testo 174H

Rejestrator temperatury i wilgotności
do wygodnej kontroli warunków otoczenia

Pomiar temperatury i wilgotności z rejestratorem testo 174H

• Długotrwała stabilność sensora
wilgotności
• Bezpieczeństwo danych
przy rozładowanej baterii
• Duża pojemność pamięci
• Wskazanie bieżącej wartości
temp. i wilg. na wyświetlaczu
• Szeroki zakres pomiarowy
• Kompaktowy i wytrzymały
• Alarm optyczny
• Szybki transfer danych do
komputera przez interfejs USB

Rozmiar rzeczywisty

Rejestrator testo 174H, 2-kanały wewn., uchwyt ścienny,
baterie litowe (2 x CR 2032) i protokół kalibracyjny

Rejestrator testo 174H monitoruje warunki
otoczenia, np. w magazynach, biurach i w
sektorach produkcyjnych

Treść może ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.

Nr katalogowy 0572 6560

Zestaw testo 174H

0981 3764 /Süd/XX/Q/03.2010

rejestrator testo 174H,
2-kanały wewn., interfejs USB
do programowania
i odczytywania danych
z rejestratora,uchwyt ścienny,
bateria litowa (2 x CR 2032),
protokół kalibracyjny *
Nr katalogowy 0572 0566
*pobierz bezpłatne oprogramowanie z: www.testo.com.pl
lub zamów osobne CD z oprogramowaniem.

Dane techniczne
Typ sondy

NTC, pojemnościowy czujnik wilgotności

Zakres pomiarowy

0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C

Dokładność:

±3 % wilg.wzg. (2 %... 98%w wilg.wzg.
±1 cyfra +0.03 % wilg.wzg./K
±0.5 °C (-20... +70 °C)

Rozdzielczość

0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C

Temperatura pracy

-20... +70 °C

Temperatura składowania

-40... +70 °C

Typ baterii

2 x 3 Vl (2 x CR 2032 litowa),
wymienna przez użytkownika

Żywotność baterii

1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C)

Klasa zabezpieczenia

IP20

Krok pomiarowy

1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)

Pamięć

16,000 odczytów

Oprogramowanie

Kompatybilne z Windows XP, Vista, Win7
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Akcesoria
Nr katalogowy
Interfejs USB do programowania i
odczytywania danych z rejestratora testo 174T
i 174H

0572 0500

Oprogramowanie ComSoft na CD*
0572 0580

Bateria litowa CR 2032 (2 szt. do rejestratora)
Certyfikat kalibracyjny ISO/wilgotność, punkty
kalibracyjne 11,3%, 50,0%, 75,3% (wilg.wzg.)
przy +25°C/+77°C

0515 0028

0520 0176

Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura,
punkty kalibracyjne -18°C, 0°C, +60°C
0520 0151

* Pobranie bezpłatnego oprogramowania ze strony internetowej wymaga
rejestracj. Jeżeli nie chcecie Państwo rejestrować się na stronie testo,
prosimy zamówić płytę.

