Měřte chytřeji
a rychleji.
Přehled všech záznamníků testo.
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IAQ záznamníky od Testo

Víte, co potřebujete
- a my pro Vás máme dokonalé záznamníky dat.

Jak chcete Vaše naměřená
data zaznamenat?

Mobilní
záznamníky
dat

Měření, ukládání a
(později) vyhodnocení
teplot (záznamníky dat)

Krátkodobé
ukládání dat a
časté odečty

Stacionární
záznamníky
dat

S online
monitorovacím
systémem:
Monitorujte v
reálném čase a
získejte přístup
k naměřeným
datům
odkudkoliv.

Zaznamenávejte
a ukládejte data
po delší dobu
s občasným
odečtením

testo
Saveris 2
série záznamníků
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Profesionální
záznamníky
pro použití v
průmyslovém
prostředí

Profesionální
záznamníky pro
monitorování
výroby

Záznamníky pro
monitorování
skladů a
chladicích
jednotek

testo 176 série
záznamníků
bez displeje

testo 176 série
záznamníků
s displejem

testo 175
série
záznamníků

Analýza pomocí
softwaru:
Odečtěte data
na počítači

Bez analýzy:
Vytiskněte data
a zprávy přímo
ze záznamníku

testo 174
série
záznamníků

testo 184
série
záznamníků

Připravena k použití v dopravě
a skladování: série testo 174

Mobilní
záznamníky
dat

testo 174
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo 174 T

testo 174 H

Mini záznamník dat testo 174 T, 1 kanál,
vč. nástěnného držáku,
baterií (2x CR 2032 lithiová)
a výstupního protokolu z výroby

Mini záznamník dat testo 174 H, 2 kanály,
vč. nástěnného držáku,
baterií (2x CR 2032 lithiová)
a výstupního protokolu z výroby

Objednací číslo

0572 1560

0572 6560

Cena

1.400,- Kč

2.290,- Kč

Teplota

Teplota a vlhkost

1 x interní

2 x interní

-30 až +70 °C

-20 až +70 °C/
0 až 100 %RV

Přesnost

±0.5 °C (-30 až +70 °C)

±0.5 °C (-20 až +70 °C)
±3 %RV (2 %RV až 98 %RV) při +25 °C
±0.03 %RV/K ±1 číslice

Rozlišení

0.1 °C

0.1 °C /
0.1 %RV

1 min až 24 h

1 min až 24 h

16,000 záznamů

16,000 záznamů

USB hub

USB hub

Provozní/skladovací teplota

-30 až +70 °C / -40 až +70 °C

-20 až +70 °C / -40 až +70 °C

Životnost baterie

500 dní
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

1 rok
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

60 x 38 x 18.5 mm / 35 g

60 x 38 x 18.5 mm / 35 g

IP 65

IP 20

EN 12830

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Snadno čitelný displej
Kanály
Rozsah měření

Měřicí cyklus
Paměť
Rozhraní

Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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IAQ záznamníky od Testo

Mobilní
záznamníky
dat

Při přepravě pro Vás až 500 dní:
série testo 184

testo 184
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo 184 T1

testo 184 T2

testo 184 T3

USB záznamník dat pro
teplotu, provozní doba 90 dní.

USB záznamník dat
pro teplotu,
provozní doba 150 dní.

USB záznamník dat
pro teplotu,
neomezená doba provozu
díky vyměnitelné baterii.

Objednací číslo

0572 1841

0572 1842

0572 1843

Cena

784,- Kč *

980,- Kč *

1.974,- Kč *

Teplota

Teplota

Teplota

–

–

–

1 x interní

1 x interní

1 x interní

-35 až +70 °C

-35 až +70 °C

-35 až +70 °C

Přesnost

±0.5 °C

±0.5 °C

±0.5 °C

Rozlišení

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

1 min až 24 h

1 min až 24 h

1 min až 24 h

16,000 záznamů

40,000 záznamů

40,000 záznamů

USB Rozhraní

USB Rozhraní

USB Rozhraní

-35 až +70 °C / -55 až +70 °C

-35 až +70 °C / -55 až +70 °C

-35 až +70 °C / -55 až +70 °C

–

–

500 dní
(při +25 °C a 15 min. měřicím
cyklu)

33 x 9 x 74 mm / 25 g

44 x 12 x 97 mm / 45 g

44 x 12 x 97 mm / 45 g

IP 67

IP 67

IP 67

EN 12830

EN 12830

EN 12830

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Okamžité vytvoření PDF zprávy po
připojení k počítači
Speciálně pro přepravní teploty až
-80 ° C
Kanály
Rozsah měření

Měřicí cyklus
Paměť

Rozhraní
Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie

Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
* Akční cena
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Mobilní
záznamníky
dat

testo 184
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo 184 T4

testo 184 H1

testo 184 G1

USB záznamník dat
pro teplotu,
neomezená doba provozu
díky výměnné baterii.

USB záznamník dat
pro teplotu a vlhkost,
neomezená doba provozu
díky výměnné baterii.

USB záznamník dat
pro teplotu, vlhkost a vibrace,
neomezená doba provozu
díky výměnné baterii.

0572 1844

0572 1845

0572 1846

3.374,- Kč *

2.688,- Kč *

4.970,- Kč *

Teplota

Teplota a vlhkost

Teplota, vlhkost a vibrace,

–

–

1 x interní

2 x interní

5 x interní

-80 až +70 °C

-20 až +70 °C/
0 až 100 %RV

-20 až +70 °C / 0 až 100 %RV
0 až 27 g

Přesnost

±0.8 °C (-80 až -35.1 °C)
±0.5 °C (-35 až +70 °C)

±0.5 °C (0 až +70 °C)
±0.8 °C (-20 až 0 °C)
±1.8 %RV + 3% z nam.h. při
+25 °C (5 až 80 %RV)

±0.5 °C (0 až +70 °C)
±0.8 °C (-20 až 0 °C)
±1.8 %RV + 3% z nam.h. při
+25 °C (5 až 80 %RV)
±0.03 %RV / K (0 až 60 °C)
±0.1 g + 5% z nam.hodn.

Rozlišení

0.1 °C

0.1 °C / 0.1 %RV

0.1 °C / 0.1 %RV / 0.1 g

1 min až 24 h

1 min až 24 h

1 min až 24 h / 1 s

40,000 záznamů

64,000 záznamů

64,000 záznamů
(teplota a vlhkost)
1,000 záznamů (vibrace)

USB Rozhraní

USB Rozhraní

USB Rozhraní

-80 až +70 °C / -80 až +70 °C

-20 až +70 °C / -55 až +70 °C

-20 až +70 °C / -55 až +70 °C

100 dní
(při 15 min. měřicím cyklu)

500 dní
(při +25 °C a 15 min. měřicím
cyklu)

120 dní
(při +25 °C a 15 min. měřicím
cyklu)

44 x 12 x 97 mm / 45 g

44 x 12 x 97 mm / 45 g

44 x 12 x 97 mm / 45 g

IP 67

IP 30

IP 30

EN 12830

–

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Objednací číslo
Cena
Technické údaje
Měřená veličina
Okamžité vytvoření PDF zprávy po
připojení k počítači
Speciálně pro přepravní teploty až
-80 ° C
Kanály
Rozsah měření

Měřicí cyklus
Paměť

Rozhraní
Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie

Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
* Akční cena
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IAQ záznamníky od Testo

Stacionární
záznamníky
dat

Specializováno na správu skladovacích
zařízení: série testo 175

testo 175
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky
s certifikací HACCP

testo 175 T1

testo 175 T2

1-kanálový záznamník dat pro teplotu s interním
senzorem (NTC), vč. nástěnného držáku, zámku,
baterií a výstupního protokolu z výroby

2-kanálový záznamník dat pro teplotu s interním
(NTC) senzorem a připojením externího senzoru
(NTC), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií
a výstupního protokolu z výroby

Objednací číslo

0572 1751

0572 1752

Cena

3.430,- Kč

4.290,- Kč

Teplota

Teplota

1 x interní

1 x interní, 1 x externí

-35 až +55 °C

-35 až +55 °C int.
-40 až +120 °C ext.

±0.4 °C (-35 až +55 °C)*

±0.5 °C (-35 až +55 °C)*
±0.3 °C (-40 až +120 °C)*

0.1 °C

0.1 °C

10 s až 24 h

10 s až 24 h

Paměť

1 milion naměřených hodnot

1 milion naměřených hodnot

Rozhraní

Mini USB, slot pro SD kartu

Mini USB, slot pro SD kartu

-35 až +55 °C

-35 až +55 °C

3 roky
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

3 roky
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

89 x 53 x 27 mm / 130 g

89 x 53 x 27 mm / 130 g

IP 65

IP 65

EN 12830

EN 12830

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Snadno čitelný displej
Mobilní odečet/
tisk na místě
Kanály
Rozsah měření
Přesnost
*±1 číslice

Rozlišení
Měřicí cyklus

Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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Stacionární
záznamníky
dat

testo 175
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky
s certifikací HACCP

testo 175 T3

testo 175 H1

2-kanálový záznamník dat pro teplotu s
připojením externích senzorů (TC typ T a typ K)
včetně nástěnného držáku, zámku, baterií
a výstupního protokolu z výroby

2-kanálový záznamník dat pro teplotu a vlhkost
s externím vlhkostním senzorem(NTC/kapacitní
vlhkostní senzor) včetně nástěnného držáku,
zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby

Objednací číslo

0572 1753

0572 1754

Cena

5.150,- Kč

7.160,- Kč

Teplota

Teplota a vlhkost

2 x externí

2 x interní

-50 až +400 °C (Typ T)
-50 až +1000 °C (Typ K)

-20 až +55 °C
0 až 100 %RV

±0.5 °C (-50 až +70 °C)*
±0.7% z nam.h. (+70.1 až +1000 °C)* (typ K)
±0.5 °C (-50 až +70 °C)*
±0.7% z nam.h. (70.1 až +400 °C)* (typ T)

±0.4 °C (-20 až +55 °C)*
±2 %RV (2 až 98 %RV) při +25 °C
±0.03 %RV/K*

0.1 °C

0.1 °C / 0.1 %RV

10 s až 24 h

10 s až 24 h

Paměť

1 milion naměřených hodnot

1 milion naměřených hodnot

Rozhraní

Mini USB, slot pro SD kartu

Mini USB, slot pro SD kartu

-20 až +55 °C

-20 až +55 °C

3 roky
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

3 roky
(15 min. měřicí cyklus, +25 °C)

89 x 53 x 27 mm / 130 g

149 x 53 x 27 mm / 130 g

IP 65

IP 54

–

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Snadno čitelný displej
Mobilní odečet/
tisk na místě
Kanály
Rozsah měření
Přesnost
*±1 číslice

Rozlišení
Měřicí cyklus

Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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IAQ záznamníky od Testo

Stacionární
záznamníky
dat

Mimořádně vysoká přesnost při
monitorování výroby: testo 176 T2 / T4

testo 176
porovnání
záznamníků

Všechny záznamníky
s certifikací HACCP

testo 176 T2

testo 176 T4

testo 176 H1

testo 176 P1

2-kanálový záznamník dat
pro teplotu s připojením
pro vysoce přesné
externí senzory (Pt100),
vč. nástěnného držáku,
zámku, baterií
a výstupního protokolu
z výroby

4-kanálový záznamník
dat pro teplotu s externím
připojením senzorů
(TC typ T, typ K a typ J),
včetně nástěnného
držáku, baterie
a výstupního protokolu
z výroby

4-kanálový záznamník
dat pro teplotu a vlhkost
s připojením externího
senzoru (NTC/kapacitní
vlhkostní senzor), včetně
nástěnného držáku,
zámku, baterie
a výstupního protokolu
z výroby

5-kanálový záznamník
dat pro tlak, teplotu
a vlhkost s interním
senzorem (absolutní tlak)
a připojení externího
senzoru (NTC/kapacitní
vlhkostní senzor), včetně
nástěnného držáku,
zámku, baterie
a výstupního protokolu
z výroby

Všeobecné údaje
Stručný popis

Objednací číslo

0572 1762

0572 1764

0572 1765

0572 1767

Cena

8.690,- Kč

10.020,- Kč

11.800,- Kč

14.640,- Kč

Teplota

Teplota

Teplota a vlhkost

Teplota, vlhkost a tlak

–

–

Technické údaje
Měřená veličina
Snadno čitelný displej
Extrémně vysoký rozsah
měření
Kanály
Rozsah měření

Přesnost
*±1 číslice

Rozlišení
Měřicí cyklus

Paměť
Rozhraní
Provozní/skladovací
teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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2 x externí

4 x externí

4 x externí

1 x interní, 2 externí sondy,
4 externí kanály

-100 až +400 °C

-100 až +750 °C (typ J)
-195 až +1000 °C (typ K)
-200 až +400 °C (typ T)

-20 až +70 °C
0 až 100 %RV

-20 až +70 °C
0 až 100 %RV
600 až 1100 mbar

±0.2 °C
(-100 až +200 °C)*
±0.3 °C
(+200.1 až +400 °C)*

±1% z nam.h.
(-200 až -100.1 °C)*
±0.3 °C (-100 až +70 °C)*
±0.5% z nam.h.
(+70.1 až +1000 °C)*

±0.2 °C (-20 až +70 °C)*
±0.4 °C*
(zbytek měřicího rozsahu)
/
specifické pro sondu

±0.2 °C (-20 až +70 °C)*
±0.4 °C*
(zbytek měřicího rozsahu)
/specifické pro sondu
±3 mbar (0 až +50 °C)*

0.01 °C

0.1 °C

0.1 °C / 0.1 %RV

0.1 °C / 0.1 %RV / 1 mbar

1 s až 24 h (volně volitelný, 1 s až 24 h (volně volitelný, 1 s až 24 h (volně volitelný, 1 s až 24 h (volně volitelný,
pro online měření)
pro online měření)
pro online měření)
pro online měření)
2 s až 24 h)
2 s až 24 h)
2 s až 24 h)
2 s až 24 h)
2 miliony naměřených
hodnot

2 miliony naměřených
hodnot

2 miliony naměřených
hodnot

2 miliony naměřených
hodnot

Mini USB,
slot pro SD kartu

Mini USB,
slot pro SD kartu

Mini USB,
slot pro SD kartu

Mini USB,
slot pro SD kartu

-35 až +70 °C
-40 až +85 °C

-20 až +70 °C
-40 až +85 °C

-20 až +70 °C
-40 až +85 °C

-20 až +70 °C
-40 až +85 °C

8 let (15 min. měřicí
cyklus, +25 °C)

8 let (15 min. měřicí
cyklus, +25 °C)

8 let (15 min. měřicí
cyklus, +25 °C)

8 let (15 min. měřicí
cyklus, +25 °C)

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 220 g

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 230 g

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 220 g

103 x 63 x 33 mm
230 g

IP 65

IP 65

IP 65

IP 54

EN 12830

EN 12830

–

–

Extra robustní pro drsné prostředí:
testo 176 T1 / T3 / H2

Stacionární
záznamníky
dat

testo 176
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo 176 T1

testo 176 T3

testo 176 H2

1-kanálový záznamník dat
v kovovém pouzdře pro
teplotu s vysoce přesným
interním senzorem (Pt100)
včetně nástěnného držáku,
zámku a baterie

4-kanálový záznamník dat v
kovovém pouzdře pro teplotu
s připojením externího senzoru
(TC typ T, typ K a typ J)
včetně nástěnného držáku,
zámku a baterie

2-kanálový záznamník dat
v kovovém pouzdře pro
teplotu a vlhkost s připojením
externího senzoru (NTC/
kapacitní vlhkostní senzor)
včetně nástěnného držáku,
zámku a baterie

Objednací číslo

0572 1761

0572 1763

0572 1766

Cena

8.580,- Kč

10.080,- Kč

12.780,- Kč

Teplota

Teplota

Teplota a vlhkost

Snadno čitelný displej

–

–

–

Extrémně široký rozsah měření

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina

Kanály

–

1 x interní

4 x externí

2 x externí

-35 až +70 °C

-100 až +750 °C (typ J)
-195 až +1000 °C (typ K)
-200 až +400 °C (typ T)

-20 až +70 °C
0 až 100 %RV

±0.4 °C (-35 až +70 °C)*

±1% z nam.h. (-200 až
-100.1 °C)*
±0.3 °C (-100 až +70 °C)*
±0.5% z nam.h.
(+70.1 až +1000 °C)*

±0.2 °C (-20 až +70 °C)*
±0.4 °C*
(zbytek měřicího rozsahu) /
specifické pro sondu

0.01 °C

0.1 °C

0.1 °C / 0.1 %RV

Měřicí cyklus

1 s až 24 h (volně volitelné,
pro online měření 2 s až 24 h)

1 s až 24 h (volně volitelné,
pro online měření 2 s až 24 h)

1 s až 24 h (volně volitelné,
pro online měření 2 s až 24 h)

Paměť

2 miliony naměřených hodnot

2 miliony naměřených hodnot

2 miliony naměřených hodnot

Mini USB, slot pro SD kartu

Mini USB, slot pro SD kartu

Mini USB, slot pro SD kartu

-35 až +70 °C
-40 až +85 °C

-20 až +70 °C
-40 až +85 °C

-20 až +70 °C
-40 až +85 °C

8 let (15 min. měřicí cyklus,
+25 °C)

8 let (15 min. měřicí cyklus,
+25 °C)

8 let (15 min. měřicí cyklus,
+25 °C)

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 410 g

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 430 g

103 x 63 x 33 mm
Přibližně 430 g

IP 68

IP 65

IP 65

EN 12830

–

–

Rozsah měření

Přesnost
*±1 číslice

Rozlišení

Rozhraní
Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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IAQ záznamníky od Testo

Online
monitorovací
systém

Monitoruje a poskytuje alarmy:
testo Saveris 2

testo Saveris 2
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo Saveris 2-T1

testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-T3

Rádiový záznamník dat (pro
bezdrátovou síť) s displejem
a interním teplotním NTC
senzorem, včetně USB
kabelu, nástěnného držáku,
baterií a výstupního protokolu
z výroby

Rádiový záznamník dat (pro
bezdrátovou síť) s displejem
pro měření teploty, dvě
připojení pro externí teplotní
NTC sondy nebo dveřní
kontakty, vč. USB kabelu,
nástěnného držáku, baterií
a výstupního protokolu z výroby

Rádiový záznamník dat (pro
bezdrátovou síť) s displejem
pro měření teploty, dvě
připojení pro externí teplotní
TC sondy (typy K, T, J) včetně
USB kabelu, nástěnného
držáku, baterií a výstupního
protokolu z výroby

Objednací číslo

0572 2031

0572 2032

0572 2033

Cena

3.510,- Kč

4.400,- Kč

5.850,- Kč

Teplota

Teplota

Teplota

–

–

Kanály

1x NTC interní

2x NTC externí

2x termočlánek typu K/J/T
externí

Rozsah měření

-30 až +50 °C

-50 až +150 °C

-195 až +1350 °C (typ K)
-100 až +750 °C (typ J)
-200 až +400 °C (typ T)

Přesnost

±0.5 °C

±0.3 °C

±(0.5 + 0.5% z nam.h.) °C

Rozlišení

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

Závisí na cloudové licenci
Základní: 15 min až 24 h
Pokročilé: 1 min až 24 h

Závisí na cloudové licenci
Základní: 15 min až 24 h
Pokročilé: 1 min až 24 h

Závisí na cloudové licenci
Základní: 15 min až 24 h
Pokročilé: 1 min až 24 h

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

1 min až 24 h
(15 min výchozí)

1 min až 24 h
(15 min výchozí)

1 min až 24 h
(15 min výchozí)

-30 až +50 °C/-40 až +50 °C

-30 až +50 °C/-40 až +50 °C

-30 až +50 °C/-40 až +50 °C

12 měsíců

12 měsíců

12 měsíců

95 x 75 x 30.5 mm / 240 g

95 x 75 x 30.5 mm / 240 g

95 x 75 x 30.5 mm / 240 g

IP 65

IP 65

IP 54

EN 12830

EN 12830

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Vysoká přesnost a velký rozsah
měření

Měřicí cyklus

Rádiová frekvence
Interval přenosu
Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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Online
monitorovací
systém

testo Saveris 2
porovnání záznamníků

Všechny záznamníky s
certifikací HACCP

testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-H2

Rádiový záznamník dat (pro bezdrátovou
síť) s displejem pro měření teploty a relativní
vlhkosti, interní kapacitní vlhkostní senzor,
včetně USB kabelu, nástěnného držáku, baterií
a výstupního protokolu z výroby

Rádiový záznamník dat (pro bezdrátovou
síť) s displejem pro měření teploty a relativní
vlhkosti, připojení pro jednu externí velhkostní
sondu, včetně USB kabelu, nástěnného držáku,
baterií a výstupního protokolu z výroby

Objednací číslo

0572 2034

0572 2035

Cena

7.320,- Kč

6.880,- Kč

Teplota a vlhkost

Teplota a vlhkost

–

–

1x NTC/vlhkostní interní

1x NTC /vlhkostní externí

-30 až +50 °C
0 až 100 %RV

v závislosti na sondě

Přesnost

±0.5 °C / ±2 %RV

v závislosti na sondě

Rozlišení

0.1 °C / 0.1 %RV

0.1 °C / 0.1 %RV

Závisí na cloudové licenci
Základní: 15 min až 24 h
Pokročilé: 1 min až 24 h

Závisí na cloudové licenci
Základní: 15 min až 24 h
Pokročilé: 1 min až 24 h

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

1 min až 24 h
(15 min výchozí)

1 min až 24 h
(15 min výchozí)

-30 až +50 °C/-40 až +50 °C

-30 až +50 °C/-40 až +50 °C

12 měsíců

12 měsíců

115 x 82 x 31 mm / 240 g

95 x 75 x 30.5 mm / 240 g

IP 30

IP 54

–

–

Všeobecné údaje
Stručný popis

Technické údaje
Měřená veličina
Vysoká přesnost a velký rozsah
měření
Kanály
Rozsah měření

Měřicí cyklus

Rádiová frekvence
Interval přenosu
Provozní/skladovací teplota
Životnost baterie
Rozměry/hmotnost
Třída krytí
EN certifikát
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IAQ záznamníky od Testo

Přehled objednacích údajů.

testo 174 T
mini záznamník dat pro teplotu

0572 1560

testo 174 H
mini záznamník dat pro teplotu a vlhkost

Kč

Popis produktu

Obj. číslo

Kč

1.400,-

testo 184 T2
USB záznamník dat pro teplotu

0572 1842

980,- *

0572 6560

2.290,-

testo 184 T3
USB záznamník dat pro teplotu

0572 1843

1.974,- *

testo 175 T1
záznamník dat pro teplotu

0572 1751

3.430,-

testo 184 T4
USB záznamník dat pro teplotu

0572 1844

3.374,- *

testo 175 T2
záznamník dat pro teplotu

0572 1752

4.290,-

testo 184 H1
USB záznamník dat pro teplotu a vlhkost

0572 1845

2.688,- *

testo 175 T3
záznamník dat pro teplotu

0572 1753

5.150,-

0572 1846

4.970,- *

testo 175 H1
záznamník dat pro teplotu a vlhkost

0572 1754

7.160,-

testo 184 G1
USB záznamník dat pro vibrace, vlhkost a
teplotu

0572 2031

3.510,-

testo 176 T1
záznamník dat pro teplotu

0572 1761

8.580,-

testo Saveris 2-T1
rádiový záznamník dat s displejem a se
zabudovanou teplotní NTC sondou

testo 176 T2
záznamník dat pro teplotu

0572 1762

8.690,-

testo Saveris 2-T2
rádiový záznamník dat s displejem a 2
připojeními pro teplotní NTC sondy

0572 2032

4.400,-

testo 176 T3
záznamník dat pro teplotu

0572 1763

10.080,-

0572 2033

5.850,-

testo 176 T4
záznamník dat pro teplotu

0572 1764

10.020,-

testo Saveris 2-T3
rádiový záznamník dat s displejem a 2
připojeními pro teplotní TE sondy

0572 2034

7.320,-

testo 176 H1
záznamník dat pro teplotu a vlhkost

0572 1765

11.800,-

testo Saveris 2-H1
rádiový záznamník dat s displejem a se
zabudovanou teplotní a vlhkostní sondou

testo 176 H2
záznamník dat pro teplotu a vlhkost

0572 1766

12.780,-

0572 2035

6.880,-

testo 176 P1
záznamník dat pro tlak, teplotu a vlhkost

0572 1767

14.640,-

testo Saveris 2-H2
rádiový záznamník dat s displejem a se
zabudovanou teplotní a vlhkostní sondou a
s jednou externí vlhkostní sondou

testo 184 T1
USB záznamník dat pro teplotu

0572 1841

784,- *

* Akční cena

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
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www.testo.cz

Všechny ceny uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2020.

Obj. číslo

Změny vyhrazeny, včetně technických úprav bez předchozího upozornění.

Popis produktu

