Vi måler det.

Differansetrykkmåler
via app til smarttelefon/
nettbrett
testo 510i

Kompakt og profesjonell differansetrykkmåler i Smart ProbehPa

serien utviklet av Testo. Via app blir din smarttelefon/nettbrett et
avansert måleinstrument.

m/s

Måling av gasstrøm, statisk trykk og luftstrøm. Målemeny
for trykkfallstester inkl. alarm. Enkel innstilling og måling av
luftstrøm.
Måledata analyseres effektivt og sendes via en spesialdesignet
app.

Bluetooth
+ App

Magnetfeste sikrer feste og forenkler arbeidsoppgaven.
Plassbesparende, kompakt og enkel å transportere.

testo Smartføler App gratis nedlastning

Differansetrykkmåleren testo 510i benyttes i kombinasjon

måledata avleses på smarttelefon/nettbrett. Brukeren kan

med en smarttelefon/nettbrett og egner seg godt for måling

enkelt og effektivt avlese alle utførte måledata, konfigurere

av gasstrøm og statisk trykk. Den benyttes også ved

luftmengdemålingene hurtig og enkelt i tillegg til å måle

trykkfallstester ved vifter, filter og gassledninger. Dessuten

tids- og punktgjennomsnittsverdiene på en nøyaktig måte.

kan den kompakte føleren benyttes for å bestemme

Appen inneholder også en målemeny for trykkfallstesting

lufthastighet og luftstrøm.

inkl. alarm. Alle måledata kan presenteres i et diagram eller

Ved hjelp av en Testo utviklet app som lastes ned kan alle

i en tabell. Ferdig rapport kan sendes eksternt eller internt
som PDF eller Excelfil.
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Vi måler det.

Tekniske data – tilbehør

testo 510i
testo 510i, differansetrykkmåler som via en
app kan benyttes sammen med smarttelefon/
nettbrett, inkl. slangesett (Ø 4 mm og 5 mm) med
adapter, batterier og kalibreringsprotokoll.
Art.nr. 0560 1510

Sensortype

Trykk

Måleområde

-150 til 150 hPa

Nøyaktighet
±1 siffer

±0.05 hPa (0 til 1 hPa)
±(0.2 hPa + 1.5 % av m.v.) (1 til 150 hPa)

Oppløsning

0.01 hPa

Generelle tekniske data
Kompatibilitet

Trending

Table

Krever mobile enheter med Bluetooth 4.0
Oppbevaringstemperatur

-20 til +60 °C

Drifttemperatur

-20 til +50 °C

Batteritype

3 stk. AAA batterier

Batterilevetid

130 timer

Mål

148 x 36 x 23 mm

Garanti

2 år

Tilbehør

Art.nr..

testo Smart veske (ventilasjonssystem) oppbevaring og transport av testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i,
testo 805i og testo 905i, mål 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-kalibreringssertifikat for trykk. Kalibreringspunkter: 25, 100, 250, 500 Pa

0520 0005
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Vi forbeholder oss retten til endringer, inkludert tekniske endringer uten varsel.

Basic View

List

App for SmartProbe-serien
Appen forvandler din smarttelefon/nettbrett til et
avansert måleinstrument for testo 510i.
Den benyttes både for å styre måleoppgavene og
å avlese verdiene på din smarttelefon/nettbrett.
Dette skjer via en Bluetooth løsning – uavhengig av
målested.
Appen er velegnet for å lage målerapporter, legge
inn bilder og kommentere verdiene. Ferdig rapport
sendes interne og eksterne kunder via e-post.
Finnes for iOS og Android.

Krever iOS 8.3 eller senere /
Android 4.3 eller senere

