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MONITOR  MÉRÉSTECHNIKA

A tiszta terek egyre nagyobb arányú elterjedésével együtt 
kell, hogy járjon a tisztatér technológiák folyamatos fej-
lődése is. A tisztatér alapja és az egyik legfontosabb sza-
bályozandó paraméter a tiszta tér zónái közötti differen-
ciálnyomás. Méréstechnikai szempontból nagy kihívást 
jelent az egyes zónák között nagy pontossággal és hosz-
szú távon is megbízhatóan mérni a nyomáskülönbséget. 

Tisztatér felügyelet
A Testo egyik megújult távadó-családjában kifejezetten 
a tiszta terek közötti differenciál-nyomás, páratartalom 
és hőmérséklet mérésére alkalmas műszerek találhatók. 
A távadók lelkét – nyomás oldalról – a szabadalmaztatott 
nyomásszenzor jelenti, amely az automatikus nullázási 
funkciónak köszönhetően hosszú távú stabilitást biztosít. 
A megfelelő méréstartomány és a pontosság azon mű-
szaki paraméterek, melyek szintén kritikusak lehetnek. 
A testo 6381/6383 távadók esetében akár a 0… 10 Pa-os 
méréstartomány is választható, amelynek határértékei 
utólag szoftveresen akár ±50%-ban eltolhatóak. A testo 
6383 távadó falba süllyesztett kivitelével és referencia 
szintű pontosságával ±0,3% ±0,3 Pa a végértékhez ké-
pest (GUM szerint) ideális megoldás a nyomáskülönbség 
monitorozására.

Mérés sűrített levegőben
A sűrített levegőben történő mérések elengedhetetlenek 
a költségek racionalizálása és a végtermék minőségé-
nek megőrzése szempontjából. A Testo távadóinak fej-
lesztése két irányba ágazik, a levegőben történő áram-
lás (fogyasztás) és a nedvesség (harmatpont) mérése. 

Telepített műszerek 
a Testo AG-től
Tiszta terek közötti differenciál-nyomás, páratartalom 
és hőmérséklet mérésére alkalmas műszerek a megújult 
távadó-termékcsaládban

A kézi mérőműszerek világszerte elismert gyártója-
ként a Testo AG a hordozható készülékek mellett, az 
elmúlt években a telepített mérőműszerek, távadók 
fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetett, így több új 
műszercsaládja is megjelent a piacon.

Mérési bizonytalanság megállapítása

A mérési bizonytalanság kifejezéséről szóló ISO-útmutató 
(GUM – Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement) az alábbi bizonytalanságokat emeli ki:

 Hiszterézis
 Linearitás
 Reprodukálhatóság
 Jusztírozás helye/gyári kalibrálás
 Ellenőrző hely

A fogyasztásmérés termometrikus elven történő mérése 
nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosít amellett, 
hogy független a nyomástól és hőmérséklet-változások-
tól. A Testo fogyasztásmérők különböző kivitelei egysze-
rű rendszerbeilleszthetőséget garantálnak, legyen szó 
fő- vagy mellékágakban történő mérésekről. Ebben a 
termékcsoportban a legújabb fejlesztés a testo 6448 be-
szúró szondás fogyasztásmérő, amely mobil és biztonsá-
gos kivitelének köszönhetően megkönnyíti az üzembe 

helyezést. A nyomás alatti harmatpontmérők legújabb 
fejlesztése kifejezetten az alacsony harmatpont tarto-
mányokban történő mérésekre lett kifejlesztve. A sol-gél 
technológiával készült szenzor segítségével, a testo 6781 
távadóval -90°C és -20°C között monitorozható a sűrített 
levegő rendszer harmatpontja.

Folyamatfelügyelet
Az ipari folyamatokban a páratartalom és hőmérséklet fo-
lyamatos mérése a folyamat biztonságának és a végtermék 
minőségének biztosításának érdekében elengedhetetlen. 
A Testo szabadalmaztatott páraszenzornak köszönhetően 
a mérés pontossága és megbízhatósága hosszú távon is 
biztosított. A széles érzékelő-palettának köszönhetően 
mindig az adott mérési feladatnak megfelelő kivitel vá-
lasztható, legyen szó magas hőmérsékletű szárítási folya-
matok vagy raktárhelyiségek monitorozásáról. A legújabb 
fejlesztések a robbanásveszélyes területekre koncentrál-
nak. A testo 6682 EX távadó segítségével felügyelhetővé 
válnak, akár a zóna 0 területek környezeti paraméterei is. 
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A testo 6381 és 6383 típus ideális megoldás a nyomáskülönbség monitorozására

A Testo AG a hordozható készülékek 
mellett, az elmúlt években a telepített 
mérőműszerek, távadók fejlesztésére is 
nagy hangsúlyt fektetett




