки калібрування 11,3 %ВВ і 75,3 
%ВВ при +25 °C

0520 0006

ISO сертифікат калібрування в точці 
11,3 %ВВ

0520 0013

ISO сертифікат калібрування вологості 
в точці 75,3 %ВВ

0520 0083

DAkkS сертифікат калібрування 
вологості, точки калібрування 
11,3% ВВ і 75,3% ВВ при +25 °C

0520 0206

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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•  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


