
Barometrische Druckmessung

Der Absolutdruck (barometrischer Druck) spielt bei
vielen Messungen und Untersuchungen in Labors eine
wichtige Rolle. Mit dem testo 511 können Absolut-
druckschwankungen aufgrund von Wetteränderungen
mit einer Auflösung von 1 mbar gemessen werden.

Industrie

Mit einem Messbereich bis 1000 hPa ist das testo 511
optimal geeignet für den Einsatz an
Produktionsanlagen, Vakuumhebern und
Absauganlagen. Ausgerüstet mit dem TopSafe ist das
Messgerät auch für den rauhen Einsatz in feuchter
und schmutziger oder öliger Umgebung  bestens
geeignet.

Vakuummessung

Die Messung des Unterdrucks (= Vakuummessung)
an lufttechnischen Anlagen und Vakuumpumpen bis zu
einem Absolutdruck von 1100 mbar lässt sich ebenfalls
durchführen.
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Ruèní a kompaktní v gumovém
ochranném pouzdøe

Kontrola na výrobní lince

Mìøiè absolutního tlaku umožòuje
mìøení barometrického tlaku

Dva mìøicí rozsahy; mìøení tlaku
plynu a komínového tahu

testo 506/511

Ruèní pøístroje pro mìøení diferenèního tlaku
mìøení pøetlaku, podtlaku a diferenèního tlaku
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Elektronický U manometr

Pøednosti tlakomìru testo 506:

5 jednotek v pøístroji:   hPa/mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, psi
Na zadní stranì magnet a oèko pro zavìšení
Ochrana pouzdra pøístroje gumovým návlekem
Integrovaná teplotní kompenzace
Pøípojky na hadice o prùmìru 4/6 mm

testo 506 (10/200 hPa/mbar)
Malý, ruèní diferenèní tlakomìr s  pøepínatelným
mìøicím rozsahem. Optimální k nastavování kotlù a
hoøákù (mìøení tlaku plynu a komínového tahu).

Obj.è. 0560 5063

testo 506 (10 hPa/mbar)
Malý, ruèní diferenèní tlakomìr vhodný pro mìøení
komínového tahu, ke kontrole filtrù a zkouškám
ventilátorù.

Obj.è. 0560 5061

testo 506 (500 Pa)
Malý, ruèní diferenèní tlakomìr s integrovaným
výpoètem rychlosti proudìní (ve spojení s Pitotovou
trubicí) a velmi vysokou pøesností v celém rozsahu.
Vhodný pro použití v oblasti klimatizace a vìtrání a
pro kontrolu pøetlaku v èistých prostorech.

7 jednotek v pøístroji
Nastavitelná hustota vzduchu

Obj.è. 0560 5062

Tlakomìry 506 (10 hPa/mbar) 506 (500 Pa) 506 (10/200 hPa/mbar)
Mìøicí rozsah 0...10 hPa/mbar 0...500 Pa    27 m/s 0...10/200 hPa/mbar
Pøetížitelnost 345 hPa 4 x 300 hPa
Pøesnost ± 0,03 hPa (< 1 hPa) ± 2,5 Pa ± 0,03 hPa (< 1 hPa)

± 1,5% z n.h.. (>1 hPa) ± 1,5 % z n.h.. (1...10 hPa)
1 hPa + 1 % z n.h. (> 10 hPa)

Rozlišení 0,01 hPa 1 Pa    0,01 m/s 0,01/0,1 hPa
Provozní teplota 0 °C...+ 40 °C
Skladovací teplota -20 °C...+ 70 °C
Baterie 2 x CR 2032
Životnost baterií cca.. 150 h
Rozmìry 86 x 48 x 24 mm
Hmotnost 55 g
Záruka 2 roky

Technická data  testo 506
Použití/pøístroj 506(10) 506(500) 506(10/200)
Nastavení ventilátorù X X X
Mìøení podtlaku/pøetlaku
v obytných domech X
Zaregulování výrobních zaøízení
Mìøení rychlosti proudìní X
Údržba (napø. centrální regulace) X
Kontrola filtrù X X X
Mìøení nízkého komínového tahu X X X
Mìøení tlaku plynu X
Kontrola tlakových systémù
Mìøení podtlaku a pøetlaku ve výrobì
Barometrický tlak vzduchu
Mìøení vakua

Použití tlakomìrù  testo 506

Ochranné pouzdro
Softcase

tomiska
testo

tomiska
testo 506 (10 hPa/mbar)

tomiska
komínového tahu, ke kontrole filtrù a zkouškám

tomiska
ventilátorù.

tomiska
Malý, ruèní diferenèní tlakomìr vhodný pro mìøení

tomiska
Obj.è. 0560 5061

tomiska
506 (10 hPa/mbar)

tomiska
0...10 hPa/mbar

tomiska
345 hPa

tomiska
± 0,03 hPa (< 1 hPa)

tomiska
± 1,5% z n.h.. (>1 hPa)

tomiska
0,01 hPa

tomiska
506(10)
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Diferenèní tlakomìr v robustním provedení

Pøednosti tlakomìru testo 511:

5 jednotek v pøístroji: hPa/mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, psi
Ochranné pouzdro topsafe (nutno doobjednat – chrání pøístroj pøed prachem, nárazem a
zneèištìním)
Pøípojky na hadice o prùmìru 4/6 mm
Integrovaná teplotní kompenzace

testo 511 (1100 hPa/mbarabs)

Mìøiè absolutního tlaku pro mìøení barometrického
tlaku, vhodný pro meteorologii, do laboratoøí a
k urèování hustoty vzduchu.

Obj.è. 0560 5113

testo 511 (1000 hPa/mbar)
Diferenèní tlakomìr vhodný pro údržbu
prùmyslových výrobních postupù.

Obj.è. 0560 5112

testo 511 (10/200 hPa/mbar)
Diferenèní tlakomìr s pøepínatelným mìøicím
rozsahem. Optimální k nastavování kotlù a hoøákù
(mìøení tlaku plynu a komínového tahu).

Obj.è. 0560 5111

Tlakomìry 511 (10/200 hPa/mbar) 511 (1000 hPa/mbar) 511 (1100 hPa/mbarabs)
Mìøicí rozsah 0...10/200 hPa/mbar 0...1000 hPa/mbar 0...1100 hPa/mbar
Pøetížitelnost 300 hPa 2 x 2 x
Pøesnost ± 0,03 hPa (< 1 hPa) 0,5 % z nam.h. ± 4 hPa

± 1,5 % z n.h. (0...10 hPa)
1 hPa + 1 % z n.h. (> 10 hPa)

Rozlišení 0,01/0,1 hPa 1 hPa 1 hPa
Provozní teplota 0 °C...+ 40 °C
Skladovací teplota - 20 °C...+70 °C
Baterie 9 V bloková
Životnost baterií cca. 150 h
Rozmìry 190 x 57 x 42 mm
Hmotnost 170 g
Záruka 2 roky

Technická data  testo 511
Použití/pøístroj 511(10/200) 511(1000) 511(1100)
Nastavení ventilátorù X
Mìøení podtlaku/pøetlaku
v obytných domech
Zaregulování výrobních zaøízení X
Mìøení rychlosti proudìní
Údržba (napø. centrální regulace) X X
Kontrola filtrù X
Mìøení nízkého komínového tahu X
Mìøení tlaku plynu X
Kontrola tlakových systémù X
Mìøení podtlaku a pøetlaku ve výrobì X
Barometrický tlak vzduchu X
Mìøení vakua X

Použití tlakomìrù  testo 511

Ochranné pouzdro
topsafe (pøíslušenství)

tomiska
testo 511 (1100 hPa/mbarabs)Mìøiè absolutního tlaku pro mìøení barometrickéhotlaku, vhodný pro meteorologii, do laboratoøí ak urèování hustoty vzduchu.Obj.è. 0560 5113

tomiska
testo 511 (1000 hPa/mbar)

tomiska
Diferenèní tlakomìr vhodný pro údržbuprùmyslových výrobních postupù.Obj.è. 0560 5112

tomiska
511 (1000 hPa/mbar) 511 (1100 hPa/mbarabs)

tomiska
0...1000 hPa/mbar 0...1100 hPa/mbar

tomiska
2 x 2 x

tomiska
0,5 % z nam.h. ± 4 hPa

tomiska
1 hPa 1 hPa

tomiska
511(1000)

tomiska
511(1100)
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Zmìny i technického rázu vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Sada pro olejová spalovací zaøízení   testo 305-2Sada pro plynová spalovací  zaøízení   testo 305-1

1 Mìøení CO a O2 ve spalinách:
Analyzátor spalin testo 305-1
(O2, CO2, °C/°F, CO)

2 Mìøení tlaku plynu: 
tlakomìr testo 505

3 Hlásiè zpìtného tahu testo 317-1

4 Kontrola elektroniky: 
Multimetr testo 382

5 Detektor úniku plynu testo 317-2

6 Dokumentace namìøených hodnot:
servisní etikety

7 Transportní kufr

Obj.è. 0563 0306Obj.è. 0563 0305

1 Mìøení spalin: (O2, CO2, °C/°F)
Analyzátor spalin testo 305-2

2 Pumpièka pro mìøení sazového èísla

3 Magnetický tester magnetického  
ventilu

4 Výmìna trysek: klíè na trysky

5 Kontrola èerpadla: tlakomìr

6 Kontrola elektroniky: 
Multimetr testo 382

7 Dokumentace namìøených hodnot:
servisní etikety

8 Transportní kufr

ks. pøístroj Obj.è. Cena Kè
testo 506(10 hPa/mbar) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5061

vèetnì propojovacích hadic, baterií a softcase
testo 506(500 Pa) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5062

vèetnì propojovacích hadic, baterií a softcase
testo 506(10/200 hPa/mbar) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5063

vèetnì propojovacích hadic, baterií a softcase
testo 511(10/200 hPa/mbar) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5111

vèetnì propojovacích hadic a baterie
testo 511(1000 hPa/mbar ) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5112

vèetnì propojovacích hadic a baterie
testo 511(1100 hPaabs ) Mìøiè absolutního tlaku vèetnì propojovacích hadic a baterie 0560 5113

Pøíslušenství tlakomìrù  testo 506 / testo 511
ks. Bestell Nr. Cena Kè

Propojovací hadice silikonová, délka 5 m, maximální tlak 700 hPa (mbar) 0554 0440
Sada hadic vnitøní prùmìr 4 a 6 mm vè. redukce, pro mìøení tlaku plynu 0554 0449
Tlaková sada se sondou komínového tahu 0554 3150
Upevòovací klips  (pro tlakomìr testo 511 s ochranným pouzdrem topsafe, skádá se z upevòovacího klipsu a magnet. držáku 0554 0398
Ochranné pouzdro topsafe vè. stojánku na stùl, chrání pøístroj testo 511 pøed prachem, nárazem a zneèištìním 0516 0183
9 V akumulátor pro tlakomìr testo 511 0515 0025
Nabíjeèka 9 V akumulátorù pro externí nabíjení akumulátorù pro testo 511 0554 0025
Pitotova trubice, délka 300 mm, D 4mm, nerez, pro mìøení rychlosti proudìní pøístrojem testo 506 0635 2245
Pitotova trubice, délka 350 mm, D 7mm, nerez, pro mìøení rychlosti proudìní pøístrojem testo 506 0635 2145
Pitotova trubice, délka 500 mm, D 7mm, nerez, pro mìøení rychlosti proudìní pøístrojem testo 506 0635 2045
ISO kalibraèní certifikát tlaku 0000 0004

Závazná objednávka faxem
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Data pro objednání tlakomìrù testo 506 / testo 511
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tomiska
testo 511(1000 hPa/mbar ) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5112vèetnì propojovacích hadic a baterie

tomiska
abs ) Mìøiè absolutního tlaku vèetnì propojovacích hadic a baterie 0560 5113

tomiska
testo 511(1100 hPaabs ) Mìøiè absolutního tlaku vèetnì propojovacích hadic a baterie 0560 5113

tomiska
testo 506(10 hPa/mbar) Diferenèní tlakomìr pro mìøení pøetlaku a podtlaku a diferenèího tlaku 0560 5061


