Most egy év extra
garanciával!
Részletek a www.testo.hu
weboldalon.

Intelligens méréstechnológia
a fűtési szezon idejére.
Az új testo 300 füstgázelemzővel, élvonalbeli
füstgázelemző szettek és egyéb proﬁ mérőműszerek.

Testo fűtéstechnikai méréstechnológia

Intelligens: Az új testo 300 füstgázelemző
A megbízhatóan pontos eredmények nem elegendők.

A smart-touch működtetéssel, a robusztusbíró kialakítással,

Egy modern füstgázelemzőnek a munka minden folyamatát a

valamint a jegyzőkönyvek e-mailben való továbbításával a

lehető legkönnyebbé kell tennie a mérés előtt, alatt, és után.

testo 300 nélkülözhetetlen partnerré válik minden fűtéstechnikai

A felhasználóbarát testo 300 kifejezetten erre a célra lett tervezve.

mérési feladatban.

A fejlesztés nem csak a méréstechnológiában szerzett évtizedes
tapasztalat gyümölcse.

Smart-touch vezérlés
A smart-touch kijelző késleltetés nélkül reagál bármilyen
bevitelre. Ez egy okostelefonnal megegyező kezelhetőséget
biztosít.

Jegyzőkönyvek továbbítása e-mailben
A testo 300 füstgázelemzővel kényelmesen dokumentálhatók
a mérések közvetlenül a helyszínen. A diktálás funkcióval
még az írás is kihagyható. A jegyzőkönyveket vezeték nélküli
hálózaton küldheti el az irodába, vagy akár közvetlen az
ügyfélnek.

Tartson szemmel minden adatot
A rendszer minden paraméterét egyszerre láthatja az 5"-os
HD kijelzőn.

Eredmények, gyorsabban
A mérőműszerben tárolt, átláthatóan felépített menük
minden mérési folyamaton hatékonyan vezetik végig.

SmartTouch
Azonnal használható
Nincs több várakozási idő. A testo 300 készenléti állapotban
is mérésre kész, mindössze egyetlen gombnyomással.

Teljesen gondtalanul
A testo 300 minőségi mérőcellái akár 6 éves működési időt
is képesek biztosítani, a CO mérőcella 30.000 ppm-ig képes
mérni, valamint a műszer igény esetén NO mérőcellával is
bővíthető.
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Ügyfelek / mérési helyek

Professzionális dokumentáció

Beépített címjegyzék a fűtésrendszer részleteivel
(pl. gyártó, rendszer típusa, rendszer neve, gyári
szám, tüzelőanyag, stb.)

Készítsen jegyzőkönyveket, melyek minden
információt tartalmaznak a mérésről, az ügyfélről, valamint a fűtésrendszerről, akár közvetlenül
a helyszínen. A jegyzőkönyvekhez adhat megjegyzéseket, aláírathatja az ügyféllel, valamint
továbbíthatja azokat. A dokumentációhoz még
a cég logóját is hozzáadhatja. A műszer minden PDF jegyzőkönyvet eltárol, így azok mindig
kéznél vannak.

Intuitív mérőmenük
A fűtésrendszerekkel kapcsolatos mérési feladatokhoz átláthatóan felépített mérőmenük gyárilag megtalálhatók a testo 300 füstgázelemzőben.
Munkáját így még hatékonyabban végezheti.

3

Testo fűtéstechnikai méréstechnológia

A füstgázelemzők összehasonlítása

Tüzelőanyagok

Mérőcella foglalatok

Méréstartomány

Longlife mérőcellák
akár 6 éves
élettartammal

testo 310

testo 300

testo 300 Longlife

testo 300 Longlife
(30.000 ppm CO)

testo 330i

Olaj, gáz

Olaj, gáz, szilárd
tüzelőanyagok

Olaj, gáz, szilárd
tüzelőanyagok

Olaj, gáz, szilárd
tüzelőanyagok

Olaj, gáz, szilárd
tüzelőanyagok

O2, CO,

O2, CO,

CO: 0 ... 4.000 ppm

CO: 0 ... 4.000 ppm
CO H2 kompenzált:
0 ... 8.000 ppm

–

–

O2,
O2, CO,
CO H2 kompenzált
NO mérőcella – utólag
NO mérőcella – utólag
beépíthető
beépíthető
CO: 0 ... 4.000 ppm
CO H2 kompenzált:
0 ... 8.000 ppm

CO H2 kompenzált:
0 ... 30.000 ppm
(frisslevegős hígítással)

O2, CO,
vagy CO H2 kompenzált
NO mérőcella – utólag
beépíthető
CO: 0 ... 15.000 ppm
CO H2 kompenzált:
0 ... 30.000 ppm
(frisslevegős hígítással)

Füstgázveszteség
mérés
Huzatmérés
Finomnyomás

–

4 Pa mérés

–

–
–

–

–

–

–

Differenciál /
gáznyomás mérés
Hiba és mérőcella
diagnosztika

–

Nullázás
füstgázáramban

–

PDF jegyzőkönyvek

–

Aláírás funkció

–

Garancia
(műszer, mérőcella,
O2 és CO cellák)
Garancia
termékregisztrációval
Kijelző

–

2 év

2 év

4 év

4 év

4 év

–

3 év

5 év

5 év

5 év

2 soros kijelző
háttérvilágítással

5"-os HD érintőkijelző
(1280 x 720 pixel)

5"-os HD érintőkijelző
(1280 x 720 pixel)

5"-os HD érintőkijelző
(1280 x 720 pixel)

Okostelefon/táblagép

–

1 mil. érték

1 mil. érték

1 mil. érték

500.000 érték

PC szoftver

–

testo EasyHeat
szoftver

testo EasyHeat
szoftver

testo EasyHeat
szoftver

–

Működtetés

Nyomógombos

smart-touch kijelzővel

smart-touch kijelzővel

smart-touch kijelzővel

Okostelefon/táblagép
applikációval

Memória

Longlife mérőcellák
Csúcsminőségű mérőcellák akár 6 éves élettartammal, intenzív igénybevételhez (naponta többször)
A műszer élettartama alatt legalább egy mérőcella csere költsége megtakarítható. ** További kiegészítők szükségesek
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Szettek
testo 300
1. szett
• Műszer, hálózati adapterrel
• Méréstartomány: O2, CO, 4.000 ppm
• Kompakt füstgázszonda
(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 db tartalék szűrő
• Nyomtató, tartalék hőpapírral
(rend. sz.: 0564 3002 71)
• EasyHeat PC szoftver
• Műszertáska
• 2 év garancia
Nyomtató nélkül

Nyomtatóval

Rend. sz.:
0564 3002 70

Rend. sz.:
0564 3002 71

A képek csak illusztrációk

testo 300 Longlife
1. szett

testo 300 Longlife
2. szett

• Műszer, hálózati adapterrel
• Méréstartomány: O2, CO, 4.000 ppm,
NO mérőcella – utólag beépíthető
• Kompakt füstgázszonda
(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 db tartalék szűrő
• Nyomtató, tartalék hőpapírral
(rend. sz.: 0564 3004 71)
• EasyHeat PC szoftver
• Műszerbőrönd

• Műszer, hálózati adapterrel
• Méréstartomány: O2, CO H2,
30.000 ppm, NO mérőcella – utólag
beépíthető
• Moduláris füstgázszonda
(180 mm, Ø 8 mm)
• 10 db tartalék szűrő
• Nyomtató, tartalék hőpapírral
(rend. sz.: 0564 3004 831)
• EasyHeat PC szoftver

Nyomtató nélkül

Nyomtatóval

Nyomtató nélkül

Nyomtatóval

Rend. sz.:
0564 3004 70

Rend. sz.:
0564 3004 71

Rend. sz.:
0564 3004 82

Rend. sz.:
0564 3004 89

A képek csak illusztrációk

testo 310 szett
testo 330i szett

• testo 310 füstgázelemző,
újratölthető akkumulátorral és
gyári műbizonylattal O2, CO, hPa és °C mérésre

• testo 330i füstgázelemző O2 és H2
kompenzált CO mérőcellával, Bluetooth
modullal
• Hálózati adapter (rend. sz.: 0554 1096)
• Füstgázszonda (hossz 180 mm,
Ø 8 mm; rend. sz.: 0600 9780)
• Professzionális műszerbőrönd
(rend. sz.: 0516 3302)

• Méréstartomány: 0 ... 4.000 ppm
• Füstgázszonda kónusszal (180 mm, Ø 6 mm)
• Szilikon tömlő nyomásméréshez, részecskeszűrő
• 5 db részecskeszűrő
• 2 tekercs hőpapír nyomtatóhoz
• Műszerbőrönd
Nyomtató nélkül
Rend. sz.:
0563 3100

Nyomtatóval
Rend. sz.:
0563 3110

Rend. sz.: 0563 3000 xx
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testo 324 nyomásmérő és gázszivárgás
vizsgáló szett

Tipp: Vezérelje a műszert és
készítsen jelentéseket
a testo Combustion applikációval

Újdonságok a szettben:
testo EasyHeat PC szoftver

testo 324
Víz- és gáznyomás mesterfokon.
• DVGW-G-5952-konform
• Minimális telepítési munkálatok és egyszerű üzemeltetés
• Automatikus nyomásnövelés 300 mbar-ig
• Nagyobb megbízhatóság, kisebb erőfeszítéssel a gázadagolóval,
mellyel nyomáspróba végezhető
• Gázvezeték vizsgálat a TRGI 2008 G600 és a DVGW G5952
szerint (terhelés, tömörség, használhatóság)
• Cseppfolyós-gáz vezeték vizsgálata a TRF 2012 szerint
(terhelés, nyomás)
• Ivóvízvezetékek vizsgálata a ZVSHK EN 806-4 szerint
• Szennyvízvezetékek vizsgálata a DIN EN 1610 szerint
• Gázvezeték vizsgálat lakókocsikban a DIN DVGW G607 és a DIN
EN 1949 szerint

Rend. sz.: 0563 3240 70
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testo 324
Alap szett

testo 324
Gáz és víz szett

• testo 324 újratölthető
akkumulátorral, gyári
műbizonylattal, hálózati
adapterrel, és Bluetooth
modullal
• Rendszerbőrönd
adagolóegységgel
• Kézi nyomáspumpa
• Adapter gázkazánokon
végzett mérésekhez
• Nagynyomású vizsgálódugók
¾" + 1¼"
• testo EasyHeat PC szoftver

• testo 324 újratölthető
akkumulátorral, gyári
műbizonylattal, hálózati
adapterrel, és Bluetooth modullal
• Rendszerbőrönd
adagolóegységgel
• Kézi nyomáspumpa
• Adapter gázkazánokon végzett
mérésekhez
• Y csatlakozó, nagynyomás
érzékelő, nagynyomás csatlakozó
• Kónuszos vizsgálódugók
½” + ¾”
• Nagynyomású vizsgálódugók
⅜” + ¾”, ½” + 1”, ¾” + 1¼”
• testo EasyHeat PC szoftver
Rend. sz.: 0563 3240 77

Az első választás minden fűtéstechnikai
mérési feladatra: okos Testo hőkamerák
testo 872 Okos termográﬁa optimális
képminőséggel

testo 871 Okos termográﬁa a
professzionális követelményekhez

• Infra felbontás 320 x 240 pixel
(testo SuperResolution technológiával
640 x 480 pixel)
• Beépített digitális kamera és lézerjelölő
• Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3
lakatfogóról és a testo 605i páratartalom és
hőmérsékletmérő műszerről
• testo Thermography applikációval
• Méréstartomány:
-30 ... +100°C / 0 ... +650°C

• Infra felbontás 240 x 180 pixel
(testo SuperResolution technológiával
480 x 360 pixel)
• Beépített digitális kamera
• Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3
lakatfogóról és a testo 605i páratartalom és
hőmérsékletmérő műszerről
• testo Thermography applikációval
• Méréstartomány:
-30 ... +100°C / 0 ... +650°C

Rend. sz.: 0560 8721

Rend. sz.: 0560 8712

testo 868 Okos hőképalkotás

testo 865 Kapcsolja be, mérjen, tudjon
meg többet

• Infra felbontás 160 x 120 pixel
(testo SuperResolution technológiával
320 x 240 pixel)
• Beépített digitális kamera
• testo Thermography applikációval
• Méréstartomány:
-30 ... +100°C / 0 ... +650°C

• Infra felbontás 160 x 120 pixel
(testo SuperResolution technológiával
320 x 240 pixel)
• Meleg és hideg foltok automatikus
felismerése
• Méréstartomány: -20 ... +280°C

Rend. sz.: 0560 8681

Rend. sz.: 0560 8650

testo Thermography App
• Készítsen rövid jegyzőkönyveket, mentsen
online, továbbítson e-mailben
• Hasznos útmutatásokat tartalmaz
a gyors helyszíni elemzéshez.

testo Thermography App
a testo 868 hőkamerához:
Töltse le iOS-re vagy Androidra
díjmentesen:

• Továbbítsa a hőképeket valós időben
okostelefonra/táblagépre
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Fűtéstechnikai szakemberek részére:
Villamos méréstechnológia.
A test 760 digitális
multiméter: ionáram
ellenőrzés, hibamegelőzés
fűtésrendszereken
• Ionáram ellenőrzése a problémák
megelőzése érdekében
• Csavarógomb nélkül – elkerülhetők a
hibás beállítások
• Nagy, megvilágított LCD kijelző az
optimális olvashatóságért

testo 760-1
Rend. sz.:
0590 7601

testo 760-2
Rend. sz.:
0590 7602

testo 760-3
Rend. sz.:
0590 7603

A testo 770 lakatfogó: vezetékek
mérése minden pozícióban.
• Az egyedülálló fogómechanizmus megkönnyíti a munkát a szűk mérési helyeken
• Multiméter funkció: ionáram ellenőrzés a
problémák megelőzéséhez
• Használható a Smart Probes applikáció révén okostelefonnal/táblagéppel,
Bluetooth kapcsolaton keresztül

Digitális multiméter típusok
összehasonlítása

testo
760-1

testo
760-2

Megvilágított kijelző
TRMS mérés

–

μA méréstartomány

–

Alul áteresztő szűrő

–

AC/DC feszültség méréstartomány

0,1 mV ... 600 V
1 mA ... 10 A

0,1 μA ... 10 A

Hőmérséklet méréstartomány

–

-20 ... +500°C

Lakatfogók összehasonlítása

testo
770-1

A testo 750 feszültségmérő:
egyedi, minden irányból
leolvasható kijelzővel.
• Szabadalmaztatott, 360°-os kijelző,
minden oldalról leolvasható
• Ergonómikus markolat
• Áram-védőkapcsolók vizsgálatára is
alkalmas

testo 750-1
Rend. sz.:
0590 7501
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testo 750-2
Rend. sz.:
0590 7502

testo 750-3:
Rend. sz.:
0590 7503

testo
770-3

Indítási áram mérés
μA méréstartomány

–

Bluetooth és testo Smart Probes
applikáció

–

Teljesítmény mérés
testo 770-3
Rend. sz.:
0590 7703

testo
770-2

TRMS mérés

–
1 mV ... 600 V

AC/DC áram méréstartomány

testo 770-2
Rend. sz.:
0590 7702

0,1 mV ...
1.000 V

AC/DC áram méréstartomány

AC/DC feszültség méréstartomány

testo 770-1
Rend. sz.:
0590 7701

testo
760-3

0,1 ...
600 A

0,1 ... 400 A

–

–

testo Smart Probes
applikáció:
Töltse le iOS-re vagy Androidra
díjmentesen

Feszültségmérők összehasonlítása

testo
750-1

testo
750-2

Szabadalommal védett LED kijelző
Megfelel a DIN EN 61243-3:2010
szabványnak
Mérési pont megvilágítás

–

Egyfázisú feszültségmérés

–

Kiegészítő LCD kijelzővel

–

–

AC/DC feszültség méréstartomány

12 ... 690 V

Szünetmentesség méréstartomány

< 500 kΩ

testo
750-3

A testo 755 áram- és
feszültségmérő: áram,
feszültség, és ellenállás
méréshez
• Mérési eredmények akár bekapcsolás
vagy menüválasztás nélkül
• Automatikus mérési érték felismerés
• Feszültség méréstartomány akár
1.000 V-ig
• Áram- és feszültségmérés egy
műszerrel

Áram- és feszültségmérők
összehasonlítása

testo 755-2
Rend. sz.:
0590 7552

testo 755-2

Megfelel a DIN EN 61243-3:2010
szabványnak
Mérési pont megvilágítás
Cserélhető mérőcsúcsok
Egyfázisú feszültségmérés

–

Forgó mágneses mező mérése

–

AC/DC feszültség méréstartomány
testo 755-1
Rend. sz.:
0590 7551

testo 755-1

Áram méréstartomány

6 ... 600 V

6 ... 1.000 V

0,1 ... 200 A AC

A testo 745 érintésmentes
feszültségmérő nincs még egy
ennyire megbízható műszer
• Optikai és hangjelzés
• 2 érzékenységi szint
(12 ... 50 V / 50 ... 1.000 V)
• Mérési pont megvilágítás
• Szűrő (LPF) magas frekvenciájú jelek szűrésére
• Víz- és porálló az IP67 szerint

testo 745
Rend. sz.:
0590 7450
Érintésmentes feszültségmérés egy fűtésrendszer elosztódobozán a testo 745-tel.

Praktikus kiegészítők villamos mérőműszerekhez
Mágneses akasztó

Műszertáska

A testo 760 multiméterhez

testo 760
Rend. sz.:
0590 0016

testo 755/770
Rend. sz.:
0590 0017

testo 750
Rend. sz.:
0590 0018

Rend. sz.: 0590 0001

Hőelem adapter

Mérőkábel készlet

A testo 760 multiméterhez

(ferde dugós)
Mérőcsúcs Ø: 2 mm

Rend. sz.: 0590 0002

Rend. sz.: 0590 0010

K típusú hőelem adapter

Mérőkábel készlet

A testo 770 lakatfogóhoz

(ferde dugós)
Mérőcsúcs Ø: 4 mm

Rend. sz.: 0590 0021

Rend. sz.: 0590 0011

Lakatfogó adapter

Krokodilcsipesz szett

A testo 760-2/-3 multiméterhez

0590 0011 mérőkábel
készlethez

Rend. sz.: 0590 0003

Rend. sz.: 0590 0009
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Testo Smart Probes: Okostelefonra
optimalizált, kompakt mérőműszerek
A testo Smart Probes műszerekkel minden eddiginél egyszerűbben és hatékonyabban végezhet hőmérséklet, nyomás, vagy
páratartalom méréseket. Az okos műszereket okostelefonjával vagy táblagépével vezérelheti a testo Smart Probes applikációval.

A Testo okosérzékelői Bluetooth kapcsolattal továbbítják a Smart Probes applikációnak a mért
értékeket. Okostelefonjával vagy táblagépével elemezheti és dokumentálhatja az adatokat,
valamint akár a helyszínről is továbbíthatja azokat e-mailben, jegyzőkönyvek formájában.

Druck / Temperatur
testo 557
Liste

R134a Prel
*UDᎯN

Tabelle

LP
bar

HP
bar

to
°C

tc
°C

Az előnyök:
• Rugalmas: a mért értékek bárhol elérhetőek.
• Megbízható: közvetlenül digitálisan feldolgozott mérési értékek.
• Professzionális: átlátható DIN A4 jegyzőkönyvek képekkel, logóval és megjegyzésekkel.

testo Smart Probes App:
Töltse le iOS-re vagy Androidra
díjmentesen:

testo App-tól App-ig interfész
testo App to
App Interface

Zökkenőmentes adatátvitel számos ipari
applikációra

testo 115i
csőhőmérséklet
érzékelő

testo 805i
infra
hőmérsékletmérő

testo 510i
differenciálnyomás
mérő

testo 549i
nagynyomás
érzékelő

testo 405i
hődrótos
légsebességmérő

• Előremenő / visszatérő ág
hőmérsékletének mérésére
• -40 ... +150°C
• Hőmérséklet
különbség
leolvasása az
applikációban

• Érintésmentes felületi
hőmérsékletmérés
• Penész érzékelés a
testo 605i-vel
együtt használva
• -30 ... +250°C

• Gázáram és statikus
nyomás mérés
• -150 ... +150 hPa

• Alacsony és magas
nyomásmérés,
hőszivattyúkon is
• -1 ... +60 bar

• Légsebesség,
térfogatáram,
és hőmérsékletmérés
• -20 ... +60°C;
0 ... 30 m/s

Rend. sz.:
0560 1115

Rend. sz.:
0560 1805

Rend. sz.:
0560 1510

Rend. sz.:
0560 1549

Rend. sz.:
0560 1405

testo 905i
levegő
hőmérsékletmérő

testo 605i
páratartalom és
hőmérsékletmérő

testo 410i
szárnykerekes
légsebességmérő

• Megbízható levegő hőmérséklet mérés
• Graﬁkus kijelzés
• -50 ... +150°C

• Szobák és légcsatornák
hőmérséklet és páratartalom
mérése
• -20 ... +60°C;
0 ... 100% rH

• Légsebesség, térfogatáram,
és hőmérsékletmérés
• -20 ... +60°C;
0,4 ... 30 m/s

Rend. sz.:
0560 1905

Rend. sz.:
0560 1605

Rend. sz.:
0560 1410
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testo Smart Probes
fűtéstechnikai szett
• A testo Smart Case tartalma:
testo 115i, testo 510i, és testo 805i
• Minden hőmérséklethez és
nyomáshoz fűtésrendszereken

Rend. sz.:
0563 0004

testo Smart Probes
hűtéstechnikai szett

Testo Smart Probes
klímatechnikai szett

• Ideális hőszivattyúk, klíma-, és
hűtőrendszerek gyors vizsgálatára: 2 nagynyomás érzékelő
(testo 549i) és 2 csőhőmérséklet
érzékelő (testo 115i) a testo Smart
Case HVAC műszertáskában
• Működtetés a testo Smart Probes
applikációval és okostelefonnal/
táblagéppel
• Túlhevítés és utóhűtés, valamint
elpárolgási és kondenzációs hémérséklet automatikus számítása
• Méréstartományok:
-40 ... +150°C; -1 ... +60 bar

• A testo Smart Probes klímatechnikai szettel mérhet légsebességet,
páratartalmat, térfogatáramot, és
hőmérsékletet klímarendszereken és
környezetükben
• Légcsatornák és befúvók keresztmetszetének egyszerű paraméterezése
térfogatáram méréshez (testo 405i,
testo 410i)
• Penész kockázatának
megállapítása a testo 605i
és a testo 805i műszer együttes
használatával

Új!

Rend. sz.: 0563 0003

Rend. sz.: 0563 0002 02

Rendelési javaslat
fűtésrendszereken végzett
hőmérséklet-különbség
méréshez.

• 2 db testo 115i csőhőmérséklet érzékelő a testo Smart
Case műszertáskában (Kérjük, a 3 terméket külön
rendelje meg)
• Előremenő és visszatérő ági hőmérséklet egyszerű
mérése fűtésrendszereknél és elosztóknál
• Hőmérséklet-különbség közvetlen kijelzése

Rendelési javaslat
penész felméréséhez

Penészedésre hajlamos területek egyszerű
és gyors vizsgálata. Érintésmentes hőmérsékletmérés, gyors dokumentáció képekkel,
és mérési pont jelzés.
• testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő műszer:
Páratartalom és környezeti hőmérséklet
mérése harmatpont számításhoz

A penész kockázata a harmatponthoz
viszonyítva jelenik meg zöld, sárga, vagy
piros jelzéssel:
Zöld: Nincs penész kockázat
Sárga: Lehetséges penészedés
Piros: Magas penész kockázat

• testo 805i infra hőmérsékletmérő:
A fal felületi hőmérsékletének megállapításához.

testo 115i
Rend. sz.:
0560 1115

testo Smart Case
Rend. sz.:
0516 0240

testo 805i
Rend. sz.:
0560 1805

testo 605i
Rend. sz.:
0560 1605

testo Smart Case
Rend. sz.:
0516 0260
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Klímatechnikai és IAQ mérés
a testo 440 műszerrel
Az új testo 440 egyesíti a kompakt kézi mérőműszerek és a

Ez azt jelenti, hogy mindig ellenőrzés alatt tarthat minden diffe-

felhasználóbarát menüvezetés, valamint a különböző cserélhető

renciálnyomás, térfogatáram, szén-monoxid, felületi és vízhő-

szondák előnyeit.

mérséklet, stb. paramétert.

testo 440 klímatechnikai és IAQ
mérőműszer
Intuitív
Átláthatóan rendezett mérőmenük térfogatáram,
K-faktor, turbulencia fok, hűtő/fűtő teljesítmény,
penészedés, és hosszú távú mérésekhez.

Áttekinthető
Minden lényeges elem megtalálható egyetlen kézi műszerben.
3 érték egyidejű kijelzése, konfiguráció és kijelzés egyetlen
pillanat alatt.

Vezeték nélküli
Bluetooth szondák a kényelmesebb mérésekhez;
nincsenek összegabalyodó kábelek.

Biztonságos és megbízható
Akár 7.500 mérési jegyzőkönyv tárolására alkalmas belső
memória, USB interfész adat exportáláshoz és az értékek
nyomtatásához. AA elemekkel működtethető.

Helytakarékos
Univerzális markolat minden szondához – több
felhasználási terület kevesebb felszereléssel.

Szállítási kiszerelés:
Klímatechnikai és IAQ mérőműszer, 3x AA elem, USB kábel és
gyári műbizonylat

Rend. sz.: 0560 4401

Differenciálnyomás mérés gázvezetékeken
testo 440 dP
• Differenciálnyomás mérés: -150 ... +150 hPa
• Mágnesek a műszer hátulján, belső memória, USB
interfész adat exportáláshoz, kompatibilis Bluetooth
nyomtató (külön rendelhető)
• Számos szondával kompatibilis
• Szilikon csatlakozó tömlővel
• Szállítási kiszerelés:
Klímatechnikai és IAQ mérőműszer beépített differenciálnyomás érzékelővel, csatlakozó tömlő, 3x AA elem,
USB kábel és gyári műbizonylat

Rend. sz.: 0560 4402

Környezeti CO mérés
CO szonda
• Intuitív: Átláthatóan rendezett mérőmenük hoszszú távú mérésekhez, és környezeti CO koncentráció méréséhez beltérben (pl. kazánhelyiségben)
• Precíz: Hosszú élettartamú, stabil elektrokémiai
érzékelő
• Kényelmes: Bluetooth kapcsolat a mérőműszer
és a szonda között, praktikus gombbal a markolaton a mért CO értékek tartására
• Intelligens kalibrációs megoldás
• A testo 440 műszerhez
Bluetooth
markolattal
Rend. sz.:
0632 1271
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Vezetékes
markolattal
Rend. sz.:
0632 1272

Térfogatáram mérés befúvóknál
100 mm-es szárnykerekes érzékelő
• Térfogatáram és légsebesség (0,3 ... 35 m/s)
egyidejű mérésére, hőmérsékletmérésre
• Ideális elszívókon végzett mérésekhez a
testo 417 laminátor szettel
• Az opcionálisan elérhető laminátorral és a
tölcsér szettel biztosítható a pontos eredmény
még turbulenciában is
• A testo 440 műszerhez

Vezetékes
markolattal
Rend. sz.:
0635 9432

Bluetooth
markolattal
Rend. sz.:
0635 9431

Opcionális kiegészítők
testovent 417
tölcsér szett

testovent 417
laminátor

Kihúzható teleszkóp

Rend. sz.:0554 4172

Rend. sz.:0554 0960

• Tartalma egy tölcsér légszelepekhez (Ø 200 mm) és egy
tölcsér szellőzőrácsokhoz
(330 x 330 mm)
• Beszívott / kimenő levegőhöz

Rend. sz.: 0563 4170

• A testo 440 légsebesség
szondákhoz (37,5 ... 100 cm,
90°-os adapterrel)

Megfelelő víz, levegő, előremenő és visszatérő hőmérséklet kiegészítők
Vízhatlan NTC
merülő/beszúró
érzékelő

Robusztus
levegő hőmérséklet
érzékelő (NTC)

• Méréstartomány:
-50 ... +150°C
• Hossz: 115 mm

• Méréstartomány:
-50 ... +150°C

Rend. sz.:
0615 1212

Rend. sz.:
0615 1712

Csőhőmérséklet
érzékelő (NTC)
• Mérésekhez vezetékeken

Fűtéscső hőm.
érzékelő tépőzárral
(K típusú hőelem)

• Méréstartomány:
-40 ... +125°C

• Méréstartomány:
-50 ... +120°C
• Átmérő: 120 mm

Rend. sz.:
0615 5505

Rend. sz.:
0628 0020

Megfelelő kiegészítők
Bluetooth/IRDA nyomtató
Újratölthető akkumulátorral, hálózati adapterrel, 1 tekercs
hőpapírral; testo 330i és testo 440 műszerekhez

Rend. sz.: 0554 0621

Tartalék hőpapír
Nyomtatóhoz (6 tekercs), a mérési adatok akár 10 évig is
olvashatók

Rend. sz.: 0554 0568

Műszerbőrönd
Térfogatáram méréshez,
méretek: 520 x 130 x 400 mm

Rend. sz.: 0516 4900

Műszertáska
A testo 440-hez és szondáihoz,
méretek: 516 x 135 x 256 mm

Rend. sz.: 0516 4401
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További Testo termékek.
Hőmérsékletméréshez
testo 810
infra hőmérsékletmérő

testo 830-T2
infra hőmérsékletmérő

• Levegő és felületi hőmérséklet egyidejű
mérése
• Hőmérséklet-különbség kijelzés
• Méréstartományok:
-30 ... +300°C (IR); -10 ... +50°C (NTC)

• 12:1-es optika és nagy teljesítményű
processzor a pontos mérésekhez
• Állítható emissziós tényező
• Méréstartományok:
-30 ... +400°C (IR);
-50 ... +500°C (K típusú hőelem)

Rend. sz.: 0560 0810

Rend. sz.: 0560 8312

testo 925 digitális
hőmérsékletmérő

testo 922 digitális
hőmérsékletmérő

• Csatlakoztatható egy vezetékes hőmérséklet
érzékelő és rádiófrekvenciás hőmérséklet
érzékelő
• Gyors érzékelők széles választéka
• Méréstartomány: -50 ... +1.000°C

• Hőmérsékletmérés és hőmérsékletkülönbség közvetlen kijelzése
• Érzékelők nagy választéka
• Méréstartomány: -50 ... +1.000°C

Rend. sz.: 0560 9250

Rend. sz.: 0560 9221

Vízhatlan
merülő/beszúró
érzékelő
• Méréstartomány
-60 ... +400°C

Gyors válaszidejű
felületi érzékelő
• Méréstartomány
-60 ... +300°C

Rend. sz.:
0602 1293

Rend. sz.:
0602 0393

Anyagnedvesség meghatározás

Robusztus
levegő
érzékelő

• Méréstartomány
-50 ... +100°C
(rövid ideig
+130°C)

• Méréstartomány
-60 ... +400°C

Rend. sz.:
0602 4692

Rend. sz.:
0602 1793

Helyiség páratartalmának ellenőrzése

testo 606-2 anyagnedvesség és
páratartalom mérő

testo 625 kompakt hőmérsékletés páratartalom mérő

• Fa és egyéb anyagok mérése beszúró
érzékelő tűvel
• Problémák észlelése és elhárítása:
harmatpont és nedves hőmérséklet számítás

• Levegő hőmérséklet és relatív páratartalom
méréshez
• Harmatpont és nedves hőmérséklet
számításhoz
• Méréstartományok:
-10 ... +60°C (NTC);
0 ... 100 % rH

• Méréstartományok:
-10 ... +50°C;
0 ... 100 % rH

Rend. sz.: 0560 6062
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Fűtéscső
hőmérséklet
érzékelő

Rend. sz.: 0563 6251

A gáznyomás megfelelő beállítása

Szellőzőrendszerek beállítása

testo 510 differenciálnyomás
mérő

testo 417 szárnykerekes
légsebességmérő szett

• Gáznyomás mérés a füstgázelemzéssel
egyidejűleg

• testo 417 szárnykerekes légsebességmérő
beépített 100 mm-es szárnykerékkel
• Tölcsér légszelepekhez és
szellőzőrácsokhoz
• Méréstartományok: 0 ... +50°C (NTC);
0,3 ... 20 m/s (légsebesség);
• 0 ... 99.999 m³/h (térfogatáram)

• Mágnesek a műszer hátlapján a könnyebb
rögzítéshez
• Méréstartomány: 0 ... 100 hPa
• Szilikon csatlakozó tömlővel, övtáskával

Rend. sz.: 0563 0510

Rend. sz.: 0563 4171

Gázszivárgás keresés
testo 316-1 gázszivárgás kereső
földgáz vezetékekhez

testo 316-2 gázszivárgás kereső gyors
vizsgálatokhoz

• Szivárgások kereséséhez gázvezetékeken
• Hang és két szintes optikai riasztás határérték
átlépés esetén
• Méréstartomány: 0 ... 10.000 ppm CH4

• 18 szegmensre osztott kijelző, maximális szivárgás
kijezéssel
• Gyors válaszidő a beépített szivattyúnak
köszönhetően
• Méréstartományok:
10 ppm ... 4 vol. % (metán); 10 ppm ... 1,9 vol. %
(propán); 10 ppm ... 4 vol. % (hidrogén)

Rend. sz.: 0632 0316

Rend. sz.: 0632 3162

Belső levegő monitorozás
testo 174 T szett
mini hőmérséklet adatgyűjtő

testo 174 H szett mini hőmérséklet
és páratartalom adatgyűjtő

• 16.000 hőmérséklet érték tárolására képes
memória, kb. 500 nap elem élettartam
• A szett előnye: tartalmazza a PC-re
történő adatátvitelhez szükséges USB
interfészt
• Méréstartomány: -30 ... +70°C

• 16.000 hőmérséklet és páratartalom érték
tárolására képes memória
• A szett előnye: tartalmazza a PC-re történő
adatátvitelhez szükséges USB interfészt
• Méréstartományok: -20 ... +70°C; 0 ... 100% rH

Rend. sz.: 0572 0561

Rend. sz.: 0572 0566

Hőszivattyúk ellenőrzése
testo 550 szett digitális
szervizcsaptelep

testo 316-4 hűtőközeg
szivárgáskereső (1. szett)

• Alkalmas hőszivattyúk vizsgálatára
• Automatikus túlhevítés/utóhűtés számítás, nincs
többé szükség hosszadalmas számításokra
• Praktikus applikációval: távoli kijelzés, graﬁkus
érték megjelenítés, eredmények dokumentációja

• A legkisebb szivárgásokat is észleli
• Fény és hangjelzés
• Érzékenység: 3 g/év
• Folyamatos érzékelő ellenőrzés, ami
biztosítja a biztonságos és gyors munkát

• A szervizcsaptelep 60 hűtőközeget tárol (frissítés
az applikációval)

Rend. sz.: 0563 1550

Rend. sz.: 0563 3164

15

Testo fűtéstechnikai méréstechnológia

Praktikus szettek füstgázelemzéshez.
testo 300 1. szett
nyomtató nélkül

Rend. sz.: 0564 3002 70

testo 300 Longlife 2. szett
nyomtatóval
• Műszer, hálózati adapterrel
• Méréstartomány:
O2, CO H2, 30.000 ppm,
NO mérőcella – utólag beépíthető
• Moduláris füstgázszonda
(180 mm, Ø 8 mm)
• 10 db tartalék szűrő
• Nyomtató, tartalék hőpapírral
(rend. sz.: 0564 3004 831)
• EasyHeat PC szoftver

Rend. sz.: 0564 3004 89

Praktikus kiegészítők a testo 330i és testo 300 füstgázelemzőkhöz

Rend. sz.:

Flexibilis füstgázszonda; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 330 mm; Ø 9 mm; Tmax: +180°C,
rövid távon +200°C; ideális nehezen elérhető helyeken végzett mérésekhez

0600 9770

Gyűrűs hézagszonda O2 levegőellátás méréshez

0632 1260

Környezeti CO szonda (digitális), rögzített kábel

0632 1272

Égéslevegő érzékelő, 190 mm hosszú szonda szárral, kónusszal, mágnesekkel rögzítéshez (csak a testo 300-hoz)

0600 9799

Csipeszes csőhőmérséklet érzékelő NTC érzékelővel, csöveken végzett mérésekhez (Ø 6 ... 35 mm)
(csak a testo 300 füstgázelemzőhöz)

0615 5505

Tömlő csatlakozó szett adapterrel testo 300 füstgázelemzőhöz külön gáznyomás méréshez

0554 1203

Nyomáscsatlakozó tömlő, Ø 4/6 mm

0554 0449

Kapilláris cső készlet 4 Pa méréshez (csak a 0554 1203 termékkel együtt használható)

0554 1215

Nyomás készlet tömörségi nyomáspróbához, testo 300 műszerhez

0554 1213
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• Műszer, hálózati adapterrel
• Méréstartomány: O2, CO, 4.000 ppm
• Kompakt füstgázszonda
(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 db tartalék szűrő
• Nyomtató, tartalék hőpapírral
(rend. sz.: 0564 3002 71)
• EasyHeat PC szoftver
• Műszertáska
• 2 év garancia

