
testo 465 és testo 470, érintésmentes (optikai)
fordulatszám-mérés forgó alkatrészen

testo 470, mechanikus
fordulatszám mérés

Fordulatszám mérés – érintésmentesen

A testo 465 mûszerrel a
fordulatszám érintésmentesen
mérhetõ. Egyszerûen ragasszon
egy reflexiós öntapadó lapot a
forgó részre, a látható vörös
fénysugarat irányítsa a fényvisz-
szaverõ lapra és végezze el a
mérést.
• Közép-/min.-/max.-értékek, és

az utolsó mért érték tárolása
• Robusztus kivitel a 

SoftCase-el (védõtok)

testo 465
Érintésmentes

Rend. sz. 0563 0470

Fordulatszámmérõ szett:
mérõmûszer, mûszerbõrönd, adapter,
mechanikus mérõcsúcs, futókerék,
fényvisszaverõ lapok, elem

testo 470

Tartozékok

Öntapadó fényvisszaverõ lapok (1 csomag = 5 db, L= 150 mm) 0554 0493

Rend. sz.

ISO kalibrációs bizonylat fordulatszámra, opikai és mechanikus fordulat-
számmérõre, 10, 100, 1000, 10000, 99500 U/min kalibrálási pontokon 0520 0022

ISO kalibrációs bizonylat fordulatszámra, opikai és mechanikus
fordulatszám-mérõre, 500, 1000, 3000 U/min kalibrálási pontokon 0520 0012

Mûszaki adatok

+1 ... +99999 U/min +1 ... +19,999 U/minMéréstart.

0,01 U/min (+1 ... +99,99 U/min)
0,1 U/min (+100 ... +999,9 U/min)
1 U/min (+1000 ... +99999 U/min)

Felbontás

Optikai látható vörös fénysugárral Mechanikus (testo 470)Érzékelõ típusa

-20 ... +70 °CTárolási hõm.

testo 470

0 ... +50 °CÜzemi hõm. 175 x 60 x 28 mmMéretek

190 gSúly

Sebesség:            0,10...1,999 m/min., 0,30...6500 ft/min,  4,00...7,.000 in/min
Hossz:                  0,02...99,000 m; 0,01...99.000 ft; 1,00...99,999 in
Pontosság:           (±1 digit/0,02 m/1,00 inch a felbontás függvényében)

Pontosság
±1 digit

±0,02% a mé. é.

Érintésmentes és mechanikus fordulatszámmérõ mûszer

Rend. sz. 0563 0465

Fordulatszámmérõ szett:
mérõmûszer, mûszerbõrönd
(mûanyag), fényvisszaverõ lapok,
elem

testo 465

A testo 470 az optikai és a
mechanikus fordulatszámmérés
optimális konbinációját nyújtja.
Egyszerûen csak egy adaptert kell
felhelyezni a mérõcsúcsra vagy a
görgõre, így az optikai mérésbõl
mechanikus mérést nyerünk.
• Fordulatszám, sebesség és

hossz mérés
• Elem ellenõrzés „Low Batt“
• Robusztus kivitel a 

SoftCase-el (védõtok)

testo 470
Érintésmentes és mechanikus

A testo 460 mérõmûszerrel a
fordulatszám érintésmentesen
mérhetõ. A mérendõ tárgyon a
mérõfolt a LED-jelölésnek
köszönhetõen jól látható. 
A kis méretû, kézreálló mérõ-
mûszer minden zsebben elfér. 

testo 460

Érintésmentes fordulatszám-mérés ventillátoron

Kényelmes leolvasás a
Hold-funkciónak
köszönhetõen

• Optikai fordulatszám-mérés
LED-mérõfolt jelöléssel

• Max.-/min.-értékek

• Kijelzõ megvilágítás

• Védõfedéllel a biztonságos
tároláshoz

• Csuklópánt és övtáska

Rend. sz. 0560 0460

Fordulatszámmérõ mûszer,
védõfedéllel, elemmel és 
gyári mûbizonylattal

testo 460

Tartozékok

Öntapadó fényvisszaverõ lapok (1 csomag = 5 db, L= 150 mm) 0554 0493

DKD kalibrációs bizonylat fordulatszámra, opikai fordulatszámmérõre,
5 kalibrálási ponton a méréstartományon (1...99.999 U/min.) belül 0520 0422

Rend. sz.

Mûszaki adatok

Méréstartomány 100 ... 29999 rpm

Felbontás 0,1 rpm (100 ... 999,9 rpm)
1 rpm (1000 ... 29,999 rpm)

Választható mértékegységek rpm, rps

Üzemi hõmérséklet 0 ... +50 °C

Telep típusa 2 AAA

Üzemidõ 20 h (tipikusan kijelzõ-világítás nélkül)

Súly 85 g

Méretek 119 x 46 x 25 mm (védõfedéllel)

Pontosság
±1 digit

±(0,02 % a mé. é.  + 1 digit)

ISO kalibrációs bizonylat fordulatszámra, opikai fordulatszámmérõre,
10, 100, 1000, 10000, 99500 U/min kalibrálási pontokon 0520 0022


