
Aposte na Renovação  
e na Qualidade do Ar
Promoção limitada!
Os melhores kits da Testo para a medição da Qualidade e do Caudal do Ar.

www.testo.com

Kits Testo 
para

ventilação em 
promoção
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Os melhores kits da Testo para a medição da Qualidade e do 
Caudal do Ar.

309
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A Testo desenhou os melhores sets promocionais que facilitam o técnico de manutenção na medição do caudal 
de ar nas saídas da grelha de qualquer tamanho e na medição da qualidade do ar por meio da concentração de 
CO2, temperatura e humidade.

ref. 0563 4170
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ref. 0563 4403

A medição do caudal nunca foi tão 
estável e rápida. Graças ao testo 
440 com a sonda de velocidade 
de 100 mm e o estabilizador do 
caudal volumétrico, conseguirá 
medições com flutuações mínimas 
e alta precisão.

O equipamento multifuncional tes-
to 440 permite ligar até 3 sondas 
simultaneamente (1 cabo TUC, 1 
termopar e 1 sonda Bluetooth). 

O amplo portefólio das testo Smart 
Probes permite medir diferentes 
parâmetros com um equipamento 
apenas.  

A medição de CO2 é um proce-
dimento-chave para assegurar 
a saúde do ambiente. Com a 
tecnologia de infravermelhos de 
duplo feixe, a sonda de IAQ Testo 
permanecerá estável ao longo do 
tempo.

Além disso, qualquer influência 
da pressão atmosférica será 
automaticamente compensada. 
A sonda mede a temperatura, a 
humidade, a pressão atmosférica 
e os ppm de CO2.

A medição em grandes grelhas 
de superfície é muitas vezes um 
desafio difícil. Graças ao testo 
420 e à sua variedade de campâ-
nulas, nunca foi tão fácil.

Além disso, utilizar o mesmo 
equipamento para medir a 
pressão diferencial dos filtros de 
ar. O balómetro comunica via 
Bluetooth com a aplicação testo 
420. A partir desta aplicação, 
poderá obter e enviar relatórios 
através do seu dispositivo móvel/
tablet.

*Promoção limitada a 25 unidades

*Promoção limitada a 25 unidades

*As testo Smart Probes serão 
oferecidos gratuitamente ao 
preço mais baixo.

Kit de caudal do testo 440 + Estabilizador do caudal GRÁTIS*

Kit testo 440 com testo Smart Probes
O binómio mais flexível e económico do mercado

Kit testo 440 para Qualidade
do Ar Interior

Balómetro com tablet Samsung 
GRÁTIS*

Faça a sua própria seleção, pague agora 2 e obtenha 3 testo Smart 
Probes*!

Com a compra
de um balómetro, 
Tablet Samsung 
GALAXY TAB A7 

GRÁTIS

¡GRÁTIS!

Preço
kit

ref. 0554 4172ref. 0554 4172
Valorado en 111,60 €

ref. 0516 0283 + 0560 4401

669€ 2.496€

ref. 0563 4405 ref. 0563 4200


