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NOVA
CAMPANHA

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 01.03.2022 a 30.04.2022

Bombas de calor, 
aerotermia, 

hidrotermia e 
geotermia

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 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.

537,00€ 676,00€



Referência 0590 7601

Referência 0590 7703

Detetor de tensão testo 745

• Filtro para sinais de interferência de alta frequência.
• Sensibilidade ajustável.
• Indicação ótica e acústica.
• Resistente à água e ao pó conforme IP 67.
• Iluminação da zona de medição.

O kit inclui:
• Detetor de tensão sem contacto testo 745.
• Pilhas.

Referência 0590 7450

84,60€

198,00€

27,90€

PREÇO
PROMOÇÃO

PREÇO
PROMOÇÃO

PREÇO
PROMOÇÃO

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

Multímetro digital testo 760-1

• Manuseamento simples e moderno com teclas de
função em vez de comando giratório.

• Reconhecimento e seleção de parâmetros em
função da atribuição dos conectores.

• Evita ajustes errados.
• Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS Ecrã

grande com retroiluminação.

O kit inclui:

• Multímetro testo 760-1.
• Pilhas.
• Cabos de medição (1 conjunto).

Pinça amperimétrica testo 770-3

• Mecanismo de aperto único que facilita o
trabalho para agarrar cabos.

• CA/CC automático para corrente e tensão.
• Ecrã grande com duas linhas.
• Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS.
• Com funções adicionais como a medição da

corrente de arranque, de potência e de μA.
• Bluetooth e a aplicação testo Smart Probes.

O kit inclui:

• Pinça amperimétrica testo 770-3.
• Pilhas.
• Cabos de medição (1 conjunto).
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Medição digital. Documentação fácil. 
Kit testo 557s para bombas de calor.

Referência 0564 5571503,00€

Kit Smart e Vácuo testo 557s 
Analisador de refrigeração digital 
inteligente com sondas de vácuo e 
temperatura wireless

•  Analisador com bloqueio de válvulas de 4
vias para todas as medições necessárias em
sistemas de refrigeração, A/C e bombas de
calor.

•  Medição da pressão e temperatura
de evaporação e condensação,
sobreaquecimento e subarrefecimento,
prova de estanquicidade, Teste de vácuo
(com testo 552i, sobreaquecimento objetivo
e delta T)

•  Todos os resultados medidos visíveis no
ecrã gráfico de grandes dimensões.

• Atualização de refrigerantes e criação de
relatórios através da app testo Smart.

O kit inclui:

•  Analisador de refrigeração digital de 4 vias
Testo 557s incluindo baterias (4 x AA) e
protocolo de calibração

•  2 Termómetros wireless de pinça Bluetooth
testo 115i

•  1 sonda de vácuo Bluetooth testo 552i
•  Estojo de transporte
•  Smart App testo (descarregamento gratuito)
•  Manuais de instruções


