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Anyagnedvesség-, légnedveség-, és hõmérsékletmérés egy mûszerben

Anyagnedvesség mérés – roncsolás mentesen és gyorsan

Gyors és egyszerû – nedvesség ellenõrzés
esztrichen. Az adott felületen több ponton történõ
mérés nagyobb biztonságról gondoskodik.

Nemesfákon történõ
mérés elõnye: a
fanedvesség
roncsolásmentes
meghatározása 

A testo 616 gyorsan és
roncsolásmentesen méri az
anyagnedvességet fa-, és
építéssi anyagokon. A kijelzõn
súlyszázalékban jelenik meg a
szárazanyag tartalom. 

A testo 616 ideális mérõmûszer
minden burkoló számára,
parketta és  járólap 
fektetéséhez.

• 10 jelleggörbével: puhafa,
keményfa, farostlemez,
anhidrit-esztrich, cement-
esztrich, mészhomoktégla,
habbeton, beton, üreges tégla
és tömör tégla

• Mérés mélysége 5 cm-ig

• Kézreálló forma az optimális 
nyomó-erõ kifejtéséhez

• Hold.-, max.-, min. funkció

• megvilágított, digitális kijelzõ

• A jelleggörbék az  LPI
intézettel együtt lettek
kidolgozva 

testo 616

Rend. sz. 0560 6160

Fa-, és anyagnedvességmérõ
mûszer, elemmel, gyári
mûbizonylattal 

testo 616

Tartozékok

Mûszertáska a mérõmûszer és érzékelõ számára 0516 0210

9V akkumulátor a mûszerhez, elem helyett 0515 0025

Akkumulátor töltõ 9V akuhoz, a 0515 0025
akkumulátor külsõ töltéséhez 0554 0025

Rend. sz.

Mûszaki adatok

Méréstartomány fára: <50 %

Méréstartomány építõanyagokra: <20 %

Egység: súlyszázalék [%]

Felbontás: 0,1

Mérési mélység:

Üzemi hõm.

tárolási hõm.

Üzemidõ

5 cm-ig

+5 ... +40 °C

-20 ... +70 °C

60 h-ig

A csomagban: övtáska,
csuklópánt, védõtok és
gyári mûbizonylat

Fanedvesség ellenõrzése

testo 606-1 anyagnedvesség-
mérõ mûszer. A mûszerben lévõ
fa-, és építõanyag jelleggörbék
segítségével az anyagnedves-
séget a mûszer közvetlenül
súlyszázalékban jelzi ki. A testo
606-2 az anyagnedvességen
kívül léghõmérsékletet és
hõmérsékletet is mér. 
Így pl. szárítási folyamatok is
megbízhatóan megítélhetõek a
helyszínen. 
• A fanedvesség pontos mérése

a mûszerben lévõ anyag-
jelleggörbék (bükk,  lucfenyõ,
vörösfenyõ, tölgy, erdeifenyõ,

juhar) segítségével 
• további jelleggörbék az

építõanyagban lévõ nedves
helyek felderítéséhez: cement-
esztrich, beton, gipsz, anhydrit-
esztrich, cementhabarcs,
mészhabarcs, tégla

• Hold funkció a mért adatok
kényelmes leolvasására 

• Kijelzõ megvilágítás 
A testo 606-2 további elõnyei

• Hõmérséklet és páramérés a
környezeti levegõben

• Harmatpontszámítás és
nedves levegõ mérése

testo 606-1/-2

Rend. sz. 0560 6060

Fa-, és anyagnedvességmérõ
mûszer, védõtokkal, elemmel és gyári
mûbizonylattal

testo 606-1

Rend. sz. 0560 6062

Fa-, és anyagnedvességmérõ mûszer
integrált páratartalom-mérésel, és
NTC levegõhõmérséklet érzékelõvel,
védõtokkal, elemmel és gyári
mûbizonylattal

testo 606-2

Tartalék elektródák testo 606-1 mûszerhez (1 pár) érdeklõdjön
elérhetõségeinken

Tartalék elektródák testo 606-2 mûszerhez (1 pár)

Tartozékok Rend. sz.

Mûszaki adatok 606-1/-2 606-2

Pontosság
±1 digit

±1 %
(vezetõképesség)

Méréstartomány 0 ... 90 %

Felbontás 0,1

Érzékelõ típusa Anyagnedvesség
vezetõképesség
alapján

±0,5 °C

-10 ... +50  °C

0,1 °C

NTC

±2,5 %rH (5 ... 95 %rH)

0 ... 100 %rH

0,1 %rH

Testo kapacitiv
páraszenzor

Üzemi hõmérséklet -10 ... +50 °C

Üzemidõ testo 606-1: 200 h (tipikusan kijelzõ-megvilágítás nélkül)

testo 606-2: 130 h (tipikusan kijelzõ-megvilágítás nélkül)

Méretek 119 x 46 x 25 mm (védõkupakkal)
érdeklõdjön
elérhetõségeinken


