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Măsurarea intuitivă a 
vitezei aerului și calității 
aerului ambiental 
Noul testo 440 combină versatilitatea și confortul maxim.
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Noul instrument pentru măsurarea vitezei aerului și 
a calității aerului ambiental testo 440: versatilitate 
într-un format compact.

Bine ați venit într-o nouă eră: noul testo 440 combină avantajele unui dispozitiv portabil compact cu meniuri de măsurare 

intuitive și o gamă largă de sonde de viteză și sonde IAQ. Astfel aveți toate sarcinile de măsurare la sistemele de aer 

condiționat și ventilație, sub control.

Instrumentul pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ 

testo 440, este disponibil în două versiuni.

Modelul testo 440 dP are un senzor de presiune diferențială 

integrat. Acest lucru face posibile măsurările la grile, 

precum și măsurările cu tub Pitot sau factor K.

Intuitiv: 

Meniuri clar structurate pentru măsurarea debitului volumic 

în conducte sau la grile, factorului K, gradului de turbulență, 

necesarului de răcire/încălzire, indicarea riscului de apariție 

a mucegaiului și înregistrarea pe termen lung.

Wireless: 

Sonde Bluetooth pentru ușurință în măsurare și evitarea 

încurcării cablurilor în geantă.

Economie de spațiu: 

Un mâner universal pentru toate sondele.

Prezentare clară: 

Afișarea paralelă a 3 valori măsurate; configurare și rezultate 

centralizate.

De încredere: 

Memorie internă de până la 7500 de valori măsurate, 

interfață USB pentru exportul de date și tipărirea opțională a 

valorilor măsurate.

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Select application

10:09 AM

Volume Flow

Funnel Volume Flow

Pitot Volume Flow

K-Factor Volume Flow

Heating/Cooling Load

Mold Indication

Draft Rate

Logger Mode

Meniurile de măsurare intuitive: 
potrivite pentru orice aplicație.

Bazându-ne pe experiența noastră în dezvoltarea tehnologiei de măsură de ultimă oră, știm cu exactitate ce aveți nevoie 

pentru a vă îndeplini activitățile zilnice. De aceea, meniurile de măsurare pentru aplicațiile la sistemele de aer condiționat 

și ventilație sunt prestabilite în testo 440. Aceste meniuri vă permit să realizați sarcinile de măsură relevante mai rapid, mai 

eficient și mai fiabil.

Selectați aplicația

10:09

Debit volumic

Măsurare cu pâlnie

Măsurare cu tub Pitot

Factor K, debit volumic

Necesarul de răcire/încălzire

Indicare mucegai

Măsurare turbulențe

Înregistrare pe termen lung
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Sistemul de sonde testo 440: 

Cap sondă 
CO
 

Cap sondă de precizie cu 
elice de 100 mm incl. 

senzor de temperatură

Cap sondă cu elice de 
16 mm incl. senzor de 

temperatură

Cap sondă cu fir cald incl.
senzor de senzor și 

umiditate

Telescop extensibil 
pentru sondele de viteză 

aer testo 440

Cap sondă cu elice de 
100 mm incl. senzor de 

temperatură

Cap sondă de 
umiditate de

înaltă precizie

Cap sondă de 
umiditate

Mânere
testo 440 

Cap sondă CO₂ incl. 
senzor

de temperatură și 
umiditate

Adaptor pentru sondele 
de viteză aer testo 440

Versatil: un mâner universal pentru toate sondele de viteză

a aerului și sondele IAQ. Acest lucru economisește spațiu și

reduce greutatea, ceea ce vă permite să efectuați măsurări

exacte în orice aplicație.

Mânerul universal testo 440 poate fi conectat cu ușurință la capul sondei sau la adaptorul 
pentru telescop și la capetele sondelor în doar câteva secunde.

Click Click

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental

Cu testo 440, aveți toate măsurările dorite la sistemele de

aer condiționat și ventilație sub control.
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Trebuie să efectuați măsurări în locuri în care nu se 
poate utiliza Bluetooth-ul? Nicio problemă, doar 
înlocuiți capul sondei Bluetooth cu mânerul cu 
cablu.

Pentru măsurarea debitului volumic 
în cazul vitezelor mari sau a fluxului 
puternic, vă recomandăm testo 440 
dP și tubul Pitot.

Cu modelul testo 440 dP ce are integrat un senzor 
de presiune diferențială, vă puteți asigura
că filtrele din sistemele de aer condiționat 
funcționează corect și că nicio impuritate din 
exterior nu ajunge în aerul interior.

Sistemul de sonde testo 440: în conducte, la 
anemostate, în încăperi, la filtre sau cu tuburi Pitot.

Sonda cu elice de 100 mm combinată cu ușurință 
cu telescopul și cotul cu unghi de 90°, fac ca 
măsurările la anemostatele din plafoane să fie mult 
mai facile.

Toate sondele pentru viteza aerului testo 440, 
pentru măsurări în conducte, au un telescop gradat, 
extensibil (opțional extensibil de la 1 m la 2 m).
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Aplicația dvs. de măsurare, soluția noastră:
sonda potrivită pentru fiecare aplicație. 

Indiferent de parametrii aerului condiționat, ventilației sau de confort ambiental pe care doriți să îi măsurați, gama noastră 

de sonde pentru viteza aerului și IAQ vă oferă un suport precis și fiabil în sarcinile dumneavoastră, permițându-vă să 

îndepliniți orice provocare de măsurare.

Măsurarea vitezei aerului la grile

Sondă cu elice
(Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură

Bluetooth/cablu fix
  

Sondă de înaltă precizie cu elice 
(Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură

Bluetooth/cablu fix
  

Măsurarea vitezei aerului în conducte

Sondă cu fir cald 
incl. senzor de temperatură și umiditate 
Bluetooth/cablu fix

  

Sondă cu elice
(Ø 16 mm) incl. senzor de temperatură

Bluetooth/cablu fix
  

Sondă cu fir cald 
incl. senzor de temperatură
cablu fix

 

Sondă cu elice 
(Ø 16 mm)

cablu fix
 

Încălzire

Sondă CO

Bluetooth/cablu fix
  

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Concept de etalonare inteligent: se etalonează numai sondele. Mânerele și instrumentul de măsură continuă să 

funcționeze și pot fi utilizate pentru măsurări utilizând o sondă diferită.

Procese industriale (uscare)

Sondă robustă umiditate/temperatură  
pt. temperaturi de până la +180 °C

cablu fix
 

Măsurări ale nivelului de confort

Sondă CO2  
incl. senzor de temperatură și 
umiditate

Bluetooth/cablu fix 
 

Sondă pentru gradul de turbulențe

cablu fix
 

Sondă pentru umiditate/temperatură

Bluetooth/cablu fix
  

Sondă pentru iluminare

cablu fix
 

Sondă CO 

Bluetooth/cablu fix
  

Laborator și camere curate

Sondă de înaltă precizie cu elice 
(Ø 100 mm) incl. senzor de temperatură 
Bluetooth/cablu fix

  

Sondă de înaltă precizie senzor de 
umiditate/temperatură  

Bluetooth/cablu fix
  

Sondă cu fir cald
incl. senzor de temperatură și umiditate
Bluetooth/cablu fix

  

Sondă pentru nișe de laborator
cablu fix
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testo 440  
Set cu sondă pentru viteza
aerului cu fir cald

testo 440  
Set cu sondă pentru viteza
aerului cu elice de 16 mm

Conține:
 Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu 

   memorie internă și funcție de exportare a datelor
 Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură, cablu fix (1,8 m)  

   cu telescop (0,85 m)
  Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea 

    debitului volumic și calcularea mediei multipunct
 Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Conține:
  Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu 
memorie internă și funcție de exportare a datelor

  Sondă cu elice de 16 mm, cablu fix (1,8 m) cu telescop (0,85 m)
   Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru determinarea 

   debitului volumic și calcularea mediei multipunct
 Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Pentru ca sistemele de aer condiționat și ventilație să 

funcționeze fără probleme și în mod eficient, viteza aerului 

în conducta de ventilație trebuie verificată cu regularitate. 

Calitatea aerului ambiental depinde de asemenea și de 

vitezele aerului din tubulaturi care trebuie să corespundă 

dimensionării. Vă puteți baza pe seturile testo 440 pentru 

măsurări în conducte.

Cod produs 0563 4400 Cod produs 0563 4401

Măsurări în conducte: 
precizie în orice secțiune transversală. 

m/s m/s

°C

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Accesorii opționale Cod produs

testo 417
Set pâlnii

0563 4170

testovent 417, dispozitiv pentru 
uniformizarea fluxului de aer

0554 4172

Accesorii opționale Cod produs

Telescop extensibil pentru sondele 
de viteză aer testo 440
(37,5 până la 100 cm inclusiv cot 
cu unghi de 90 °)

0554 0960

Termo-higrometru operat prin 
smartphone

0560 1605

Pentru o bună calitate a aerului ambiental, debitul volumic 

al aerului în tubulaturi și la grile trebuie reglat optim. 

Setul testo 440 cu sondă cu elice de 100 mm face ca 

această sarcină să fie și mai simplă. Cu setul de pâlnii sau 

telescopul, echipamente opționale, puteți efectua măsurări 

la grilele de ventilație sau anemostate în mod convenabil și 

în siguranță. Dispozitivul nostru de uniformizare a fluxului vă 

ajută să efectuați măsurări exacte ale fluxurilor turbionare.

Măsurări la grile:
climatul optim în cel mai scurt timp.

testo 440
Set cu sondă pentru viteza aerului
cu elice de 100 mm cu BT

Cuprinde:
 Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu 

    memorie internă și funcție de exportare a datelor
 Sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de   

    temperatură
 Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru determinarea 

   debitului volumic
 Geantă de transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4403

m/s

°C
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Tubulaturi de ventilație, difuzoare sau anemostate: cu 

seturile testo 440 puteți efectua întotdeauna măsurări 

precise și de încredere.

Măsurări în conducte și la anemostate:  
viteza aerului & parametrii IAQ.

Conține:
  Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu

    memorie internă și funcție de exportare a datelor
 Sonda cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de      

   temperatură
  Sondă cu fir cald cu telescop (0,85 m) incl. senzor de

    temperatură, cablu fix (1,8 m)
 Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea 

    debitului volumic
 Geantă de transport pentru testo 440 și sonde

Conține:
 Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu

    memorie internă și funcție de exportare a datelor
  Sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de

    temperatură
  Sondă cu elice de 16 mm cu telescop (0,85 m), cablu fix (1,8 m)
  Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea 

   debitului volumic
 Geantă de transport pentru testo 440 și sonde

testo 440 
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

testo 440  
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

Cod produs 0563 4406 Cod produs 0563 4407

m/s m/s

°C °C

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Accesorii opționale Cod produs

Telescop extensibil (0.9 m) pentru 
sondele testo 440

0554 0990

Tub Pitot din oțel inoxidabil
(lungime 500 mm, Ø 7 mm)

0635 2045

Cap sondă pentru concentrația de
CO ambiental

0632 1270

Cu versiunea modelului testo 440 dP (include un senzor 

integrat de presiune diferențială), pot fi efectuate chiar și 

măsurări la filtre, precum și măsurări cu tubul Pitot și cu 

factorul K.

Măsurări în conducte, la anemostate și la filtre:  
la fel de versatil ca provocările dumneavoastră.

Conține:
  testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ  

   incl. senzor de presiune diferențială cu memorie internă și funcție
   de exportare a datelor

 Mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
 Cap de sondă cu fir cald incl. senzori de temperatură și umiditate
  Cap de sondă cu elice de 100 mm incl. senzor de temperatură
 Telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90° compatibile cu ambele sonde
 Geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

Conține:
 testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ 

   incl. senzor de presiune diferențială cu memorie internă și     
   funcție de exportare a datelor

  Mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
  Cap de sondă de 16 mm
  Cap de sondă cu elice de 100 mm incl. senzor de temperatură
 Cap de sondă de umiditate incl. senzor de temperatură
 Telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90° compatibile cu ambele     

    sonde
 Geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

testo 440 delta P 
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

testo 440 delta P 
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

Cod produs 0563 4409 Cod produs 0563 4410

m/s m/s

hPa hPa

°C °C

%RH%RH

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Măsurarea calității aerului ambiental și a nivelului de confort 

la locul de muncă permite o ajustare precisă a climatului 

interior și reduce riscul de îmbolnăvire a personalului.

Aceste seturi speciale testo 440 măsoară toți parametri 

relevanți: conținutul de CO2 al aerului, gradul de turbulențe, 

temperatura, umiditatea și iluminarea.

Măsurări ale nivelului de confort/calitatea aerului 
ambiental: nicio sarcină nu este prea dificilă.

Conține:
 Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu    

   memorie internă și funcție de exportare a datelor
 Sondă pentru gradul de turbulențe (400 mm)
  Sondă pentru CO2 cu Bluetooth, incl. senzor de temperatură și 
umiditate

 Geantă de transport pentru testo 440 și sonde multiple

testo 440
Set pentru confortul ambiental cu BT

Cod produs 0563 4408

testo 440 
Set pentru CO₂ cu BT

testo 440 
Set pentru umiditate cu BT

testo 440 
Set pentru iluminare

 Instrument pentru   
   măsurarea vitezei aerului
   & IAQ testo 440

  Sondă pentru măsurarea 
concentrației de CO2 
ambiental, incl. senzor de 
temperatură și umiditate

  Geantă de transport pen-
tru testo 440 și sondă

  Instrumentul pentru 
măsurarea vitezei aerului & 
IAQ testo 440

  Sondă pentru umiditate 
relativă și temperatură cu 
Bluetooth

  Geantă de transport pen-
tru testo 440 și sondă

 Instrument pentru 
   măsurarea vitezei aerului
   & IAQ testo 440

 Sondă pentru iluminare
 Geantă de transport 

    pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4405 Cod produs 0563 4404 Cod produs 0563 4402

%UR

m/s

CO2

°C

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Sondă robustă de umiditate/
temperatură

Sondă robustă de umiditate și 
temperatură pentru temperaturi 
de până la +180 ° C. Aplicații 
în aerul industrial de proces, 
materialele conglomerate și 
camerele climatice.

  cablu fix  
Cod produs 0636 9775

Sondele testo 440 sunt disponibile chiar și pentru 

măsurările de control ale proceselor critice care necesită 

cel mai înalt nivel de precizie și un echipament robust.

Ideal pentru medii industriale în care temperaturile înalte 

sunt ceva obișnuit și pentru laboratoare unde este esențial 

să se înregistreze chiar și cele mai mici valori cu un grad 

înalt de precizie.

Nicio aplicație nu este prea dificilă:
sonde de înaltă precizie

Sondă pentru concentrația de 
CO ambiental (de ex. arzătoare)

Sondă de înaltă precizie (Ø 100 
mm) cu Bluetooth, incl. 
senzor de temperatură, pentru 
viteza și temperatura aerului. 
Ideal pentru măsurarea vitezei 
aerului cu curgere laminară.

Sondă de înaltă precizie pen-
tru umiditate/temperatură cu 
Bluetooth
Exactitate:  
±(0.6% UR + 0.7% din v.m.) în 
intervalul 0 și 90% UR.

Sondă CO
 

Sondă de înaltă precizie cu 
elice

Sondă de înaltă precizie pentru 
umiditate și temperatură

 cu
         

 Bluetooth 
Cod produs 0635 9371

  
Cablu fix 
Cod produs 0635 9372

Sondă pentru nișe de 
laborator

Sondă de înaltă precizie pentru 
măsurarea vitezei debitului 
și debitului volumic de aer în 
nișele de laborator conform DIN 
EN 14175-3 / 4.

 cablu fix 
     Cod produs 0635 1052

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental

 cu
         

 Bluetooth 
Cod produs 0636 9771

  
Cablu fix 
Cod produs 0636 9772

 cu
         

 Bluetooth 
Cod produs 0632 1271

  
Cablu fix 
Cod produs 0632 1272
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Tip sondă Domeniu de 
măsură

Exactitate Rezoluție Cod 
produs

Sonde digitale pentru viteză

Sondă cu fir cald cu Bluetooth, incl. 
senzor de temperatură și umiditate

0 la 50 m/s
-20 la +70 °C
5 la + 95% UR

±(0.03 + 4% din v.m.)
(0 la 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% din v.m.)
(20.01 la 30 m/s)
±0.5 °C (0 la +70 °C)
±0.8 °C (-20 la 0 °C)
±3.0% UR (10 la 35% UR)
±2.0% UR (35 la 65% UR)
±3.0% UR (65 la 90% UR)
±5% UR (domeniu rămas)

0.01 m/s
0.1 °C
0.1% UR

0635 1571

Sondă cu fir cald, cablu fix, incl. 
senzor de temperatură și umiditate

0635 1572

Cap sondă cu fir cald, incl. senzor 
de temperatură și umiditate

0635 1570

Sondă cu elice (Ø 16 mm) 
cu Bluetooth, incl. senzor de 
temperatură

0.6 la 50 m/s
-10 la +70 °C

±(0.2 m/s + 1% din v.m.)
(0.6 la 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% din v.m)
(40.1 la 50 m/s)
±1.8 °C

0.1 m/s 
0.1 °C

0635 9571

Sondă cu elice (Ø 16 mm), cablu fix, 
incl. senzor de temperatură

0635 9572

Cap sondă cu elice (Ø 16 mm), incl. 
senzor de temperatură

0635 9570

Sondă cu fir cald, cablu fix, incl. 
senzor de temperatură

0 la 30 m/s
-20 la + 70 °C

±(0.03 m/s + 4% din v.m.)
(0 la 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% din v.m.)
(20.01 la 30 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 1032

Sondă cu elice (16 mm) cu cablu fix 0.6 la 50 m/s ±(0.2 m/s + 1% din v.m)
(0.6 la 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% din v.m.)
(40.1 la 50 m/s)

0.1 m/s 0635 9532

Sondă pentru nișe de laborator, cu 
cablu fix

0 la 5 m/s
0 la +50 °C

±(0.02 m/s + 5% din v.m)
(0 la 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0635 1052

Pentru a măsura debitele în conducte cu o secțiune transversală mare, vă recomandăm un set de extensie (0554 0990).
Acesta permite ca telescopul să fie extins până la 2 m pentru toate sondele cu un mâner interschimbabil.

Sondă de înaltă precizie (Ø 100 
mm) cu Bluetooth, incl. senzor de 
temperatură

0.1 la 15 m/s
-20 la +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% din v.m.)
(0.1 la 15 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9371

Sondă de înaltă precizie (Ø 100 mm), 
cablu fix, incl. senzor de temperatură

0635 9372

Cap de sondă de înaltă precizie 
(Ø 100 mm), incl. senzor de 
temperatură

0635 9370

Sondă cu elice (Ø 100 mm) 
cu Bluetooth, incl. senzor de 
temperatură

0.3 la 35 m/s
-20 la +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% din v.m.)
(0.3 la 20 m/s)
±(0.2 m/s + 1.5% din v.m.)
(20.01 la 35 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9431

Sondă cu elice (Ø 100 mm), cablu 
fix, incl. senzor de temperatură

0635 9432

Cap de sondă cu elice (Ø 100 mm), 
incl. senzor de temperatură

0635 9430

Pentru măsurări comode la plafoane, a fost dezvoltat telescopul cu unghi de 90° (0550 0960).
Acesta poate fi montat cu ușurință pe sondele de 100 mm.

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø 10 mm

150 mm

300 la 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

300 la 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

Informații despre comandă:
sonde digitale.

Ø 9 mm

230 mm

230 mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

1)    Pentru utilizare cu mânerul cu cablu (cod produs 0554 2222) sau mâner Bluetooth (cod produs 0554 1111) împreună cu adaptorul (cod produs 0554 
2160).

1)

1)

1)

1)

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 la 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

570 la 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 la 1000 mm

570 la 1000 mm

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental
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Tip sondă Domeniu de 
măsură

Exactitate Rezoluție Cod 
produs

Sonde digitale de umiditate

Sondă de umiditate/temperatură cu 
Bluetooth

0 la 100% UR
-20 la +70 °C

±2% UR (5 to 90% UR)
±0.5 °C

0.1% UR 
0.1 °C

0636 9731

Sondă de umiditate/temperatură,
cablu fix

0636 9732

Cap sondă de umiditate/temperatură
Ø 12 
mm

140 mm 0636 9730

Sondă de înaltă precizie pentru 
umiditate și temperatură cu 
Bluetooth

0 la 100% UR
-20 la +70 °C

±(0.6% UR + 0.7% din v.m.)
(0 la 90% UR)
±(1.0% UR + 0.7% din v.m.)
(90 la 100% UR)
±0.3 °C
(+15 la +30 °C)
±0.5 °C (domeniu rămas)

0.01% UR 
0.1 °C

0636 9771

Sondă de umiditate/temperatură de
înaltă precizie, cablu fix

0636 9772

Cap sondă de umiditate/temperatură 
de înaltă precizie

0636 9770

Sondă robustă de umiditate și 
temperatură pentru temperaturi de
până la +180 ° C, cablu fix

0 la 100% UR
-20 la +180 °C

±3% UR (0 la 2% UR)
±2% UR (2.1 la 98% UR)
±3% UR (98.1 la 100% UR)
±0.5 °C (-20 la 0 °C)
±0.4 °C (0.1 la +50 °C)
±0.5 °C (+50.1 la +180 °C)

0.1% UR 
0.1 °C

0636 9775

Sonde digitale pentru confortul ambiental

Sondă pentru gradul de turbulențe,
cablu fix

0 la +5 m/s
0 la +50 °C

±(0.03 m/s + 4% of m.v.)
(0 to 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0628 0152

Sondă pentru iluminare, cablu fix 0 la 100,000 lux Clasa C
Conform DIN 5032-7
f1 = 6% = V-Lambda
f2 = 6% cos

0.1 lux
(< 10,000 lux)
1 lux
(≥ 10,000 lux)

0635 0551

Sondă pentru concentrația de
CO2 ambiental cu Bluetooth, incl.
senzori de temperatură și umiditate

0 la 10,000
ppm CO2
5 la + 95% UR
0 la + 50 °C

±(50 ppm + 3% din v.m.)
(0 la 5000 ppm)
±(100 ppm + 5% din v.m.)
(5001 la 10,000 ppm)
±3% UR (10 to 35% UR)
±2% UR (35 to 65% UR)
±3% UR (65 to 90% UR)
±5% UR (domeniu rămas)
±0.5 °C

1 ppm 
0.1% UR 
0.1 °C

0632 1551

Sondă CO2, cablu fix, incl. senzor
de temperatură și umiditate

0632 1552

Cap sondă CO2, incl. senzori de 
temperatură și umiditate

0632 1550

Sondă pentru concentrația de CO
ambiental cu Bluetooth

0 la 500 ppm
±3 ppm (0 la 30 ppm)
±10% din v.m.
(30.1 la 500 ppm)

0.1 ppm

0632 1271

Sondă pentru concentrația de CO
ambiental, cablu fix

0632 1272

Cap sondă pentru concentrația de
CO ambiental

0632 1270

Mâner pentru sondă și adaptor

Mâner cu cablu pentru conectarea
capetelor de sondă testo 440

0554 2222

Mâner cu Bluetooth pentru conectarea
capetelor de sondă  testo 440

0554 1111

Adaptor tip mâner pentru
conectarea sondelor de viteză aer 
testo 440

0554 2160

30 
mm

30 
mm

200 mm

30 
mm

130 mm

30 
mm

280 mm

30 
mm

280 mm

55 mm

110 mm

190 mm

270 mm

Ø 12 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

2)   Pentru utilizare cu mânerul cu cablu (cod produs 0554 2222) sau mâner Bluetooth (cod produs 0554 1111)

2)

2)

2)

2)

30 mm

Ø 12 
mm

140 mm

30 
mm

200 mm
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Sonde de temperatură Cod produs

Sondă rapidă pentru 
suprafețe, cu termocuplu 
tip K

0602 0393

Sondă de aer robustă, cu 
termocuplu tip K, cablu fix

0602 1793

Sondă pentru suprafețe 
cu vârf plat cu termocuplu 
tip K

0602 1993

Sondă de temperatură 
cu bandă Velcro, cu 
termocuplu tip K

0628 0020

Sondă robustă pentru aer, 
cu senzor NTC

0615 1712

Sondă tip cleşte pentru 
măsurări pe țevi  (Ø 6 - 35 
mm) cu senzor NTC

0615 5505

Sondă de imersie/penetrare 
cu senzor NTC

0615 1212

Alte accesorii și certificate de etalonare găsiți pe 
www.testo.ro

Seturi testo 440 / testo 440 dP Cod produs

testo 440  
Set cu sondă pentru viteza aerului cu fir cald

0563 4400

testo 440  
Set cu sondă pt viteza aerului cu elice de 16 mm

0563 4401

testo 440 
Set pentru iluminare

0563 4402

testo 440 Set cu sondă pt viteza aerului cu elice 
de 100 mm cu BT

0563 4403

testo 440 
Set pentru umiditate cu BT

0563 4404

testo 440 
Set pentru CO₂ cu BT

0563 4405

testo 440 
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

0563 4406

testo 440  
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

0563 4407

testo 440
Set pentru confortul ambiental cu BT

0563 4408

testo 440 delta P 
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

0563 4409

testo 440 delta P 
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

0563 4410

Instrumente testo 440 Cod produs

testo 440 
Instrument pentru măsurarea 
vitezei aerului & IAQ

0560 4401

testo 440 dP 
Instrument pentru măsurarea 
vitezei aerului & IAQ, cu senzor 
de presiune diferențială integrat

0560 4402

Accesorii Cod produs

Telescop extensibil pentru sondele 

de viteză aer testo 440 (37,5 până 

la 100 cm inclusiv cot cu unghi 

de 90 °) 
 

0554 0960

Geantă de transport pentru 
sistemul de măsurare a 
debitului volumic de aer

0516 4900

Geantă de transport pentru 
testo 440 și sonde multiple

0516 4401

Informații despre comandă: seturi, instrumente de 
măsură, sonde și accesorii.

testo 440 instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității aerului ambiental


