
Válassza mérési feladataihoz a legmegfelelőbb műszert!

Testo mérőműszerek 
a megújuló energia szolgálatában



Biztos döntés hőkamerával  
a hatékony termográfiáért

testo 871 testo 872 testo 883 testo 890

Infra felbontás Pixelek száma: 
Minél több, annál 
jobb

240 x 180 pixel   
(43 200 pixel)

320 x 240 pixel   
(76 800 pixel)

320 x 240 pixel
(76 800 pixel)

640 x 480 pixel
(307 200 pixel)

testo SuperResolution Négyszeres 
pixelszám

480 x 360 pixel  
(172 800 pixel)

640 x 480 pixel  
(307 200 pixel)

640 x 480 pixel
(307 200 pixel)

1280 x 960 pixel 
(1 228 800 pixel)

Termikus érzékenység 
(NETD)

A lehető legkisebb 
észlelhető  
hőmérséklet-
különbség

0,09 ° C (90 mK) 0,06 °C (60 mK) 0,04 °C (40 mK) 0,04 ° C (40 mK) 

Méréstartomány Mérhető 
hősugárzás
alsó / felső 
határértéke

-30 ... +100 °C 
0 ... +650 °C

-30 ... +100 °C 
0 ... +650 °C

-30 ... +650 °C -30 ... +100 °C 
0 ... +350 °C
0 ... +650 °C

Magas hőm. opció:
350 ... 1200 °C 

Fókusz Kép fókuszálás Fix fókusz Fix fókusz Manuális Manuális és autófókusz

Külső mérőműszerek 
integrálása

Csatlakozás 
más Testo 
mérőműszerekhez

testo 605i páratartalom és 
hőmérsékletmérő, testo 770-3 

lakatfogó

testo 605i páratartalom és 
hőmérsékletmérő, testo 770-3 

lakatfogó

testo 605i páratartalom és hőmér-
sékletmérő, testo 770-3 lakatfogó

Testo rádiós páratartalom érzékelő

Kommunikáció az ingyenes 
testo Thermography App 
alkalmazással

Gyors és egyszerű 
képelemzés, rövid 
jelentések készítése 
és továbbítása, 
a kamera 
távvezérlése

testo IRSoft PC szoftver Ingyenes, licenc 
nélküli szoftver 
az átfogó 
elemzéshez és 
jelentéskészítéshez

Páratartalom mód Penészkockázat 
megjelenítése a 
közlekedési lámpa 
színskálájával

testo SkálaAsszisztens Automatikus 
kontrasztbeállítás 
az épületszigetelés 
kiértékeléséhez

testo SiteRecognition Automatikus mérési 
helyfelismerés és  
képkezelés

Beépített digitális kamera A valós kép 
tárolása a termikus 
képpel együtt

Lencsék/Látómező (FOV) Minél nagyobb 
az érték, annál 
nagyobb a látható 
képszakasz

35° x 26° 42 ° x 30 °

Standard:  
30° x 23°

Standard:  
42° x 32° 

25° lens:
25° x 19°

Teleobjektív:  
12° x 9°

Teleobjektív:  
15° x 11° 

Szuper-tele: 
6,6° x 5°

Minimális fókusztávolság A minimális 
távolság, ahonnan 
mérve éles képet 
kapunk.

< 0,5 m < 0,5 m

Szabvány:  
< 0,1 m

Standard: 
42° x 32° / 0,1 m

25° lens: 
25° x 19° / 0,2 m

Teleobjektív:  
< 0,5 m

Teleobjektív:  
15° x 11° / 0,5 m

Szuper-tele: 
6,6° x 5° / 2 m

Lézer A lézerjelölő a lézer 
pontos helyzetét és 
a megfelelő hőm, 
értéket mutatja

Lézerjelölő Lézerjelölő Lézerjelölő

Képfrissítési frekvencia Képek száma 
másodpercenként 9 Hz 9 Hz 27 Hz 33 Hz

 Rendelési szám
0560 8712 0560 8721

0560 8830
0563 8830 (szett)

0563 0890

Hőkamera 
összehasonlító

– –

–

–



Testo infra hőmérsékletmérő és 
villamos mérőműszerek 

Lakatfogó

testo 770-1/-2/-3 
• Egyedi fogómegoldás a szűk helyeken  
    való mérésekhez 
• Automatikus mérési érték felismerés 
• Nagyméretű, két soros kijelző 
• TRMS mérés 
• Indítási áram mérés 
• µA méréstartomány (770-2/-3) 
   0,1...400 µA AC/DC 
• Bluetooth és applikáció ( 770-3) 
• Teljesítmény mérés (770-3) 
• Méréstartomány: 1mV... 600V AC/DC 
                              0,1...400A AC/DC (770-1/-2) 
                              0,1...600A AC/DC (770-3)

testo 770-1 
0590 7701

testo 770-2 
0590 7702

testo 770-3 
0590 7703

testo 760-1/-2/-3
• Automatikus mérési érték felismerés 
• Nagyméretű, megvilágított kijelző 
• TRMS mérés (760-2/-3)
• µA méréstartomány (760-2/-3)
• Alul áteresztő szűrő (760-2/-3)
• Méréstartomány: 1mA... 10A AC/DC (760-1)
                              0,1 µA... 10A AC/DC (760-2/-3)
                              0,1 mV... 600 V AC/DC (760-1/-2)
                              0,1 mV... 1000 V AC/DC (760-3)

   

Digitális multiméter

testo 760-1 
0590 7601

testo 760-2 
0590 7602

testo 760-3 
0590 7603

testo 745 
• Fény- és hangjelzés
• 2 érzékenységi szint (12 … 50 V/ 50 … 1.000 V)
• Mérési pont megvilágítás
• Szűrő magas frekvenciájú zajok kiszűrésére
• IP67-es védelmi osztály

Érintésmentes feszültségmérő

testo 750-1/-2/-3 
• Szabadalommal védett 360° száloptikás  
   LED kijelző 
• Csúszásgátló gyűrű 
• EN 61243-3:2010-nek megfelel
• Mérési pont megvilágítás (750-2/-3)
• Egyfázisú feszültségmérés (750-2/-3)
• Fi-relé tesztelés (750-2/-3)
• Kiegészítő LCD kijelző (750-3)
• Méréstartomány: 12 ... 690 V AC/DC

Kétpólusú feszültségmérő

testo 750-1 
0590 7501

testo 750-2 
0590 7502

testo 750-3 
0590 7503

Infra hőmérsékletmérő

testo 830-T2
• Beállítható riasztási határérték 
• Akusztikus és optikai riasztás 
• Kézreálló és könnyen kezelhető 
• Mért felület jelölése lézerponttal ( 2 pontos) 
• Érintéses mérés a csatlakoztatható  
   hőmérséklet érzékelővel  
• Állítható emissziós tényező (0,1 és 1,0 között) 
• Méréstartomány: -30... +400 °C 

testo 830-T2 
0560 8312

Áram- és feszültségmérő

testo 755-1/-2
•   Mérési eredmények akár bekapcsolás vagy 

menüválasztás nélkül
•   Automatikus mérési érték felismerés
•   Feszültség méréstartomány akár 1.000 V-ig
•   Áram- és feszültségmérés egy műszerrel
• Áram méréstartomány: 0,1 ... 200 A AC
• AC/DC feszültség méréstartomány:  
   6 ... 600 V (testo 755-1)  
   6 ... 1.000 V (testo 755-2) 

Lakatfogó adapter 
testo 760-2/-3 
multiméterhez

lakatfogó 
adapter
0590 0003

Műszertáska

testo 760
0590 0016

testo 755/770
0590 0017

testo 750
0590 0018

testo 745
0590 7450

testo 755-1
0590 7551

testo 755-2
0590 7552



Rend. sz.:
0563 0004

www.testo.hu

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu
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testo Smart applikáció: mindenkihez szól!  
 
A Testo okos érzékelői Bluetooth® kapcsolattal továbbítják a testo Smart 
applikációnak a mért értékeket. Okostelefonjával vagy táblagépével elemezheti 
és dokumentálhatja az adatokat, valamint akár a helyszínről is továbbíthatja 
azokat e-mailben, jegyzőkönyvek formájában. A mérési értékek grafikusan is 
megjeleníthetőek.

testo 115i  
csipeszes  
csőhőmérséklet  
érzékelő 

•  Előremenő / visszatérő ág 
hőmérséklet mérés

• -40 ... +150 °C

Rend. sz. 
0560 2115 02

testo 805i  
infra  
hőmérsékletmérő

•  Érintésmentes felületi 
hőmérséklet mérés

• Tárolt emissziós  
   értékek 
• 8 pontos  
   lézerjelölés
• -30 ... +250 °C

Rend. sz.  
0560 1805

testo 549i  
nagynyomás  
érzékelő

• Alacsony- és  
   nagynyomásmérés,     
   hőszivattyúkon is
• Alacsony hűtőközeg  
   veszteség (tömlő  
   nélküli mérés) 
• -1 ... +60 bar  

Rend. sz.  
0560 2549 02

testo 510i  
differenciál- 
nyomás mérő

•  Égőnyomás és 
hálózati  
gáznyomás mérés

• Légsebesség 
   mérés Prandtl- 
   csővel
•  -150 ... +150 hPa

Rend. sz.  
0560 1510

testo 405i  
hődrótos  
légsebességmérő

•  Légsebesség, térfogat- 
áram és hőmérséklet  
mérés

• 400 mm-ig kihúz- 
   ható teleszkóppal
•  -20 ... +60 °C;  

0 ... 30 m/s

Rend. sz.  
0560 1405

testo 915i  

Rend. sz. 
0560 2605 02

Rend. sz. 
0564 2552

testo 605i  
páratartalom és  
hőmérsékletmérő

•  Mérések helyiségekben 
és légcsatornákban

• Automatikus harmat- 
   pont és nedveshő- 
   mérséklet számítás
•  -20 ... +60 °C;  

0 ... 100 %RH

testo 552i  
vezeték nélküli  
vákuum érzékelő  
 
• Finom vákuum mérés 
• Alkalmas A2L 
   hűtőközegekhez
•  0 ... 26,66 mbar 

0 ... 20.000 mikron

Rend. sz. 
0560 1410 

testo 410i  
szárnykerekes  
légsebességmérő

•  Légsebesség,  
térfogatáram, 
hőmérséklet mérés

• Anemosztátok 
egyszerű  
   paraméterezése
•  -20 ... +60 °C;  

0,4 ... 30 m/s 

Díjmentes:
testo Smart App

Az előnyök: 

Rugalmas: a mért értékek bárhol elérhetőek.  
Megbízható: közvetlenül digitálisan feldolgozott mérési értékek.   
Professzionális: átlátható PDF jegyzőkönyvek képekkel, 
logóval és megjegyzésekkel.

ÚJ Rend. sz. 0563 3915Levegő hőmérsékletmérő 
(-50 °C ... +400 °C)

ÚJ
Rend. sz. 0563 2915

Felületi hőmérsékletmérő 
(-50 °C ... +350 °C)

ÚJ Rend. sz. 0563 1915
Merülő/beszúró  
hőmérsékletmérő 
(-50 °C ... +400 °C)


