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Eficienţa energetică 
poate fi măsurată. 
Soluţii de măsurare pentru încălzire, aer condiţionat şi ventilaţie.
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Eficienţă energetică

Utilizarea potenţialului.

Aflaţi mai multe informații despre modalitățile de îmbunătăţire a eficienţei energetice 
a sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat.

Pentru optimizarea consumului de energie a sistemelor 

de încălzire sau a clădirilor trebuie verificate numeroase 

componente şi parametri. Indiferent dacă analizaţi emisii 

de căldură, vizualizaţi pierderile de căldură dintr-o clădire 

sau detectaţi scurgerile din conducte, soluţiile de măsurare 

Testo vă permit să gestionaţi cu uşurinţă toate provocările 

zilnice. 

Problemă: costurile de încălzire 

sunt prea ridicate.

Problemă: trebuie analizată 

concentraţia de particule.

Problemă: centrala termică nu 

pornește.

Problemă: returul este prea 

fierbinte sau prea rece.

Problemă: pierderi de căldură din 

cauza punctelor critice.

Problemă: întreţinerea periodică a 

conductelor de gaz şi apă necesită 

mult timp.

Soluţie: reglaţi sistemul de încălzire 

pentru a fi mai eficient.

testo 310, testo 330, testo 340

testo 175, testo 830, testo 922, 
testo 925

testo 380

testo 835, testo 870, testo 875i

testo 312, testo 510

testo 324

Soluţie: determinaţi concentraţia 

de particule pentru a respecta 

cerințele legale.

Soluţie: măsuraţi presiunea gazului 

din sistem.

Soluţie: determinaţi temperatura 

turului şi returului pentru a regla 

corect pompa.

Soluţie: vizualizaţi şi localizaţi 

defecțiunea sau supraîncălzirea prin 

intermediul termografierii. 

Soluţie: efectuaţi testele de       

presiune şi încărcare într-un mod 

mult mai eficient.
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Problemă: scurgeri de gaze din 

țevi sau conducte.

Problemă: probleme de sănătate 

cauzate de emisiile de monoxid de 

carbon.

Problemă: risc de intoxicare cu 

CO cauzat de scăpările de gaze de 

ardere ale centralei.

Problemă: pierderi de energie la 

încălzirea sau climatizarea unei 

clădiri.

testo 316-1/-2, testo 317-2

testo 635 cu sonda pentru transmitanță

testo 315-2, testo 317-3

testo 870, testo 875i

testo 317-1

testo 875i, testo 885

Soluţie: localizaţi scurgerea de gaz. Soluţie: avertizare/măsurare nivel 

CO în aerul ambiental.

Soluţie: un detector pentru scur-

geri de gaze identifică şi raportează 

scăpările.

Soluţie: determinaţi pierderile 

de căldură prin intermediul                

termografierii.

Soluţie: analiza anvelopei clădirii 

prin imaginile termice obținute cu o 

cameră de termoviziune.

Problemă: anvelopa clădirii indică 

deteriorarea izolaţiei termice. 

 

Problemă: nu se cunoaşte 

capacitatea de izolare termică a 

unei clădiri. 

Soluţie: determinarea transmitanței 

termice oferă informații despre 

proprietățile de izolare termică a 

materialelor de construcţie.
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Eficienţă energetică

Problemă: aerisire insuficientă în 

spațiile închise.

 

Problemă: disconfort termic într-o 

încăpere.

Problemă: calitate scăzută a 

aerului ambiental.

Problemă: climatul interior trebuie 

verificat rapid. 

Problemă: reclamaţii privind       

poluarea fonică.

Problemă: risc de mucegai.

Soluţie: măsuraţi şi reglaţi debitului 

de aer în conductă şi la grilele de 

ventilație.

Soluţie: determinaţi radiaţia 

termică, temperatura aerului, 

umiditatea şi debitul de aer.

Soluţie: un instrument care 

înregistrează calitatea aerului 

ambiental (temperatură, debit de 

aer, umiditate şi CO2).

Soluţie: testați rapid climatul 

interior cu instrumente mobile 

pentru măsurarea umidităţii.

Soluţie: determinaţi nivelul de 

zgomot pentru a ajusta volumul. 

Soluţie: afişarea pe un ecran a 

temperaturii, umidităţii şi punctului 

de rouă.

testo 416, testo 410, testo 417

testo 608, testo 610, testo 625

testo 405, testo 425

testo 815, testo 816

testo 435, testo 535

testo 835-H1, testo 875i
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Problemă: mucegai cauzat de 

ventilaţie necorespunzătoare.

Problemă: inspecţia şi verificarea 

activităţilor de restaurare efectuate.

Problemă: defecțiuni structurale 

provocate de umiditatea 

materialelor.

Problemă: trebuie documentate 

măsurile luate pentru 

dezumidificarea clădirii.

Problemă: trebuie localizate 

daunele produse de apă şi 

umiditate.

Problemă: umezeală în pereţi, 

podele sau tavane. 

Soluţie: monitorizați evoluţia 

ventilaţiei.

Soluţie: pentru o monitorizare 

eficientă, realizați imagini termice 

înainte şi după restaurare.

Soluţie: măsurarați umiditatea 

lemnului şi materialelor de 

construcție în timp util. 

Soluţie: evidenţiați procesul de 

uscare cu ajutorul termoviziunii.

Soluţie: identificaţi zonele afectate 

cu ajutorul camerei de termoviziune. 

Soluţie: determinați rapid nivelul 

de umezeală din materialele de 

construcţie.

testo 174 H, testo 175 H1

testo 870, testo 875i

testo 606

testo 870, testo 875i, testo 885testo 870, testo 875i

testo 616
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Soluţii de măsurare pentru clienți exigenți.

Fie că este vorba de camera de termoviziune testo 870, 

de sistemul de monitorizare testo Saveris sau instrumen-

tul pentru măsurarea particulelor testo 380, Testo AG 

excelează prin nivelul ridicat de inovare şi gama variată 

de produse. Instrumentele de măsură Testo vă ajută să 

economisiți timp şi resurse, protejează mediul înconjurător 

şi sănătatea oamenilor şi îmbunătăţeşte calitatea produselor 

și serviciilor prestate. Instrumentele de înaltă tehnologie 

sunt utilizate, de exemplu, în transportul și depozitarea pro-

duselor din domeniile farmaceutic şi alimentar, în producţie 

şi asigurarea calităţii în industrie, sau în monitorizarea 

condițiilor climatice. 

Serviciu tehnic pentru cele mai înalte aşteptări.

Experţii noştri vă stau la dispoziție cu informații despre 

produsele și serviciile Testo. În cazul unei reparaţii, vă 

garantăm un timp de răspuns rapid și, în funcție de situație, 

un instrument de împrumut.

Gamă variată de cursuri și instruiri.

Compania noastră oferă, la cerere, cursuri de pregătire și 

instruire pentru utilizarea instrumentelor în diverse aplicații. 

Servicii de etalonare de încredere.

Testo Industrial Services (TIS), parte a companiei Testo AG, 

este lider pe piaţa germană a serviciilor de etalonare. În 

plus, oferim servicii de etalonare și calibrare prin parteneri 

locali. 

Consultanță personalizată.

Oferim suport și asistență de luni până vineri, de la 8:00 la 

17:00. Ne puteți contacta la tel. 0264 202 170, ne puteţi 

scrie un e-mail la adresa info@testo.ro sau puteți vizita site-

ul nostru, www.testo.ro.

Din Pădurea Neagră în  
lumea întreagă.
“We measure it.” Acest motto este atât un slogan cât şi cheia succesului pentru 
compania noastră, cu sediul în Lenzkirch, Pădurea Neagră. De peste 50 de ani, Testo 
aduce în prim plan tehnologii inovatoare de măsurare.



7

Eficienţă energetică

Temperatură
Măsurători cu contact 

Termometre testo 925 / 922 23

Termometru de suprafaţă/cu sondă  
de penetrare testo 905 24

Măsurători fără contact

Termometru cu infraroşu (2 canale) testo 810 24

Termometru cu infraroşu testo 830 25

Termometru cu infraroşu, cu senzor de  
umiditate testo 835-H1 25

Umiditate

Umiditate

Instrument pentru umiditate/temperatură testo 605-H1 26

Termohigrometru testo 608-H2 26

Instrument pentru umiditate/temperatură testo 610 26

Instrument pentru umiditate/temperatură testo 625 26

Instrument pentru umiditate/temperatură testo 635 27

Umiditatea materialelor

Instrument pentru umiditatea lemnului/  
a materialelor de construcție testo 606 28

Instrument de măsurare pentru  
materialele de construcție testo 616 28

Înregistratoare de date

Mini-înregistrator de temperatură şi umiditate testo 174H 29

Înregistrator de temperatură şi umiditate testo 175 H1 29

Debit/Multifuncţional
Viteza aerului

Anemometru cu fir cald testo 405 30

Anemometru cu fir cald testo 425 30

Anemometru cu elice testo 410 31

Anemometru cu elice testo 416 31

Anemometru cu elice testo 417 31

Multifuncţional

Instrument de măsură multifuncţional testo 435 32

Gaze de ardere/particule

Analizor de gaze de ardere testo 310 8

Analizor profesional de gaze de ardere testo 330 LL 10

Analizor de gaze de ardere și emisii testo 340 14

Analizor de particule testo 380 16

Presiune

Instrument pentru presiune şi scurgeri testo 324 18

Instrument pentru presiunea diferenţială testo 510 18

Calitatea aerului ambiental

Instrument pentru măsurarea CO testo 315-2 34

Detector de CO testo 317-3 34

Detector scurgeri de gaze de ardere testo 317-1 34

Instrument pentru măsurarea concentrației CO2  testo 535 34

Detectare scurgeri

Detector de scurgeri din conductele de gaze  
naturale testo 316-1 19

Instrument cu pompă integrată pentru  
detecția rapidă a scurgerilor de gaze testo 316-2 19 

Detector de scurgeri de gaze, ușor de utilizat testo 317-2 19

Lumină/Sunet

Sonometru testo 815 35

Sonometru testo 816 35

Luxmetru testo 540 35

Termoviziune

Cameră de termoviziune testo 870 20

Cameră de termoviziune testo 875i 21

Cameră de termoviziune testo 885 22

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Soluţiile de măsurare Testo.
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Gaze de ardere testo 310

Analizor de gaze de 
ardere testo 310
•  Design robust pentru utilizare zilnică

•  Durată de viaţă a bateriei de până la 10 ore

•  Măsoară gaze de ardere, tiraj, CO ambiental şi presiune

• Restabilirea automată a punctului de zero a senzorilor, în  
   doar 30 secunde

• Ecran iluminat

•  Documentarea valorilor măsurate prin imprimanta IR

Analizorul de gaze de ardere testo 310 combină funcţii 

simple cu o acurateţe mare de măsurare, fiind astfel ideal 

pentru măsurătorile de bază la sistemele de încălzire. Du-

rata de viaţă lungă a acumulatorului, de până la 10 ore, vă 

garantează o disponibilitate sporită. Operarea ușoară şi 

designul compact fac din testo 310 un instrument robust 

pentru activitatea zilnică, chiar şi în condiţii dificile.

testo 310  - set 
Analizor de gaze de ardere pentru 
măsurarea O2, CO, hPa şi °C; 
include acumulator, certificat de 
calibrare din fabrică, sondă de 180 
mm cu con de fixare, geantă de 
transport, alimentator cu cablu, 
furtun din silicon pentru măsurarea 
presiunii şi 5 filtre pentru particule.

Cod produs: 0563 3100

testo 310 - set cu imprimantă

Analizor de gaze de ardere pentru măsurarea O2, CO, hPa şi °C; 
include acumulator, certificat de calibrare din fabrică, imprimantă 
IR (0554 3100), sondă de 180 mm cu con de fixare, geantă de 
transport, alimentator cu cablu, furtun din silicon pentru măsurarea 
presiunii, 5 filtre pentru particule şi 2 role de hârtie termică pentru 
imprimantă.
Cod produs: 0563 3110

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Senzori de gaz de schimb

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Alimentator cu cablu USB 

Imprimantă IR 

Imprimantă rapidă IRDA 

Set hârtie termică pentru imprimantă, cerneală permanentă (6 buc.)

Set filtre de particule (10 buc.)

Senzor O2

Senzor CO

Cod produs

Domeniu de măsură Acurateţe ±1 cifră Rezoluţie

Temperatură gaze de ardere 0 la +400 °C ±1 °C (de la 0 la +100 °C)
±1,5% din val. măs. (>100 °C)

0,1 °C

Temperatură ambientală  -20 la +100 °C ± 1 °C 0,1 °C

Măsurare tiraj ±0,03 hPa (-3,00 la +3,00 hPa)
±1,5% din val. măs. (domeniul rămas)

0,01 hPa

Măsurare presiune -40 la 40 hPa

-20 la +20 hPa

± 0,5 hPa 0,1 hPa

Măsurarea O2 0 la 21 % vol. ±0,2 vol. % 0,1 vol. %

Măsurarea CO 
(fără compensare de H2)

0 la 4.000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din val. măs. (401 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

1 ppm

Măsurare CO ambiental 0 la 4.000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din val. măs. (401 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

Eficiență (Eta) 0 la 120% - 0,1%

Pierderi de gaze de ardere 0 la 99,9% - 0,1%

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Gaze de ardere testo 310

Robust
Instrument robust şi uşor, pentru utilizare zilnică, 
chiar şi în condiţii dificile.

Afișaj iluminat
Afișaj pe două linii şi structură clară a meniului.  
Uşor de utilizat şi de citit.

Acumulator din litiu
Operare prin acumulator cu litiu (1500 mAh) – 
până la 10 ore de funcționare fără reîncărcare; 
este posibilă încărcarea prin USB.

Capcană pentru condens
Capcană integrată pentru condens – golire rapidă 
şi uşoară.

Restabilire automată a punctului de
zero pentru senzori
Restabilire automată a punctului de zero în doar 
30 de secunde după pornire. Funcția poate fi
anulată dacă nu este necesară.

Filtru pentru sondă
Poate fi schimbat rapid şi uşor.

Fixare
Magneţi integraţi pentru o fixare uşoară pe 
arzător.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Gaze de ardere testo 330

Analizor profesional de 
gaze de ardere testo 330
•  Numeroase meniuri de măsurare pentru analiza sistemelor 

de încălzire, inclusiv analiza gazelor de ardere, măsurarea 
tirajului și testarea conductelor de gaz

•  Funcție integrată de monitorizare a senzorilor

•  4 ani de garanţie fără contract de mentenanţă

•  Domeniu de măsură până la 30.000 ppm CO 

   (testo 330 -2 LL)

•  Restabilire automată a punctului de zero pentru senzorii 
de gaz, fără a scoate sonda din coș (testo 330-2 LL)

Analizorul testo 330 LL respectă cele mai înalte cerinţe şi 

poate îndeplini toate sarcinile de măsurare la sistemele de 

încălzire. Gama variată de sonde pentru gaze de ardere 

elimină necesitatea unui instrument de măsură suplimentar. 

Alţi combustibili pot fi definiţi individual. Cu testo 330 LL 

se poate efectua analiza gazelor de ardere provenite de la 

combustibili solizi și se pot testa conductele de gaz. In-

strumentul poate fi echipat simultan cu până la trei senzori 

de gaz, O2, CO şi NO(NOx). Analizorul include și un senzor 

pentru măsurarea temperaturii ambientale, iar temperatura 

gazelor de ardere este măsurată prin intermediul sondei de 

prelevare probe. 

Senzorii au o durată de viaţă extinsă de până la 6 ani.

Opțiune: măsurare tiraje mici, rezoluţie 0,1 Pa, domeniu 
de măsură până la 100 Pa (în locul măsurării standard a 
tirajului)

Opțiune: măsurare presiuni diferenţiale mici

Opţiune: senzor NO, domeniu de măsură între  0 și 
3.000 ppm, rezoluţie 1 ppm

Opţiune: compensare cu H2 pentru senzorul CO

Opţiune: senzor COlow

Opţiune: bluetooth

Opţiune: senzor NOlow

Opţiuni pentru testo 330

Domeniu de măsură Acurateţe ±1 cifră Rezoluţie

Temperatură -40 la +1.200 °C ±0,5 °C (0,0 la +100,0 °C)
±0,5% din val. măs.  (domeniul rămas)

0,1 °C (-40 la 999,9 °C)
±1 °C (domeniul rămas)

Măsurare tiraj -9,99 la +40 hPa ±0,02 hPa sau ± 5% din val. măs. (-0,50 la +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61 la +3,00 hPa)
±1,5% din val. măs. (+3,01 la +40,00 hPa) (se aplică valoarea 
mai mare)

0,01 hPa

Măsurare presiune 0 la 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 la 50,0 hPa) / ± 1% din val. măs. (50,1 la 
100,0 hPa)
±1,5 % din val. măs. (domeniul rămas)

0,1 hPa

Măsurare O2 0 la 21 % vol. ±0,2 vol. % 0,1 vol. %

Măsurare CO  
(fără compensare de H2)

0 la 4.000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm) /± 5% din val. măs. (401 la 
2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

1 ppm

Măsurare CO  
(cu compensare de H2)

0 la 8.000 ppm ±10 ppm la ±10% din val. măs. (0 la 200 ppm)
±20 ppm la ±5% din val. măs. (201 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 8.000 ppm)

1 ppm

Calculare CO2 0 la CO2 max ±0,2 vol. 0,1 vol. %

Opţiune: măsurare NO 0 la 3.000 ppm ±5 ppm (0 la 100 ppm) /± 5% din val. măs. (101 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 3.000 ppm)

1 ppm

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Set 2 testo 330-1 LL
(cu compensare de H2)

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“, include 
senzori O2 și CO, acumulator și certificat de calibrare din fabrică  
din fabrică.

testo 330-1 LL  0632 3306
Opțiune: senzor CO cu compensare de H2 √
Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

testo 330-2 LL  0632 3307
Opțiune: senzor CO cu compensare de H2 √
Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

Set 3 testo 330-2 LL
(cu compensare de H2)

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“ și funcție 
integrată de restabilire a punctului de zero pentru tiraj și gazele de 
ardere, include senzori O2 și CO, acumulator și certificat de calibrare 
din fabrică  din fabrică.

Set 1 testo 330-1 LL
(fără compensare de H2) 

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“, 
include senzori O2 și CO, acumulator și certificat de 
calibrare din fabrică  din fabrică.

testo 330-1 LL  0632 3306
Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

Seturi recomandate

Preț: 8,490 lei + TVA

Preț: 9,090 lei + TVA
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Gaze de ardere testo 330

Monitorizarea senzorilor
Funcție integrată de monitorizare a stării 
senzorilor, cu afișaj de tip semafor, ușor de 
înțeles. 

Restabilirea punctului de zero pentru tiraj și 
gazele de ardere
Funcție integrată de restabilire a punctului de 
zero pentru tiraj și gazele de ardere: sonda poate 
rămâne în fluxul de gaze în timpul restabilirii 
punctului de zero (doar pentru testo 330-2 LL).

Afișaj grafic color, de înaltă rezoluție
Meniurile de măsurare și valorile măsurate sunt 
prezentate în detaliu și sunt întotdeauna ușor de 
citit.  

Flexibilitate cu sonde modulare 
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor 
asigură flexibilitate în toate aplicațiile. Pentru a 
schimba tija sondei, aceasta trebuie pur și simplu 
poziționată pe mânerul sondei și conectată.

Senzori de gaz cu durată extinsă de viață
Senzorii analizoarelor testo 330 LL au o durată de 
viață de până la 6 ani. Se economisește cel puțin 
o înlocuire  a senzorilor într-un ciclu normal de 
funcționare.

Schimbarea senzorilor de către utilizator
Senzorii pot fi înlocuiți cu ușurință de către utilizator, 
fără a fi necesare alte ajustări și fără pierderea 
garanției. 

Diluție CO
În cazul măsurării concentrației de CO, domeniul 
de măsură este extins de la 4.000 ppm la 30.000 
ppm (doar pentru testo 330-2 LL).

Durată de viață lungă a bateriei
Datorită acumulatorului Li-ion, nu este necesară 
înlocuirea frecventă a bateriei, fiind asigurată o 
funcționare continuă de până la 8 ore, cu pompa 
pornită. Bateria poate fi incărcată în instrument, 
fără afectarea memoriei și fără descărcare 
completă.

Pentru accesorii şi sonde pentru testo 330, a se vedea pagina 12.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Gaze de ardere testo 330/testo 340

Accesorii Cod produs

0516 3300

0516 3301

0554 0549

0554 0553

0554 0568

0554 0307

0554 1203

0554 3332

0449 0047

Geantă de transport (înălţime: 130 mm) pentru instrument, sonde şi accesorii (testo 330 LL)

Geantă de transport cu două compartimente (înălțime: 180 mm) pentru instrument, sonde şi accesorii (testo 330 LL)

Imprimantă Testo cu interfață wireless în infraroșu, 1 rolă de hârtie termică și 4 baterii AA

Set imprimantă BLUETOOTH® cu interfaţă wireless, incl. 1 rolă de hârtie termică, acumulator și alimentator

Set hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă (6 role)

Tester de fum cu ulei şi hârtie pentru particule, pentru măsurarea cantității de cenușă din gazele de ardere

Set de furtune cu adaptor pentru măsurarea separată a presiunii gazului

Software de analiză pentru PC „easyHeat“, pentru descărcarea și gestionarea valorilor măsurate

Cablu USB pentru conectarea instrumentului la PC, testo 330-1/-2 LL / testo 335

Cod produs

Cod produs

Cod produs

Sonde modulare de prelevare a gazelor de ardere, 2 lungimi disponibile, incl. con 
de fixare, termocuplă NiCr-Ni, furtun de 2,2 m şi filtru de particule

Accesorii pentru sonde

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9764

0554 9760

0554 9761

0554 8764

0554 9764

0554 5762

0554 5763

0554 1202

Sondă de gaz modulară, certificată TÜV, lungime 180 mm, Ø 8 mm, include con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, 
Tmax. 500 °C, filtru de particule și furtun cu lungimea 2,2 m

Sondă de gaz modulară, certificată TÜV, lungime 300 mm, Ø 8 mm, include con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, 
Tmax. 500 °C, filtru de particule și furtun cu lungimea 2,2 m 

Sondă de gaz modulară, lungime 180 mm, Ø 6 mm, include con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, Tmax. 500 °C, 
filtru de particule și furtun cu lungimea 2,2 m 

Sondă de gaz modulară, lungime 300 mm, Ø 6 mm, include con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, Tmax. 500 °C, 
filtru de particule și furtun cu lungimea 2,2 m 

Sondă flexibilă de gaze, lungime 330 mm, include con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, Tmax. 180 °C, 200 °C 
pentru scurtă durată, rază de încovoiere max. 90° pentru măsurători în locaţii cu acces dificil, filtru de 
particule și furtun cu lungimea 2,2 m 

Tijă pentru sondă, lungime 180 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

Tijă pentru sondă, lungime 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

Tijă pentru sondă, lungime 335 mm, include con de fixare, Ø 8 mm, Tmax. 1.000 °C

Tijă flexibilă pentru sondă, lungime 330 mm, Ø 10 mm, Tmax. 180 °C

Tijă cu orificii multiple pentru sondă, lungime 300 mm, Ø 8 mm, pentru calcularea CO mediu

Tijă cu orificii multiple pentru sondă, lungime 180 mm, Ø 8 mm, pentru calcularea CO mediu

Extensie furtun, lungime 2,8 m (extensia furtunului de conectare a sondei de prelevare la analizor)

Sondă de temperatură pentru aerul de combustie

0600 9791

0600 9787

0600 9797

Sondă de temperatură pentru aerul de combustie, adâncime de imersie 300 mm

Sondă de temperatură pentru aerul de combustie, adâncime de imersie 190 mm

Sondă de temperatură pentru aerul de combustie, adâncime de imersie  60 mm

Cod produsSonde standard de prelevare a gazelor de ardere

Sonde şi accesorii

0600 9740

0600 9741

Sondă de gaz compactă, lungime de imersie 180 mm, Ø 6 mm, incl. con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, Tmax 500 °C, 
filtru de particule și furtun cu lungimea 1,5 m 

Sondă de gaz compactă, lungime de imersie 300 mm, Ø 6 mm, incl. con de fixare, termocuplă NiCr-Ni, Tmax 500 °C, 
filtru de particule și furtun cu lungimea 1,5 m 

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

0516 3400Geantă de transport pentru instrument și accesorii (testo 340) 

Software "easyEmission", include cablu USB pentru conectarea instrumentului la PC 0554 3334
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Gaze de ardere testo 330/testo 340
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Gaze de ardere și emisii testo 340

Analizor de gaze de 
ardere și emisii testo 340
•  Analiza gazelor de ardere cu până la 4 senzori de gaz ce 

pot fi configurați de utilizator

•  Extinderea domeniului de măsură, fără restricții la 
concentrații mari de gaz

•  Gamă variată de sonde

•  8 parametri afișați simultan pe ecran 

Designul compact și tehnologia avansată fac din testo 340 

instrumentul ideal pentru activitatea de punere în funcțiune, 

service, întreținere și testare, atât în domeniul rezidențial 

cât și în domeniul industrial (arzătoare industriale, motoare 

industriale staționare, turbine pe gaz sau procese termice). 

Funcția unică de extindere a domeniului de măsură per-

mite efectuarea unor măsurători fără restricții, chiar și la 

concentrații mari de gaz.

În configurația standard, testo 340 este echipat cu un sen-

zor O2. Pot fi configurați individual încă trei senzori de gaz 

pentru a adapta instrumentul la măsurătorile necesare.

Domeniu de măsură Acuratețe ±1 cifră Rezoluție

O2 0 la 25% vol. ±0,2% vol. 0,01% vol.

CO (compensare H2 ) 0 la 10.000 ppm ±10 ppm sau ±10% din val. măs. (0 la 200 ppm)
±20 ppm sau ±5% din val. măs. (201 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 10.000 ppm)

1 ppm

COlow

(compensare H2 )
0 la 500 ppm ±2 ppm (0 la 39,9 ppm)

±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)*

*Datele corespund unei temperaturi ambientale de 20°C. Se adaugă un 

coeficient suplimentar de temperatură de 0.25% din valoarea citită/K.

0,1 ppm

NO 0 la 4.000 ppm ±5 ppm (0 la 99 ppm)
±5% din val. măs. (100 la 1.999 ppm)
±10% din val. măs. (2.000 la 4.000 ppm)

1 ppm

NOlow 0 la 300 ppm ±2 ppm (0 la 39,9 ppm)
±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 ppm

NO2* 0 la 500 ppm ±10 ppm (0 la 199 ppm)
±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 ppm

SO2* 0 la 5.000 ppm ±10 ppm (0 la 99 ppm)
±10% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

1 ppm

Temperatură
Sondă Tip K (NiCr-Ni)

-40 la +1.200 °C ±0,5 °C (0 la +99 °C)
±0,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 °C

Măsurarea tirajului -40 la +40 hPa ±0,03 hPa (-2,99 la +2,99 hPa)
±1,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,01 hPa

Măsurarea presiunii
diferențiale 

-200 la 200 hPa ±0,5 hPa (-49,9 la 49,9 hPa)
±1,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 hPa

Măsurarea presiunii
absolute 

600 la +1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

Parametri calculați 
Eficiență
Pierderi
Punct de rouă

0 la 120%
0 la 99,9%
0 la 99,9 °C

0,1%
0,1%
0,1 °C

CO2
(calculat din O2)

0 la CO2 max. ±0,2% vol. 0,1% vol.

testo 340 pentru domeniul 
rezidențial

Analizor testo 340, include acumulator, certificat  0632 3340
de  calibrare din fabrică și curea pentru transport, 
echipat cu senzor O2, măsurare integrată a vitezei 
fluxului/presiunii diferențiale  
Opțiune: modul de măsurare CO (compensat cu H2),
 0 la 50.000 ppm,rezoluție 1 ppm  
Opțiune: modul de măsurare NO, 0 la 4.000 ppm 
Opțiune: modul de măsurare SO2, 0 la 5.000 ppm  0554 1096
Sondă compactă pentru gaze de ardere, lungime  0600 9740
de imersie 180 mm*, include con pentru blocarea 
sondei, termocuplă NiCr-Ni (TI), Tmax 500 °C, 
furtun special pentru măsurarea NO2/SO2, 
lungime 2,2 m 
Alimentator rețea 100-240 V AC / 6,3 V DC pentru 0554 1096
încărcarea acumulatorului sau operarea cu 
conectare la sursă 
Imprimantă rapidă Testo IrDA pentru tipărirea  0554 0549
datelor la locul măsurătorii, include o rolă de hârtie
termică și 4 baterii AA
Software "easyEmission" pentru descărcarea și 0554 3334
prelucrarea datelor, include cablu USB pentru 
conectarea la PC 
Geantă de transport pentru instrument și accesorii 0516 3400

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

* Sondele de prelevare sunt disponibile în mai multe variante: compacte
sau modulare, cu lungimi de 180 mm sau 335 mm.

* Pentru a evita absorbția, durata maximă a unei măsurători nu trebuie să depășească 2 ore.
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Protecție a senzorului CO
În cazul măsurării concentrației de CO, domeniul 
de măsură este extins automat de la 8.000 ppm la 
50.000 ppm. 

Flexibilitate cu sonde modulare
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor 
asigură flexibilitate în toate aplicațiile. Pentru a 
schimba tija sondei, aceasta trebuie pur și simplu 
poziționată pe mânerul sondei și conectată.

Gestionarea datelor de măsurare cu softul 
"easyEmission"
Valorile pot fi citite, prelucrate și arhivate ușor, 
prin utilizarea softului "easyEmission". 

Certificări
Analizorul de gaze de ardere testo 340 este testat 
TÜV conform 1. BImSchV EN 50379, Partea 2.

Gaze de ardere și emisii testo 340

Schimbare eficientă a sondelor de prelevare
Schimbare rapidă și ușoară a sondelor prin 
intermediul cuplajului unic al acestora. Toate căile 
de gaz sunt conectate la instrument simultan prin 
conexiunea tip baionetă.

Schimbarea senzorilor de către utilizator
Senzorii pot fi înlocuiți cu ușurință de către 
utilizator, fără a fi necesare alte ajustări și fără a 
pierde garanția.

Container integrat pentru condens
Designul Testo elimină posibilitatea acumulării 
condensului în interiorul instrumentului. Analizorul 
testo 340 avertizează utilizatorul atunci când 
containerul pentru condens trebuie golit.

Tipărirea valorilor măsurate
Interfață IR integrată pentru comunicarea cu o 
imprimantă rapidă IrDA Testo.  

Restabilirea punctului de zero pentru tiraj și 
gazele de ardere
Funcție integrată de restabilire a punctului de 
zero pentru tiraj și gazele de ardere: sonda poate 
rămâne în fluxul de gaze în timpul restabilirii 
punctului de zero.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Pentru accesorii și sonde pentru testo 340, a se vedea pagina 12.



16

+ + +

Particule testo 380

Analizor de particule 
testo 380
•  În combinaţie cu testo 330-2 LL, reprezintă soluţia 

completă și inovatoare pentru sisteme pe combustibil 
solid, petrol şi gaze

•  Testare TÜV fără restricţii pentru nivelele de valori limită 
1/2 şi în conformitate cu VDI 4206 Foaia 2

•  Măsurarea în paralel a particulelor, a O2 şi CO

• Afişarea grafică a tuturor valorilor măsurate  în timp real 

•  Costuri de operare și întreținere extrem de reduse

•  Transport facil şi utilizare ușoară

•  Tehnologie avansată într-o geantă portabilă: măsurarea  
tuturor valorilor relevante cu o singură sondă

Sistemul de măsurare a particulor vă permite să efectuaţi 

măsurători fără efort, direct la faţa locului - include o 

diagramă de citire. Metoda complet nouă de măsurare 

dezvoltată de Testo permite inspectorului de gaze de ardere 

/ coşarului să monitorizeze şi să aplice valorile limită; in-

ginerul în instalații are un sistem de măsură portabil care 

reprezintă ajutorul ideal pentru optimizarea sistemelor de 

combustie în vederea obţinerii unui nivel minim de emisii. 

Analizorul de particule testo 380 este flexibil în utilizare, 

în special datorită integrării  testo 330-2 LL ca un “centru 

de control” în sistemul de măsură a particulelor: un singur 

sistem de măsură poate fi utilizat pentru a verifica şi repara 

nu doar sistemele pe combustibil solid, dar şi sistemele pe 

petrol şi gaze.

testo 380, analizor pentru 
particule fine
• Fără analizorul de gaze de ardere testo 

330-2 LL (un update de firmware vă 
permite să vă utilizaţi echipamentul testo 
330-2 LL existent, începând cu versiunea 
2006)

• Analizorul de particule testo 380 include 
sonda de particule şi setul de curăţare

• Analizorul de gaze de ardere testo 330-2 
LL cu alimentator (include bluetooth, celulă  
CO cu compensare H2)

• Sondă modulară de gaze de ardere 
300 mm

• Sondă  de temperatură pentru aerul de 
combustie, 190 mm

Cod produs: 0632 3800

testo 380 sistem de 
măsură a particulelor

Cod produs: 0632 3801

Cod produs

0632 3307 70Set analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL cu senzori longlife; include BLUETOOTH®, celulă CO cu compensare H2, 
restabilirea punctului de zero pentru tiraj şi gaze, acumulator şi protocol de calibrare din fabrică

Analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL

Cod produs

Cod produs

Accesorii pentru testo 380

Consumabile pentru testo 380

0560 6062

0394 0001

0600 9787

0394 0002

0632 3173

0554 3381

0554 0549

0554 9356

0554 0553

0554 0228

0554 0568

0554 3332

0449 0047

testo 606-2, instrument portabil pentru măsurarea umidităţii lemnului şi materialelor de construcţie, cu senzor integrat 
pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului, include capac de protecţie, baterii şi protocol de calibrare din fabrică

Modul senzor de schimb pentru particule

Sondă de temperatură pentru aerul de combustie, adâncimea de imersie 190 mm

Duză de schimb

Detector de CO testo 317-3, incl. carcasă cu clemă de prindere la buzunar, căşti, cureluşă pentru încheietură şi protocol de calibrare din fabrică

Set filtre pentru impurități, 20 de bucăţi

Imprimantă rapidă Testo cu interfaţă wireless în infraroşu, include 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA

Lanţ de fixare sondă

Imprimantă testo BLUETOOTH® cu interfaţă wireless bluetooth, incl. 1 rolă de hârtie termică, acumulator şi alimentator

Perie curăţare sondă

Set hârtie de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă (6 role)

Software de analiză pentru PC easyheat, pentru prezentarea procedurilor de măsurare ca diagrame, tabele şi pentru 
prelucrarea și gestionarea datelor

Cablu USB de conectare instrument - PC, lungime 2 m

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Particule testo 380

Geantă de transport
pentru transportul uşor al sistemului de măsură a 
particulelor. Întreaga tehnologie de măsurare este 
introdusă în geanta cu o greutate de doar 7,9 kg. 

Sondă pentru particule
schimbă o parte din gazul brut în gaz de 
măsurare. Contaminarea sistemului este 
menținută la un nivel minim și, în același timp, 
este garantată măsurarea exactă. Tehnologia 
inovatoare face ca sonda de particule să fie 
compactă și ușor de manevrat. 

Analizor de gaze de ardere testo 
330-2 LL
(începând cu versiunea 2006)
Centrul de control al sistemului măsoară 
particulele în paralel cu nivelul de CO, 
O2 şi alţi parametri ai gazelor de ardere. 
Instrumentul portabil poate fi scos din 
geantă cu o mână şi poate fi folosit 
pentru analiza gazelor de ardere pentru 
sistemele pe petrol şi gaze.

Capcana de condens şi filtre 
Capcana de condens şi câteva filtre 
pregătesc gazul brut pentru analiza 
gazelor de ardere în testo 330-2 LL.

Imprimantă
(disponibilă ca și 
accesoriu) pentru 
documentare la 
locul măsurătorii

Senzor de particule
Testo a reuşit să obţină o măsurare a 
particulelor facilă prin utilizarea unei 
tehnologii sofisticate a senzorilor.  
Valorile particulelor sunt afişate în timp 
real permiţând ca efectele fiecărei 
acţiuni asupra centralei să poată fi 
observate imediat.

Alimentator
pentru testo 330-2 LL

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Presiune testo 324/testo 510

Instrument pentru 
măsurarea presiunii şi 
a scurgerilor de gaze 
testo 324
•  Un singur instrument pentru toate măsurătorile necesare 

la conductele de apă și gaz

• Structură simplă a meniului

• Senzor de presiune integrat pentru măsurători de până la  
   300 mbari

•  Senzori de mare precizie

•  2 ani garanţie

testo 324 este instrumentul ideal pentru verificările de 

uzură, detecție a scurgerilor și funcționalitate a sisteme-

lor de gaz şi apă. Un debitmetru, un senzor de presiune 

absolută şi doi senzori de presiune diferențială asigură 

rezultate de măsurare extrem de precise. Fiind special dez-

voltat pentru aplicațiile din cadrul activităților zilnice, toate 

elementele relevante sunt combinate într-un singur instru-

ment. Prin alimentarea sistemului cu gaz, în loc de aer, se 

evită formarea amestecurilor periculoase de gaz și aer. 

Instrumentul este testat conform DVGW-G-5952.

testo 324 - Set de bază

Instrument pentru măsurarea scurgerilor 
de gaze testo 324, unitate alim. 
reţea, geantă sistem, include unitate 
alimentare gaz, bloc terminal* cu furtun 
de conectare, pompă manuală pentru 
setarea presiunii de testare, adaptor 
pentru portul de testare la boiler pe 
gaz, dopuri de presiune înaltă de  3/4“ 
şi 1 1/4“.

Instrument pentru măsurarea scurgerilor de gaze testo 324, unitate 
de alim. reţea pentru testo 324 şi imprimanta IR, geanta sistemului, 
include unitatea de alimentare gaz, bloc terminal* cu furtun de 
conectare, pompă manuală pentru setarea presiunii de testare, 
adaptor pentru portul de testare la boiler pe gaz, dopuri de presiune 
înaltă de  3/4“ şi 1 1/4“, dopuri de presiune înaltă de 3/8" şi 3/4", 
dopuri de presiune înaltă de 1/2" şi 1", 1/2" şi dopuri de testare 
conice 3/4", detector de scurgeri de gaze testo 316-2, imprimanta în 
infraroșu (incl. baterii) şi hârtie de rezervă pentru imprimantă.

Cod produs: 0563 3240 70

testo 324 - Set profesional 

Cod produs: 0563 3240 71

 * Instrument, pompă, şi furtune de conectare, incl. valvă şi robinet de suprapresiune

0632 3240testo 324 instrument pt. măsurarea presiunii 
şi scurgerilor (fără alimentator)

Opţiune: transmisie wireless bluetooth® 

Bluetooth ® echipat ulterior

Instrument de măsură şi accesorii Cod produs

Măsurare scurgeri Domeniu de măsură: 0 la 10 l/h
Acurateţe: ±0,2 l/h sau ±5% din val. măs.

Măsurare presiune Domeniu de măsură: 0 la 1.000 hPa
Acurateţe: ±0,5 hPa sau ±3% din val. măs.

Măsurare presiune 
absolută

Domeniu de măsură: 600 la 1.150 hPa
Acurateţe: ± 3 hPa

Suprasarcină la 1.200 hPa

Măs. temp. TC tip K 
(doar instrumentul)

Domeniu de măsură: -40 la +600 °C
Acurateţe: ± 0,5°C sau ± 0,5%

Măs. temp. NTC tip 5k 
(doar instrumentul) Domeniu de măsură: -20 la +100 °C

Instrument pentru 
măsurarea presiunii 
diferenţiale testo 510

testo 510

Instrument de măsură practic pentru presiunea 
diferenţială, include capac de protecţie, baterii, 
husă și certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 0510

Presiune pozitivă 500 mbar

Domeniu de măsură

Acurateţe 
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 100 hPa

±0,03 hPa (0 la 0,30 hPa)
±0,05 hPa (0,31 la 1,00 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% din val. măs.) (1,01 la
 100 hPa)

0,01 hPa

•  Măsurarea presiunii diferenţiale de la 0 la 100 hPa

•  Posibilitatea măsurării vitezei aerului cu un tub Pitot

•  Compensare cu temperatura şi densitatea aerului

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Detectare scurgeri de gaze testo 316-1/testo 316-2/testo 317-2

Detector de scurgeri din 
conducte cu gaz natural 
testo 316-1

Detector de scurgeri 
de gaze ușor de utilizat 
testo 317-2

•  Sondă flexibilă pentru măsurarea în locuri greu accesibile

•  Carcasă TopSafe pentru protecție împotriva murdăriei și a 
loviturilor (opţională)

• Alarmă vizuală şi acustică la depăşirea valorilor limită

•  Afişaj cu bare grafice

• Autoverificarea senzorului la pornirea instrumentului

• Ton de alarmă ce se intensifică odată cu creșterea  
   concentrației de gaz

• Ton continuu de avertizare atunci când pragul de alarmă

   este depășit

testo 317-2

Detector de scurgeri de gaze, include husă cu 
clemă de prindere, curelușă pentru mână şi 
baterii.

Cod produs: 0632 3172

Metan Propan

Domeniu de măsură 0 la 20.000 ppm CH4 0 la 10.000 C3H8

Prag minim de răspuns 100 ppm CH4 50 C3H8

Prima limită de alarmă 10.000 ppm CH4 (20% LEL) (20% LEL)5.000 C3H8

testo 316-1

Detector electronic pentru scurgeri de gaze, cu 
sondă de măsurare flexibilă și baterii.

Cod produs: 0632 0316
Metan

Domeniu de măsură 0 to 10.000 ppm CH4

Pragul minim de răspuns 100 ppm

Prima limită de alarmă de la 200 ppm CH4 (LED galben)

A doua limită de alarmă de la 10.000 ppm CH4 (LED roşu)

testo 316-2

Detector electronic pentru scurgeri de gaze, cu 
sondă de măsurare flexibilă, include alimentator 
și căşti de protecție.

Cod produs: 0632 3162

Metan Propan

Domeniu de măsură 10 ppm la 4,0 % vol. CH4 10 ppm la 1,9 vol. % C3H8

10.000 ppm H2

Pragul minim de răspuns 10 ppm 10 ppm

Prima limită de alarmă

A doua limită de alarmă

200 ppm CH4 

10.000 ppm CH4 

100 ppm C3H8

5.000 ppm C3H8

Hidrogen

10 ppm la 4,0 vol. % H2

200 ppm H2

10 ppm

Detector de scurgeri de 
gaze cu pompă integrată 
testo 316-2

•  Alarmă optică şi acustică datorită barei de afişare pentru 
creșteri periculoase ale concentrațiilor de gaze

•  Ecran cu afișarea scurgerilor maxime

• Pompă integrată

•  Sondă de măsurare flexibilă pentru zone greu accesibile

•  Opţiune de conectare căști pentru localizarea exactă a 
scurgerilor în medii zgomotoase

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Cameră de termoviziune 
testo 870
• Camera de termoviziune ideală pentru verificatori

•  Mică, uşoară (500 g) şi robustă

• Operare facilă – utilizare imediat după pornire

•  Recuperarea investiției după doar câteva utilizări

•  Cameră digitală integrată, pentru documentare       
(testo 870-2)

Camera de termoviziune testo 870 a fost dezvoltată 

special pentru aplicațiile dumneavoastră, în cooperare 

cu specialiștii în sistemele de încălzire, antreprenorii din 

construcții, inginerii de service și specialiștii în manage-

mentul instalațiilor. Datorită ecranului mare, detectorului 

de înaltă calitate, câmpului larg de vizualizare și operării 

facile, este adecvată pentru localizarea scurgerilor în 

spaţiile interioare sau pentru evidenţierea punţilor termice 

în pereţii clădirilor.

testo 870-1

testo 870-2

Camera de termoviziune testo 870-1 
include software profesional, cablu 
USB, alimentator și acumulator Li-ion.

Camera de termoviziune 870-2, cu cameră digitală integrată, include 
geantă robustă de transport, software profesional, cablu USB, 
alimentator și acumulator Li-ion.

Cod produs: 0560 8701

Cod produs: 0560 8702

Cod produsAccesorii

0554 7806

0516 0049

0516 8700

Acumulator Li-ion suplimentar, pentru extinderea timpului de operare.

Încărcător de masă pentru acumulator, pentru optimizarea timpului de încărcare.

0515 0100

0554 1103

Tehnologia Testo SuperResolution - imagini termice cu rezoluție de patru ori mai mare.

Husă pentru testo 870 și acumulator suplimentar. Husa este confecţionată din nailon, rezistent la uzură, include o 
curea de umăr detaşabilă  şi curea pentru ataşarea la centură.

Geantă de transport robustă

Rezoluție detector IR 160 × 120 pixeli

Lentile 34° × 26°, 3,68 mrad

Sensibilitate termică (NETD) < 100 mK la + 30 °C

Domeniu de măsură a 
temperaturii

-20 la +280 °C

Rezoluție cameră digitală 
(numai testo 870-2)

3,1 MP

Focalizare Focalizare fixă

Ecran 3,5" 

Memorie Internă

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Termoviziune testo 870
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Cameră de termoviziune 
testo 875i
•  Cameră de termoviziune pentru analiza completă a 

clădirilor

•  Obiective interschimbabile

•  Modul de măsurare pentru detectarea zonelor cu risc de 
apariție a mucegaiului

•  Posibilitatea de conectare a unei sonde wireless de 
umiditate (opţional)

• Indicator laser

Camera de termoviziune testo 875i detectează rapid şi 

sigur anomaliile şi punțile termice la materiale şi com-

ponente. Sensibilitatea termică de 50 mK şi obiectivele 

interschimbabile o fac ideală pentru analiza completă a 

faţadelor clădirilor.

Accesorii

testo 875-2i

set testo 875-2i

Camera de termoviziune testo 875-2i într-o geantă robustă, include 
software profesional, husă de protecție, curea de transport, card 
SD, cablu USB, material pentru curăţare obiectiv, alimentator, 
acumulator Li-ion, adaptor trepied şi cască.

Set cameră de termoviziune 
testo 875-2i într-o geantă 
robustă, include software 
profesional, husă de 
protecție, curea de transport, 
card SD, cablu USB, material 
pentru curăţare obiectiv, 
alimentator, acumulator 
Li-ion, adaptor trepied, 
cască, teleobiectiv 9° × 7°, 
protecţie obiectiv, acumulator 
suplimentar şi încărcător 
rapid.

Cod produs: 0563 0875 V2

Cod produs: 0563 0875 V3

S1

E1

D1

C1

A1

G1

B1

Cod produs1)

(echipare 
iniţială)

Cod produs
(echipare 

ulterioară)

0554 7806

Teleobiectiv (doar pentru testo 875-2i)

Măsurarea temperaturilor înalte de până la 550 °C (doar testo 875-2i)

Măsurarea umidităţii cu sonda de umiditate wireless* (doar testo 875-2i)

0554 8801

0554 8802

0554 8805

2)

2)

2) 3)

Tehnologia Testo SuperResolution - imagini termice cu rezoluție de patru ori mai mare.

Încărcător rapid. Încărcător staționar pentru doi acumulatori, pentru optimizarea timpului de încărcare.

Acumulator Li-ion suplimentar, pentru extinderea timpului de operare.

Protecţie din sticlă pentru obiectiv - sticlă specială din germaniu pentru protecţia obiectivului de 
zgârieturi şi praf.

1) Când comandaţi ca echipament iniţial, accesoriile vor fi deja în cutie.  
Exemplu: testo 875-1i include protecţie pentru obiectiv şi acumulator de rezervă.  
Cod produs: 0563 0875 V1 C1 D1

2) Vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi Testo.
3) Plus instalare

testo 875-1i
Camera de termoviziune testo 875-1i într-o geantă 
robustă, include software profional, husă de 
protecție, curea de transport, card SD, cablu USB, 
material pentru curăţare obiectiv, alimentator, 
acumulator Li-ion şi adaptor trepied.

Cod produs: 0563 0875 V1

Rezoluție detector IR 160 × 120 pixeli

Lentile Standard: 32° × 23°, 3,3 mrad
Teleobiectiv (opţional): 9° × 7°, 1,0 mrad

Sensibilitate termică (NETD) < 50 mK la + 30 °C

Domeniu de măsură a 
temperaturii

-20 la +350 °C

Rezoluţie cameră digitală 0,3 MP

Focalizare Focalizare manuală

Ecran 3,5" 

Memorie Card SD interschimbabil

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Termoviziune testo 875i
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Cameră de termoviziune 
testo 885
•  Cameră de termoviziune pentru cele mai înalte cerinţe

•  Obiective interschimbabile

•  Indicator laser fără eroare de paralaxă

•  Asistent imagine panoramică pentru imagini de mari    
dimensiuni

•  Flexibilitate sporită datorită ecranului rabatabil și rotativ

Camera de termoviziune testo 885 este un instrument de 

măsură profesional pentru detectarea precisă, fără con-

tact, a anomaliilor şi punctelor slabe ale materialelor şi 

componentelor. Sistemul de înaltă calitate de măsurare 

în infraroşu permite vizualizarea până şi a celor mai mici 

pierderi de căldură şi punţi termice. Camera este ușor 

de utilizat, are un mâner rotativ, ecran rabatabil și rota-

tiv, dar și alte funcţii utile precum asistentul de imagine 

panoramică sau focalizarea automată. Aceasta vă permite 

să efectuaţi inspecţii rapide la faţa locului, dar şi inspecţii 

amănunţite cu rapoarte profesionale.

testo 885-2

testo 885-2 - Set

Camera de termoviziune testo 885-2 
într-o geantă robustă, include software 
profesional, card SD, cablu USB, curea 
de mână, material pentru curăţarea 
obiectivului, alimentator, acumulator 
Li-ion şi cască.

Set cameră de termoviziune 
testo 885-2 într-o geantă 
robustă, include software 
profesional, card SD, cablu 
USB, curea de mână, material 
pentru curăţarea obiectivului, 
alimentator, acumulator Li-ion, 
cască, obiectiv telefoto, husă 
pentru obiectiv, protecţie pentru 
obiectiv, acumulator suplimentar 
şi încărcător rapid.

Cod produs: 0563 0885 V2

Cod produs: 0563 0885 V3 

Cod produs
(echipare 

ulterioară)

Cod produs1)

(echipare 
iniţială)

0554 7806S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

V1

Măsurarea temperaturilor înalte până la  +1.200 °C

Măsurarea umidităţii cu sonda de umiditate wireless*

1) Când comandaţi ca echipament iniţial, accesoriile vor fi deja în cutie. 
 Exemplu: testo 885-1 include protecţie pentru obiectiv şi tehnologie SuperResolution  

Cod produs: 0563 0885 V1 F1 S1
2) Vă rugăm să contactaţi serviciul nostru pentru clienţi.
3) Plus instalare

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2) 3)

2)

0554 8902

Tehnologia Testo SuperResolution - imagini termice cu rezoluție de patru ori mai mare.

Protecţie din sticlă pentru obiectiv - sticlă specială din germaniu pentru protecţia obiectivului de 
zgârieturi şi praf.

Acumulator Li-ion suplimentar, pentru extinderea timpului de operare.

Încărcător rapid. Încărcător staționar pentru doi acumulatori, pentru optimizarea timpului de încărcare.

Teleobiectiv 11° × 9°

Modul pentru analiză de proces: măsurători video complet radiometrice cu funcție de înregistrare

Accesorii

Rezoluție detector IR 320 × 240 pixeli

Lentile Standard: 30° × 23°, 1,7 mrad 
Teleobiectiv (optional): 9° × 7°, 1,0 mrad

Sensibilitate termică (NETD) < 30 mK la + 30 °C

Domeniu de măsură a 
temperaturii

-20 la +100 °C 
0 la +350 °C (comutabil)

Rezoluţie cameră digitală 3,1 MP

Focalizare Focalizare automată şi manuală

Ecran Afișaj LCD capacitiv, de tip touchscreen, 
4.3"; ecran rabatabil și rotativ

Memorie Card SD interschimbabil

Termoviziune testo 885

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Instrumente pentru  
măsurarea temperaturii 
testo 925/testo 922

Sonde de temperatură

•  Ideale pentru aplicaţiile din domeniul încălzirii, ventilației 
și aerului condiţionat 

•  Cu sonde radio opționale

•  Afişarea temperaturii diferenţiale (testo 922)

testo 925
Termometru cu 1 canal, TC tip K, alarmă 
acustică, posibilitatea conectării unei 
sonde radio, include baterii și certificat de 
calibrare din fabrică .

Cod produs: 0560 9250

Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

-50 la +1.000 °C

±(0,5 °C +0,3% din val. măs.) (-40 la +900 °C)
±(0,7 °C +0,5% din val. măs.) (domeniul rămas)

0,1 °C (-50 la +199,9 °C)
±1 °C (domeniu rămas)

Sondă robustă pentru aer, TC tip K, 
cablu fix de 1,2 m

-60 la +400 °C Clasa 2 1) 25 sec 0602 1793
115 mm

Ø 4 mm

Instrumentul de măsură cu această sondă este rezistent la apă cu carcasa TopSafe.
1) Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasei 2 la -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă corespunde întotdeauna doar unei clase de acuratețe.

Sondă de contact rapidă, cu 
termocuplu, potrivită și pentru 
suprafețe neregulate, domeniu 
de măsură pe termen scurt până 
la +500°C, TC tip K, cablu fix de 
1,2 m

Sondă de imersie/penetrare 
rezistentă la apă, TC tip K, 
cablu fix de 1,2 m

-60 la +300 °C

-60 la +400 °C

Clasa 2 1)

Clasa 2 1)

3 sec

7 sec

0602 0393

0602 1293

115 mm

114 mm 50 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Sondă înfășurabilă în jurul țevilor 
cu diametrul între 5 și 65 mm, cu 
cap de măsurare interschimbabil, 
domeniu de măsură pe termen 
scurt până la +280°C, TC tip K, 
cablu fix

Sondă tip clește pentru măsurători 
pe țevi cu diametrul între 15 și 25 
mm (max. 1“), domeniu de măsură 
pe termen scurt până la +130°C, 
TC tip K, cablu fix

-60 la +130 °C

-50 la +100 °C

Clasa 2 1)

Clasa 2 1)

5 sec

5 sec

0602 4592

0602 4692

testo 922
Termometru cu 2 canale, TC tip K, 
posibilitatea conectării unei sonde radio, 
include baterii și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs: 0560 9221

Cod produsDimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu de 
măsură

Acurateţe
t99

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Temperatură testo 925/testo 922
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testo 905-T1
Termometru de 
suprafață/cu sondă de 
penetrare testo 905

testo 905-T2

Termometru cu sondă de penetrare, domeniu de 
măsură extins până la 350 °C, acurateţe ridicată, 
include clemă de prindere şi baterii.

Termometru de suprafaţă cu sondă tip cruce, 
timp de răspuns extrem de scurt, acurateţe 
ridicată, include clemă de prindere şi baterii.

Cod produs: 0560 9055

Cod produs: 0560 9056

• Valori măsurate uşor de citit datorită ecranului rabatabil

•  Timp de răspuns foarte scurt

•  Uşor de utilizat

Instrument pentru 
măsurarea temperaturii 
în infraroşu (2 canale) 
testo 810
•  Instrument mic și ușor de mânuit pentru măsurarea fără 

contact a temperaturii suprafețelor şi a aerului 

•  Marcaj laser în 1 punct şi optică 6:1

•  Funcţie Hold, afişarea valorilor max./min. şi a diferenţelor  
dintre temperatura aerului şi cea a suprafeţei

testo 810
Termometru cu infraroșu cu 2 canale, marcaj 
laser, senzor de temperatură NTC integrat, 
include capac de protecţie, husă de transport, 
baterii și certificat de calibrare din fabrică. 

Cod produs: 0560 0810

Infraroşu NTC

Domeniu de măsură -30 la +300 °C -10 la +50 °C

Acurateţe ±1 cifră ±2,0 °C (-30 la +100 °C)
±2% din val. măs. (domeniu de măsură rămas)

± 0,5 °C

Rezoluţie 0,1 °C 0,1 °C

Interval de măsurare 0,5 sec 0,5 sec

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Temperatură testo 905/testo 810
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Temperatură testo 830/testo 835-H1

Termometru cu infraroşu 
testo 830

Sonde pentru testo 835-H1; a se vedea sondele pentru testo 
925/testo 922 la pagina 23.

Sondă pentru testo 830; a se vedea sondele pentru testo 
925/testo 922 la pagina 23.

•  Marcaj laser și sistem optic performant pentru 
măsurători exacte chiar și la distanțe mari

•  Emisivitate reglabilă

•  Două valori limită de alarmă reglabile

•  Funcţie Hold şi afişare a valorilor min./max.

Termometru cu infraroşu, fascicul laser de 
marcare a măsurătorii cu 1 punct, sistem optic 
10:1, valori limită reglabile, funcţie de alarmă, 
include baterii şi certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0560 8311

Termometru cu infraroşu, fascicul laser de 
marcare a măsurătorii cu 2 puncte, sistem optic 
30:1, valori limită reglabile, funcţie de alarmă, 
posibilitatea conectării unei sonde externe, 
include baterii şi certificat de calibrare din 
fabrică.  

Cod produs: 0560 8314

testo 830-T1 testo 830-T4

Domeniu de măsură

Infraroşu -30 la +400 °C -30 la +400 °C

Tip K (NiCr-Ni) – -50 la +500 °C

Acurateţe ±1 cifră

Infraroşu ±1,5 °C sau 1,5% 
din val. măs. (+0,1 
la +400 °C)
±2 °C sau ±2% din 
val. măs. (-30 la 
0 °C)
se aplică valoarea 
cea mai mare

±1,5 °C (-20 la 
0 °C)
±2 °C (-30 la 
-20,1 °C)
±1 °C sau 1% din 
val. măs. (domeniu 
de măsură rămas)

Tip K (NiCr-Ni) – ±0,5 °C +0,5% din 
val. măs.

Rezoluţie 0,1 °C 0,1 °C

Domeniu de măsură

Infraroşu -30 la +600 °C

Tip K (NiCr-Ni) -50 la +600 °C

Senzor de umiditate 0 la 100% UR

Acurateţe ±1 cifră

Infraroşu ±2,5 °C (-30,0 la -20,1 °C)
±1,5 °C (-20,0 la -0,1 °C)
±1,0 °C (+0,0 la +99,9 °C)
±1% din val. măs. (domeniu de măsură 
rămas)

Tip K (NiCr-Ni) ±(-0,5 °C +0,5% din val. măs.)

Senzor de umiditate ±2% UR
± 0,5 °C

Rezoluţie 0,1 °C/0,1% UR/0,1 °Ctd

testo 830-T1

testo 830-T4

Termometru cu infraroşu 
și modul de umiditate 
testo 835-H1

•  Măsurare patentată a umidității suprafeței pentru 
identificarea zonelor cu risc de apariţie a mucegaiului 

•  Marcajul laser cu 4 puncte indică exact zona de 
măsurare, prevenind măsurătorile incorecte

•  Calculul integrat al emisivității pentru măsurători exacte

•  Navigare ușoară prin meniu datorită simbolurilor și a 
joystick-ului

testo 835-H1
Instrument pentru măsurarea temperaturii 
în infraroşu, marcaj cu 4 fascicule laser, 
managementul datelor măsurate, software 
pentru PC, modul de umiditate, include 
baterii şi certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 8353

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Umiditate testo 605-H1/testo 608-H2/testo 610/testo 625

Instrument pentru 
umiditate/temperatură 
testo 605-H1

Instrument pentru 
umiditate/temperatură 
testo 610

Termohigrometru
testo 608-H2

Instrument pentru 
umiditate/temperatură 
testo 625

• Afișarea exactă a temperaturii, umidității și a punctului de  
   rouă 

• Ideal pentru măsurătorile în conducte

•  Valorile măsurate sunt uşor de citit datorită ecranului 
rabatabil

• Măsurarea umidităţii şi temperaturii aerului

• Include calcularea punctului de rouă şi a bulbului umed

• Senzor de umiditate testo stabil pe termen lung

•  Afişarea continuă a temperaturii şi umidităţii/punctului de 
rouă

• Valori min./max.

• Funcție de monitorizare a bateriei

•  Afişarea temperaturii şi a umidităţii relative/temperaturii 
bulbului umed şi a punctului de rouă

• Valori min./max.

• Ecran cu iluminare

Termohigrometru cu suport, funcție de calculare 
a punctului de rouă, clemă de prindere şi baterii.

Cod produs: 0560 6053

Domeniu de măsură 0 la +50 °C/-20 la +50 °Ctd / 5 la 95% UR

Acurateţe ±1 cifră  ±0,5 °C/ ±3% UR

Rezoluţie 0,1 °C/0,1% UR

testo 608-H2
Termohigrometru pentru umiditate/punct de 
rouă/temperatură, funcție de alarmare cu 
LED, include baterie și certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0560 6082

Domeniu de măsură

Domeniu de măsură

Domeniu de măsură

Acurateţe ±1 cifră

Acurateţe ±1 cifră

Acurateţe ±1 cifră

Rezoluţie

Rezoluţie

Rezoluţie

-10 la +70 °C / -40 la +70 °Ctd / +2 la +98% UR

-10 la + 50 °C/0 la 100% UR

0 la +100% UR/-10 la +60 °C

±0,5 °C la +25 °C) / ±2% UR (+2 la +98% UR)

0,5 °C/ ±2,5% UR (5 la 95% UR)

±2,5% UR (+5 la +95% UR)/±0,5 °C

0,1 °C/0,1% UR

0,1 °C/0,1% UR

0,1% UR/0,1 °C

Instrument de mici dimensiuni pentru măsurarea 
umidităţii/temperaturii, include capac de 
protecţie, husă de transport, baterii și certificat 
de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 0610

testo 625

Instrument pentru măsurarea umidităţii/
temperaturii, include sondă conectabilă pentru 
măsurarea umidității, baterii și certificat de 
calibrare din fabrică. 

Cod produs: 0563 6251

testo 605-H1

testo 610

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Instrument pentru 
umiditate/temperatură 
testo 635

•  Posibilitate de conectare a 2 sonde cu cablu şi 3 sonde 
radio pentru temperatură şi umiditate

•  Instrumentul măsoară temperatura, umiditatea aerului, 
umiditatea materialelor de construcție, punctul de rouă, 
presiunea absolută şi transmitanța termică 

•  Afişarea intervalului punctului de rouă și a valorilor medii, 
minime şi maxime

• Tipărirea datelor folosind imprimanta rapidă Testo  
   (opţional)

• Ecran iluminat

• Clasă de protecţie IP 54

testo 635-1

testo 635-2

Instrument pentru măsurarea umidităţii/
temperaturii, include baterii și certificat de 
calibrare din fabrică.

Instrument pentru măsurarea umidităţii/temperaturii, cu memorie 
internă, software pentru PC, cablu de date USB, baterii și certificat 
de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 6351

Cod produs: 0563 6352

Tip K (NiCr-Ni) NTC (sondă pentru umiditate)
Senzor Testo de 

umiditate
Sondă de presiune 

absolută

Domeniu de măsură -200 la +1.370 °C -40 la +150 °C 0 la +100% RH 0 la 2.000 hPa

Acurateţe 
±1 cifră

±0,5 °C (-60 la +60 °C)
±(0,2 °C + 0,3% din 
val. măs.) (domeniul de 
măsură rămas)

±0,2 °C (-25 la +74,9 °C)
±0,4 °C (-40 la -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 la +99,9 °C)
±0,5% din val. măs. (domeniul rămas)

vezi date sondă vezi date sondă

Rezoluţie 0,1 °C 0,1 °C 0,1% UR 0,1 hPa

Accesorii Cod produs

0516 0035Geantă de service pentru instrument cu echiparea de bază şi sonde, dimensiuni 400 × 310 × 96 mm

0554 0549Imprimantă rapidă Testo cu interfaţă wireless în infraroşu, 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA

Sondă de umiditate/temperatură

Sondă de umiditate cu compensare 
electronică, include 4 capace 
de protecţie din PTFE pentru 
măsurarea umidităţii de echilibru a 
materialelor

Sondă pentru măsurarea rapidă 
şi nedistructivă a umidităţii 
materialelor, cu cablu de 1,2 m

0 la +100% UR
-20 la +70 °C

0 la +100% UR
0 la +40 °C

Lemn: <50%
Materiale de 
construcţie:  
<20%

±2% UR (+2 la +98% UR)
± 0,3 °C

±2% UR (+2 la +98% UR)
± 0,2 °C

Sondă

60 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 2135

0636 6160

Sondă robustă pentru aer, TE Tip 
K, cablu fix

-60 la +400 °C Clasă 2 1) 25 sec115 mm 0602 1793

1)  Conform standardului EN 60584-2, precizia Clasei 1 se referă la -40 la +1.000 °C (Tip K), Clasei 2 la -40 la +1.200 °C (Tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (Tip K).

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu de 
măsură

Acurateţe t99

Sondă de temperatură pentru 
determinarea transmitanței termice, 
sistem cu senzor triplu pentru 
măsurarea temperaturii peretelui, 
include plastelină de fixare

-20 la +70 °C

Notă: acestă sondă este compatibilă numai cu testo 635-2
Pentru a determina transmitanța este necesară o sondă 
suplimentară pentru înregistrarea temperaturii ambientale, de 
ex. 0602 1793 sau 0613 1001/0613 1002.
* pentru utilizarea cu NTC sau cu sonde radio de umiditate 
pentru măsurarea temperaturii ambientale şi o diferenţă de
 20 °C între aerul interior/exterior

Clasă 1 1)

transmitanță: ±0,1 °C ±2% din val. măs. *
0614 1635

Cod produs:

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Umiditate testo 635
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Instrument pentru 
umiditatea lemnului/ 
materialelor testo 606

Instrument pentru 
umiditatea materialelor
testo 616

•  Caracteristici suplimentare pentru detectarea zonelor 
umede în materialele de construcţii

• Ecran iluminat

•  Avantaje suplimentare pentru modelul testo 606-2: 
măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului ambiental, 
calcularea punctului de rouă şi bulb umed.

•  Măsurători precise ale umidităţii lemnului şi materialelor 
de construcţie

• Echipat cu 10 curbe caracteristice

• Formă ergonomică pentru contact optim

testo 606-1

testo 606-2

Instrument portabil pentru măsurarea umidităţii 
lemnului/a materialelor de construcție, include 
capac de protecţie, husă de transport, baterii și 
certificat de calibrare din fabrică.

Instrument portabil pentru măsurarea umidităţii 
lemnului/materialelor de construcție, cu 
senzor integrat pentru măsurarea umidității 
și temperaturii ambientale, include capac de 
protecţie, husă de transport, baterii și certificat 
de calibrare din fabrică. 

Cod produs: 0560 6060

Cod produs: 0560 6062

testo 616

Instrument pentru măsurarea umidităţii 
materialelor, pentru măsurători nedistructive, 
include  baterie și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs: 0560 6160

Domeniu de măsură - lemn

Rezoluţie

<50%

0,1

Domeniu de măsură - mat. construcţii: <20%

testo 606-1/-2 testo 606-2

Umiditate 
material

NTC Senzor   
umiditate

Domeniu de 
măsură

0 la 50% -10 la +50 °C 0 la 100% UR

Acurateţe 
±1 cifră

1% ± 0,5 °C ±2,5% UR (5 
la 95% UR)

Rezoluţie 0,1 0,1 °C 0,1% UR

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Umiditate testo 606/testo 616
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Mini-înregistrator de 
temperatură şi umiditate 
testo 174H

• Senzor de umiditate cu stabilitate de lungă durată

• Afișarea valorii actuale a temperaturii și umidității

• Analiză și documentare rapidă a datelor pe PC

testo 174H

testo 174H - Set

Mini-înregistrator de date cu 2 canale, include 
suport de perete, baterii (2 × CR 2032 litiu) şi 
certificat de calibrare din fabrică. 

Set mini-înregistrator de date cu 2 canale, 
include interfaţă USB pentru programarea şi 
descărcarea valorilor, suport de perete, baterii 
(2 × CR 2032 litiu) şi certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0572 6560

Cod produs: 0572 0566

Domeniu de măsură

Domeniu de măsură

Acurateţe 
±1 cifră

Acurateţe 
±1 cifră

Rezoluţie

Rezoluţie

-20 la +70 °C
0 la 100% UR*

-20 la +55 °C
-40 la +50 °Ctd

0 la 100% UR*

±0,5 °C (-20 la +70 °C)
±2% UR (3 la 98% UR) 
±0,03% UR/K

±0,4 °C (-20 la +55 °C)
+0,03% UR/K
±2% UR (+2 la 98% UR) la +25 °C

0,1 °C
0,1% UR

0,1 °C
0,1% UR

* Nu și pentru atmosfere condensante. Pentru utilizare continuă în 
condiții de umiditate mare (>80 %UR la ≤30 °C pentru >12 ore, >60 
%UR la >30 °C pentru >12 ore) vă rugăm să ne contactați.

Accesorii

0572 0580Software ComSoft Basic pentru programarea și descărcarea valorilor din înregistratoarele Testo; prezentarea valorilor 
sub formă tabelară și de grafic; funcție de exportare a datelor (dacă nu se dorește descărcarea gratuită, cu înregistrare)

0554 1704Software ComSoft Professional, include funcție de arhivare a datelor

0572 0500Interfață USB pentru programarea și descărcarea valorilor din testo 174T și testo 174H

Înregistrator de 
temperatură şi umiditate 
testo 175 H1

• Ecran de dimensiuni mari, ușor de citit

• Capacitate de memorare de 1 milion de valori măsurate             

• Durată de viață a bateriei de până la 3 ani

• Senzor capacitiv de umiditate conectat permanent

testo 175 H1

Înregistrator de temperatură şi umiditate cu 2 
canale, cu senzor de umiditate extern (NTC/
senzor capacitiv de umiditate), include suport 
pentru perete, lacăt, baterii şi certificat de 
calibrare din fabrică. 

Cod produs: 0572 1754

* Nu și pentru atmosfere condensante. Pentru utilizare continuă în 
condiții de umiditate mare (>80 %UR la ≤30 °C pentru >12 ore, >60 
%UR la >30 °C pentru >12 ore) vă rugăm să ne contactați.

Cod produs

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0554 1704

0449 0047

Accesorii

Card SD pentru descărcarea datelor din 
înregistratoarele testo 175 și testo 176, 2 
GB, pentru aplicații până la -20 °C

Suport (negru) pentru perete, cu lacăt pentru 
testo 175

Baterie pentru testo 175
Pentru aplicații până la -10 °C, baterie alkali 
mangan AAA (sunt necesare 3 baterii per 
înregistrator)
Software ComSoft Basic pentru programarea 
și descărcarea datelor din înregistratoarele 
Testo; acesta prezintă valorile măsurate sub 
formă tabelară și de grafic, și are funcție 
de exportare a datelor (dacă nu se dorește 
descărcarea gratuită, cu înregistrare)

Software ComSoft Professional, include 
funcție de arhivare a datelor

Cablu pentru conectarea înregistratoarelor 
testo 175 și testo 176 la PC, mini-USB la 
USB

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Umiditate testo 174-H/testo 175 H1
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Anemometru cu fir cald
testo 405

Anemometru cu fir cald
testo 425

•  Instrument pentru măsurarea vitezei aerului și a temperaturii 

• Calculare debit volumic până la 99.990 m³/h

• Sondă telescopică extensibilă până la 300 mm

• Măsurarea debitului, vitezei şi temperaturii aerului

• Calcularea valorii medii în timp și multipunct

• Valori max./min.

testo 405

Anemometru cu fir cald, cu suport, clemă de 
prindere şi baterii.

Cod produs: 0560 4053

testo 425

Anemometru compact cu fir cald, cu sondă 
pentru măsurarea vitezei aerului conectată 
permanent, senzor de temperatură şi sondă 
telescopică (max. 820 mm), baterie și certificat 
de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 4251

Fir cald NTC

Domeniu de 
măsură

0 la 5 m/s (-20 la 0 °C)
0 la 10 m/s (0 la +50 °C)
0 la +99.990 m³/h

-20 la +50 °C

Acurateţe 
±1 cifră

±(0,1 m/s + 5% din val. 
măs.) (0 la +2 m/s)
±(0,3 m/s + 5% din val. 
măs.) (domeniu de măsură 
rămas)

± 0,5 °C

Rezoluţie 0,01 m/s 0,1 °C

Fir cald NTC

Domeniu de 
măsură

0 la +20 m/s -20 la +50 °C

Acurateţe 
±1 cifră

±(0,03 m/s +5% din val. 
măs.)

±0,5 °C (0 la +60 °C)
±0,7 °C (domeniu de 
măsură rămas)

Rezoluţie 0,01 m/s 0,1 °C

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Viteza aerului testo 405/testo 425
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Anemometru cu elice
testo 410

Anemometru cu elice
testo 416

• Instrument pentru măsurarea vitezei aerului și a temperaturii

• Măsurare cu elicea de 40 mm încorporată

•  Avantaje suplimentare pentru modelul testo 410-2:  
măsurarea umidităţii cu senzorul de umiditate Testo, cu 
stabilitate mare pe termen lung

• Afişarea directă a debitului de aer

• Calcularea valorii medii în timp și multipunct

• Buton “hold” pentru înghețarea valorilor pe ecran

testo 410-1

testo 410-2

Anemometru cu elice, cu senzor NTC de 
temperatură integrat, include capac de protecţie, 
baterii și certificat de calibrare din fabrică.

Anemometru cu elice, cu senzor NTC de 
temperatură integrat, funcție de măsurare a 
umidității, include capac de protecţie, baterii și 
certificat de calibrare din fabrică.  

Cod produs: 0560 4101

Cod produs: 0560 4102

testo 416

Anemometru cu sondă telescopică (max. 
890 mm) conectată permanent, cu elice de 16 
mm, include baterii și certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs:. 0560 4160

Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0,6 m/s la 40 m/s

±(0,2 m/s +1,5% din val. măs.)

0,1 m/s

testo 410-1/-2 testo 410-2

Elice NTC Senzor de 
umiditate

Domeniu de 
măsură

0,4 la 20 m/s -10 la +50 °C 0 la 100% UR

Acurateţe 
±1 cifră

±(0,2 m/s + 2% din 
val. măs.)

± 0,5 °C ±2,5% UR (5 
la 95% UR)

Rezoluţie 0,1 m/s 0,1 °C 0,1% UR

NTC Elice Debit 
volumic

Domeniu de 
măsură

0 la +50 °C +0,3 la 
+20 m/s

0 la +99.999 
m³/h

Acurateţe 
±1 cifră

± 0,5 °C ±(0,1 m/s 
+1,5% din 
val. măs.)

Rezoluţie 0,1 °C 0,01 m/s 0,1 m³/h (0 la 
+99,9 m³/h)
1 m³/h (+100 
la +99.999 
m³/h)

Anemometru cu elice
testo 417

• Măsurarea vitezei aerului, a debitului de aer și a  
   temperaturii

• Recunoașterea automată a sensului de curgere a aerului

• Calcularea valorii medii în timp și multipunct

testo 417

Anemometru cu elice integrată cu diam. de 
100 mm, include funcție de măsurare a 
temperaturii, baterii și certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0560 4170

Set de pâlnii testovent 417 
pentru anemostate circulare 
(Ø 200 mm) și rectangulare (330 
x 330 mm)

Set pentru măsurarea debitelor de aer format din set 
de pâlnii testo 417 și un dispozitiv pentru uniformizarea 
curenților de aer 

0563 4170

0554 4173

Cod produs

Viteza aerului testo 410/testo 416/testo 417

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Accesorii
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Instrument de măsură 
multifuncţional
testo 435

•  Gamă variată de sonde (opţionale):   
- Sondă IAQ pentru evaluarea calității aerului ambiental  
- Sonde cu fir termic pentru măsurarea integrată a  
  temperaturii şi umidităţii aerului   
- Sonde cu elice și fir cald pentru măsurarea vitezei aerului  
- Senzor integrat de presiune diferențială pentru  
  măsurători cu tub Pitot (a se vedea versiunile)  
- Sondă wireless pentru temperatură și umiditate (a se  
  vedea versiunile)

• Operare ușoară cu profile ale utilizatorului

•  Software PC pentru analiza, arhivarea și documentarea 
valorilor măsurate

testo 435-1
Instrument de măsură multifuncțional pentru 
aer condiționat, ventilație și calitatea aerului 
ambiental, include baterii și certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0560 4351

testo 435-4
Instrument de măsură multifuncțional cu măsurarea integrată a 
presiunii diferențiale pentru aer condiționat, ventilație și calitatea 
aerului ambiental, cu memorie de date, software PC și cablu USB 
pentru transfer date, baterii și certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0563 4354

testo 435-1 testo 435-4

Sonde disponibile (opţionale)

Sondă IAQ pentru determinarea concentrației de CO2, a temperaturii și umidității aerului ambiental precum și a 
presiunii absolute

X X

Sondă termică pentru viteza aerului cu măsurarea integrată a temperaturii și a umidității aerului X X
Sonde cu elice și cu fir cald X X
Sonde wireless pentru măsurători de temperatură X X
Sondă pentru CO ambiental X X
Sondă pentru presiunea absolută X X
Măsurarea integrată a presiunii diferențiale pentru măsurarea vitezei aerului cu tub Pitot și pentru monitorizarea 
filtrelor

X

Sondă de confort pentru măsurarea gradului de turbulență X
Sondă de umiditate pentru măsurarea temperaturii și umidității aerului X
Sondă wireless pentru măsurarea temperaturii și umidității aerului X
Sondă pentru măsurarea iluminării X
Sondă de temperatură pentru determinarea transmitanței termice (valoarea U) X
Echipare instrument

Operarea ușoară cu profile ale utilizatorului X X
Ecran iluminat X X
Imprimantă rapidă Testo pentru documentarea valorilor măsurate (opţional) X X
Stocarea în instrument a 10.000 de valori citite (nu poate fi adăugată ulterior) X
Software PC pentru analiza, arhivarea şi documentarea valorilor măsurate X

Multifuncţional testo 435

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Instrumentul de măsură multifuncţional testo 435 este 

partenerul dumneavoastră de încredere pentru analiza 

calității aerului ambiental și pentru reglarea sistemelor VAC, 

cu scopul de a optimiza consumul de energie. Parametrii 

CO2, umiditatea relativă și temperatura aerului din încăpere 

sunt disponibili pentru evaluarea calității aerului ambiental.

În plus, pot fi măsurate presiunea absolută, tirajul, nivelul de 

iluminare, transmitanța termică (valoarea U) și temperatura 

suprafețelor. Pentru determinarea debitului de aer se pot 

utiliza toate funcțiile de măsurare a vitezei aerului, cum ar fi 

sondele termice sau cu elice și tuburile Pitot.
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Cod produs

Sondă IAQ pentru evaluarea 
calității aerului ambiental, CO2, 
umiditate, temperatură și presiunea 
absolută, include stativ

Sondă de măsurare cu elice,
Ø 100 mm, pentru măsurători cu 
setul de pâlnii 0563 4170

Sondă termică pentru viteza 
aerului cu măsurarea integrată a 
temperaturii și umidității, Ø 12 mm, 
cu mâner telescopic (max. 745 mm)

Set de pâlnii testovent 417 pentru 
anemostate circulare 
(Ø 200 mm) și rectangulare (330 x 
330 mm)

Dispozitiv de uniformizare a fluxului de aer testovent 417

Set dispozitiv de uniformizare a curentului de aer testovent constând din set pâlnie testovent 417 și 
dispozitiv de uniformizare a curentului de aer testovent 417

Sondă de măsurare cu elice, Ø 16 
mm, cu mâner telescopic max. 890 
mm, de ex. pentru măsurători în 
tubulaturi, poate fi utilizată între 0 
și +60 °C
Sondă de măsurare cu elice, 
Ø 60 mm, cu mâner telescopic 
max. 910 mm, de ex. pentru 
măsurători la ieșirea din conducte, 
poate fi utilizată între 0 și +60 °C
Sondă cu fir cald pentru viteza 
aerului și temperatură, diametru 
vârf sondă 7,5 mm, cu mâner 
telescopic (max. 820 mm)

0 la +50 °C
0 la +100% UR
0 la 
+10.000 ppm 
CO2 
+600 la 
+1.150 hPa

+0,3 la +20 m/s
0 la +50 °C

-20 la +70 °C
0 la +100% UR
0 la +20 m/s

+0,6 la +40 m/s
Temperatura de 
operare
0 la +60 °C

+0,25 la  
+20 m/s

Temperatura de 
operare
0 la +60 °C

0 la +20 m/s
-20 la +70 °C

± 0,3 °C
±2% UR (+2 la +98% UR)
±(75 ppm CO2 ±3% din val. 
măs.) (0 la +5.000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% 
din val. măs.) (+5.001 la 
+10.000 ppm CO2)
± 10 hPa

±(0,1 m/s +1,5% din val. măs.)
± 0,5 °C

± 0,3 °C
±2% UR (+2 la +98% UR)
±(0,03 m/s +4% din val. măs.)

±(0,2 m/s +1,5% din val. măs.)

±(0,1 m/s +1,5% din val. măs.)

±(0,03 m/s +5% din val. măs.)
±0,3 °C (-20 la +70 °C)

0632 1535

0635 9435

0635 1535

0563 4170

0554 4172

0554 4173

0635 9535

0635 9335

0635 1025

Sondă

Sondă pentru determinarea 
gradului de turbulențe din aer, cu 
mâner telescopic (max. 820 mm) 
și stativ, îndeplinește cerințele EN 
13779

Sondă de umiditate/temperatură

Sondă pentru măsurarea gradului 
de iluminare

Sondă de temperatură pentru 
determinarea transmitanței termice, 
sistem cu senzor triplu pentru 
măsurarea temperaturii peretelui, 
include plastelină de fixare

0 la +50 °C
0 la +5 m/s

-20 la +70 °C
0 la +100% UR

0 la 100.000 Lux
0 la 300 Hz

-20 la +70 °C

± 0,3 °C
±(0,03 m/s +4% din val. măs.)

± 0,3 °C
±2% UR (+2 la +98% UR)

Acurateţe conform DIN 13032-1:
f1 = 6% = V(Lambda) 
ajustare
f2 = 5% = cos (pondere)
Clasă C

Clasă 1 1)

valoare U: ±0,1 °C ±2% din val. măs.*

0614 1635

0628 0109

0636 9735

0635 0545

max. 820 mm

Ø 12 mm

Notă: Este necesară o sondă suplimentară pentru măsurarea 
temperaturilor exterioare atunci când se determină 
transmitanța, de ex. 0602 1793 sau 0613 1001 sau 0613 1002.
*când se utilizează cu o sondă NTC sau wireless pentru 
măsurarea temperaturii exterioare și 20 °C diferență între aerul 
interior și cel din exterior

Dimensiuni
Tijă sondă/vârf tijă sondă

Domeniu de 
măsură

Acurateţe

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Multifuncţional testo 435
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Instrument pentru 
măsurarea CO testo 315-2

Detector de scurgeri de 
gaze de ardere 
testo 317-1

Detector de CO
testo 317-3

Instrument pt. măsurarea 
nivelului de CO2        
testo 535

• Avertizare de siguranţă pentru depășirea nivelului de CO

• Praguri de alarmă reglabile

• Restabilirea automată a punctului de zero

• Detectarea sigură a scurgerilor de gaze de ardere

• Sondă flexibilă pentru zone greu accesibile

• Alarmă acustică şi vizuală

• 3 ani garanţie pentru senzorul de CO 

• Instrumentul este pregătit pentru utilizare imediat după  
   pornire 

• Praguri de alarmă reglabile

• Măsurarea sigură a nivelului de CO2 

• Senzor infraroşu cu stabilitate pe termen lung

• Monitorizare pe termen lung prin valori maxime şi medii

testo 315-2

Instrument pentru măsurarea nivelului de CO, cu 
funcție de avertizare, include baterie şi raport de 
calibrare.

Cod produs: 0632 0317

Domeniu de măsură 0 la 2.000 ppm CO 

Acurateţe ±1 cifră ±10 ppm CO (0 la +100 ppm CO)
±10% din val. măs. (100 la 2.000 ppm CO)

Rezoluţie 1 ppm CO

testo 317-3

Instrument de monitorizare a nivelului de CO, 
include husă cu clemă de prindere, căşti, curea 
pentru încheietură, baterii şi certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0632 3173

Domeniu de măsură 0 la 1.999 ppm

Acurateţe ±1 cifră ±3 ppm (0 la 29 ppm)
10% (+30 la 1.999 ppm)

Rezoluţie 1 ppm

testo 317-1
Detector de scurgeri de gaze de ardere, cu 
sondă flexibilă, include baterie.

Cod produs: 0632 3170

testo 535

Instrument pentru măsurarea nivelului 
de CO2 cu sondă conectată permanent, 
include baterii și certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0560 5350
Dom. de măs.

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 9.999 ppm CO2

±(75 ppm CO2 ±3% din val. măs.) (0 la 5.000 ppm CO2)
±(150 ppm CO2 ±5% din val. măs.) (5.001 la 9.999 ppm CO2)

1 ppm CO2

Calitatea aerului ambiental testo 315-2/testo 317-3/testo 317-1/testo 535

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro



35

Sonometru
testo 815

Sonometru
testo 816-1

•  Evaluarea frecvenţei conform curbelor caracteristice A şi C

• Ușor de calibrat

• Memorarea valorilor minime și maxime

•  Sonometru conform cu IEC 61672-1 Clasa 2 şi 

   ANSI S1,4 tip 2

• Capacitate de stocare a datelor de până la 31.000 valori  
   măsurate

• Evaluarea frecvenţei în A şi C

• Evaluare fast/slow în funcție de timp

testo 815

Sonometrul digital cu șurubelniță pentru 
calibrare, capac de protecție împotriva vântului 
și baterie.

Cod produs: 0563 8155Domeniu de măsură 32 la 130 dB

Domeniu de frecvenţă 31,5 Hz/ 8 kHz

Acurateţe
±1 cifră

±1,0 dB

Rezoluţie 0,1 dB

Domenii de măsură selectabile: 30 la 80 dB; 50 la 100 dB; 80 la 
130 dB
Ponderare în funcție de timp: FAST 125 msec. / SLOW 1 sec.
Dependenţa de presiune: -0,0016 dB/hPa

Accesorii

Accesorii

Cod produs

Cod produs

0554 0452

0554 0452

Calibrator, pentru calibrarea periodică a 
sonometrelor testo 815 și testo 816

Calibrator pentru calibrarea periodică a  
testo 815, testo 816-1

Domeniu de măsură 30 la 130 dB

Domeniu de frecvenţă 20 Hz/ 8 kHz

Acurateţe
±1 cifră

±1,4 dB
(în condiţiile de referinţă: 94 dB, 1 kHz)

Rezoluţie 0,1 dB

Luxmetru
testo 540

• Senzor ajustat la sensibilitatea spectrală a ochiului

• Funcţie Hold şi valori max./min.

• Ecran iluminat

testo 540

Luxmetru portabil, include capac de protecţie, 
husă de transport, baterii și certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0560 0540

Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 99.999 lux

±3 lux sau ±3% din val. măs. (comparativ 
cu clasa de referinţă B, DIN 5032 partea 7)

1 lux (0 la 19.999 lux)
10 lux (domeniu de măsură rămas)

testo 816-1

Sonometru digital cu microfon, capac de 
protecție împotriva vântului, software PC, cablu 
de conectare, manual de utilizare pe CD-ROM şi 
baterii într-o geantă de transport. 

Cod produs: 0563 8170

Sunet testo 815/testo 816-1    Lumină testo 540

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Testo România
Calea Turzii 247

 400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro
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