
Bombas de calor, 
aerotermia, 

hidrotermia e 
geotermia

www.testo.com

Campanha de 
Instrumentos de medição 
Testo para Aquecimento.
Seleção de ferramentas para arranque, manutenção e reparação de 
caldeiras e bomba de calor..

Válido de 15.01.2022 a 28.02.2022

Caldeiras Combustão 
a Gás / Gasóleo / 

Combustíveis sólidos



Os melhores instrumentos para o seu trabalho.
Os kits do testo 310.

40
anos

Analisadores de 
combustão 

Testo

Referência 0563 3100 

Referência 0563 3110

Set testo 310

Set testo 300 Longlife con dilución

Set testo 310 com impressora

• Analisador testo 310 incl. Bateria e protocolo de calibração para a medição de O2, CO, hPa e ºC
• Sonda de 180 mm com cone
• Mala
• Alimentador incl. cabo
• Mangueira de silicone para medição da pressão
• Filtro de particulas.

• Analisador testo 310 incl. Bateria e protocolo de calibração para a medição de O2, CO, hPa e ºC
• Impressora IR (0554 3100)
• Sonda de 180 mm com cone
• Mala
• Alimentador incl. cabo
• Mangueira de silicone para medição da pressão
• Filtro de particulas
• 2 rolos de papel térmico adicional para impressora



Instrumento de medição de
pressão diferencial testo 510

Kit para medição de pressão diferencial 
e velocidade em sistemas AVACR com 
compensação da temperatura e densidade 
do ar.

Inclui:

•  Instrumento de medição portátil de pressão 
diferencial testo 510.

• Mangueira de ligação de silicone.
• Adaptador.
• Tampa de proteção.
• Estojo de cinto.
• 2 pilhas AAA
• Protocolo de calibração.

Câmara termográfica
testo 868

Câmara termográfica testo 868 
com módulo BT/WiFi, cabo USB, 
alimentador, bateria recarregável 
de lítio, 3 testo ε-Marker, manuais 
de instruções, protocolo de 
calibração, mala de transporte, 
software profissional testo IRSoft 
(download gratuito) e mala de 
transporte.

Referência 0563 0510

Referência 0560 8681

Detetor de fugas de gás
testo 317-2

Detetor de fugas de gás prático para a 
rápida verificação de conexões de redes de 
gás com visualização em barras.

Inclui:
•  Detetor de fugas de gas testo 317-2.
• Capa com clip para cinto
• Pilha.
• Correia de pulso.

Referência 0632 3172

S U P E R
RESOLUTION

MORE PIXELS
4x

TERMOGRAFÍA

GRATUITO

CURSO

Equipe-se ainda melhor: mais instrumentos 
de medição para a época de aquecimento. 

h8



09
88

 X
X

X
X

/c
g/

01
.2

02
2

C
am

pa
nh

a 
vá

lid
a 

de
 1

5.
01

.2
02

2 
a 

28
.0

2.
20

22
, e

xc
ep

to
 e

rr
os

 o
u 

om
is

sõ
es

.

Medição digital. Documentação fácil. Kit 
testo 550s para bombas de calor.

Novidade!

Kit analisador de refrigeração 
testo 550s com Bluetooth®

e sondas com cabo

•  Kit prático para arranque, manutenção e 
reparação de bombas de calor. 

•  Medição da temperatura e pressão 
de evaporação e condensação, 
sobrequecimento e subarrefecimento num 
piscar de olhos. 

•  Possibilidade de ligar sonda de vácuo testo 
552i (0564 2552) 

•  Teste de estanquicidade e evacuação, 
fáceis. 

•  Possibilidade de atualizar refrigerantes e 
enviar dados registados através da App 
testo Smart.

O kit inclui:

•  Analisador digital de 2 vias incluindo baterias 
(4 x AA) e protocolo de calibração.

•  Kit de sonda de temperatura de pinça (inclui 2 
sondas de pinça NTC).

•  Mala de transporte.

Referência 0564 5501

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com

Para mais informação sobre todos estes 
instrumentos, consulte o seu distribuidor 
habitual ou em www.testo.com


