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Najlepszy partner w pomiarach,
z gwarancją niezawodności
i wydajności.

Wszystko czego potrzebujesz w branży Facility Management - od jednego dostawcy. 
Przyrządy i rozwiązania pomiarowe od Testo.
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Testo – Twój kompetentny partner
w pomiarach dla branży Facility Management.

Twoje korzyści z Testo

Koszty eksploatacji, zdrowie i komfort użytkowników, 

zużycie energii: kierownicy obiektów muszą zwracać uwagę 

na wiele rzeczy i jednocześnie poprawiać wydajność sys-

temów i procesów. Dzięki cyfrowej technologii pomiarowej 

można łatwiej wykonać wiele różnych zadań pomiarowych. 

Aby zapewnić sprawne zarządzanie budynkiem, należy 

zapewnić systematyczną kontrolę i konserwację systemów 

wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia i ogrzewania, podobnie 

jak instalacji elektrycznych i szaf sterowniczych. Testo 

oferuje kompleksowe wyposażenie pomiarowe, potrzebne 

do realizacji wszystkich zadań technicznych związanych z 

zarządzaniem obiektem. Ponadto, masz dostęp do 

różnorodnych usług dodatkowych, takich jak doradztw tech-

niczne, naprawy oraz kalibracja – wszystko od jednego  

dostawcy. A to oznacza mniejsze nakłady na zakup i 

utrzymanie wyposażenia pomiarowego, a także łatwiejszą i

szybszą codzienną pracę

Technologia cyfrowa umożliwia rzetelne przestrzeganie

procesów zgodnych z ISO 9001, przechowywanie danych

pomiarowych w formie elektronicznej, a także tworzenie i

przesyłanie raportów z pomiarów. Aplikacje mobilne

specyficzne dla danego zastosowania i zoptymalizowane

menu pomiarowe sprawiają, że praca jest łatwiejsza, szyb-

sza, a tym samym tańsza. Komunikacja Bluetooth z son-

dami pomiarowymi umożliwia wykonywanie pomiarów w 

sposób niezawodny i precyzyjny, gdziekolwiek jest to 

wymagane. Cała technologia pomiarowa jest obsługiwana 

intuicyjnie, co nie tylko przyspiesza pracę, ale także zmnie-

jsza możliwość popełniania błędów. Gwarantuje to inteli-

gentnie skonfigurowane systemy i wydajniejsze przepływy 

pracy w zarządzaniu obiektami

Technologia pomiarowa do wszystkich zadań

związanych z zarządzaniem obiektami

W Testo znajdziesz przyrządy pomiarowe do kontroli

systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji  

i chłodnictwa, a także do pomiarów elektrycznych. 

Inteligentny i elastyczny pomiar cyfrowy

Wiele przyrządów pomiarowych jest wyposażonych w

komunikację Bluetooth, dlatego też można je również

obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu oraz aplikacji

mobilnej. Dzięki temu Twoja praca jest znacznie łatwiejsza  

i dokładniejsza.

Kompleksowa obsługa

Doradztwo techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

wzorcowania w Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym 

Testo, a także szkolenia i webinaria z cennymi informacjami 

praktycznymi - wszystko od jednego dostawcy, dzięki 

czemu możesz pracować wydajniej.

Professional multifunction measuring instruments

Szeroki wybór sond umożliwia zgodne z normami

pomiary prędkości przepływu oraz jakości powietrza w

pomieszczeniach (IAQ), poziom komfortu, także podczas

konserwacji przemysłowej. 

Oszczędność czasu dzięki cyfrowej dokumentacji

Automatyczne tworzenie raportów, dodawanie zdjęć,

zapisywanie i wysyłanie ich e-mailem: to żaden problem  

z naszymi przyrządami pomiarowymi połączonymi z 

aplikacją mobilną.

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.
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Zapewnienie komfortu i jakości powietrza
w pomieszczeniach.
Maksymalna wydajność.
Technologia pomiarowa od Testo pomoże Ci w łatwym wykonywaniu tych zadań szybko i niezawodnie.           

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.
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Efektywna regulacja systemów grzewczych

Oprócz inteligentnych przyrządów pomiarowych do analizy spalin, takich jak testo 300, 
Testo może również dostarczyć inteligentne przyrządy pomiarowe do określania 
temperatury zasilania i powrotu oraz różnicy ciśnień. Darmowe aplikacje umożliwiają 
sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu. Dla bezbłędnej i wydajnej pracy Twoich 
systemów grzewczych.

Gwarancja jakości powietrza i komfortu w pomieszczeniach

Za pomocą wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego testo 400 można obiektywnie i 
zgodnie z wymogami PMV/PPD ocenić poziom komfortu. Mierniki CO2, temperatury, 
wilgotności, luksów i poziomu dźwięku ułatwiają stworzenie optymalnego klimatu  
w miejscu pracy. Dla zminimalizowaia ryzyka absencji chorobowej oraz maksymalnej 
motywacja i wydajność pracowników.

Rejestrowanie parametrów środowiskowych

Rejestratory danych i systemy monitorowania firmy Testo idealnie nadają się do stałego 
monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych. Mierzą i 
przechowują wszystkie parametry istotne dla klimatu i umożliwiają podjęcie na czas 
środków zaradczych w przypadku odchyleń, nawet zanim pojawią się poważne 
konsekwencje dla zdrowia pracowników i bezpieczeństwa procesów.

Sprawdzanie instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczne i szafy rozdzielcze również muszą być regularnie sprawdzane. 
Pomogą Ci w tym kamery termowizyjne testo 872 i testo 883, za pomocą których można 
bezdotykowo zwizualizować przegrzanie, a także miernik cęgowy testo 770 i multimetr 
cyfrowy testo 760 do sprawdzania wszystkich parametrów elektrycznych.

Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej

Dzięki inteligentnej kamerze termowizyjnej lub pirometrowi firmy Testo możesz szybko, 
niezawodnie i dokładnie wykryć wzrost temperatury w systemach niskiego, średniego i 
wysokiego napięcia. Technologia pomiaru podczerwieni pomaga wykryć wadliwe 
komponenty lub połączenia na wczesnym etapie, dzięki czemu można zainicjować 
określone środki zapobiegawcze.

Zapewnienie efektywności energetycznej budynków 

Dzięki inteligentnej kamerze termowizyjnej lub pirometrowi firmy Testo możesz szybko, 
bezpiecznie i intuicyjnie wykrywać anomalie i uszkodzenia powłok budynków lub obszarów 
wewnętrznych. Pozwala to szybko i łatwo zlokalizować straty energii, mostki termiczne i 
nieszczelności bez konieczności eksponowania dużych obszarów rurociągów i systemów 
rurowych, jak to ma miejsce w przypadku innych metod.

Efektywna regulacja systemów chłodniczych i pomp ciepła

Dzięki elektronicznym oprawom zawororwym m.in. testo 557s, sondom bezprzewodowym 
i aplikacji testo Smart App, wszystkie wartości ciśnienia i temperatury są widoczne na 
smartfonie. Możesz tworzyć i wysyłać spersonalizowane raporty za pomocą jednego 
kliknięcia. Regularne aktualizacje oprogramowania zapewniają, że podczas wykonywania 
pomiarów zawsze jesteś na bieżąco z najnowszą technologią i wymogami prawnymi.

Efektywna regulacja systemów wentylacji

Tylko przy prawidłowo wyregulowanych systemach nawiewnych i wywiewnych, system 
może osiągnąć pełną wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Wielofunkcyjne 
przyrządy pomiarowe testo 400 i testo 440 z szerokim zakresem sond pomiarowych są 
idealne do precyzyjnego i zgodnego z normami pomiaru przepływu w kanałach i przy 
otworach wentylacyjnych.
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Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Efektywna regulacja systemów wentylacji.
Gwarancja jakości powietrza i komfortu  
w pomieszczeniach.
Nieprawidłowo skonfigurowane systemy wentylacji i klimatyzacji mają negatywny wpływ na zdrowie, a także pochłaniają

niepotrzebnie dużą ilość energii. Inteligentne przyrządy pomiarowe od Testo pomagają precyzyjnie i skutecznie regulować

te systemy. Aplikacje mobilne ze specyficznymi dla danego zastosowania menu pomiarowymi, czujnikami Bluetooth oraz

intuicyjną obsługą nie tylko ułatwiają pracę, ale także gwarantują dokładne wyniki. Dla maksymalnego zdrowia i komfortu -

przy minimalnym zużyciu energii.

Zalecane sondy i akcesoria dla testo 400 i testo 440 
znajdują się na stronie 8 i na www.testo.com.pl

Kompaktowy miernik testo 440

Jesteś inżynierem serwisu zajmującym
się testowaniem funkcjonalnym instalacji
klimatyzacji i wentylacji? Dokumentujesz wyniki
pomiarów tylko od czasu do czasu, a kiedy
już to robisz, chcesz po prostu przesłać dane
do komputera? Jeśli tak, to miernik testo 440
z czytelnym wyświetlaczem, łatwą obsługą za
pomocą przycisków, przechowywaniem 
danych pomiarowych w przyrządzie, a także 
eksportem plików do PC w formacie CSV. 
Będzie idealnym wyborem.
 

Nr kat. 0560 4401

Elastyczny wybór sond 
pomiarowych

Sondy są przeznaczone do wszystkich 
zastosowań w klimatyzacji i wentylacji i mogą 
być używane zarówno z testo 440, jak i testo
400. Wszystkie rękojeści i sondy pomiarowe
są wzajemnie kompatybilne, co pozwala
na rozszerzenie wyboru sond zgodnie  
z wymaganiami. Szczególnie przydatne: sondy
cyfrowe można kalibrować niezależnie od
przyrządu pomiarowego. Oznacza to, że
przyrząd pomiarowy pozostaje w użyciu  
i można kontynuować pracę z innymi sondami. 

Wybór sond znajduje się na stronie 8.

Miernik wielofunkcyjny testo 400

Czy jesteś ekspertem w zakresie kontroli
systemów wentylacyjnych lub określania
poziomu komfortu w pomieszczeniach, zgodnie
z normami? Stawiasz najwyższe wymagania
co do precyzji w pomieszczeniach czystych,
laboratoriach i zastosowaniach przemysłowych? 
Możesz realizować złożone zadania szybciej 
i wydajniej dzięki testo 400, umożliwiającemu 
prostą obsługę za pomocą wyświetlacza 
dotykowego Smart-Touch, z kompleksowym 
zarządzaniem danymi w miejscu pomiaru  
i inteligentnym asystentem pomiarowym.

Nr kat. 0560 0400

Rejestrator jakości powietrza  
w pomieszczeniach (IAQ) do testo 400
• Do długotrwałych pomiarów jakości powietrza
• Rejestrator IAQ jest konfigurowalny za pomocą
   miernika wielofunkcyjnego testo 400
• Możliwość jednoczesnego podłączenia do
   sześciu sond na przewodzie
• Kompatybilny z sondami do pomiaru poziomu
   komfortu, stopnia turbulencji, ciepła 
   wypromieniowanego, CO2, CO, natężenia  
   oświetlenia, prędkości przepływu powietrza,   
   wilgotności i temperatury

Nr kat. 0577 0400
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testo 400  
zestaw do pomiaru 
przepływu powietrza  
z sondą wiatraczkową
•  Jeden przyrząd do pomiaru 

wszystkich parametrów jakości 
powietrza

•   Zgodne z normą wyznaczanie 
strumienia objętości powietrza 
w kanałach wentylacyjnych 
z wykorzystaniem pomiarów 
siatkowych zgodnie z EN ISO 
12599 i ASHRAE 111

Nr kat. 0563 0400 72

testo 440  
zestaw prędkość 
przepływu ComboKit 1  
z Bluetooth
•  Jeden przyrząd pomiarowy 

dla wszystkich parametrów 
związanych z klimatem

•  Intuicyjny: Przejrzyste menu 
pomiarowe dla przepływu 
objętościowego i równoległego 
określania przepływu, wilgotności 
i temperatury w kanałach 
wentylacyjnych lub na wylotach 
wentylacyjnych

testo 417 
zestaw 1
•  Określanie przepływu 

objętościowego za pomocą 
pomiaru lejkowego

•  anemometr wiatraczkowy 
testo 417 do pomiaru prędkości 
przepływu powietrza, strumienia 
objętości i temperatury

Nr kat. 0563 4172

Balometr testo 420
• Wyjątkowo lekki, tylko 2.9 kg
• Precyzyjne pomiary przepływu powietrza
  nawet na anemostatach wirowych dzięki
  w budowanej prostownicy strumienia
  powietrza
•  Odłączany i odchylany przyrząd pomiarowy  

z dużym wyświetlaczem
•  Integracja z aplikacją przez Bluetooth  

dla szybkiego, łatwego monitorowania  
i raportowania na miejscu

•  Kompatybilny z testo 400

Nr kat. 0563 4200

SmartSondy Testo 
zestaw do pomiaró w systemach VAC 
•  Kompaktowe, profesjonalne przyrządy  

pomiarowe do stosowania na smartfonach  
i tabletach

•  Pomiar temperatury powietrza i powierzchni, 
wilgotności, prędkości przepływu powietrza  
i przepływu objętościowego

•  Menu dostosowane do konkretnych zastosowań
•  Dane pomiarowe wyświetlane w formie 

tabelarycznej lub graficznej

Nr kat 0563 0003 10

Więcej informacji na temat technologi pomiarowej 
dla systemów wentylacyjnych na www.testo.com.pl

Więcej informacji na temat technologii pomiarowej 
dla optymalnej jakości powietrza na www.testo.com.pl
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Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Rekomendowane  
sondy i akcesoria
do testo 400 i testo 440.

Więcej polecanych sond i akcesoriów do testo 400 i testo 440 na www.testo.com.pl

Sondy Nr kat.

Sondy prędkości przepływu powietrza

Sonda termiczna (grzany drut) ze 
zintegrowanym czujnikiem tem-
peratury i wilgotności, zginana 
pod kątem 90º

0635 1571 
0635 1572

Sonda wiatraczkowa (Ø 16 mm),  
z czujnikiem temperatury

0635 9571 
0635 9572

Precyzyjna sonda wiatraczkowa Ø
100 mm, ze zintegrowanym czu-
jnikiem

0635 9371 
0635 9372 

Sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm)
z czujnikiem temperatury

0635 9431 
0635 9432

Sondy jakości powietrza

Sonda turbulencji, na przewodzie 0628 0152

Sonda CO₂ z czujnikiem
temperatury i wilgotności

0632 1551 
0632 1552

Sonda CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda natężenia światła, 
na przewodzie 0635 0551

Termometr kulisty do pomiaru 
ciepła wypromieniowanego, Ø 
150 mm, termopara typ K

0602 0743

Zestaw WBGT do miernika wielo-
funkcyjnego
testo 400, zawiera
termometr kulisty (TC Typ K),
sondę temperatury otoczenia oraz
sondę temperatury i wilgotności
(obie Pt100), statyw i walizkę

0618 7220

z Bluetooth na przewodzie

Sondy Nr kat.

Sondy wilgotności

Sonda temperatury/ wilgotności 0636 9731 
0636 9732

Precyzyjna sonda temperatury/
wilgotności

0636 9771 
0636 9772

Temperature probes

Szybko reagująca sonda
temperatury powierzchni (TC 
typ K)

0602 0393

Wzmocniona sonda temperatury po-
wietrza (TC typ K), dł. przewodu 1.2 m 0602 1793

z Bluetooth na przewodzie

Akcesoria Nr kat.

Akcesoria sond jakości powietrza

Statyw do pomiarów środowis-
kowych, z możliwością prawidło-
wego pozycjonowania sond
pomiarowych (wraz z torbą trans-
portową)

0554 1591

Akcesoria do cyfrowych sond prędkości przepływu

Przedłużany teleskop do sond
przepływu do testo 400 / 440 (od
37.5 do 100

0554 0960

Przedłużenie teleskopu (0.9 m)
do sond przepływu do testo 400
/ 440

0554 0990

Przejściówka kątowa 90° do po-
dłączania sond wiatraczkowych
(Ø 100 mm)

 0554 0991

Adapter rękojeści do podłączania
sond prędkości przepływu 0554 2160

Teleskop do sond przepływu po-
wietrza 0430 0946
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Więcej niż technologia pomiarowa.

Testo zapewnia odpowiednią technologię pomiarową dla wszystkich zadań związanych z Facility Management. 

Oferujemy również serwis urządzeń dostosowany do Twoich potrzeb.

Dostawcy usług w zakresie zarządzania obiektami 

technicznymi muszą na co dzień radzić sobie z wieloma 

zadaniami. Technologia pomiarowa prawie zawsze odgrywa 

tu ważną rolę. Testo jest idealnym partnerem, który 

zapewni, że Twój zespół serwisowy zawsze będzie miał  

do dyspozycji odpowiednią i sprawną technologię 

pomiarową: Dzięki szerokiemu zakresowi usług,  

począwszy od kalibracji, wypożyczania przyrządów  

i napraw, aż po szeroki wachlarz usług doradczych  

i szkoleniowych, umożliwiamy Ci skoncentrowanie się  

na Twojej podstawowej działalności. 

Ponadto, nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych 

produktów i usług dla Ciebie. Dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom Testo dba o to, aby serwisanci mogli 

skutecznie i szybko wykonywać swoje zadania pomiarowe. 

Nasze przyrządy pomiarowe, wyposażone w jednolitą, 

intuicyjną instrukcję obsługi, pozwalają zaoszczędzić cenny 

czas podczas każdego pomiaru.

W zależności od używanego oprogramowania, możliwe 

jest teraz przesyłanie danych pomiarowych z aplikacji 

Testo Apps bezpośrednio do używanego oprogramowania 

- wystarczy jedno kliknięcie. Nie ma już potrzeby ręcznego 

rejestrowania danych. Dzięki technologii pomiarowej 

i usługom Testo, będziesz dobrze przygotowany na 

przyszłość i będziesz w stanie zapewnić sobie istotną 

przewagę nad konkurencją. 



10

14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Testo 
Cloud

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Rejestrowanie  
wszystkich ważnych 
parametrów środowiskowych

Rejestratory i systemy monitoringu firmy Testo idealnie 

nadają się do stałego monitorowania jakości powietrza 

wewnętrznego w budynkach biurowych i przemysłowych. 

Mierzą one i przechowują wszystkie parametry istotne dla 

klimatu i umożliwiają szybkie podjęcie środków zaradczych 

w przypadku wystąpienia odchyleń, jeszcze zanim pojawią 

się poważne konsekwencje dla zdrowia pracowników  

i bezpieczeństwa procesów.

Rejestrator WLAN dla 
temperatury, wilgotności 
i CO2  
testo 160 IAQ 

•  Ciągły, zdalny monitoring temperatury,
   wilgotności, CO2 i ciśnienia atmosferycznego
•   Transfer danych za pośrednictwem WLAN
   bezpośrednio do Twojej Chmury Testo
•  Automatyczne alarmy w przypadku
   przekroczenia zadnych wartości granicznych

Nr kat. 0572 2014

System rejestratorów danych testo Saveris 2
• Proste: Rejestratory automatycznie mierzą temperaturę i wilgotność
•  Niezawodność: Wartości pomiarowe są przechowywane w rejestratorach  

oraz w bezpłatnej chmurze Testo Cloud.
• Elastyczność: Rejestartory mogą być umieszczone w dowolnym miejscu, dostęp  
   do mierzonych wartości za pomocą komputera lub tabletu/smartfona w każdej chwili
• Praktyczne: System może być dostosowany do Twoich wymagań i rozszerzony bez
   ograniczeń o dodatkowe rejestratory

Więcej informacji na temat pomiaru parametrów środowiskowych na stronie www.testo.com.pl

Rejestrator WLAN dla 
temperatury 
testo Saveris 2-T1 

•  Zintegrowana sonda temperatury
•  Alarmy przekroczenia wartości granicznych 

przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS
•  Automatyczne monitorowanie temperatury  

ze zintegrowaną sondą
•  Dostęp do odczytów w dowolnym miejscu  

i na dowolnym urządzeniu
•  Transfer danych przez WLAN

Nr kat. 0572 2031

Rejestrator WLAN dla 
temperatury i wilgotności 
testo Saveris 2-H1 
•  Zintegrowane sondy temperatury 

i wilgotności
•  Alarmy przekroczenia wartości granicznych 

przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS
•  Automatyczne monitorowanie temperatury ze 

zintegrowaną sondą
•  Dostęp do odczytów w dowolnym miejscu  

i na dowolnym urządzeniu
•  Transfer danych przez WLAN

Nr kat. 0572 2034
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Stacja bazowa
testo Saveris Base 
V3.0
Podstawowy 
element systemu do 
pomiaru parametrów 
środowiskowych testo 
Saveris 1

Moduł rejestartora 
danych 
testo 150 TC4
Cztery złącza dla sond 
cyfrowych

Moduł rejestartora 
danych
testo 150 DIN2
Dwa złącza dla 
standardowych sond 
przez miniDIN

Moduł rejestartora 
danych
testo 150 TUC4
Cztery przyłącza dla 
wszystkich czujników 
Testo z wtyczką TUC

Moduł rejestartora 
danych
testo 150 T1
Wewnętrzny czujnik 
temperatury NTC

System monitorowania parametrów 
środowiskowych testo Saveris 1
• Kompleksowe monitorowanie wszystkich ważnych 
  parametrów środowiskowych - bezproblemowe  
  i zautomatyzowane 
• Umożliwia szybką interwencję w przypadku odchyleń –  
  zanim będą miały daleko idące konsekwencje. 
• Wszystkie dane pomiarowe zawsze dostępne –  
   w dowolnym miejscu i na dowolnym instrumencie 
• Prosta i elastyczna instalacja dopasowana do istniejącej 
   infrastruktury

Rejestrator temperatury 
i wilgotności  
testo 175 H1
•  Zintegrowany czujnik 

temperatury i wilgotności
•  Ciągły monitoring wilgotności  

i temperatury w biurach  
i magazynach

•  Łatwy transfer danych przez 
USB

•  Ocena danych i dokumentacja 
na komputerze PC

Nr kat. 0572 1754

Rejestrator temperatury  
i wilgotności  
z wyświetlaczem 
testo 176 H1
•  Mierz wilgotność i temperaturę 

na dwóch kanałach dzięki dwóm 
połączeniom dla czujników 
zewnętrznych

•  Zakres pomiaru temperatury  
od -20 °C do +70 °C

• Ocena danych i dokumentacja na 
   komputerze PC

Nr kat. 0572 1765

Rejestrator danych 
temperatury  
i wilgotności  
testo 176 H2
•  Dla dwóch zewnętrznych sond 

temperatury/wilgotności
• Pomiar równoległy w dwóch 
   miejscach
•  Pamięć danych pomiarowych  

2 miliony odczytów
• Ocena danych i dokumentacji 
   na komputerze PC

Nr kat. 0572 1766

Więcej informacji na temat pomiaru parametrów środowiskowych na stronie www.testo.com.pl
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Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Efektywna regulacja 
systemów grzewczych.

Największy potencjał energooszczędny budynku kryje się często w jego 

kotłowni. Korzystaj z inteligentnej, elastycznej technologii 

pomiarowej i aplikacji Testo przeznaczonych do konkretnych 

zastosowań, aby precyzyjnie przeprowadzać analizę spalin, 

mierzyć temperaturę zasilania i powrotu, lokalizować wycieki 

gazu i przeprowadzać testy spadku ciśnienia. Dzięki temu 

możesz zoptymalizować wydajność systemu, a także 

wyeliminować słabe punkty i nieprawidłowe zachowania 

użytkowników.

testo 300 zestaw 1

•  Szybka i łatwa obsługa: intuicyjne menu pomiarowe  
i szybko reagujący wyświetlacz Smart-Touch

• Czujnik O2 i CO do 4000 ppm
•  Duży wyświetlacz HD o przekątnej 5” – zobacz wszystkie 

odczyty systemu na pierwszy rzut oka

W skład zestawu wchodzi:
•   Zasilacz sieciowy
•   Sensor o zakresie pomiarowym: O₂, CO, 4000 ppm
•   Kompaktowa sonda spalin (180 mm, Ø 6 mm)
•  10 zapasowych filtrów
• Drukarka, w tym papier zapasowy (nr kat. 0564 3002 71)
•  Oprogramowanie komputerowe EasyHeat
•   Torba na narzędzia
•  2 lata gwarancji

Nr kat. 0564 3002 71

testo 300 Longlife zestaw

•  Zawiera czujnik O2 i CO do 4000 ppm
•  NO, NOlow, COlow sensor retrofittable
•  Wysokiej jakości technologia czujników o żywotności do 6 lat

W skład zestawu wchodzi:
•   Zasilacz sieciowy
•   Zakres pomiarowy: O₂, CO, 4000 ppm, czujnik NO z 

możliwością doposażenia
•   Kompaktowa sonda spalin (180 mm, Ø 6 mm)
•  10 zapasowych filtrów
•   Drukarka wraz z zapasowym papierem (nr kat. 0564 3004 71)
•  Oprogramowanie komputerowe EasyHeat
•   Walizka na instrumenty
•  4 lata gwarancji

Nr kat. 0564 3004 71

Więcej informacji na temat urządzeń do pomiaru spalin na stronie www.testo.com.pl

Ilustracja może różnić się od oryginału

Ilustracja może różnić się od oryginału



13

Detektor nieszczelności gazowych
testo 316-1
• Szybka i precyzyjna lokalizacja
  nieszczelności
• Alarm wizualny i dźwiękowy przy
  przekroczeniu wartości
• Giętka sonda pomiarowa do trudno 
  dostępnych miejsc pomiarowych

Nr kat. 0632 0316

Miernik różnicy ciśnień sterowany 
za pomocą smartfona  
testo 510i 
• Do pomiarów różnicy ciśnień (0 do 150 hPa)      
   na nagrzewnicach gazowych 
• Menu pomiarowe dla próby ciśnieniowej
   instalacji gazowej wraz z funkcją alarmu 
• Uchwyt magnetyczny do łatwego mocowania

Nr kat. 0560 1510testo Smart 
App

Zestaw SmartSond 
do pomiarów w ogrzewnictwie 
•  Pomiar ciśnienia przepływu gazu i ciśnienia 

statycznego
• Bezkontaktowy pomiar temperatury na
   sytemach ogrzewania podłogowego  
   i grzejnikach 
• Menu pomiarowe dla testu spadku ciśnienia, 
   włącznie z alarmami
•  Szybka dokumentacja obrazu z odczytami 

temperatury w podczerwieni i oznaczeniem 
miejsc pomiarowych

testo Smart 
App

Pirometr
testo 810
•Jednoczesny, bezkontaktowy pomiar 
  temperatury powierzchni oraz powietrza
• Automatyczna kalkulacja różnicy temperatur 
• Ustawialna emisyjność

Nr kat. 0560 0810

Miernik różnicy ciśnień
testo 510 kit
• Do pomiarów różnicy ciśnień (0 do 100hPa) 
  na nagrzewnicach gazowych i filtrach 
  klimatyzacji
•  Opcjonalna rurka Pitota do pomiarów 

przepływu w kanałach wentylacyjnych

Nr kat. 0563 0510

Więcej informacji na temat urządzeń do pomiaru spalin na stronie www.testo.com.pl
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Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Efektywna regulacja systemów
klimatyzacji i pomp ciepła

Zużycie energii przez systemy chłodnicze i klimatyzacyjne 

jest ogromne. Jeśli uda Ci się osiągnąć optymalną 

konfigurację systemów i regularnie je sprawdzać, 

zaoszczędzisz pieniądze. Testo może pomóc w uruchomie-

niu i dzięki nowym elektronicznym oprawom zaworowym, 

odpowiednim sondom i aplikacji testo Smart App, kon-

serwacja instalacji chłodniczych i pomp ciepła będzie dla 

Ciebie tak wygodna i niezawodna, jak to tylko możliwe. Do 

łatwego testowania systemów chłodniczych służy zestaw 

SmartSond do klimatyzacji i chłodnictwa. Detektor czynnikw 

chłodniczych testo 316-3 niezawodnie wykrywa 

nieszczelności w instalacjach.

Detektor czynników chłodniczych 
testo 316-3
• Profesjonalny detektor czynników chłodniczych

CFC, HFC, HCFC z giętką sondą pomiarową
• Wysoka czułość - poniżej <4g/rok
• Spełnia wymagania ustawy F-gazowej 

Nr kat. 0563 3163

Jedna do wszystkiego. Aplikacja mobilna
testo Smart App.App.

SmartSondy Testo 
Zestaw do klimatyzacji i chłodnictwa
• Do szybkiej i latwej kontroli systemów
   chłodniczych
• Brak przewodów – brak utraty czynnika
   chłoniczego
• Specjalne menu pomiarowe dla temperatury
   przegrzania i dochłodzenia
• Raporty i dokumentacja za pomocą aplikacji
   mobilnej testo Smart App

Nr kat. 0563 0002 02

Inteligentne elektroniczne oprawy

zaworowe testo 550s i testo 557s
•  Wszystkie wyniki dostępne na pierwszy rzut

oka, dzięki dużemu wyświetlaczowi 
graficznemu

• Wyjątkowa kompaktowość i niezawodność
dzięki łatwej w konserwacji, wytrzymałej
obudowie o stopniu ochrony IP 54

• Prosty, bezprzewodowy pomiar próżni  
   i temperatury poprzez automatyczne  
   połączenie Bluetooth®
• Jeszcze większa elastyczność pomiarów  
   i dokumentacji dzięki aplikacji mobilnej  
   testo Smart App

Elektroniczna oprawa zaworowa,
sterowana za pomocą aplikacji 
mobilnej testo 550i
• Wszystkie czynności, od pomiaru po 

dokumentację, przy użyciu aplikacji mobilnej
„testo Smart App”

• Najmniejsza elektroniczna oprawa zaworowa
   na rynku
• Maksymalna niezawodność dzięki wyjątkowo
   wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP54
• Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o

bezprzewodowy pomiar temperatury, wilgot-
ności i próżni, za pomocą SmartSond testo

testo 550i Zesatw Smart
Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i z 2-drożną baterią zaworów
i Bluetooth, sterowana za pomocą aplikacji mobilnej, w zestawie z
wytrzymałym hakiem, dwoma bezprzewodowymi sondami zaciskowymi
testo 115i (Bluetooth, NTC), solidną walizką transportową, z certyfikatem
kalibracyjnym i bateriami

testo 550s Zestaw Smart
Elektroniczna oprawa zaworowa, z 2-drożną baterią zaworów, z 2
bezprzewodowymi, zaciskowymi sondami temperatury, w praktycznej
walizce transportowej, z certyfikatem kalibracyjnym i bateriami

Nr kat. 0564 5502

testo 557s Zestaw Smart Vacuum 
Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557s z Bluetooth i 4-drożną
baterią zaworów, bezprzewodową sondą do pomiaru próżni testo 552i
(Bluetooth), dwoma bezprzewodowymi termometrami zaciskowymi  
testo 115i (Bluetooth, NTC) i solidną walizką transportową, z certyfikatem
kalibracyjnym i bateriami 

Nr kat. 0564 5571

testo Smart App

testo Smart App

Więcej zestawów, sond i akcesoriów
do elektronicznych opraw zaworowych na www.testo.com.pl

testo Smart 
App

Wszystkie funkcjonalności nowych elektronicznych opraw
zaworowych w Twoim smartfonie: Dzięki aplikacji mobilnej
testo Smart App. analiza wyników pomiarowych będzie
jeszcze szybsza. Pozwala to też na unikanie błędów, ponieważ
zapisane programy pomiarowe prowadzą Cię krok po kroku
przez konfigurację i pomiar. Dzięki zintegrowanym funkcjom
dokumentacji można tworzyć raporty w miejscu pomiaru, 
a cyfrowe protokoły pomiarowe, w tym zdjęcia, można przesyłać
jako pliki PDF lub CSV bezpośrednio za pomocą poczty e-mail

Pobierz
bezpłatnie
Na Androida
i IOS

Nr kat. 0564 3550
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Testowanie instalacji 
elektrycznych i przeprowadzanie 
konserwacji 
zapobiegawczej.

Kontrola systemów elektrycznych i mechanicznych 

oraz szaf rozdzielczych jest jednym z najważniejszych 

zadań w zarządzaniu obiektem. Testo oferuje całą 

gamę inteligentnych urządzeń do testowania połączeń 

elektrycznych i określania wydajności szaf rozdzielczych, 

systemów chłodniczych, pomp ciepła oraz urządzeń kli-

matyzacyjnych i grzewczych. Dzięki kamerom termowiz-

yjnych Testo możesz niezawodnie zidentyfikować obszary 

problemowe, takie jak przegrzane elementy w zakładach 

mechanicznych lub w elektrycznych szafach sterowniczych, 

dzięki czemu możesz je wymienić w odpowiednim czasie. 

Aplikacje Testo ułatwiają wykonywanie pomiarów i ich do-

kumentowanie.

Multimetr cyfrowy
testo 760-2 
•  Wygodna praca dzięki automatycznemu
  wykrywaniu mierzony parametru
• Funkcja TRMS (pomiar rzeczywistej wartości
   skutecznej)
• Filtr dolnoprzepustowy dla dokładniejszych
   wyników podczas pomiarów prądu na
   instalacjach z zamontowanymi inwerterami

Nr kat. 0590 7602

Amperomierz cęgowy
testo 770-3
•  Wygodna praca nawet w ciasnych 

przestrzeniach dzięki całkowicie 
wysuwanemu ramieniu zaciskowemu

•  Łatwy pomiar mocy
• TRMS zapewnia bardzo dokładne wyniki, 
   nawet w dużych instalacjach elektrycznych o 
   nieregularnych wzorach
•  Pomiar prądu rozruchowego
• Wszystkie odczyty widoczne i bezpieczna 
   odległość od miejsca pomiaru dzięki aplikacji 
   testo Smart

Nr kat. 0590 7703

Kamera termowizyjna z aplikacją
mobilną testo 872
• Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:

Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli,
SuperResolution - 640×480 pikseli

• Czułość termiczna 0.06 °C
• Zintegrowany aparat cyfrowy
• Współpraca z aplikacją mobilną

testo Thermography App
• Bezprzewodowy transfer danych

pomiarowych z amperomierza cęgowego
testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo
605i

• testo ScaleAssist (automatyczne ustawianie
   skali)

Nr kat. 0560 8721

Kamera termowizyjna  
z inteligentnym zarządzaniem 
obrazami testo 883
•  Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:
   Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli,
•  Czułość termiczna 0.04 °C
• Zintegrowany aparat cyfrowy z celownikiem
   laserowym
•  Współpraca z aplikacją mobilną 

testo Thermography App.
•  Bezprzewodowy transfer danych 

pomiarowych z amperomierza cęgowego 
testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo 
605i

•  Z funkcją testo SiteRecognition (inteligentne 
zarządzanie zdjęciami) oraz testo 
ScaleAssist (automatyczne ustawianie skali) 

Nr kat. 0560 8830

testo Thermog-
raphy App

testo Thermog-
raphy App

testo  
Smart App

Więcej informacji na temat przyrządów pomiarowych do 
konserwacji zapobiegawczej na www.testo.com.pl

Więcej informacji o przyrządach pomiarowych do sprawdzania 
instalacji elektrycznych na www.testo.com.pl
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www.testo.com.pl

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Kamera termowizyjna z aplikacją
mobilną testo 872
• Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:
  Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli,
  SuperResolution - 640×480 pikseli
• Czułość termiczna 0.06 °C
• Zintegrowany aparat cyfrowy
• Współpraca z aplikacją mobilną
  testo Thermography App
• Bezprzewodowy transfer danych
  pomiarowych z amperomierza cęgowego
  testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo
  605i
• testo ScaleAssist (automatyczne ustawianie
   skali)

Nr kat. 0560 8721

Kamera termowizyjna z
inteligentnym zarządzaniem 
obrazami testo 883
• Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:
   Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli,
   SuperResolution - 640×480 pikseli
• Czułość termiczna 0.04 °C
• Zintegrowany aparat cyfrowy z celownikiem
   laserowym
• Współpraca z aplikacją mobilną
   testo Thermography App.
• Bezprzewodowy transfer danych

pomiarowych z amperomierza cęgowego
testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo
605i

• Z funkcją testo SiteRecognition (inteligentne
zarządzanie zdjęciami) oraz testo ScaleAssist 
(automatyczne ustawianie skali)

 
Nr kat. 0560 8830

testo Thermog-
raphy App

testo Thermog-
raphy App

Oszczędzaj energię, 
dzięki termografii budynków.

Efektywność energetyczna budynków staje się coraz 

ważniejsza w obliczu stale rosnących kosztów energii.  

Pomiar w podczerwieni za pomocą kamery termowizyjnej 

Testo jest doskonałym rozwiązaniem do szybkiego  

i skutecznego wykrywania strat energii. 

Więcej informacji na temat termografii budynków na www.testo.com.pl


