Leve o
seu pedido
sobre
rodas!

Os três fantásticos.
Medição inteligente. Análise rápida. Documentação fácil.
As melhores ferramentas para sistemas de aquecimento e bombas de calor

www.testo.com

Para uma encomenda
superior a 1.000 euros,
participe no sorteio deste
magnífico NISSAN MICRA
ACENTA.
A Testo como agradecimento à fidelidade dos seus clientes, inicia
a promoção de outono no próximo dia 15 de setembro de 2021 até
31 de dezembro do mesmo ano, ambos incluídos, consistindo num
sorteio de um veículo NISSAN MICRA ACENTA (de agora em diante
o SORTEIO), para os clientes que, através da formalização de uma
encomenda superior a 1.000 euros antes de impostos, participem na
promoção.
Poderão participar no SORTEIO todas as pessoas singulares maiores
com residência em Portugal ou em Espanha, e todas as pessoas
coletivas legalmente constituídas em Portugal ou Espanha que, na sua
condição de clientes do ORGANIZADOR e / ou parceiros associados
a este, tenham formalizado uma encomenda durante o período de
campanha superior a 1.000 euros antes de impostos, de um ou mais
que um dos equipamentos descritos.
Ficam excluídos da participação na presente promoção os empregados
e familiares diretos da Testo ou das suas empresas associadas, os
assessores profissionais e as agências de publicidade e de promoção
que estejam relacionadas com a Testo.

O prazo durante o qual se poderá participar na promoção tem
início a 15 de setembro de 2021, às 00:01 e terminará em 31 de
dezembro de 2021, às 23:59 horas, ambos incluídos.
O sorteio do carro será efetuado no dia 12 de janeiro de 2022, às
10h, mediante a extração de um número aleatório correspondente
a um só bilhete digital de participação numerado, de entre todos
os registados durante o período de campanha.

Leia atentamente as REGRAS LEGAIS CONCURSO “NISSAN MICRA ACENTA”
PROMOÇÃO OUTONO 2021.

Leve o seu
pedido sobre
rodas!

Os Três Fantásticos são
apresentados juntos para as
suas medições em sistemas
de aquecimento e bombas
de calor.
Cada vez mais trabalho e, sobretudo, cada vez mais, novas
tecnologias e regulamentações em matéria de digitalização e
energias renováveis estão presentes no nosso dia-a-dia. Nada
disto facilita o trabalho de um técnico de aquecimento ou
instalador. Mas nós fazemos isso. Com os nossos instrumentos
de medição equipamo-lo com as melhores ferramentas,
com a sua tecnologia de ponta e funcionalidades únicas,
para o ajudar na manutenção e instalação dos sistemas de
aquecimento e bombas de calor.

testo 300 Longlife

O superpoder que
domina qualquer
medição em combustão.
Imediatamente pronto para usar quando precisar: com o analisador de
combustão testo 300 Longlife, mede e documenta erros de medição e/ou
comunicação de forma rápida e fácil. Graças ao ecrã Smart-Touch de resposta
rápida e menus guiados, os trabalhos ficam resolvidos em pouco momento. O
serviço, instalação e manutenção de sistemas de aquecimento ficarão resolvidos
no futuro graças ao seu analisador de combustão Testo.

Funcionamento Smart
•Ecrã de grandes dimensões Smart Touch – tão intuitivo
como o seu smartphone
•Estrutura clara, menus guiados e todas as medições
importantes pré- memorizadas

Resultados rápidos e precisos
•Imediatamente pronto para usar em modo stand-by – sem esperas
•Troca rápida da sonda
•Sensores de elevada qualidade com até 6 anos de vida útil.
Medição de CO até 30 000 ppm. Sensor de NO opcional.

Relatórios profissionais
•Diretamente in situ – tickets enviados por e-mail
•Função da assinatura: o cliente pode assinar o ticket diretamente no
analisador
•Catálogo de endereços integrado e fácil importação de dados do
cliente usando o software easyHeat (para descarga gratuita na web)

4

Os melhores equipamentos para o seu
trabalho. Os sets do testo 300 Longlife.
Imbatíveis contra os erros de medição. Com os nossos quatro sets à venda, obtém exatamente os reforços de que
precisa no dia-a-dia.

Leve o
testo 300
Longlife
sobre
rodas*

testo 300 Longlife
set sem impressora
Analisador
Sensores

testo 300 Longlife
set com diluição
sem impressora

testo 300 Longlife
set com diluição
com impressora

testo 300 Longlife
O₂, CO H₂-compensado (8 000 ppm),
possibilidade de ampliação com sensor de NO

Sonda de combustão
Impressora Bluetooth® testo
inclui 6 rolos de papel térmico

testo 300 Longlife
set com impressora

O₂, CO H₂-compensado (30 000 ppm),
possibilidade de ampliação com sensor de NO

Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmáx 500 °C

-

-

Mala de transporte para instrumento e
acessórios
Alimentador e cabo USB
Filtros de reposição (10 unidades)
Software para PC EasyHeat (descarga gratuita
em www.testo.com)
Modelo

0564 3004 75

0564 3004 76

0564 3004 85

0564 3004 86
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Os melhores equipamentos para o seu
trabalho.Os sets do testo 300 Longlife.
Set testo 300 Longlife
Sem impressora

Set testo 300 Longlife
Com impressora

• O₂, CO H₂ compensado (8 000 ppm),
possibilidade de ampliação com sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm)

• O₂, CO H₂ compensado (8 000 ppm),
possibilidade de ampliação com sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm)

O set inclui:

O set inclui:

• Analisadorde combustão testo 300 Longlife com
sensor de O2 e sensor de CO com compensação
de H2 até 8 000 ppm
• Alimentador USB (incl. cabo)
• Sonda de combustão modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; mangueira flexível de 2,2 m
• Filtro de particulas de reposição para a sonda de
combustão modular (10 unidades)
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Mala de transporte para instrumento, sondas e
acessórios

• A
 nalisador de combustão testo 300 Longlife com
sensor de O2 e sensor de CO com compensação
de H2 até 8 000 ppm
• Alimentador/carregador USB (incl. cabo)
• Sonda de combustão modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; mangueira flexível de 2,2 m
• Filtro de particulas de reposição para a sonda de
combustão modular (10 unidades)
• Impressora BLUETOOTH®/IRDA incl. 1 rolo de
papel térmico, bateria e fonte de alimentação/
carregador
• Papel térmico de reposição para impressora, legível
até 10 anos (caixa com 6 rolos
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Mala de transporte para instrumento, sondas e
acessórios

Modelo 0564 3004 75

6

1.764,00 €

Modelo 0564 3004 76

2.077,20 €

40
anos

Analisadores de
combustão
Testo

Set testo 300 Longlife
com diluiçãosem impressora

Set testo 300 Longlife
com diluiçãoe impressora

• O₂, CO H₂ compensado (8 000 ppm), possibilidade
de ampliação com sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

• O₂, CO H₂compensado (8 000 ppm), possibilidade
de ampliação com sensor de NO
•S
 onda de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

O set inclui:

O set inclui:

• Analisador de combustão testo 300 Longlife com
sensor de O2 e sensor de CO com compensação de
H2 até 30 000 ppm
• Alimentador USB (incl. cabo)
• Sonda de combustão modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; mangueira flexível de 2,2 m
• Filtro de particulas de reposição para a sonda de
combustão modular (10 unidades)
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Mala de transporte para instrumento, sondas e
acessórios

• A
 nalisador de combustão testo 300 Longlife com
sensor de O2 e sensor de CO com compensação de
H2 até 30 000 ppm
• Alimentador/carregador USB (incl. cabo)
• Sonda de combustão modular 180 mm; Ø 8 mm;
Tmáx. 500 °C; mangueira flexível de 2,2 m
• Filtro de particulas de reposição para a sonda de
combustão modular (10 unidades)
• Impressora BLUETOOTH®/IRDA incl. 1 rolo de papel
térmico, bateria e fonte de alimentação/carregador
• Papel térmico de reposição para impressora, legível
até 10 anos (caixa com 6 rolos
• Descarga gratuita Software para PC EasyHeat
• Mala de transporte para instrumento, sondas e
acessórios

Modelo 0564 3004 85

1.988,40 €

Modelo 0564 3004 86

2.301,60 €

*Também estão sujeitas à campanha todas as referências relacionadas
com os analisadores de combustão testo 310 / testo 327 / testo 300
e testo 330.
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Ainda melhor equipado: mais instrumentos
de medição para sistemas de aquecimento.

2x

Kit analisador de gases de combustão testo
310

Kit analisador de gases de combustão testo
310 com impressora

Inclui:

Inclui:

•A
 nalisador de gases
•B
 ateria
•P
 rotocolo de calibração para a medição de O2,
CO, hPa e ºC
•S
 onda de 180 mm com cone
•M
 angueira de silicone para medição da pressão
•M
 ala;
•A
 limentador
•C
 abo
•F
 iltro de partículas

•A
 nalisador de gases
•B
 ateria
•P
 rotocolo de calibração
para a medição de O2, CO, hPa e ºC
• I mpressora IR (0554 3100)
•S
 onda de 180 mm com cone
•M
 angueira de silicone para medição da pressão
filtro de partículas
•2
 rolos de papel térmico adicional para impressora
•M
 ala
•A
 limentador
•C
 abo

Modelo 0563 3100
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5x

521,00 €

Modelo 0563 3100

656,00 €

Acessórios compatíveis com os
instrumentos de combustão e ventilação
Impressora portátil Testo

Sonda de CO ambiente

Para analisadores de
combustão e outros
instrumentos

Inclui:
•S
 onda de CO (composto por
uma cabeça de sonda de
CO e pega com cabo com
comprimento de 1,4 m.
•4
 pilhas AA
•P
 rotocolo de calibração
• Compatível com testo 300 LL
e testo 440

367,20 €

Modelo 0632 1272

Modelo 0632 3173

Inclui:
•
•
•
•
•

Impressora
7 rolos de papel térmico
4 pilhas AA
Manual de instruções
Compatível com testo 327
e testo 315-3

266,80 €

Modelo250554 0549

Medidor de CO
testo 317-3
Para medir no ar

Detetor de fugas testo
317-2 Detetor de fugas
de gás com visor ótico

Inclui:

Inclui:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Monitor de CO do ar
Estojo com clip para cinto
Correia de pulso
Auscultadores
Protocolo de calibração

160,00 €

Modelo 0632 3172

Detetor de fugas de gás
Capa com clip para cinto
Correia de pulso
Pilhas

136,00 €
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Manómetro testo 510
Set para a medição da pressão diferencial em
sistemas HVAC
Inclui:
•
•
•
•
•
•
•

Manómetro testo 510
Tubo de silicone
Adaptador para boquilhas
Tampa de proteção
Bolsa de cintura
Protocolo de calibração
2 pilhas tipo AAA

135,00 €

Modelo 0563 0510

Detetor de fugas
testo 316-1
Detetor de fugas
em tubagens de gás
natural

Bomba de opacidade
testo
Bomba de opacidade
com escala para medir a
opacidade nos gases de
combustão

Detetor eletrónico de
fugas de gás com sonda
maleável.

O set inclui:
•
•
•
•

Inclui:
• Pilha
• Protocolo de calibração

Modelo 0632 0316
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209,00 €

Modelo 0554 0307

Bomba de opacidade
Escala de comparação
Papel de filtro
Óleo lubrificante

102,00 €

Sonda de temperatura
por imersão/penetração

Modelo 0602 1293

40,00 €

Sonda de superfície
com ponta de medição
estendida (TP tipo K)

Termómetro testo 925
especial para o setor HVACR

Modelo 0602 1993

58,00 €

Instrumento de medição da
temperatura de 1 canal T/P tipo K,
alarme acústico, ligação para uma
sonda por rádio opcional.
O kit inclui:
•
•
•
•

Termómetro testo 925
Pilha quadrada 9 V
Protocolo de calibração
Manual de instruções
Sonda de temperatura
ambientecom sensor
termopar do tipo K

Modelo 0560 9250

92,00 €

Modelo 0602 1793

67,20 €
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testo 550s / testo 557s

Os heróis da medição.
Também em bombas de
calor.
Às vezes, deseja ter superpoderes que
tornem o seu trabalho mais fácil. Agora
pode: com os novos analisadores de
refrigeração digital testo 550s e testo
557s, equipamo-lo com duas ferramentas
poderosas que irão ajudá-lo na instalação
e manutenção de bombas de calor com a
sua velocidade, exatidão e documentação
simples e sem papel.

App testo Smart para descarga
gratuita
NOW IN

Download at

Funcionamento smart

• Menus de medição guiada e medição automática de
parâmetros importantes, como superaquecimento/
subrefrigeração, teste de estanqueidade ou vácuo

• Emparelhamento automático com sondas Bluetooth para medir
temperatura, pressão e humidade

• Os 90 refrigerantes mais comuns armazenados na memória e
atualizados através da app

Resultados rápidos e precisos

• Ecrã gráfico de grande dimensão com disposição clara dos
elementos

• As medições também são exibidas em tempo real na app

Relatórios profissionais

• Diretamente do local de medição através da app, incluindo fotos e
envio por e-mail

• Gestão de clientes a partir da app, todas as informações sempre à
mão
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Medição sem fio. Documentação fácil.
Os sets Testo para bombas de calor.
Set para bombas de calor testo 550s
com Bluetooth® e sondas com cabo
• Prático set para o arranque, a manutenção e a
reparação de bombas de calor
• Analisador de refrigeração com bloco de válvulas de
2 vias
O set inclui:
• 2 sondas de temperatura de tipo pinça (NTC)
 ala de transporte (incl. protocolo de calibração e
• M
pilhas)
Novidade!

Modelo 0564 5501

329,00 €

Set para bombas de calor testo 550s
com Bluetooth® e sondas sem fio
• Prático set para o arranque, a manutenção e a
reparação de bombas de calor
• Analisador de refrigeração com bloco de válvulas de
2 vias
O set inclui:
• 2 termómetros de pinça sem fio Bluetooth® testo
115i
•M
 ala de transporte (incl. protocolo de calibração e
pilhas)
Novidade!
Modelo 0564 5502

389,00 €

Set para bombas de calor testo 550s
com Bluetooth® e 4 mangueiras de enchimento
• Prático set para o arranque, a manutenção e a
reparação de bombas de calor
• Analisador de refrigeração com bloco de válvulas de
2 vias
O set inclui:
• 3 mangueiras de enchimento
•2
 sondas de temperatura sem fio
•M
 ala de transporte (incl. protocolo de calibração e
pilhas)

Modelo 0564 5503

Novidade!

439,00 €
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Medição sem fio. Documentação fácil. Os
sets Testo para bombas de calor.
Set para bombas de calor testo 557s
com Bluetooth® e sondas de temperatura e
vácuo sem fios
• Prático set para o arranque, a manutenção e a
reparação de bombas de calor
• Analisador de refrigeração com bloco de válvulas de
4 vias
O set inclui:
• 2 sondas de temperatura sem fio testo 115i
• 1 sonda de vazui sem fio testo 552i
• Mala de transporte (incl. protocolo de calibração e
pilhas)
Modelo 0564 5571

Novidade!

489,00 €

Set para bombas de calor testo 557s
com Bluetooth®, sondas de temperatura e
vácuo sem fios e mangueiras de enchimento
• Prático set para o arranque, a manutenção e a 		
reparação de bombas de calor
• Analisador de refrigeração com bloco de válvulas de
4 vias
O set inclui:
•
•
•
•

4 mangueiras de enchimento
2 sondas de temperatura sem fio
1 sonda de vazio sem fio
Mala de transporte (incl. protocolo de calibração e
pilhas)

Modelo 0564 5572

Novidade!

549,00 €

Detetor de fugas de refrigerantes testo 316-3
detetor electrónico para gases refrigerantes
• Extremadamente sensível < 4 g/a, permite a 		
deteçãodas fugas mais pequenas
• Detetação dos refrigerantes: R22, R134a, R404A, 		
R410A, R507, R438A e todos os CFCs, HFCs e HCFCs
• Muito fácil de usar com um único botão, leitura
imediata sem predefinições e indicador de vazamento
no ecrã LED e alarme sonoro simultâneo
Inclui:
• Detetor eletrónico de fugas, cabeça do sensor, mala de
transporte, protocolo de calibração, baterias e filtro.
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Modelo 0563 3163

261,00 €

Outros equipamentos essenciais para a
instalação e manutenção de bombas de calor.
Set Termómetro testo 915i com sondas de temperatura
intercambiáveis
• Set de Smart Probes testo 915i para a medição sem fio da
temperatura em distintas aplicações
• Termómetro sem fio con sonda intercambiável:
sonda de ar (-50 a 400ºC - TP tipo K, classe 1)
sonda de imersão/penetração (-50 a 400ºC - TP tipo K, classe 1)
sonda de superfície (-50 a 350 ºC - TP tipo K, classe 1
• V isualização de medições e criação de relatórios através da nova
app testo Smart.
O set inclui:
• Termómetro para smartphone testo 915i, mala de transporte testo
Smart Case, pilhas e protocolo de calibração.

Modelo 0563 5915

Novidade!

150,00 €

testo Smart Probe 552i
para a medição de vazio

Vacuómetro testo 552
com Bluetooth®

testo Smart Probes
Set para refrigeração/AC

• Vacuómetro com Bluetooth
para Smartphone com alcance
de 0 a 20 000 mícrons, exatidão
de +- 10 mícrons + 10% do v.m
e uma resolução de 1 mícron (0
a 1000 mícrons)

• Vacuómetrodigital com
ligação Bluetooth, com sensor
livre de manutenção para
monitorização sem fio dos
resultados de medição

• Setde refrigeração/AC testo
Smart Probes para arranque,
manutenção e reparação de
sistemas de refrigeração e
bombas de calor.

O set inclui:

O set inclui:

• Vacuómetro digital com
Bluetooth®
• Manual de instruções
• Protocolo de calibração
• P
 ilhas AA

•2
 x testo 115i
• 2
 x testo 115i
 ala de transporte testo Smart
•M
Case (grande)
• Protocolos de calibração
• Pilhas

O set inclui:
• Vacuómetro
• Protocolo de calibração
• 3 pilhas AAA

Modelo 0564 2552

129,00 €

Modelo 0560 5522

157,00 €

Modelo 0563 0002 20

266,00 €
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Chega a campanha que todos
esperavam.
Para o adepto
dos instrumentos
profissionais ao melhor
preço: as camaras
termográficas Testo em
promoção.

App testo Termografia
descarga gratuita
NOW IN

Download at

A melhor na sua categoria.
Câmara termográfic
testo 868

Promoção!

Câmara termográfica testo 868
Ideal para o controlo de radiadores e pisos aquecidos, detetar
fugas e testar a localização e o funcionamento de tubagens e
condutas.
• Qualidade

de imagem com resolução IV de 160 x 120 pixels
(com tecnologia testo SuperResolution 320 x 240 pixels)
• Sensibilidade térmica de 0,10 °C

8h
TERMOGRAFÍA

SUPER

GRATUITO

RESOLUTION

• Software e app gratuitos para elaboração de relatórios

Modelo 0560 8681

CURSO

1.199,00 €

4x

MORE PIXELS

A compra de qualquer referência associada às camaras termográficas Testo
permitirá obter um bilhete de participação para o sorteio descrito nesta campanha (ficarão excluídas encomendas que incluam unicamente acessórios e peças
de reposição desta gama).
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Câmara termográfica
testo 883

Câmara termográfica
testo 872
Câmara termográfica testo
872 com módulo sem fios BT/
WLAN, cabo USB, fonte de
CURSO

alimentação, bateria de iões
de lítio, 3 testo ε-Marker,
instruções para o arranque,
guia rápido, protocolo de
calibração e mala.

8h
TERMOGRAFÍA

GRATUITO

SUPER

Câmara de infravermelhos
testo 883 com objetiva padrão
30° x 23°, cabo USB-C, fonte
de alimentação USB, bateria
recarregável de iões de lítio,
alça de transporte, Headset
Bluetooth® (específico do
país), guia rápido, protocolo
de calibração, software
profissional IRSoft (download
gratuito), com mala.

CURSO

8h
TERMOGRAFÍA

GRATUITO

Novo!

SUPER

RESOLUTION

RESOLUTION

4x

4x

MORE PIXELS

MORE PIXELS

Modelo 0560 8721

2.753,00 €

Modelo 0560 8830

3.500,00 €

App testo Termografia
Com a app testo Termografia, o seu smartphone/tablet converte-se num segundo ecrã e um controlo
remoto para a sua câmara termográfica. Além disso, pode usar a app para criar e enviar relatórios no
local de medição e guardá-los online. Gratuito para Android e iOS. .

Multímetro digital
testo 760-1

Pinças vatimétrica
testo 770-3

• Reconhecimento e seleção
de parâmetros de acordo
com a atribuição dos
conetores
• Operação simples com
teclas de função
• Medição do verdadeiro
valor eficaz TRMS
• Grande ecrã com
retroiluminação

• Mecanismo de aperto único
que facilita o trabalho para
agarrar cabos
• Deteção automática AC/DC
e tensão
• Medição do verdadeiro valor
eficaz TRMS
• Com funções adicionais,
como a medição da corrente
de arranque, potência e A e
ecrã de grandes dimensões
de duas linhas

O set inclui:

O set inclui:

•M
 ultímetro
•C
 abos de medição (1 conjunto)
•P
 ilhas

Modelo 0590 7601

91,00 €

 inças amperimétricas TRMS
•P
•C
 abos de medição (1 conjunto)
•P
 ilhas
Modelo 0590 7703

214,00 €
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Equipe-se com o melhor: mais instrumentos de
medição para a temporada de aquecimento

Set Básico de fio quente testo 440
• Instrumento para ar condicionado testo 440 com
memória interna e exportação de dados
• Sonda de fio quente incl. sensor de temperatura,
com cabo (1,8 m) con braço telescópico (0,85 m)
• Menu de medição, entre outras, para a
determinação do caudal volumétrico assim como o
cálculo do valor médio temporal e pontual

Set básico de molinete de 100 mm com BT
testo 440
• Instrumento para ar condicionado testo 440 com
memória interna e função de exportação de dados
• Sonda de molinete de 100 mm com Bluetooth incl.
sensor de temperatura
• Menú de medición, entre otras, para el cálculo del
caudal volumétrico

O set inclui:

O set inclui:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidor para ar condicionado
3 pilhas do tipo AA
Cabo USB
Protocolo de calibração
Sonda de fio quente (Ø 9 mm) com cabo fixo (comprimento
1,7 m), incl. sensor de temperatura com braço telescópico
(extensível até 0,85 m) e protocolo de calibração (0635 1032)

• Mala de transporte

Medidor para ar condicionado
3 pilhas do tipo AA
Cabo USB
Protocolo de calibração
Sonda de molinete (Ø 100 mm) com Bluetooth® incl. sensor de
temperatura (composto pela cabeça de sonda com molinete
100 mm, adaptador para a pega e pega com Bluetooth®);
sujeição para a sonda de medição testovent, 4 pilhas AA e
protocolo de calibração (0635 9431)

• Mala de transporte
Modelo 0563 4400

455,00 €

Modelo 0563 4403

645,00 €

Todas as referências associadas a unidades testo 440 e
testo 440 dP estão sujeitas à campanha.
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Set básico de humidade com BT testo 440

Set Básico de CO2 com BT testo 440

• I nstrumento para ar condicionado testo 440
 onda de humidade e temperatura com Bluetooth®
•S

• Instrumento para ar condicionado testo 440
• Sonda de CO2, incl. sensor de humidade e
temperatura

O set inclui:

O set inclui:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidor para ar condicionado
3 pilhas do tipo AA
Cabo USB
Protocolo de calibração
Sonda de temperatura e humidade (Ø 12 mm) com Bluetooth®*
(composta por uma cabeça da sonda de temperatura e
humidade e pega com Bluetooth®); 4 pilhas AA e protocolo de
calibração (0636 9731)

• Mala de transporte

3 pilhas do tipo AA
Cabo USB
Protocolo de calibração
Sonda de CO2 com Bluetooth®incl. sensor de humidade e
temperatura (composta por uma cabeça da sonda CO2 e pega
Bluetooth®); 4 pilhas AA, suporte de mesa e protocolo de
calibração (0632 1551)

• Mala de transporte
405,00 €

Modelo 0563 4404

Temperatura

Medidor para ar condicionado

705,00 €

Modelo 0563 4405

Termómetros por
infravermelhos com 1
ponteiro laser testo 830 T1

Termómetro por
infravermelhos com 2
ponteiros laser testo 830 T2

• Termómetro por
infravermelhos com ponteiro
laser de 1 feixe, ótica 10:1,
valores-limite ajustáveis e
função de alarme

• Termómetro por infravermelhos
com sinalização da marca de
medição por feixe de laser de dois
feixes, valores-limite ajustáveis,
função de alarme, ligação para
sondas externas, incl. baterias e
protocolo de calibração.

Inclui:
• Termómetro, 1 piha quadrada 9 V e

Inclui:

protocolo de calibração

• Termómetro, 1 piha quadrada 9 V e
protocolo de calibração
Modelo 0560 8311

61,00 €

Modelo 0560 8312

81,60 €
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Sempre do lado seguro:
com serviços Testo

Temos todas as respostas

certas medições ou se
pudermos aconselhá-lo
sobre qual o instrumento
de medição que é mais
adequado para a sua
aplicação: os nossos
especialistas estão à sua
disposição.
Serviço de reparação e
instrumentos de cortesia
Para que esteja sempre
pronto para medir, o nosso
serviço técnico garante a
melhor manutenção do seu
equipamento. Também com
equipamentos de cortesia se
a reparação demorar mais do
que o desejado.
Calibração: maior exatidão
e segurança
Nos nossos laboratórios
credenciados, garantimos
que o seu equipamento
de medição funciona com
exatidão e de acordo com as
normas.

www.testo.com

0985 XXXX/drs/09.2021 – Sujeito a
alterações sem aviso prévio.

Se precisar de ajuda com

Data de validade da campanha de 15.09.2021 a 31.12.2021. Leia as condições do sorteio em
www.testo.com/pt-PT/promocoes/aquecimento-2021

para as suas perguntas

