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testo 435, kapalı mahallerde havayı analiz etme
imkanı sağlar. Bu, bir yandan insanların çalışma
ortamlarındaki rahatlığın ve mutluluğun bir
göstergesi, öte yandan da depolama ve üretim
işlemlerinde önemli ve belirleyici bir faktördür.

Bunun yanında, iç hava kalitesi, havalandırma
sisteminin optimum enerji verimi ile çalışıp
çalışmadığını; çalışmıyorsa, testo 435 yardımıyla,
ayarlanması gerektiğini belirten kritik bir
değişkendir.

Havalandırma Değişkenleri

İç hava kalitesinin değerlendirilmesi için gerekli
parametreler olan CO2, bağıl nem ve oda
sıcaklığı ölçülebilmektedir. Bunun yanında
mutlak basınç, hava hız/debisi, ışık şiddeti ve
yüzey sıcaklığı da ölçülebilmektedir.

Yeni iç hava kalitesi probu, kapalı mekanda hava
kalitesini değerlendirmek için CO2, nem ve oda
sıcaklığı parametrelerini ölçer. Mutlak basınç
ölçümü de mevcuttur.

İnsanlar ortamdaki hava akımına karşı duyarlıdır.
Ortamdaki hava akış hızının amaca yönelik
değerlendirilmesi türbülans probu ile
mümkündür.

Kötü aydınlatma çalışma kalitesini etkiler. Yeni ışık
şiddeti ölçen prob ile çalışma koşullarındaki ışık
şiddetini kaydedebilir ve değerlendirme
yapabilirsiniz.

Esnek bantlı yüzey probu ile yüzey sıcaklıkları
ölçülebilir. Esnek bantlı prob birkaç saniye içinde

yüzey sıcaklığını tayin eder.

Yeni termal problarda, kanallarda sıcaklık ve nem
ölçümleri tek bir probta toplanmıştır. Böylelikle
akış hızı, hacimsel debi, hava sıcaklığı ve nemi
tek bir prob ile ölçülebilir.

600 mm çaplı pervane prob menfez, kanal çıkışı
gibi yerlerde idealdir. Kanal içi ölçümler de,
0.6...40m/s gibi geniş bir ölçüm aralığına sahip
16 mm çaplı pervane prob ile yapılabilmektedir.
Pitot tüp ile ölçüm ise yüksek hava hızı olan veya
kirli hava içeren yerlerde ölçüm için idealdir. 435a
3 ve 435a4 cihazları içinde pitot tüple ölçüm
alınması amaçlı 25hPa’lık entegre fark basınç
sensörü bulunmaktadır.

Hacimsel akışı ölçmek için kullanılan termal
problar, pervane problar ve pitot tüpler gibi bütün
ölçüm olanakları mevcuttur.

Her türlü uygulama için doğru prob



Klasik kablolu ölçümün yanı sıra, (açık alanda)
20 m’ye kadar kablosuz radyo frekanslı probla
ölçüm yapılabilmektedir. Böylelikle kabloya
verilebilecek zarar veya kullanımı
engelleyebilecek durumlar ortadan kalkmış
olmaktadır. Testo 435 ile maksimum 3 kablosuz
proba kadar ölçüm yapılabilir ve bu ölçümler
görüntülenebilir. Kablosuz problarla sıcaklık ve
(modele göre) nem ölçümü yapılabilir. Opsiyonel
radyo modülü istendiği zaman kolayca takılabilir.

Kablosuz (RF) probları ile çok yönlülük



Testo 435, “kullanıcı ile dost” menüleri ile kolayca
kullanılabilir. Farklı mekanlardaki ölçümler için,
testo 435c2/c4 ölçülen değerleri, ölçülen yere
göre gruplandırma avantajına sahiptir.
Havalandırma kanalı ve iç hava kalitesi ölçüm
uygulamaları için, cihaz, farklı kullanım profiline
göre ayarlanabilir.

Kanal Ölçümü Kullanıcı Profili:
Kanal ölçümündeki zaman ve adede göre,
ortalama değer ve kesit bilgisi gibi önemli
özellikler fonksiyon tuşu ile girilir. Herhangi bir
kesit bilgisi (daire, dikdörtgen alan) mekana göre
ayarlanabilir. 5 tane tanımlanmış kesit bilgisi
cihaza standart olarak girilmiştir ve bu kesitlere
fonksiyon tuşu ile ulaşılabilir.

Daha fazla konfor

Ölçüm cihazının güvenirliği önemli bir
faktördür. Testo 435, IP 54 koruma sınıfı ile
dayanıklı ve güvenilir bir cihazdır. Cihazın
yapımında kullanılan maddenin darbe ve
sarsıntılara karşı koruma özelliği vardır. Geniş
aydınlatmalı ekran, iyi bir koruma sağlamak
için gövdeye gömülü tasarlanmıştır. Cihaz ile
birlikte verilen taşıma askısı rahat ve güvenli
taşıma imkanı sağlar. Cihazın arkasındaki
mıknatıslar, ölçüm yapılan yerde cihazın
güvenli bir şekilde tutunmasını sağlar.

Dayanıklı cihaz konsepti

İç Hava Kalitesi Kullanıcı Profili:
İç hava kalitesi ölçümlerinin en önemli özelliği
uzun zamanlı olmasıdır. Ölçüm programının
çalıştırılması ve değişken seçimi, fonksiyon tuşu
ile kolaylıkla sağlanır.



testo 435 ölçüm sonuçlarını istenirse uygun
bilgisayar yazılımı ile bilgisayara aktarılabilir veya
sahada testo yazıcı kullanarak raporlandırılabilir.

Bilgisayar ölçüm raporları firmayı, kanaldan
alınan ölçümleri, uzun süreli ölçümleri ve
türbülans derecesini gösterebilir. Firma logosu
forma eklenebilir. Testo 435c2/c4 bilgisayara veri
aktarmak için gerekli olan yazılımı ile birlikte
gelmektedir. Anlık ölçümler veya sürekli ölçümler
(10.000 okuma) cihaz hafızasında kaydedilir ve
daha sonra tablo veya grafik formatında
bilgisayar yazılımından izlenebilir.

testo 435 bilgileri sahada infrared arayüz
kullanılarak kablosuz iletişimle testo yazıcıya
aktarılabilir. Ölçüm değerleri zaman ve tarih
bilgileri ile yazdırılabilir.

testo 435c1/c3 ile, 1 dakika ile 24 saat arasında
ayarlanabilen zaman aralıklarıyla testo yazıcı

Raporlama sayesinde tam güven

sayesinde periyodik olarak çıktı alınabilir. Bu
sayede, testo 435c1/c3 ile cihaz hafızasına gerek
duyulmadan veriler belgelenmiş olur.

testo 435’in ortak ürün avantajları

� ÇOK SAYIDA PROB ALTERNATİFİ:

� KULLANICI PROFİLİ SEÇENEKLERİ İLE KOLAY KULLANIM

� TESTO YAZICI İLE RAPORLAMA

c iç hava kalitesi CO2, hava sıcaklığı, iç hava nem ve mutlak basınç
değerlendirmesi için iç hava kalitesi probu

c Dahili sıcaklık ve nem ölçümü özellikli termal prob

c Pervane ve ısınan tel (hot wire) problar

c Sıcaklık için kablosuz problar

Modellerin farklı ürün avantajları

� DAHİLİ FARK BASINÇ ÖLÇÜMÜ (435[3/[4)

c debi ölçümü için

c filtreleri izlemek için

� GELİŞTİRİLMİŞ CİHAZ ÖZELLİĞİ (435[2/[4)

c 10,000 okuma

c Ölçülen verilerin analizi, arşivlenmesi ve dökümantasyonu için PC
yazılım

c Kablosuz ve ya kablolu problar ile nem ölçümü

c Işık şiddeti prob bağlantısı imkanı

c Konfor seviyesi probu bağlantısı imkanı

testo 435[1testo 435[1

testo 435c1, klima, havalandırma ve
iç hava kalitesi için kombine ölçüm
cihazı, bataryası ve kalibrasyon
protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 4351 Ürün kodu 0563 4352 Ürün kodu 0560 4353 Ürün kodu 0563 4354

testo 435[2

GELİŞTİRİLMİŞ CİHAZ ÖZELLİĞİ

testo 435c2, klima, havalandırma iç
hava kalitesi için okuma hafızası
içeren kombine ölçüm cihazı, PC
yazılım, USB veri transfer kablosu,
bataryası ve kalibrasyon protokolü ile
birlikte

testo 435[3

DAHİLİ FARK BASINÇ ÖLÇÜMÜ

testo 435c3, klima, havalandırma ve
iç hava kalitesi için dahili fark basınç
ölçümü içeren kombine ölçüm cihazı,
bataryası ve kalibrasyon protokolü ile
birlikte

testo 435[4

DAHİLİ FARK BASINÇ ÖLÇÜMÜ

GELİŞTİRİLMİŞ CİHAZ ÖZELLİĞİ

testo 435c4, klima, havalandırma ve
iç hava kalitesi için dahili fark basınç
ölçümü ve okuma hafızası içeren
kombine ölçüm cihazı, PC yazılım,
USB veri transfer kablosu, bataryası
ve kalibrasyon protokolü ile birlikte



Ölçüm aralığı HassasiyetÖrnek resimDebi probu Ürün kodu

Pervane tip teleskobik kanal içi hız probu,
Lmaks.890 mm, Ø:16 mm

0635 9535+0.6 ...+40
m/sn

±(0.2 m/sn +1.5% ölç.de.)

Pervane tip teleskobik kanal çıkış hız probu,
Lmaks.910 mm, Ø:60 mm

0635 9335+0.25 ...+20
m/sn

±(0.1 m/sn +1.5% ölç.de.)

Teleskopik hız ve sıcaklık probu,
Lmaks:820 mm, Ø:7,5 mm (prob başı)

0635 10250 ... +20 m/sn ±(0.03 m/sn +5% ölç.de.)

Problar

115 mm 50 mm

Ø 4 mmØ 5 mm

115 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

350 mm Ø 7 mm

500 mm Ø 7 mm

1000 mm Ø 7 mm

Ölçüm aralığı HassasiyetÖrnek resimÇok amaçlı problar
435@1/@2/@3/@4

435@2/@4

435@3/@4

Ürün kodu

İç hava kalitesi probu, CO2, nem, sıcaklık ve
mutlak basınç tayini için

0632 15350 ... +50 °C
0 ... +100 %RH
0 ... +10000 ppm CO2
+600 ... +1150 hPa

±0.3 °C
±2 %RH (+2 ...+98 %RH)
±(50 ppm CO2 ±2% ölç.de.) (0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% ölç.de.) (+5001 ... +10000 ppm CO2)
±5 hPa

Nem ve sıcaklık ölçümü yapan termal hız
probu, Lmaks.745 mm, Ø:12 mm

0635 1535N20 ...+70 °C
0 ... +100 %RH
0 ... +20 m/sn

±0.3 °C
±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±(0.03 m/sn +4% ölç.de.)

Ölçüm aralığı HassasiyetÖrnek resimİç hava kalitesi probları Ürün kodu

DIN 1946 Bölüm 2 standartına uygun
türbülans seviyesi ölçüm probu, teleskobik

0628 01090 ... +50 °C
0 ... +5 m/s

±0.3 °C
±(0.03 m/s +4% ölç.de.)

Işık şiddeti ölçüm probu
0635 0545DIN 5032, Bölüm 6’ya göre hassasiyet:

f1 = 6% = V(Lamda) ayarı
f2 = 5% = dalgalı salınım (cos eğrisi gibi)

Ø 12 mm

Ölçüm aralığı HassasiyetÖrnek resimNem probları Ürün kodu

Nem/sıcaklık probu
0636 9735N20 ... +70 °C

0 ... +100
%RH

±0.3 °C
±2 %RH (+2 ... +98 %RH)

Ölçüm aralığı HassasiyetÖrnek resimMutlak basınç probu Ürün kodu

Mutlak basınç probu 2000 hPa 0638 18350 ... +2000
hPa

±5 hPa

Çalışma sıcaklığıÖrnek resimPrandtl's Pitot tüpleri Ürün kodu

Basınç problarıyla bağlantılı olarak hız ölçen,
paslanmaz çelik pitot tüp, 350 mm

0635 21450 ...+600 °C

Basınç problarıyla bağlantılı olarak hız ölçen,
paslanmaz çelik pitot tüp, 500 mm

0635 20450 ... +600 °C

Basınç problarıyla bağlantılı olarak hız ölçen,
paslanmaz çelik pitot tüp, 1000 mm

0635 23450 ... +600 °C

Ölçüm aralığı Hassasiyet t99Örnek resimHava probları Ürün kodu

Etkin, dayanıklı NTC hava probu
0613 171260 snN50 ... +150 °C ±0.5% ölç.de. (+100 ... +150 °C)

±0.2 °C (N25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (kalan aralık için)

Pürüzlü yüzeyler için esnek termokupıl bantlı
sıcaklık probu ölçüm aralığı kısa süre için
+500°C, T/C K tipi

0602 03933 snN60 ... +300 °C Sınıf 2

Değiştirilebilir başlıklı yüzey tipi boru sıcaklık
probu, ölçüm aralığı kısa süre için, +280°C,
T/C K tipi

0602 45925 snN60 ... +130 °C Sınıf 2

Kıskaç tipi sıcaklık probu, boru çapı 15 N25
mm (maks. 1"), ölçüm aralığı kısa süre için
+130°C

0602 46925 snN50 to ...100 °C Sınıf 2

Ölçüm aralığı Hassasiyet t99Örnek resimYüzey probları Ürün kodu

114 mm 50 mm

Ø 3.7 mmØ 5 mm

Ölçüm aralığı Hassasiyet t99Örnek resimDaldırma/batırma probları Ürün kodu

Su geçirmez daldırma/batırma probu, T/C
K tipi

0602 12937 snN60 ... +400 °C Sınıf 2

*



Ölçüm cihazının kablosuz radyo modülü

Opsiyon: Kablosuz (RF)

Teknik bilgi

435@2/@4

Ölçüm aralığı HassasiyetYüzey ölçümleri için prob başı ile birlikte kablosuz prob tutucusu t99

Yüzey ölçümleri için T/C prob başıyla
kablosuz prob tutucusu için
birleştirilebilir prob tutucusu

5 snN50 ...+350 °C
Kısa süre için +500 °C

Kablosuz prob tutucusu:
±(0.5 °C +0.3% ölç.de.) (N40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% ölç.de) (kalan aralık için)
T/C prob başı: Sınıf 2

Çözünürlük

0.1 °C (N50 ...
+199.9 °C)
1.0 °C (kalan aralık
için)

Takılabilir prob başları için kablosuz prob tutucusu, T/C adaptör ile

Takılabilir prob başları için kablosuz prob tutucusu, T/C adaptör ile

0554 0189

Yüzey ölçümleri için T/C prob başı, kablosuz prob tutucusu ile birleştirilebilir, T/C K tipi 0602 0394

0554 0191
Yüzey ölçümleri için T/C prob başı, kablosuz prob tutucusu ile birleştirilebilir, T/C K tipi 0602 0394

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Radyo frekansıÜlke uyarlamaları Ürün kodu

Ölçüm aralığı Hassasiyet Çözünürlük

0 ...+100 %RH
N20 ... +70 °C

±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
±0.5 °C

0.1 %RH
0.1 °C

Nem probu başı içeren kablosuz problar

Nem prob başıyla kablosuz prob
tutucusu için birleştirilebilir prob
tutucusu

Takılabilir prob başları için kablosuz prob tutucusu, T/C adaptör ile

Takılabilir prob başları için kablosuz prob tutucusu, T/C adaptör ile

0554 0189

Nem probu başı, kablosuz prob tutucusu ile birleştirilebilir 0636 9736

0554 0191
Nem probu başı, kablosuz prob tutucusu ile birleştirilebilir 0636 9736

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Radyo frekansıÜlke Uyarlamaları Ürün kodu

Ölçüm cihazı için radyo modülü,869.85 MHz, DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT,
CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO.TR ülkeleri için onaylanmıştır
Ölçüm cihazı için radyo modülü, 915.00 MHz FSK, USA için onaylanmıştır

0554 0188

0554 0190

869.85 MHz FSK

915.00 MHz FSK

Radyo frekansıÜlke uyarlamaları Ürün kodu

40
mm

Ø 12
mm

120 mm

Ø 5 mm

Hassasiyet
±1 dijit

±0.2 °C (N25 ...
+74.9 °C)
±0.4 °C (N40 ... N25.1
°C)
±0.4 °C (+75 ...
+99.9 °C)
±0.5% ölç.de. (kalan
aralık için)

Ölçüm aralığı N40 ...+150 °C

Prob tipi

Çözünürlük 0.1 °C

±0.3 °C (N60 ...
+60 °C)
±0.5%
ölç.de.(kalan
aralık için)

N200 ...
+1370 °C

K tipi
(NiCr@Ni)

0.1 °C 0.1 %RH 0.01 m/s (60 mm pervane)
0.1 m/s (16 mm pervane)

0.01 m/s 1 ppm CO2 0.1 hPa 1 Lux

0 ... +100 %RH

Testo nem
sensörü,
kapasitif

0 ... +10000
ppm CO2

CO2 (iç hava
kalitesi
probu)

0 ... +2000
hPa

Mutlak basınç
probu

0 ...+20 m/s

Isınan tel
(hot wire)

435@2/@4

0 ...+100000
Lux

Lux
(ışık şiddeti)

435@3/@4435@1/@2/@3/@4

±0.02 hPa (0 ...
+2 hPa)
1% ölç.de. (kalan
aralık için)

0 ...+25 hPa

Fark basınç
probu, dahili

0.01 hPa

0 ... +60 m/s

Pervane

Çalıştırma sıcaklığı N20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı N30 ... +70 °C

Batarya ömrü 200 sa (tipik pervane ölçümü)

Ebat 225 x 74 x 46 mm

NTC
(Hava,nem, çok
amaçlı prob)

Kablosuz problar: Genel teknik bilgi
Ölçüm sıklığı 0.5 sn yada 10

sn, tutucudan
ayarlanabilir

Pil tipi
Pil ömrü

2 AAA küçük piller

215 sa (ölçüm sıklığı 0.5 sn)
6 ay (ölçüm sıklığı 10 sn)

Kablosuz tutucu Kablosuz iletim

Kablosuz kapsam

tek yönlü

Çalıştırma sıcaklığı N20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı N40 ... +70 °C20 m’ye kadar (açık
alanda)

* ölç.de. :ölçülen değerin

435@1/@2/@3/@4

Sizin için birleştirilmiş: Kablosuz prob tutucusu ve prob başı
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