Порівняння дев’яти
моделей пірометрів

Вимірювання точні
настільки, наскільки це
вам потрібно.
Виберіть ваш пірометр Testo для безконтактного вимірювання температури.

www.testo.kiev.ua

testo 810, testo 830, testo 835, testo 845

Порівняння інфрачервоних пірометрів
для промисловості

testo 810
Діапазон вимірювань

testo 830-T1

Інфрачервоний: -30 ... +300 °C

Підключення
зовнішнього зонду
Маркер цілі
Оптика

–

-50 ... +500 °C

Лазер 1 точка

Лазер 2 точки

6:1

10:1

30:1

testo 835-H1

testo 835-T2

testo 845

testo 845 вологість

Інфрачервоний: -30 ... +600 °C

Інфрачервоний:
-10 ... +1500 °C

Інфрачервоний: -35 ... +950 °C

-50 ... +600 °C

-50 ... +1000 °C

-35 ... +950 °C

Маркер цілі
Оптика
Коефіцієнт емісії
Вимірювання вологості на поверхні

12:1
Регулюється

testo 835-T1

Підключення
зовнішнього зонду

testo 830-T4

Інфрачервоний: -30 ... +400 °C

Коефіцієнт емісії

Діапазон вимірювань

testo 830-T2

–

Лазер 4 точки

Лазер у вигляді перехрестя

50:1

75:1

Регулюється
+ автоматичне визначення*

Регулюється



* Тільки при застосуванні контактного зонду температури поверхні.

–

–



testo 810, testo 830, testo 835, testo 845

Оберіть ваш прилад
Порівняння діаметрів вимірюваного кола та лазерних маркерів цілі.
Принцип вимірювань інфрачервоних пірометрів засновано

Якщо подивитися на діаграму порівняння розмірів

на дистанційному вимірюванні температури в області,

вимірюваного кола, то можна одразу виділити 3 групи

яка обмежується діаметром вимірюваного кола. В

пірометрів :

залежності від характеристик оптики, яка застосовується

- пірометри з одним лазерним маркером в центрі кола

в пірометрах testo, розрізняється діаметр кола при
вимірюваннях з однакової відстані.

(testo 810 та testo 830-Т1)
- пірометри з двома лазерним маркерами по краях кола
(testo 830-Т2 та testo 830-Т4)

Розмір діаметру кола надзвичайно важливий, оскільки
пірометр не вимірює в одній точці, на яку вказує лазерний

- пірометри з чотирма лазерним маркерами (testo 835
та testo 845).

промінь. Пірометр показує усереднене значення
температури області, що обмежена вимірюваним колом.

Пірометр testo 845 оснащено оптикою, яку можна

Тому, чим менший діаметр кола, тим точніше вимірювання,

перемикати на вимірювання з малої або великої відстані,

тим сильніше оптика та дорожче прилад.

забезпечуючи мінімальний діаметр кола для даної відстані.
Крім того, testo 845 з модулем вологості та testo 835H1 мають можливість дистанційно вимірювати відносну
вологість в приміщеннях і безконтактно знаходити вологі
місця.

Діаметр вимірюваного кола
(поверхня, на якій вимірюється
середня температура)
Маркер цілі
(лазерний вказівник цілі)
Діаметри кола наведено для відстані
2,5 метра, та зменшено в 10 разів.

6:1

10:1

12:1

30:1

50:1

75:1

testo 810

testo 830-T1

testo 830-T2

testo 830-T4

testo 835-T1
testo 835-T2
testo 835-H1

testo 845

testo 810, testo 830, testo 835, testo 845

Оберіть ваш
безконтактний пірометр

Дані для замовлення*

№ замовлення

testo 810 інфрачервоний пірометр з функцією вимірювання температури повітря, 1 лазерний вказівник цілі, в
комплекті з захисною кришкою, чохлом, батарейками та протоколом калібрування

0560 0810

testo 830-T1 інфрачервоний пірометр, 1 лазерний вказівник цілі, оптика 10:1, введення граничних значень,
сигнал при перевищенні граничних значень, з батарейкою та протоколом калібрування

0560 8311

testo 830-T2 інфрачервоний пірометр, 2 лазерних вказівника цілі, оптика 12:1, сигнал при перевищенні граничних
значень, підключення зовнішнього зонду температури, з батарейкою та протоколом калібрування

0560 8312

testo 830-T4 інфрачервоний пірометр, 2 лазерних вказівника цілі, оптика 30:1, сигнал при перевищенні граничних
значень, підключення зовнішнього зонду температури, з батарейкою та протоколом калібрування

0560 8314

testo 835-T1 інфрачервоний пірометр, 4 лазерних вказівника цілі, з вбудованою пам’яттю, обробкою даних за допомогою безкоштовної програми для ПК, з батарейками та протоколом калібрування

0560 8351

testo 835-T2 інфрачервоний пірометр, 4 лазерних вказівника цілі, з вбудованою пам’яттю, обробкою даних за допомогою безкоштовної програми для ПК, з батарейками та протоколом калібрування

0560 8352

testo 835-H1 інфрачервоний пірометр з вимірюванням вологості, 4 лазерних вказівника цілі, з вбудованою пам’яттю, обробкою даних за допомогою безкоштовної програми для ПК, з батарейками та протоколом калібрування

0560 8353

testo 845 інфрачервоний пірометр, перехресний лазерний маркер, оптика, що перемикається на близьку та далеку відстань, пам’ять та програма для ПК, USB кабель, кейс з алюмінію, батарейки та протокол калібрування

0563 8450

testo 845 інфрачервоний пірометр з вимірюванням вологості, перехресний лазерний маркер, оптика, що перемикається на близьку та далеку відстань, пам’ять та програма для ПК, USB кабель, кейс, батарейки та протокол
калібрування

0563 8451

Надшвидкий зонд для вимірювання температури на нерівних поверхнях з діапазоном вимірювань до +500 °C, термопара Tип K з кабелем

0602 0393

Підлягає зміні без повідомлення.

* Докладніше всі приладі описані: www.testo.kiev.ua -> Пірометри
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