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Підходять для всіх стандартних діаметрів труб             DN 

15 / 25 / 40 / 50

Вимірювання трьох параметрів в одному приладі: 

витрата, температура та робочий тиск

Функція підсумовування (суматор) для розрахунку 

загального споживання 

Прямий контроль стисненого повітря з одночасним 

відображенням трьох виміряних значень на дисплеї 

Ідеальна інтеграція в систему, завдяки двом аналоговим 

виходам 4...20 мА

Найвища точність вимірювань, вбудований в трубу 

вимірювальний елемент дозволяє уникнути помилок при 

проведенні вимірювання 

Простий монтаж, без зайвих витрат коштів

Лічильники стисненого повітря DN 15-50

testo 6451 
testo 6452 
testo 6453 
testo 6454

Для промислових компаній стиснене повітря є важливим 

джерелом енергії, а також джерелом значних фінансових 

витрат. Використовуючи лічильники стисненого повітря 

testo, ви зможете дуже точно виміряти споживання 

стисненого повітря, що дозволить виявити потенціал 

енергозбереження та знизити витрати.

Лічильники стисненого повітря також можна 

застосовувати для впровадження екологічних норм, 

наприклад, відповідно до ISO 50.001 або ISO 14.001.

Іншою сферою застосування є контроль витоків у 

системі стисненого повітря. 

Лічильник стисненого повітря може бути використаний 

для проведення аналізу пікових навантажень для 

того, щоб визначити, чи подається стиснене повітря 

під достатнім тиском. Універсальні лічильники testo 

реєструють не тільки витрату стисненого повітря 

та температуру, але й тиск, усуваючи необхідність 

вимірювати його окремо.

Лічильники стисненого повітря, серії testo 645X 

використовують принцип калориметричного 

вимірювання, усуваючи залежність процесу вимірювань 

від температури та тиску, не викликаючи при цьому  

падіння тиску в системі.

www.testo.kiev.ua

Технічні дані



Лічильники стисненого повітря testo 6451, testo 6452, testo 6453, testo 6454

Технічні дані

testo 6451 testo 6452 testo 6453 testo 6454

Характеристики лічильника

Діаметр DN15  DN25 DN40 DN50

З’єднання Різьбове з’єднання R ½ Різьбове з’єднання R 1 Різьбове з’єднання R 1 ½ Різьбове з’єднання R 2 

Діапазон вимірювання / регулювання потоку

Діапазон вимірювань 4...1250 л/хв
0,3...99,8 м/с 

0,25...75 м³/год

14...3750 л/хв
0,4...103,7 м/с
0,8...225 м³/год

20...6830 л/хв
0,3...81 м/с

1,4...410 м³/год

40...11670 л/хв
0,3...84 м/с

2,5...700 м³/год

Температурний 
коефіцієнт

±0,07 % від вим.зн. 1/K

Похибка ±(2 % від вим.зн. + 0,5 % від шкали) (клас стисненого повітря 1-4-1 (частинки-вологість-масло)
±(6 % від вим.зн. + 0,6 % від шкали) (клас стисненого повітря 3-4-4 (частинки-вологість-масло)

Похибка відтворюваності 0,8 % від вим.зн.+ 0,2 % від шкали

Діапазон індикації 0...1500 л/хв
0...119,8 м/с
0...90 м³/год

0...4500 л/хв
0...124,4 м/с
0...270 м³/год

0...8200 л/хв
0...97,2 м/с

0...492 м³/год

0...14000 л/хв
0...100,8 м/с
0...840 м³/год

Роздільна здатність 1 л/хв; 0,1 м/с; 0,05 м³/год 2 л/хв; 0,1 м/с; 0,1 м³/год 10 л/хв; 0,1 м/с; 0,2 м³/год 10 л/хв; 0,1 м/с; 0,5 м³/год

Аналогова стартова 
точка ASP

0...1000 л/хв
0...79,8 м/с
0...60 м³/год

0...3000 л/хв
0...83 м/с

0...180 м³/год

0...5460 л/хв
0...64,8 м/с

0...327,9 м³/год

0...9330 л/хв
0...67,2 м/с

0...560 м³/год

Аналогова кінцева точка 
AEP

250...1250 л/хв
20...99,8 м/с
15...75 м³/год

750...3750 л/хв
20,7...103,7 м/с
45...225 м³/год

1370...6830 л/хв
16,2...81 м/с

82,1...410 м³/год

2330...11670 л/хв
16,8...84 м/с

140...700 м³/год

Низький рівень потоку 
LFC

1...13 л/хв
0,1...1,1 м/с

0,09...0,8 м³/год

4...40 л/хв
0,1...1,1 м/с

0,3...2,4 м³/год

10...70 л/хв
0,1...0,9 м/с

0,5...4,4 м³/год

30...120 л/хв
0,2...0,8 м/с
2...7 м³/год

Інкрементний діапазон 1 л/хв; 0,1 м/с; 0,01 м³/год 1 л/хв; 0,1 м/с; 0,1 м³/год 1 л/хв; 0,1 м/с; 0,1 м³/год 1 л/хв; 0,1 м/с; 0,1 м³/год

Діапазон вимірювання / регулювання витрати потоку

Діапазон вимірювань 0...100000000 м³

Діапазон відображення 
значень

0...100000000 м³

Діапазон вимірювання / регулювання тиску

Діапазон вимірювань -1...+16 бар

Діапазон індикації -1...+20 бар

Роздільна здатність 0,05 бар

Аналогова стартова 
точка

-1...+12,8 бар

Аналогова кінцева точка 2,2...16 бар

З кроком у 0,01 бар

Діапазон вимірювання / регулювання температури

Діапазон вимірювань -10...+60 °C

Діапазон індикації -24...+74 °C

Роздільна здатність 0,2 °C

Аналогова стартова 
точка

-10...+46 °C

Аналогова кінцева точка +4...+60 °C

З кроком у 0,1 °C

Область застосування

Середовище, що вимір. Стиснене повітря

Температура середовища -10...+60 °C

Мін. тиск розриву 64 бар

Опір тиску 16 бар

Електричні дані

Робоча напруга 18...30 В пост. струму (відповідно до EN 50178 SELV / PELV)

Струм споживання < 80 мА

Клас захисту III.

Захист від
зміни полярності

Так



Лічильники стисненого повітря testo 6451, testo 6452, testo 6453, testo 6454

testo 6451 testo 6452 testo 6453 testo 6454

Виходи

Вихідний сигнал 2 x аналоговий вихідний сигнал 4...20 мА (масштабований)

Макс. навантаження 500 Ом

Захист від короткого 
замикання

Так

Контроль тиску

Похибка відтворюваності ±0,2 % від шкали

Відхилення 
характеристики кривої 

< ±0,5 % від шкали 

Найбільша похибка 
інтервалу

±0,15 % від шкали / 10 K

Найбільша похибка 
нульової точки

±0,25 % від шкали / 10 K

Контроль температури

Похибка ±0,5 °C

Час реакції

Швидкодія 0,1 с (для параметра загасання = 0)

Контроль тиску

Швидкодія 0,05 с

Контроль температури

Динаміка реакції T09 = 0,5 с

Робочі умови

Робоча температура 0...+60 °C

Температура зберігання -20...+85 °C

Макс. допустима 
відносна вологість

 90 % ВВ

Клас захисту IP 65; IP 67

Дозволи / випробування

Електромагнітна 
сумісність

DIN EN 60947-5-9

Вібростійкість DIN EN 68000-2-6 | 5 g (10...2000 Гц)

Механічні дані

Вага 728,5 г 1598,5 г 2262 г 2650,5 г

Матеріали корпусу PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (нержавіюча сталь / 304); 1.4305 (нержавіюча сталь  / 303); 1.5523 (сталь) 
оцинкована; 2.0401 (латунь / CW614N); FKM

Матеріали, що 
контактують з вимір. 
середовищем

1.4301 (нержавіюча сталь / 304); 1.4305 (нержавіюча сталь / 303); FKM; кераміка склопасивізована; PPS GF40; 
Al2O3 (кераміка); акрилат

Дисплей / елементи керування

Дисплей Кольоровий дисплей 1,44 ” з роздільною здатністю 128 x 128

Електричне підключення

Роз’ємне з’єднання 12

43

Підключення
1 - 18...30 В пост. струму (+)

2 - Аналоговий вихід тиску, температури або витрати

4 - Аналоговий вихід тиску, температури або витрати

3 - Заземлення (-) 

коричневий

білий

чорний

синій



Лічильники стисненого повітря testo 6451, testo 6452, testo 6453, testo 6454

Технічні креслення

testo 6451

testo 6452



Лічильники стисненого повітря testo 6451, testo 6452, testo 6453, testo 6454

Технічні креслення

testo 6453

testo 6454



Дані для замовлення

Приладдя

www.testo.kiev.ua

Лічильники стисненого повітря testo 6451, testo 6452, testo 6453, testo 6454

З’єднувальний кабель Замовлення № 0699 3393

Підключення 1 - 18...30 В пост. струму (+)
2 - Аналоговий вихід тиску, температури або витрати (4...20 мА)
4  - Аналоговий вихід тиску, температури або витрати (4...20 мА)
3 - Заземлення (-)

коричневий
білий
чорний
синій

Довжина кабелю       5 метрів

Роз’ємне з’єднання       M12, штекерне з’єднання

Блок живлення (переносний) Замовлення № 0554 1748

Вхід
Вихід

110...240 В зм. струму

24 В пост. струму / 350 мА

Блок живлення (для кріплення на рейці) Замовлення № 0554 1749

Вхід
Вихід

85...264 В зм. струму / 110...300 В пост. струму

24 В пост. струму/ 2,5 A

testo 6451 testo 6452

testo 6453 testo 6454

Лічильник стисненого повітря testo 
6451 для труб діаметром DN15 (½"), 
з аналоговим виходом 4...20 мА та 
вбудованим датчиком тиску *

Лічильник стисненого повітря testo 
6452 для труб діаметром DN25 (1"), 
з аналоговим виходом 4...20 мА та 
вбудованим датчиком тиску *

Лічильник стисненого повітря testo 
6453 для труб діаметром DN40 (1½"), 
з аналоговим виходом 4...20 мА та 
вбудованим датчиком тиску *

* для роботи необхідний з’єднувальний кабель, замовлення № 0699 3393 

Лічильник стисненого повітря testo 
6454 для труб діаметром DN50 (2"), 
з аналоговим виходом 4...20 мА та 
вбудованим датчиком тиску *

Замовлення № 0555 6451 Замовлення № 0555 6452

Замовлення № 0555 6453 Замовлення № 0555 6454

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


