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Toată dotarea de care are nevoie un administrator de clădire industrială, oferite 
de un singur furnizor. 

Instrumente de măsurare și servicii de la Testo.

Cel mai bun partener, măsurat 
prin fiabilitate și eficiență.
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Prea frig, prea mult curent, prea 
umed? testo 400 vă ajută să faceți 
față oricăror nemulțumiri utilizând 
valori obiective privind confortul.

Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 
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Testo – partenerul dvs. competent în 
administrarea clădirilor.

Avantajele dumneavoastră cu 
Testo:

Cheltuieli operaționale, sănătatea și confortul utilizatorului, 

consum

de energie: administratorii de clădiri trebuie să monitorizeze 

o serie întreagă de aspecte, îmbunătățind, în același timp, 

eficiența sistemelor și proceselor. Grație tehnologiei digitale 

de măsurare, aceste sarcini numeroase și variate pot fi 

gestionate mai ușor. Pentru a asigura administrarea fără 

probleme a unei clădiri, sistemele de ventilație, aer 

condiționat, refrigerare și încălzire trebuie întreținute la fel 

ca sistemele și panourile electrice.

Testo oferă toate echipamentele de măsurare necesare 

pentru a desfășura toate operațiile tehnice de administrare a 

clădirii dvs. Mai mult, puteți obține o varietate de servicii de 

la același furnizor unic, cum ar fi consultanța, construcția de 

sonde la comandă, reparațiile sau calibrarea. Pentru dvs., 

acest lucru înseamnă mai puține cheltuieli cu procurarea 

tehnologiei, dar și cu munca de zi cu zi.

Tehnologia digitală vă permite să respectați în mod fiabil 

procesele conform standardului ISO 9001 și să stocați 

digital valorile măsurate sau să le trimiteți în cadrul 

rapoartelor. Aplicațiile specifice diferitelor utilizări și 

meniurile de măsurare optimizate vă fac munca mai ușoară, 

mai rapidă și, deci, mai puțin costisitoare. Conexiunile prin 

Bluetooth la senzorii reali fac posibilă efectuarea de 

măsurători fiabile și precise oricând este nevoie. Deoarece 

toate tehnologiile de măsurare pot fi operate intuitiv, toate 

procedurile se învață repede, ceea ce înseamnă că munca 

va fi nu doar mai rapidă, ci și mai puțin predispusă la erori. 

De asemenea, rezultatele măsurătorilor pot fi documentate 

cu ușurință – inclusiv sub formă de afișaje grafice ale 

procesului sau de imagini digitale. Astfel, aveți parte de 

sisteme configurate inteligent și fluxuri de lucru mai 

eficiente în administrarea clădirii.

Tehnologie de măsurare pentru toate sarcinile de 

administrare a clădirilor. 

La Testo veți găsi instrumente de măsurare pentru sisteme 

de încălzire, aer condiționat, ventilație și refrigerare, precum 

și pentru parametri de măsurători electrice.

Digital, inteligent și extrem de flexibil 

Deoarece multe instrumente de măsură sunt dotate cu 

Bluetooth, le puteți opera cu ajutorul smartphone-ului sau 

tabletei și puteți utiliza aplicații specifice sarcinii de lucru. 

Astfel, munca dvs. va fi mult mai ușoară și mai precisă.

Servicii complete

Închiriere de instrumente, reparații, servicii piese de schimb 

non-stop, construcție de sonde la comandă, precum și 

seminare și webinare cu informații practice valoroase – 

toate puse la dispoziție de un singur furnizor, pentru ca dvs. 

să puteți lucra mai eficient.

Instrumente de măsură multifuncționale profesionale

O selecție amplă de sonde vă va furniza dotarea necesară 

pentru măsurători conform standardelor ale vitezei aerului și 

calității aerului ambiental, precum și ale nivelului de confort, 

dar și pentru întreținere industrială.

Sistemul de gestionare a echipamentelor de testare 

PRIMAS

PRIMAS este o combinație de funcții de calibrare și 

gestionare a documentației, la care se adaugă un software 

special, precum și funcții de logistică și organizare.  

Configurația pe module permite adaptarea la situații 

individuale.

Economie de timp grație documentației digitale

Creare automată de rapoarte, adăugare de fotografii, 

salvarea și trimiterea acestora prin e-mail: totul se realizează 

fără probleme cu ajutorul instrumentelor de măsură 

conectate la aplicație.
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Asigurați sănătatea și confortul.
Eficiență sporită.

Tehnologia de măsurare de la Testo poate ajuta la îndeplinirea acestor sarcini în mod 

simplu, rapid și fiabil.

Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 
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Reglarea eficientă a sistemelor de încălzire
Pe lângă instrumente smart de măsurare pentru analiza 
gazelor de ardere, Testo poate oferi și instrumente smart de 
măsurare pentru determinarea temperaturii de curgere și de 
retur și a presiunii diferențiale. Mai mult, aplicațiile gratuite 
permit controlul prin smartphone sau tabletă. Pentru o 
operare impecabilă și eficientă a sistemelor de încălzire.

Asigurați calitatea aerului și confortul
Instrumentele Testo de măsurare a nivelului umidității, 
iluminatului și sunetului vă facilitează sarcina de a crea un 
climat interior plăcut. Cu ajutorul instrumentului de măsurat 
multifuncțional testo 400, puteți evalua nivelul de confort în 
mod obiectiv și în conformitate cu PMV/PPD. 
Înregistratoarele de date vă ajută, de asemenea, să 
identificați ușor cauzele mucegaiului.  

Verificați instalațiile electrice
Sistemele și panourile electrice necesită și ele controale 
regulate. Pe lângă cleștele ampermetric testo 770 și 
multimetrul digital testo 760, puteți utiliza și camerele de 
termoviziune testo 872 și 883 pentru vizualizarea fără 
contact a supraîncălzirii. Aplicațiile specifice utilizatorului vă 
ușurează munca și documentarea. 

Reglarea eficientă a sistemelor de aer condiționat
Cu manifold-urile digitale și testo Smart App, puteți 
vizualiza toate valorile de temperatură și presiune pe 
smartphone. Puteți crea și trimite rapoarte personalizate cu 
un singur clic. Datorită, actualizărilor facile de software, 
aveți garanția că sunteți întotdeauna la curent cu cele mai 
noi tehnologii și cerințe legale atunci când efectuați 
măsurători. 

Reglarea eficientă a sistemelor de ventilație
Un sistem poate atinge nivelul maxim de performanță cu un 
consum minim de energie numai dacă sistemele de 
alimentare cu aer și de evacuare a acestuia sunt reglate 
corect. Testo vă oferă o gamă întreagă de dispozitive și 
sonde smart pentru măsurători atât în conducte, cât și la 
difuzoarele de evacuare. Aplicațiile specifice utilizării nu 
numai că vă oferă o imagine de ansamblu perfectă, ci 
facilitează și documentarea.
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Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 

Reglarea eficientă a sistemelor de 
ventilație. Asigurați sănătatea și confortul.

Sistemele de ventilație și de aer condiționat configurate incorect constituie o povară asupra sănătății și consumă inutil 

de multă energie. Instrumentele smart de măsurat de la Testo vă ajută să reglați sistemele dvs. în mod precis și eficient. 

Aplicațiile cu meniuri specifice diferitelor utilizări, senzorii cu Bluetooth și modul intuitiv de operare nu numai ă vă fac munca 

mai ușoară, ci și garantează rezultate exacte. Pentru un maximum de sănătate și confort cu consum minim de energie.

Instrumentul compact testo 440

Sunteți inginer de service și vă ocupați cu 
testarea funcțională generală a instalațiilor de 
aer condiționat și de ventilație? Documentați 
rezultatele numai ocazional și atunci doriți să 
transferați datele direct către un computer? 
Atunci testo 440, cu afișajul său clar, operarea 
facilă cu ajutorul butoanelor, capacitatea de 
stocare a datelor în instrument, precum și 
funcția de export date în format .csv către 
computer este alegerea ideală. 

Cod produs 0560 4401

Gamă flexibilă de sonde

Sondele acoperă toate utilizările din domeniul 
aerului condiționat și al ventilației și pot fi 
folosite atât cu testo 440, cât și cu testo 400. 
Toate mânerele și sondele sunt compatibile 
între ele, permițându-vă să vă extindeți selecția 
de sonde conform nevoilor dvs. Deosebit 
de util: sondele digitale pot fi calibrate 
independent de instrumentul de măsurat. 
Aceasta înseamnă că instrumentul de măsurat 
rămâne în funcțiune și puteți continua să lucrați 
cu alte sonde. 

Pentru selecția de sonde, consultați p.12.

Nou: Instrumentul universal testo 
400

Sunteți expert în sisteme complete de ventilație 
sau în atestarea nivelului de confort potrivit 
normelor? Aveți cele mai stricte cerințe privind 
precizia în camere curate, laboratoare și 
aplicații industriale? Atunci vă puteți îndeplini 
sarcinile complexe într-un mod mai inteligent, 
mai rapid și mai eficient cu testo 400. 
Mulțumită celui mai simplu mod de operare 
Smart-Touch imaginabil, gestionării complete 
a datelor la fața locului și asistentului de 
măsurare.

Cod produs 0560 0400

Înregistrator de date IAQ pentru 
măsurări pe termen lung cu testo 
400
•  Pentru măsurări pe termen lung ale calității 

aerului interior
•  Înregistratorul de date privind calitatea aeru-

lui interior (IAQ) poate fi configurat și citit cu 
testo 400

•  Pot fi conectate până la șase sonde
•  Opțiuni de măsurare extinse, cum ar fi măsu-

rarea simultană a gradul de turbulență la trei 
niveluri de înălțime

Cod produs 0577 0400

Sonde și accesorii recomandate  
pentru testo 400 și testo 440 la pagina 12.
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Sistem de înregistrare de date 
prin WiFi  
testo 160 IAQ
•  Monitorizarea continuă de la distanță a 

temperaturii, umidității, nivelului de CO2 și 
presiunii atmosferice

•  Transfer de date via WLAN direct către Testo 
Cloud

•  Alerte automate la depășirea valorilor limită

Cod produs 0572 2014

Înregistrator de date pentru 
temperatură și umiditate
testo 175 H1 

•  Monitorizarea continuă a umidității și 
temperaturii în birouri și depozite

• Transfer de date facil via USB
•  Evaluarea și documentarea datelor pe 

computer

Cod produs 0572 1754

Sonometru digital  
testo 816-1

•  Măsurarea volumului sunetului (zgomot, 
difuzoare de aer) la locurile de muncă și 
monitorizarea respectării valorilor limită

Cod produs 0563 8170

Set VAC 
cu sonde Smart testo

•  Determinarea facilă a vitezei fluxului, a 
debitului volumic, a temperaturii, umidității și 
prezenței mucegaiului

•  Întotdeauna la îndemână într-o carcasă 
compactă

Cod produs 0563 0003

Glugă pentru măsurarea debitului 
volumic testo 420
 
•  Măsurători precise ale aerului de intrare și 

de ieșire la difuzoare mari, chiar și cu flux 
turbulent

• ușoară, numai 2,9 kg
•  Cu aplicație pentru măsurători convenabile 

la difuzoare

Cod produs 0563 4200

Instrument pentru uniformizarea 
debitului volumic  
testovent 417

•  Înregistrare precisă a debitului volumic inde-
pendent de fluxul turbionar

•  Rezultate fiabile ale măsurătorilor la difuzoa-
rele de flux turbionar

•  Instrument pentru uniformizarea fluxului de 
aer compatibil și cu seturi existente de pâlnii 
Testo

Cod produs 0554 4172

testo  
Smart App

testo  
Smart App
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Verificați  
instalațiile electrice.

Inspecția sistemelor și panourilor electrice este una dintre 

cele mai importante sarcini de administrare a unei clădiri. 

Testo vă oferă o gamă întreagă de dispozitive smart pentru 

testarea conexiunilor electrice și determinarea 

randamentului panourilor electrice, sistemelor de ventilație, 

pompelor de căldură și echipamentelor de aer condiționat și 

de încălzire. Cu camerele de termoviziune Testo, puteți 

identifica în mod fiabil zonele cu probleme de pe panoul 

electric de comandă și componentele supraîncălzite, astfel 

încât să le puteți înlocui în timp util. Aplicațiile Testo 

facilitează efectuarea și documentarea măsurătorilor.

Multimetru digital  
testo 760-2 
•  Muncă fiabilă datorită funcției de detectare 

automată a parametrilor măsurați
•  TRMS (medie pătratică reală) pentru 

rezultate foarte exacte, chiar și la instalații 
electrice mari cu tipare neregulate

•  Filtru trece-jos pentru măsurători precise 
la motoare controlate de convertizoare de 
frecvență

Cod produs 0590 7602

Clește ampermetric  
testo 770-3
•  Confortabil de folosit chiar și în spații 

înguste, datorită brațului cu clește complet 
retractabil

•  Măsurarea facilă a performanței
•  TRMS (medie pătratică reală) pentru 

rezultate foarte exacte, chiar și la instalații 
electrice mari cu tipare neregulate 

•  Măsurarea curentului la anclașare
•  Toate valorile măsurate la vedere și distanță 

sigură față de locația de măsurare, cu testo 
Smart Probes App

Cod produs 0590 7703

Aplicația testo 
Smart Probes 

Aplicația testo 
Thermography

Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 

Aplicația testo 
Thermography

Aplicația testo 
Thermography

NOU

Cameră de termoviziune cu 
aplicație 
testo 872
•   Rezoluție IR de 320 x 240 pixeli (640 x 480 

pixeli cu tehnologia testo SuperResolution)
• Sensibilitate termică 0,06 °C
• Cameră digitală integrată
•  Conexiune la aplicația testo Thermography
•  Transfer de date de măsurare prin wireless 

de la cleștele ampermetric testo 770-3 și de 
la instrumentul de măsurare a umidității testo 
605i

•  testo ScaleAssist (reglarea automată a 
contrastului)

Cod produs 0560 8721

Cameră de termoviziune cu 
gestionare inteligentă a imaginilor 
testo 883
•  Rezoluție IR de 320 x 240 pixeli (640 x 480 

pixeli cu tehnologia testo SuperResolution)
•  Sensibilitate termică 0,04 °C
•  Cameră digitală integrată și marker laser
•  Conexiune la aplicația testo Thermography
•  Transfer de date de măsurare prin wireless 

de la cleștele ampermetric testo 770-3 și de 
la instrumentul de măsurare a umidității testo 
605i

•  Cu testo SiteRecognition (gestionarea 
inteligentă a imaginilor) și testo ScaleAssist 
(reglarea automată a contrastului) 

Cod produs 0560 8830
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Reglarea eficientă a 
sistemelor de aer condiționat 
și a pompelor de căldură.

Detector pentru scurgeri de refri-
gerant
testo 316-3
•  Pentru CFC, HFC (parțial și complet haloge-

nat), H₂
•  Sensibilitate extrem de mare (< 4 g/a)
•  Îndeplinește cerințele regulamentului privind 

gazele fluorurate 
Cod produs 0563 3163

O singură soluție care le cuprinde pe 
toate. Testo Smart App.

Set de testare cu sonde Smart 
testo 
pentru sisteme frigorifice și aer 
condiționat 
•  Pentru testarea rapidă și simplă a sistemelor 

frigorifice
•  Fără furtunuri – fără pierderi de refrigerant
•  Afișarea evoluției temperaturii și presiunii
•  Rapoarte personalizate cu un singur clic
Cod produs 0563 0002 02

Manifold-uri digitale Smart  
testo 550s și testo 557s
•  Toate rezultatele accesibile dintr-o privire, 

grație afișajului grafic mare
•  Extrem de compact și fiabil grație carcasei 

robuste și ușor manevrabile, clasa de pro-
tecție IP 54

•  Măsurarea simplă prin wireless a vacuumului 
și temperaturii prin conexiune Bluetooth® 
automată

•  Flexibilitate sporită pentru măsurători și do-
cumentare cu testo Smart App

Manifold digital controlat prin 
aplicație testo 550i
•  Toate activitățile, de la măsurare la docu-

mentare, folosind aplicația testo Smart App 
pe telefonul dumneavoastră smart

•  Cel mai mic manifold digital de pe piață
•  Fiabilitate maximă grație carcasei extrem de 

robuste, clasa de protecție IP54
•  Opțional, sistemul poate fi extins cu sondele 

Smart de la testo pentru măsurarea wireless 
a temperaturii, umidității și vacuumului

Set Smart testo 550i
Manifold digital controlat prin aplicație cu 2 valve, cu sonde de 
temperatură wireless, în carcasă practică, incl. certificat de calibrare și 
acumulatori

Cod produs 0564 3550

Set Smart testo 550s
Manifold digital Smart cu 2 valve, cu sonde de temperatură wireless, în 
carcasă practică, incl. certificat de calibrare și acumulatori

Cod produs 0564 5502

Set Smart testo 557s pentru vacuum
Manifold digital Smart cu 4 valve, cu sonde de temperatură wireless, în 
carcasă practică, incl. certificat de calibrare și acumulatori

Cod produs 0564 5571

NOU

NOU

NOU

testo  
Smart App 

testo  
Smart App 

Mai multe seturi, sonde și accesorii  

pentru manifold-uri digitale pe www.testo.com

testo  
Smart App 

Cu testo Smart App puteți evalua rezultatele și mai rapid în viitor. 
Mai mult, aplicația vă ajută să preveniți erorile de măsurare, întrucât 
programele de măsurare memorate vă ghidează pas cu pas prin 
configurare și măsurare. Cu ajutorul funcțiilor de documentare 
integrate, se pot crea rapoarte pe teren, iar procesele-verbale de 
măsurare cu fotografii incluse pot fi transmise ca fișiere PDF sau CSV 
direct prin e-mail.

Descărcare 
gratuită
Pentru Android 
și IOS
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Reglarea eficientă  
a sistemelor de încălzire.

Adesea, potențialul cel mai mare al unei clădiri de a economisi energie este ascuns în încăperea de căldări de la subsol. 

Utilizați tehnologia inteligentă și flexibilă de măsurare de la Testo și aplicațiile Testo specifice diferitelor utilizări pentru a 

analiza cu precizie gazele de ardere, a măsura temperaturile de curgere și de retur, a localiza scurgerile de gaze și a efectua 

testări ale căderilor de presiune Astfel, veți putea optimiza eficiența sistemului, eliminând, în același timp, punctele slabe și 

comportamentele incorecte ale utilizatorilor. 

Set de inginerie a sistemelor de încălzire 

testo 330i  

•  Pentru măsurători oficiale pentru proba de recepție ale 
sistemelor de combustibili gazoși, lichizi și solizi

•  Manevrare inteligentă: operare, afișare și documentare 
prin aplicația 330i de pe smartphone

•  Senzori Longlife cu durată de viață de până la 6 ani, care 
pot fi înlocuiți de către utilizator

Setul este alcătuit din:
•  analizorul de gaze de ardere testo 330i, inclusiv cu 

senzor O₂ și CO compensat cu H₂ și Bluetooth
•  unitate USB
•  sondă de gaze de ardere modulară certificată TÜV
•  sondă de temperatură pentru aer de combustie

Cod produs 0563 3000 73

Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 

Set testo 300 Longlife 1

•  Efectuați operații de instalare și de service la sisteme de 
încălzire de mai multe ori pe zi

•  Intuitiv, inteligent, eficient: meniuri de măsurare intuitive, 
operare cu reacție rapidă cu tehnologia Smart-Touch, 
documentare la fața locului, transmiterea rapoartelor prin 
e-mail

•  Senzori cu tehnologie de înaltă calitate cu durată de viață 
de până la 6 ani 

Setul este alcătuit din:
•  instrument de măsurare a gazelor de ardere testo 300 cu 

senzor de O₂, senzor CO compensat cu H₂ (30.000 ppm), 
INCOMPATIBIL cu seturi existente

•  unitate USB
•  sondă de gaze de ardere modulară, lungime 180 mm, Ø 

8 mm
•  filtre de rezervă pentru sonda modulară (10 bucăți)
•  imprimantă testo Bluetooth
•  rezervă de hârtie termică pentru imprimantă, tuș perma-

nent
•  geantă de sistem pentru instrument, sonde și accesorii
•  software de analiză EasyHeat

Cod produs 0564 3004 S3
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Set promoțional pentru instalatori 
de sisteme de încălzire testo 922

•  Instrument de măsurat cu două canale cu 
sondă wireless opțională

  Afișarea diferenței de temperatură
•  Afișarea continuă a valorilor minime și 

maxime

Cod produs 0563 9221

Detector pentru scăpări de gaze la 
conducte de gaz natural  
testo 316-1
•  Localizarea rapidă a scăpărilor de gaze la 

conductele de gaz natural
•  Alarmă vizuală și sonoră în două trepte la 

depășirea unei valori limită
•  Sondă flexibilă de măsurare – utilizabilă 

chiar și în zonele greu accesibile
Cod produs 0632 0316

testo  
Smart App 

Set cu sonde Smart testo pentru 
sisteme de încălzire
 
•  Măsurarea presiunii debitului de gaz și a 

presiunii statice
•  Măsurarea fără contact a temperaturii 

sistemelor de încălzire prin pardoseală și a 
radiatoarelor 

•  Meniu de măsurare pentru testarea căderilor 
de presiune, inclusiv cu alerte

•  Documentarea rapidă a imaginilor cu 
măsurătorile cu infraroșu de temperatură 
înregistrate și marcarea punctelor de 
măsurare

Cod produs 0563 0004

testo  
Smart App 

Termometru cu infraroșu  
testo 810
•  Măsurarea simultană fără contact a 

temperaturii superficiale și atmosferice
•  Afișarea automată a diferenței de 

temperatură
•  Emisivitate reglabilă

Cod produs 0560 0810

Set cu manometru diferențial testo 
510
•  Pentru măsurarea presiunii diferențiale (de 

la 0 la 100 hPa) a radiatoarelor cu gaz și a 
filtrelor de la sistemele de aer condiționat

•  Tub Pitot opțional pentru măsurarea debitului 
în conductele de ventilație 

Cod produs 0563 0510

Manometru diferențial cu operare 
prin smartphone testo 510i
 
•  Pentru măsurarea presiunii diferențiale (de la 

0 la 150 hPa) a radiatoarelor cu gaz
•  Meniu de măsurare pentru testarea căderilor 

de presiune, inclusiv cu alerte
•  Suport magnetic pentru prindere ușoară

Cod produs 0560 1510
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www.testo.com

Sonde și accesorii recomandate pentru 
testo 400 și testo 440.

Sonde Cod produs

Sonde de debit

Sondă cu fir cald cu senzor de 
temperatură și umiditate inclus,  
care poate fi îndoită la 90°

0635 1571 
0635 1572

Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu sen-
zor de temperatură inclus

0635 9571 
0635 9572

Sondă cu elice de înaltă precizie  
(Ø 100 mm) cu senzor de tempe-
ratură inclus

0635 9371 
0635 9372 

Sondă cu elice (Ø 100 mm)  
cu senzor de temperatură inclus

0635 9431 
0635 9432

Sonde de confort

Sondă de turbulență, cablu fix 0628 0152

Sondă de CO₂ cu senzor de 
temperatură și umiditate inclus

0632 1551 
0632 1552

Sondă de CO 0632 1271 
0632 1272

Sondă lux, cablu fix 0635 0551

Sondă de tip glob pentru măsura-
rea căldurii radiante, Ø 150 mm,  
TC tip K

0602 0743

Set WBGT pentru instrumentul 
universal de măsurare a calității 
aerului interior (IAQ) testo 400, incl. 
sondă de tip glob (TC Tip K), sondă 
pentru temperatura ambientală și 
sondă de umiditate și temperatură 
(ambele Pt100), trepied, carcasă

0618 7220

cu Bluetooth cablu fix

Sonde
Cod 

produs

Sonde de umiditate

Sondă de umiditate/temperatură 0636 9731 
0636 9732

Sondă de umiditate/temperatură 
de înaltă precizie

0636 9771 
0636 9772

Sonde de temperatură

Sondă de suprafață cu acțiune 
rapidă (TC tip K) 0602 0393

Sondă robustă de temperatură atmosfe-
rică (TC tip K) – cablu fix 1,2 m 0602 1793

cu Bluetooth cablu fix

Accesorii
Cod 

produs

Accesorii pentru măsurarea nivelului de confort

Trepied pentru măsurarea nivelului 
de confort cu poziționare a sonde-
lor conform standardelor (carcasă 
inclusă)

0554 1591

Accesorii pentru sonde digitale de debit

Telescop extensibil pentru sondele 
de debit testo 400 / 440 (de la 
37,5 la 100 cm, inclusiv cu unghi 
de 90 °)

0554 0960

Extensie telescopică (0,9 m)  
pentru sonde de debit testo 400 
/ 440

0554 0990

Unghi de 90 ° pentru atașarea  
sondelor cu elice (Ø 100 mm)  0554 0991

Adaptor pentru mâner  
pentru atașarea la sonde de debit 0554 2160

Soluții de măsurare pentru administrarea clădirilor. 

Descoperiți multe alte sonde și accesorii pe www.testo.com.


