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testo 440 

Thiết bị đo đa năng testo 440 

Sự kết hợp đặc biệt với testo Smart Probes 

Tiện lợi, nhanh chóng   
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testo 440 
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• Kết nối tối đa 3 đầu đo khác nhau cùng một lúc (1 đầu đo dây cáp, 1 đầu đo TC loại K và 1 đầu đo Bluetooth) 

• Máy in Bluetooth (0554 0620) xuất dữ liệu tại chỗ (tùy chọn) 

• Bộ nhớ lớn lên đến 7.500 giá trị đo 

• Xuất báo cáo dạng Excel  

 

Kết nối  

Bluetooth 

Kết nối  

dây cáp 

Kết nối đầu đo testo 440 

Đầu đo nhiệt độ 

Đầu đo  

kỹ thuật số 

Đầu đo không dây 

Smart Probes 

Đầu đo có dây 

Bluetooth 
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testo 440 

Một số ứng dụng testo 440 

Đo chênh áp  

testo 440 + 510i 

-150 hPa đến 150 hPa 

Chẩn đoán nguy cơ nấm mốc 

testo 440 + 805i + đầu đo nhiệt độ/

độ ẩm có dây (0636 9732) 

Đo nhiệt độ trong đường ống  

testo 440 + 905i 

-50 đến 150 °C 

Đo vận tốc gió  

testo 440 + 405i 

0 đến 30 m/s 

–20 đến 60 °C 

Đo nhiệt độ của đường ống trong 

các hệ thống nhiệt và làm lạnh  

testo 440 + 115i 

-40 đến 150 °C 
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testo 440 

Đo cường độ sáng  

testo 440 Lux kit (0563 4402) 

0 đến 100.000 Lux  

Đo nồng độ khí CO2  

testo 440 CO2 kit (0563 4405) 

0 đến 10.000 ppm CO2  

5 đến +95% RH 

0 đến +50 °C 

Tay cầm đầu đo  

Đầu đo: CO, CO2, độ ẩm 

Bộ chuyển đổi đầu đo 

Chỉ mất vài giây để kết nối tay cầm với cảm 

biến của testo 440 thông qua bộ chuyển đổi 

Đầu đo cánh quạt 

100 mm, tích hợp 

cảm biến nhiệt độ  

Đầu đo nhiệt độ, độ 

ẩm (chính xác cao) 

Đầu đo sợi nhiệt, 

cánh quạt 16 mm Đoạn ống 

lồng (dùng  

để kéo dài 

đầu đo) 

Xoay Xoay 

Hệ thống đầu đo testo 440 


