
Măsurarea
vitezei aerului  
îmbunătățită.
Măsurare intuitivă și flexibilă în conducte și la grile de ventilație.  
Cu seturile dedicate testo 440. Profitați acum de seturi 
promoționale
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Măsurarea vitezei 
aerului cu testo 440  
și accesorii.

Afișare clară.
•  Toate măsurările importante integrate într-un singur 

instrument de măsurare practic

•  Configurarea și rezultatele dintr-o privire 

•  Afișarea în paralel a tuturor parametrilor IAQ relevanți cu 3 

valori de măsurare afișate simultan

•  Memorie mare de date de măsurare incl. export de date prin 

USB

De încredere.
•  Cea mai mare precizie în orice secțiune transversală a 

conductelor și în toate intervalele de viteză ale aerului

•  Concept inteligent de calibrare: numai sondele trebuie 

calibrate, instrumentul și mânerul rămân în uz
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Select Application

• Volume flow

• Funnel measurement

Pitot tube measurement

K-factor, volume flow

Select Application

• Volume flow

• Funnel measurement

Pitot tube measurement

K-factor, volume flow

Recunoașterea automată a sondei!

La grile de ventilație  
și în conducte.

Intuitiv.
•  Meniuri clar structurate pentru debitul volumic și 

măsurarea la grile de ventilație sau anemostate și alte 

aplicații IAQ

•  Doar câteva clikcuri pentru măsurare: de ex. introduceți 

geometria conductelor și testo 440 afișează imediat 

debitul volumic

•  De asemenea, porniți și opriți măsurarea sondei 

Bluetooth® printr-un simplu click de buton

Versatil.
•  Gama largă de sonde și accesorii utile 

(pâlnie, telescop, trepied) pentru toate aplicațiile

•  Sonde Bluetooth® fără fir pentru măsurări convenabile 

în orice situație
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SET
PROMO

Măsurarea simplificată a debitului volumic la anemostate 

din tavan, în sistemele de ventilație comerciale și private cu 

testo 440 și pâlniile de măsurare.

Seturi pentru măsurări 
la grile de aerisire

testo 440 set cu sondă cu elice 
100 mm și Bluetooth®

În set:
•  testo 440 instrument de 

măsurare a vitezei aerului și IAQ
•  Sondă cu elice de 100 mm 

cu Bluetooth, incl. senzor de 
temperatură

•  Suport pentru pâlnie de 
măsurare testovent

• Geantă de transport

cod produs 0563 4403 3.477 lei + TVA

Măsurare la grile  
cu sonda cu elice de 100 mm

Set Promo  
cu pâlnii
testo 417  
Set pâlnii

2.377 lei + TVA*

În set:
•  testo 417 anemometru cu 

elice integrată de 100 mm
•  2 pâlnii: 1x 20 cm circulară, 

1x 33x33 cm
• Dispozitiv de uniformizare a 
fluxului de aer
• Husă pentru depozitare

Cod produs 0563 4172

Măsurare debit volumic  
la grile mari de ventilație
testo 420 balometru

testo Smart 
App cu 
funcții 
adiționale cu 
descărcare 
gratuită

•  Măsurarea precisă a debitului volumic, temperaturii și umidității relative

•  Precizie ridicată a măsurării datorită dispozitivului de uniformizare a 

aerului

•  Greutate redusă de numai 2,9 kg

•  Configurare rapidă, operare ușoară și raportare la fața locului prin 

intermediul aplicației

cod produs 0563 4200
11.212 lei + TVA



5

SET
PROMO

Calculul automat al debitului volumic în conducte pur 

și simplu prin introducerea parametrilor conductelor și 

măsurarea vitezei de curgere.

Seturi pentru 
măsurare în conducte

2.453 lei + TVA

Set Promo  
cu elice 

2.722 lei + TVA*

1.985 lei + TVA 2.230 lei + TVA

Sondă digitală cu fir cald Ø 7.5 mm inclusiv 
senzor de temperatură, cu cablu

Sondă cu bulb cald Ø 3 mm inclusiv senzor 
de temperatură, cu fir

•  Măsurarea integrată a temperaturii și 
compensarea presiunii absolute pentru 
rezultate precise ale măsurării

•  Diametrul capului sondei 7,5 mm - ideal 
pentru conductele de ventilație cu găuri 
mici de inspecție

•  Domeniu de măsurare de la 0 la +20 m/s

•  Măsurarea nedirecțională a debitului de aer, 
având direcția de debit necunoscută

•  Măsurarea integrată a temperaturii și 
compensarea presiunii absolute pentru 
rezultate precise ale măsurării

•  Domeniu de măsurare 0 la +10 m/s

cod produs 0635 1026 cod produs 0635 1051

Alte sonde pentru viteza aerului

Măsurați flexibil în conducte  
cu sonda cu fir cald

În set:
•  testo 440 instrument de 

măsurare a vitezei aerului și IAQ
•  Sondă cu fir cald incl. senzor de 

temperatură, cablu fix (1,8 m) și 
telescop (0,85 m)

• Geantă de transport

testo 440 set
sondă cu fir cald

cod produs 0563 4400

testo 440  
set sondă cu elice16 mm

cod produs 0563 4401

În set:
•  testo 440 instrument de 

măsurare a vitezei aerului 
și IAQ

•  Sondă cu elice de 16 mm, 
cablu fix (1,8 m) cu telescop 
(0,85 m)

•  Geantă de transport
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Reglarea corectă și eficientă a calității aerului interior la 

sistemele de aer, la grilele de aerisire și în conducte.

4.636 lei + TVA 4.905 lei + TVA

Seturi combo pentru 
măsurarea flexibilă a 
vitezei aerului

Măsurați flexibil în conducte și la grile 
de ventilație cu sonde cu elice și fir cald

Măsurați flexibil în conducte și la grile 
de ventilație cu două sonde cu elice

cod produs 0563 4406 cod produs 0563 4407

testo 440 set 1 pentru viteza 
aerului cu Bluetooth®

testo 440 set 2 pentru viteza 
aerului cu Bluetooth®

•  Pot fi conectate simultan până 
la 3 sonde: o sondă Bluetooth, 
o sondă cu fir și o sondă 
de temperatură cu conector 
termocuplu tip K.

•  Economie de spațiu: mai 
multe aplicații, mai puține 
echipamenteventilatoare

testo 440 dP 
cod produs 0560 4402

testo 440  
cod produs 0560 4401

testo 440 dP cu senzor de presiune 
diferențială sau testo 440 pentru 
măsurarea vitezei aerului

1.968 lei + TVA

1.429 lei + TVA



SET
PROMO

www.testo.com

Seturi pentru măsurarea  
calitatății aerului interior și a nivelul de 
confort.

testo 440 set CO₂ cu Bluetooth®

Pentru măsurări pe termen lung și 
determinarea paralelă a concentrației 
de CO₂, umidității și temperaturii aerului 
în interior.

3.800 lei + TVA*

Set Promo CO₂ pentru 
măsurarea confortului ambiental

cod produs 0563 4405

8.166 lei + TVAcod produs 0563 4408

* Perioada promoției 1 Mai - 30 Iulie 2021. În limita stacului disponibil.

testo 440 set pentru confortul 
ambiental cu Bluetooth®

Pentru măsurători pe termen 
lung și determinarea paralelă a 
concentrației de CO₂, umidității și 
temperaturii aerului în interior.


