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Pikaohje testo 510
1 Suojakansi:

käyttöasento
2 Paine-ero sensorin

yhteet
3 Näyttö
4 Toimintonäppäimet
5 Paristokotelo ja

magneetti (laitteen
takana)

PPeerruussaasseettuukksseett    

Laite sammutettuna > paina ja pidä painettuna 2s > 
valitse ( ), Vahvista valinta ( ):
Paine-/virtausnopeusyksikkö: hhPPaa,,  mmbbaarr,,  PPaa,,  mmmmHH22OO,,  mmmmHHgg,,
ppssii,,  iinnHH22OO,,  iinnHHGG,,  mm//ss,,  ffppmm  > Mittauskohteen tiheys (DDeennssiittyy) >
Auto off toiminto: OOFFFF, OONN

LLaaiitttteeeenn  kkääyynnnniissttäämmiinneenn  

Paina .

NNääyyttöönn  vvaallaaiissttuuss  ((1100ss))  

Laite päällä > paina 

VVaalliittssee  nnääyyttöönn  ttiillaa  

Laite päällä > valitse näppäimellä:
mittaustila > HHoolldd: arvot pidossa > MMaaxx: korkeimmat arvot > MMiinn:
matalimmat arvot > HHoolldd AAvvgg: Ajallinen keskiarvon laskenta,
katso ohje alta.

VViirrttaauukksseenn  aajjaalllliinneenn  kkeesskkiiaarrvvoo  mmiittttaauuss

Painele painiketta kunnes HHoolldd  ja AAvvgg tulevat näytölle > Pidä
näppäintä painettuna, -- -- -- -- tulee näytölle > painikkeen

vapauttaminen käynnistää keskiarvomittauksen, mittausarvot
näkyvät näytöllä > Lopeta mittaus: paina , keskiarvo tulee
näytölle. 
LLaaiitttteeeenn  ssaammmmuuttttaammiinneenn::  

Laite päällä >paina ja pidä painettuna 2s.

Pikaohje testo 510
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Turvallisuus ja 
ympäristö
Käyttöohjeesta

- Lue käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan
ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää
tarvetta varten. Anna käyttöohje myös muille laitteen
käyttäjille.

- Huomaa erityisesti seuraavasti merkityt kohdat:
Tärkeää.

Henkilö ja laitevahinkojen välttäminen

- Käytä laitetta huolellisesti, vain sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen, teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa
olosuhteissa. Älä käytä voimaa.

- Älä säilytä laitetta samassa paikassa liuottimien kanssa tai
käytä kuivattavia aineita.

- Suorita vain ohjeissa neuvottuja huoltotoimenpiteitä toimien
ohjeiden mukaan. Käytä vain alkuperäisiä Testo varaosia.

Ympäristön suojeleminen

- Toimita käytetyt akut tai paristot kierrätyspisteeseen.

- Toimita laite käyttöiän päätyttyä kierrätykseen,
maahantuojalle tai laitteen valmistajalle, jotka käsittelevät
laitteen ympäristöä suojelevalla tavalla.

Voimakas magneetti. VVooii  vvaauurriiooiittttaaaa  mmuuiittaa
llaaiitttteeiittaa!!

- Älä pidä magneettia sellaisia laitteita vasten, jotka
voivat vahingoittua magnetismista. (Esim. monitorit,
tietokoneet, sydämen tahdistimet, pankkikortit).

Ympäristön suojeleminen

- Toimita käytetyt akut tai paristot kierrätyspisteeseen.

- Toimita laite käyttöiän päätyttyä kierrätykseen,
maahantuojalle tai laitteen valmistajalle, jotka käsittelevät
laitteen ympäristöä suojelevalla tavalla.
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Turvallisuus ja ympäristö
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Tuotetiedot

Toiminnot ja käyttö

Testo 510 on paine-eromittari, jota normaalisti käytetään
matalien paine-erojen (esim. suodattimien läpäisevyys),
kaasuvirtauksen paineen, vedon- ja virtausnopeuden
mittaukseen pitot putkella.

Tekniset tiedot

MMiittttaauussoommiinnaaiissuuuuddeett

· Sensorit: 
Paine-eroanturi

· Yksiköt: 
Pa, hPa, mbar, mmH2O,
mmHg, inHG, 
inH2O, psi, m/s, fpm

· Mittausalueet: 
0...100 hPa, 0...40.15 inH2O

· Resoluutio: 
0.01 hPa, 0.01 inH2O

· Tarkkuudet
(Näennäislämpötila 22 °C, ±1
yksikkö):  
±0.03 hPa  (0...0.30 hPa), 
±0.05 hPa (0.31...1.00 hPa), 
±(0.1 hPa+1.5 % mit.arvosta) 
(muu mittausalue),
±0.01 inH2O (0...0.12 inH2O), 
±0.02 inH2O (0.13...0.40
inH2O), 
±(0.04 inH2O +1.5 % mit.
arvosta) 
(muu mittausalue)

· Mittausväli: 
0.5 s 

MMiittttaarriinn  ttiieeddoott

· Suojausluokka: IP40
· Käyttölämpötila: 

0...50 °C, 32...122 °F
· Säilytyslämpötila: 

-40...70 °C, -40...158 °F
· Virtalähde: 

2x 1.5 V tyyppi AAA
· Pariston kesto: 

50 h (Ilman näytö valoa)
· Mitat: 

119x46x25 mm (sis.
suojakannen)

· Paino: 90 g (sis. paristot ja
suojakannen)

DDiirreekkttiiiivviitt,,  ssttaannddaarrddiitt  jjaa  tteessttiitt

· EC Directive: 89/336/EEC

TTaakkuuuu

· Kesto: 2 vuotta
· Takuuehdot: katso erillinen

takuukortti

Tuotetiedot
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Tuotekuvaus

Mittauslaite
1 Suojakansi:

käyttöasento
2 Paine-ero sensorin

yhteet
3 Näyttö
4 Toimintonäppäimet
5 Paristokotelo ja

magneetti (laitteen
takana)

Käyttöönotto
- PPaarriissttoojjeenn  aasseennttaammiinneenn::

11 Avaa paristokotelon kansi työntämällä sitä alas kannessa
olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

22 Asenna paristot (2x 1.5 V tyyppi AAA). Napaisuus!

33 Sulje paristokotelon kansi työntämällä takaisin paikalleen.

- PPeerruussaasseettuukksseett  ((aasseettuusstteenn  mmuuuuttoossttiillaassssaa))::

SSääääddeettttäävväätt  ttooiimmiinnnnoott

· Paine/virtausyksikkö: hhPPaa,,  mmbbaarr,,  PPaa,,  mmmmHH22OO,,  mmmmHHgg,,  ppssii,,
iinnHH22OO,,  iinnHHGG,,  mm//ss,,  ffppmm

· Vain, jos virtausnopeusyksikkö on valittu:
Mitattavan aineen tiheys (DDeennssiittyy): Säädä vilkkuvaa
numeroa painikkeella, siitrry seuraavaan numeroon 
painikkeella.

· Auto off toiminto: OOFFFF, OONN (laite sammuu automaattisesti,
mikäli painikkeisiin ei kosketa 10 minuuttiin)

11 Käynnistäessäsi laitetta, pidä painiketta painettuna
kunnes ja tulevat näytölle (asetustenmuutostila).
- Säädettävä toiminto näkyy / asetus vilkkuu näytöllä.

22 Hae ( ) painikkeilla haluttu valinta näytölle.

33 Vahvista valinta painamalla ( ).
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44 Toista kohdat 22 ja 33 tarvittaessa muuttaaksesi muita
asetuksia.
- Laite siirtyy mittaustilaan.

Laitteen käyttö
Tiheyden yksikkö ja arvo tulee asettaa oikein
virtausmittausta varten. Katso luku ‘Käyttöönotto’, osa
'Perusasetukset (asetustenmuutostilassa)'.

- LLaaiitttteeeenn  kkääyynnnniissttäämmiinneenn::

- Paina .
- Laite käynnistyy mittaustilassa.

- NNääyyttöönn  vvaallaaiissttuukksseenn  kkyyttkkeemmiinneenn::

- Laite on käynnissä.

- Paina näppäintä.
- Näytön valo sammuu automaattisesti, mikäli jotain

näppäintä ei paineta 10 sekunnin sisällä.

- MMiittttaauusssseennssoorriinn  nnoollllaauuss::

Nollaus vain 10 hPa tai sitä matalammassa paineessa.

- Paina . 
- Laite nollautuu.

- NNääyyttöönn  nnääkkyymmäänn  vvaaiihhttoo::

VVaalliittttaavvaatt  nnääyyttöött

· HHoolldd: mittaustulos on pidossa.
· MMaaxx: Korkeimmat mitatut arvot laitteen käynnistyksen tai

nollauksen jälkeen.
· MMiinn: Matalimmat mitatut arvot laitteen käynnistyksen tai

nollauksen jälkeen.
· HHoolldd AAvvgg: Ajallinen keskiarvon laskenta, katso alla.

- Painele painiketta kunnes haluttu näkymä tulee
näytölle.

- VViirrttaauukksseenn  aajjaasstteettttuu  kkeesskkiiaarrvvoommiittttaauuss::

11 Painele painiketta, kunnes HHoolldd  ja AAvvgg tulevat näytölle.
Viimeisin keskiarvomittaustulos tulee näytölle. 

22 Pidä painike painettuna kunnes -- -- -- -- tulee näytölle.
painikkeen vapauttaminen käynnistää

keskiarvomittauksen automaattisesti, mittaus näytöllä.

Laitteen käyttö
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33 Lopeta mittaus: paina painiketta. Keskiarvo näytölle. 

44 Jatka keskiarvojen mittausta: Pidä painiketta .

55 Lopeta keskiarvomittaus: paina lyhyesti .

- MMaaxx//MMiinn  aarrvvoojjeenn  nnoollllaauuss::

11 Painele painiketta kunnes nollattava arvo on näytöllä.

22 Paina pidä painike painettuna kunnes -- -- -- -- näytöllä.

33 Toista kohdat 11 ja 22 muiden nollattavien arvojen kohdalla.

- LLaaiitttteeeenn  ssaammmmuuttttaammiinneenn::

- Paina ja pidä painiketta painettuna kunnes laite
sammuu.

Laitteen huolto
- PPaarriissttoojjeenn  vvaaiihhttooCChhaannggiinngg  bbaatttteerriieess::

11 Avaa paristokotelon kansi työntämällä sitä alas kannessa
olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

22 Vaihda paristot (tyyppi AAA). Huomaa napaisuus!

33 Sulje paristokotelon kansi työntämällä takaisin paikalleen.

- KKootteelloonn  ppuuhhddiissttuuss::

- Puhdista laite tarvittaessa kostealla rätillä (saippuavesi).
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!

Ohjeita ja vinkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia
KKyyssyymmyyss MMaahhddoolllliinneenn  ssyyyy//rraattkkaaiissuu

HHii tai LLoo · Mittausarvot mittausalueen ulkopuolella
(liian matala tai korkea): Pysy laitteelle
ilmoitetulla mittausalueella..

· Jäljellä <10 min: Vaihda paristot.

Testo jälleenmyyjä, -maahantuoja ja Testo asiakaspalvelu
(www.testo.com) vastaavat mielellään laitteita koskeviin
kysymyksiin.
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Laitteen huolto


