
Flexibel mätning i alla lägen:

• Observera • Analysera • Arkivera

NYHET! Kostnadsfri nedladdning: 

www.nordtec.se

Med sikte på framtiden

Enkel fukt- och temperaturmätning
Mini-datalogger för tillförlitlig klimatkontroll över tiden

testo 174H



Tillbehör

Best.nr.

0572 0500

0572 0580

0515 0028

0520 0176

0520 0151

USB-interface för programmering och ut läs -
ning av loggrarna testo 174T och testo 174H 

CD-skiva med ComSoft testo 174 (alternativ
till kostnadsfri nedladdning från webbsidan, 
vilket kräver registrering)

Litium-batteri CR 2032, 
beställ 2 batterier per logger

ISO-kalibreringscertifikat / Fukt 
Kalibreringspunkter: 11,3 % RH; 50,0 % RH; 75,3
% RH vid +25 °C/+77 °F; per kanal/instrument 

ISO-kalibreringscertifikat / Temperatur 
Kalibreringspunkter: -18 °C, 0 °C, +60 °C; 
per kanal/instrument 

Nordtec Instrument AB · Box 12036 · 402 41 Göteborg 
Telefon 031-704 10 70 · Fax 031-12 50 42 · E-post: nordtec@nordtec.se
www.nordtec.se

NTC-temperatursensor och intern 
kapacitiv fuktsensor

0 ... 100 %RH, -20 ... +70 °C

±3 % RH (2 %RH ... 98 %RH)
± 1 siffra +0,03 %RH/K

±0,5 °C (-20 ... +70 °C)

0,1 % RH, 0,1 °C

-20 ... +70°C

-40 ... +70 °C

2 st. 3-volts batterier (2 st. CR 2032 litium), 
kan bytas av användaren

1 år (15 min. loggintervall, +25 °C)

IP20

1 min – 24 tim (kan väljas)

16 000 mätvärden

kan användas med Windows XP, Vista, Win7

Tekniska data

Givartyp

Mätområde

Noggrannhet fukt

Noggrannhet temperatur

Upplösning

Driftstemperatur

Förvaringstemperatur

Typ av batteri

Batteriliv

Skyddsklass

Loggintervall

Minne

Programvara

Temperatur-/fuktmätning med mini-dataloggern testo 174H

Mätset med testo 174H
Mätset med mini-dataloggern
testo 174H, 2 kanaler, inkl. USB-
interface för programmering och
utläsning från loggern, väggfäste,
batterier (2 st. CR 2032 litium)
och kalibreringsprotokoll*

Best.nr.  0572 0566

Mini-dataloggern testo 174H övervakar 
klimatförhållanden i t.ex. lager, kontor och
tillverkningslokaler.

• Långtidsstabil fuktsensor
• Hög dataintegritet, även när

batterierna tar slut
• Stort minne för mätdata
• Visning av aktuellt 

temperatur- eller fuktvärde 
• Stort mätområden 
• Kompakt och robust  
• Larmsändning via display
• Dataöverföring till PC via 

USB-port

Bild: Naturlig storlek

*Ladda hem programvara kostnadsfritt från:
www.testo.comeller beställ program-CD separat. Med programvaran ComSoft 4 för testo 174 kan dataloggern

enkelt konfigureras och läsas ut via USB-porten. Mätdata kan

analyseras snabbt och intuitivt.

Loggerprogramvara till testo 174

Mini-dataloggern testo 174H, 2 kanaler, inkl. väggfäste,
batterier (2 st. CR 2032 litium) och kalibreringsprotokoll.

Best.nr. 0572 6560
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