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Anemometr współpracujący ze smartfonem. 
 Łączy się bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem. 
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 Opis produktu 
Anemometr skrzydełkowy testo 410i dzięki swoim kieszonkowym rozmiarom jest bardzo poręczny i idealnie 
nadaje się do dokonywania szybkich pomiarów przepływu powietrza na kratkach i w kanałach wentylacyjnych. 
Z łatwością mierzy i reguluje przepływ objętościowy. 
 
Więcej wygody podczas pomiarów dzięki aplikacji mobilnej  
 
Konfiguracja pomiaru strumienia objętości jest prosta z aplikacją mobilną, ponieważ można przeprowadzić 
parametryzację wylotu (wymiar, geometrii) intuicyjnie. Jest to szczególnie przydatne podczas regulacji systemu 
wentylacji. Pomiar przepływu objętościowo może być zweryfikowany i porównywany w wielu punktach 
pomiarowych. 
Wszystkie wyniki pomiarów ze SmartSondy testo 410i są przesyłane bezpośrednio do darmowej mobilnej 
Aplikacji „Testo SmartProbes App”, która pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt danych pomiarowych na 
smartfonie czy tablecie. Raport pomiarowy może  zostać generowany natychmiast, bezpośrednio na miejscu 
pomiaru i wysłany w formie PDF lub pliku Excel. 
 
Minimalne wymagania: 
- iOS 8.3 lub nowszy 
- Android 4.3 lub nowszy 
- Bluetooth 4.0 
 
 Zakres dostawy 
Anemometr wiatraczkowy testo 410i, baterie, protokół kalibracyjny. 
 

 Cechy: 

 * Pomiar prędkości przepływu powietrza, przepływu 
objętościowego i temperatury  

 * Przedstawienie przepływu objętościowego kilku wylotów na 
potrzeby regulacji układu wentylacyjnego  

  
 * Prosta konfiguracja otworów wylotowych (wymiary i geometria) 
  
 * Zakres pomiarowy: 0,4 ... 30 m/s; -20 ... +60 °C  
  
 * Kompaktowy termoanemometr testo 410i łączy profesjonalną 

technologię pomiarową z nowoczesnym rozwiązaniem takim jak 
smartfon lub tablet. Idealny do pomiarów przepływu powietrza i 
temperatury. Stosuje się go do  przeprowadzania  szybkich, 
punktowych pomiarów na kratkach  (wlotach i wylotach) kanałów 
wentylacyjnych.  
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Dane techniczne: 

Pomiar temperatury - NTC 

Zakres pomiarowy -20 do +60 °C 

Dokładność ±0,5 °C 

Rozdzielczość 0,1 °C 

Przepływ powietrza 

Zakres pomiarowy 0,4 do 30 m/s 

Dokładność ±(0,2 m/s + 2 % mierz.wart.) (0,4 do 20 m/s) 

Rozdzielczość 0,1 m/s 

Ogólne dane techniczne 

Wymiary 154 x 43 x 21 mm 

Wymagania systemowe 
wymagany iOS 8.3 lub nowszy; wymagany Android 4.3 lub nowszy; 
wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 

Gwarancja 2 lata 

Typ baterii 3 baterie mikro AAA 

Żywotność baterii 200 godzin 

Średnica wiatraczka 40 mm 

Temperatura składowania -20 do +60 °C 

  


