
Afișarea continuă a temperaturii, umidității și punctului de 

rouă

Afișarea valorilor minime și maxime

Funcție de monitorizare a bateriei

Avantaje adiționale testo 608-H2: 

Alarmare cu LED-uri la depășirea valorilor limită predefinite

Acuratețe mare de ±2 %UR

Termohigrometru indicator

testo 608 – Monitorizarea continuă 
a climatului interior

%UR °C °C td

Higrometrul testo 608-H1 măsoară continuu umiditatea, 

temperatura și punctul de rouă. Valorile indicate pe ecranul 

de mari dimensiuni sunt ușor de citit chiar și de la distanță, 

instrumentul putând fi poziționat atât pe perete cât și pe 

masă. 

testo 608 afișează valorile minime/maxime și indică starea 

bateriei. Datorită senzorului stabil în timp, puteți conta pe 

rezultate corecte ale măsurătorilor pe perioade îndelungate. 

testo 608-H2, higrometrul de precizie cu funcție de 

alarmare, raportează cu exactitate depășirea valorilor limită 

ale umidității și temperaturii, de exemplu în sere și solarii, 

zone de depozitare, camere sterile, muzee sau laboratoare. 

www.testo.ro

We measure it.



testo 608

Date tehnice / Accesorii

testo 608-H1 

testo 608-H2

Higrometru pentru umiditate/punct de 
rouă/temperatură, include baterie

Higrometru pentru umiditate/punct de rouă/
temperatură, cu funcție de alarmare cu LED, 
include baterie și protcol de calibrare din 
fabrică

Cod produs: 0560 6081

Cod produs: 0560 6082

Date tehnice generale

Interval de măsurare 18 sec.

Temp. de depozitare -40 la +70 °C

Tip baterie 9V 

Durata de viață a bateriei aprox. 1 an

Greutate 168 g

Dimensiuni 111 x 90 x 40 mm 

Material carcasă ABS

Afișaj LCD, 2 linii

Garanție 2 ani

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru termohigrometru

www.testo.ro
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Date tehnice testo 608-H1 testo 608-H2

Tip senzor NTC

Domeniu de măsură 0 la +50 °C
-20 la +50 °C td

Acuratețe 
±1 cifră

±0,5 °C (la +25 °C)

Rezoluție 0,1 °C

Senzor de umiditate 
capacitiv

+10 la +95 %UR

±3 %UR (+10 la +95 %UR)

0,1 %UR

Senzor de umiditate 
capacitiv

+2 la +98 %UR

±2 %UR (+2 la +98 %UR)

0,1 %UR

Temperatura de operare 0 la +50 °C

NTC

-10 la +70 °C
-40 la +70 °C td

±0,5 °C (la +25 °C)

0,1 °C

-10 la +70 °C

We measure it.

0520 0076Certificat de etalonare ISO pentru umiditate, puncte de calibrare 11,3 %UR și 
75,3 %UR la +25 °C/+77 °F; per canal/instrument

Testo România
Calea Turzii 247

 400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro


