
Prețuri speciale

și garanție extinsă

Echipează-te acum cu seturile noastre promoționale special
concepute pentru inginerii de instalații.

Testo: furnizorul oficial de 
soluții complete pentru
sezonul rece.

www.testo.ro



2

Plus un instrument la alegere dintre: 

•   multimetru digital testo 760-2, include baterii, 
1 set de cabluri de măsură și 1 adaptor pentru 
termocupluri de tip K

SAU

•  manometru diferențial testo 510 cu husă și furtunuri

Odată cu încheierea verii, începe cea mai 
aglomerată perioadă a anului.

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Odată cu sosirea toamnei începe sezonul de verificare a 

instalațiilor de încălzire, ceea ce înseamnă multă muncă 

pentru dumneavoastră. Pentru a vă asigura că puteți efectua 

cât mai eficient posibil măsurările necesare în activitațiile 

dumneavoastră de service, mentenanță și punere în 

funcțiune a sistemelor de încălzire,Testo vă oferă o gamă 

completă de instrumente profesionale de măsurare precum 

și seturi de analizoare la prețuri speciale și garanție extinsă

testo 330-2 LL:  
Analizor profesional pentru gaze de 
ardere cu funcții extinse
•  Garanție extinsă de 5 ani pentru analizor  
    și senzorii de O2 și CO
•  Senzori precalibrați substituibili direct de 
   către utilizator
•  Senzori longlife cu durată de viață de până 
   la 6 ani
•  Diluție până la 30.000 ppm CO
• Aplicație pentru mobil pentru operare și 
  documentare
• Restabilirea punctului de zero în coș, fără      
   scoaterea sondei.

testo 330-1 LL:  
Analizor profesional de gaze de ardere
• Garanție extinsă de 5 ani pentru analizor  
   și senzorii de O2 și CO
• Senzori precalibrați substituibili direct de 
   către utilizator
• Funcție integrată de monitorizare a 
   senzorilor
• Senzori longlife cu durată de viață de până 
   la 6 ani
• Aplicație pentru mobil pentru operare și 
  documentare
• Afişaj color grafic cu rezoluție 240 x 320                                                                  
  pixeli

testo 330-2 LL:  
Set profesional
• Analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL cu senzori    

  O2, CO (cu compensare de H2) și NO(x), modul de    

  diluție pentru măsurători până la 30 000 ppm CO,

• Sondă compactă de prelevare probe (lungime: 180      

   mm, Ø 6 mm)

• Senzor de temperatură ambientală
• Bluetooth și aplicație pentru mobil

• Imprimantă Testo IrDA

• Unitate de alimentare

• Geantă de transport (înălțime 130 mm)

• Certificat de etalonare

testo 330-1 LL:  
Set de bază
• Analizor de gaze de ardere testo 330-1 LL cu senzor  

  O2, CO și NO(x)

• Sondă compactă de prelevare probe (lungime: 180     

   mm, Ø 6 mm)

• Senzor de temperatură ambientală
• Bluetooth și aplicație pentru mobil

• Imprimantă Testo IrDA

• Unitate de alimentare

• Geantă de transport (înălțime 130 mm)

• Certificat de etalonare

Plus un instrument la alegere dintre: 

•   multimetru digital testo 760-2, include baterii, 1 set de 
cabluri de măsură și 1 adaptor pentru termocupluri de 
tip K

SAU

•  manometru diferențial testo 510 cu husă și furtunuri
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testo 340
Analizor de gaze de ardere profesional

• Pentru centrale termice pe combustibil gazos,     
   lichid sau solid
•  Domeniu de măsură extins pentru 

concentrații mari de gaze. 
•  Senzori precalibrați substituibili direct de 

către utilizator
•  Imprimantă rapidă Testo IrDA
• Echipat cu până la patru senzori

testo 340:  
Set de bază
• Analizor de gaze de ardere testo 340, cu
   senzori de O2, CO(H2), NO(x) și SO2
• Sondă compactă de prelevare probe (lungime: 180 mm,    
   Ø 6 mm)
• Senzor de temperatură ambientală
• Bluetooth și aplicație pentru mobil
• Imprimantă Testo IrDA
• Unitate de alimentare
• Geantă de transport (înălțime 130 mm)
• Certificat de etalonare

Plus un instrument la alegere dintre: 

•   multimetru digital testo 760-2, include baterii, 1 set de 
cabluri de măsură și 1 adaptor pentru termocupluri de 
tip K

SAU

•  manometru diferențial testo 510 cu husă și furtunuri

testo 310:  
Set cu imprimantă
• analizor de gaze de ardere testo 310, cu  senzori de O2 și 
  CO 
• sondă pentru prelevare probe integrată de 180 mm, Tmax 
   500 °C
• alimentator
• imprimantă Testo IrDA
• geantă de transport (înălțime 130 mm)
• certificat de etalonare

testo 310:  
Analizor de gaze de ardere, model de
bază
• Măsurare CO până la 4,000 ppm
• Restabilirea automată a punctului de zero
   pentru senzori, în doar 30 de secunde
• Meniuri integrate pentru analiza gazelor,
   tiraj și presiune diferențială
• Ecran LED iluminat

Plus un instrument la alegere dintre: 

•   multimetru digital testo 760-2, include baterii, 1 set de 
cabluri de măsură și 1 adaptor pentru termocupluri de 
tip K

SAU

•  manometru diferențial testo 510 cu husă și furtunuri
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Sondă de temperatură pentru aerul de combustie, lungime de imersie 190 mm Cod produs 0600 9787

Set furtune de conectare pentru măsurarea separată a presiunii gazului Cod produs 0554 1203

Set de presiune pentru testarea conductelor de gaz Cod produs 0554 1213

Tester de fum cu ulei și hârtie pentru funingine
Con cu şurub de fixare

Cod produs 0554 0307

Cod produs 0554 9010

Sondă modulară pentru gazele de ardere; lungime 300 mm; Ø 8 mm; Tmax 500°C Cod produs 0554 9761 

Sondă flexibilă pentru gazele de ardere; lungime 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180°C (până 
la +200°C)

Cod produs 0554 9770

testo 330-1 LL testo 330-2 LL testo 340

Combustibili măsurați Gazos, lichid, solid Gazos, lichid, solid Gazos, lichid, solid

Senzori integrați O₂, CO, NO (NOx) O2, CO (H2), NO (NOx) O2, CO (H2), NO (NOx) și SO2

Domeniu de măsură CO: de la 0 la 4000 ppm CO (H2): de la 0 la 30,000 ppm
CO (H2) de la 0 la 50000 ppm

NO: de la 0 la 4000 ppm
SO2: de la 0 la 5000 ppm

Măsurare CO
(compensat cu H2)

Senzori longlife cu durată de viață 
de până la 6 ani

Măsurarea pierderilor de gaze de 
ardere

 

Măsurarea tirajului  

Măsurare presiune diferențială

Funcție de diagnosticare a 
senzorilor

Restabilirea punctului de zero cu 
sonda în coș

–

Măsurarea concentrației medii de 
CO pe o perioadă de 15 min la 
sistemele cu combustibil solid

– –

Raportarea și expedierea valorilor 
direct de la locul măsurărilor

Garanție
(instrument, senzori O2/CO, sonde)

4 ani 4 ani 2 ani

Garanție după înregistrare produs 
(instrument, senzori O2/CO, sonde)

5 ani 5 ani –

Ecran
Rezoluție înaltă.

Afișaj grafic color
Rezoluție înaltă.

Afișaj grafic color
Rezoluție înaltă.

Afișaj grafic alb-negru

Memorie 500.000 rapoarte de măsurare 500.000 rapoarte de măsurare 200.000 rapoarte de măsurare

Software/App 
testo EasyHeat /

testo Combustion App
testo EasyHeat /

testo Combustion App
testo easyEmission /

testo Combustion App

Accesorii practice pentru analizoarele de gaze de ardere.

Comparație analizoare de gaze de 
ardere.

–

–
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Sondă pentru detectarea CO din aerul ambiental Cod produs 0632 3331

Sondă precisă de presiune pentru verificarea sistemului de încălzire / măsurare 
4 pascal (setul de furtunuri 4 Pa, cod produs 0554 1215, este asemenea necesar)

Cod produs 0638 0330

Cod produs 0554 1215

Imprimanta rapidă IRDA cu interfaţă în infraroşu wireless, 1 rolă de hârtie 
termică şi 4 baterii AA

Cod produs 0554 0549

Imprimanta rapidă cu Bluetooth, 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA, pentru 
testo 330-1 LX, testo 330-2 LX și testo 340.

Cod produs 0554 0620

Imprimanta rapidă cu Bluetooth, 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA, pentru 
testo 330i și testo 440.

Cod produs 0554 0621

Aplicație pentru mobil pentru analiza 
gazelor de ardere.

Accesorii practice pentru analizoarele de gaze de ardere

Aplicația gratuită pentru mobil Testo Combustion App pentru testo 330-1/2 LL și testo 340 vă ajută să îndepliniți cu ușurință 

toate sarcinile de măsurare la sistemele de încălzire cu ajutorul telefonului smartphone sau tabletă.

 
Analizoarele Testo transferă rezultatele măsurărilor prin interfața IR către 
imprimanta Testo IrDA, pentru a fi tipărite. Pe lângă această posibilitate, 
rezultatele măsurărilor efectuate cu analizoarele testo pot fi vizualizate în 
aplicația pentru mobil, prin intermediul căreia pot fi create rapoarte ce se pot 
expedia prin e-mail sau salva în calculator pentru documentare ulterioară.

Aplicația testo Flue 

Gas App:
vizualizarea ușoară a 
tuturor parametrilor 
măsurați, indiferent de 
locația de măsurare

Documentare cu software-ul 
pentru PC testo EasyHeat:

Măsurări fiabile:

• Înregistrarea continuă și gestionarea 

datelor clientului / măsurărilor

Sincronizare ușoară:

• Sincronizarea datelor clientului / 

măsurărilor cu instrumentul de măsură

Raportare profesională:

• Crearea și expedierea rapoartelor 

PDF prin e-mail către client

Descărcarea gratuită pentru iOS și Android:

Funcția App to App

Pentru transferul datelor către aplicațile personalizate.

testo App to 
App Interface

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

testo 324  
set profesional
•   testo 324 cu baterie reîncărcabilă, 

protocol de calibrare, unitate de 

alimentare și Bluetooth

•   Geantă de transport

•  Pompă manuală pentru crearea     

   presiunii de testare

•   Adaptor pentru conexiunile de măsurare 

la cazanele de gaz

• Racord Y, sondă de presiune înaltă,    

   adaptor pentru presiune înaltă

• Con de etanșare pentru testare ½"    + 

¾"

•   Adaptoare cu cuplă rapidă pentru 

presiuni înalte ⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼

•   Software pentru PC testo EasyHeat

testo 324 Instrument pentru măsurarea presiunii și 
identificarea scurgerilor de gaz

testo 324: Instrument profesional pentru  
identificarea scurgerilor din conductele de apă și gaz

•   În conformitate cu DVGW-G-5952

•   Efort minim la instalare și operare ușoară

•   Creșterea automată a presiunii până la 300 mbar

•   Fiabil datorită rezervorului cu gaz, pentru testarea presiunii cu caz inert

•   Teste de etanșeitate în conformitate cu TRGI 2008 G-600 și DVGW 

G-5952 (încărcare, etanșeitate și service)

• Teste de etanșeitate pe conductele LPG conform TRF 

   (încărcare și etanșeitate)

 •   Teste pe conducte de apă potabilă conform ZVSHK EN 806-4

•  Teste pe conductele de apă uzată conform DIN EN 1610

•   Testarea regulatorului de presiune a gazului în conformitate cu DIN 

DVGW G607 și DIN EN 1949

Cod produs 0563 3240 77 

testo 324  
set de bază
•   testo 324 cu baterie 

reîncărcabilă, protocol de 
calibrare, unitate de alimentare 
și Bluetooth

•   Geantă de transport

• Pompă manuală pentru     

   crearea presiunii de

   testare

•   Adaptor pentru conexiunile de 
măsurare la cazanele de gaz

• Adaptoare cu cuplă rapidă    

   pentru presiuni înalte ¾"     

   + 1¼"

• Software pentru PC testo
   EasyHeat

Cod produs 0563 3240

Sfat: Porniți, opriți și întocmiți 
rapoarte cu aplicația testo Flue 
Gas App.

Nou in set: 
Software testo EasyHeat PC  
(mai multe detalii la pag 7)
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• Determinarea automată a volumului din     

   conducte

• Operare ușoară

• Economie de timp datorită meniurilor    

   stocate, conforme cu TRGI

• Foarte ușoară - cu un singur furtun

• Conectare directă la cazanul de gaz

• Măsurări fiabile
Măsurări fiabile:

• Depozitarea continuă și gestionarea datelor 

clientului / măsurărilor

Sincronizare ușoară:

• Sincronizarea datelor client / dovada 

măsurărilor între testo 324 și testo EasyHeat

Raportare profesională:

• Crearea și expedierea rapoartelor PDF 

pentru a respecta obligația de a furniza 

dovada

Exemplu de practică:  
Test de service.

Cap conectare echipament la 
conducte
Conectarea accesoriilor de testare la țevi.

Imprimantă rapidă 
IRDA
Documentați și verificați rapid 
valorile măsurate în locație. 
Cu interfață în infraroșu fără 
fir, 1 rolă de hârtie termică și 
4 baterii mignon.

testo 316-2:  
Detector pentru 
scăpări de gaze
Detectează metanul, 
propanul și hidrogenul în 
aer, rapid și fiabil datorită 
pompei integrate. Afișează 
concentrația gazului pe ecran 
sub forma unui tabel grafic și 
emite o alarmă atunci când 
există încălcări ale valorilor 
limită.

Mai multe produse și accesorii pentru testo 324.

Cod produs 0554 0549 Cod produs 0554 3156Cod produs 0632 3162

Start. Măsurare. Documentare 
  cu software-ul pt      

    PC testo EasyHeat.
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testo 760-1
Cod produs 
0590 7601

testo 760-2
Cod produs 
0590 7602

testo 760-3
Cod produs 
0590 7603

testo 770-1
Cod produs 
0590 7701

testo 750-1

Cod produs 
0590 7501

testo 750-2
Cod produs 
0590 7502

testo 750-3:
Cod produs 
0590 7503

testo 770-2
Cod produs 
0590 7702

testo 770-3
Cod produs 
0590 7703

testo 760 multimetru digital: 
Verifică curentul de ionizare 
și previne defecțiunile 
sistemelor de încălzire.

•   Verifică curentul de ionizare pentru a 
preveni eventualele defecțiuni

•   Fără buton rotativ manual-previne 
setările incorecte și protejează arderea 
siguranțelor

• Ecan mare LCD, iluminat pentru o    
   lizibilitate optimă

testo 770 cleștele 
ampermetric: Înfășoară 
cablurile fără să le atingă.

•   Mecanism unic de prindre ce face 
munca mai ușoară la punctele de 
măsurare înguste

•   Funcție multimetru: verifică curentul de 
ionizare pentru a preveni eventualele 
defecțiuni

•   Poate fi folosit prin Bluetooth cu 
aplicația testo Smart Probes App și un 
smartphone/tabletă

testo 750 tester de 
tensiune: Indicator 
multilateral unic.

• Indicator multilateral, lizibil cu LED  

   patentat Testo
•  Mâner ergonomic
•   Verificarea întrerupătoarelor 

diferențiale

Indispensabil pentru profesioniștii în domeniul 
încălzirii: Tehnologia măsurărilor electrice.

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Aplicația testo Smart 
Probes App:
Descărcare gratuită pentru 
iOS sau Android

Comparație modele 
multimetru digital

testo 760-1 testo 
760-2

testo 
760-3

Ecran iluminat

Valoare efectivă reală - TRMS –

Domeniu μA pentru măsurarea 
curentului

–

Filtru trece jos –

AC/DC interval măsurare
tensiune

0.1 mV la 600 V
0.1 mV la 
1,000 V

AC/DC interval măsurare
curent

1 mA la 10 A 0.1 µA la 10 A

Interval măsurare
temperatură

– -20 la +500°C

Comparație modele clește 
ampermetric

testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Valoare efectivă reală - TRMS

Măsurare curent de pornire

Domeniu μA pentru măsurarea 
curentului

–

Bluetooth și aplicație testo Smart 
Probes App

– –

AC/DC interval măsurare
tensiune

1 mV la 600 V

AC/DC interval măsurare curent 0.1 la 400 A
0.1 la 
600 A

Măsurare putere – –

Comparație modele tester de
tensiune

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Indicator multilateral cu LED, patentat

Certificat conform standardului pentru
testere de tensiune DIN EN61243-
3:2010

luminarea punctului de măsurare –

Testarea fazei cu un singur pol –

Ecran LC adițional – –

AC/DC interval măsurare
tensiune

12 la 690 V

Testare continuității < 500 kΩ
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testo 755-1
Cod produs
0590 7551

testo 755-2
Cod produs
0590 7552

testo 745
Cod produs
0590 7450

testo 755 tester pt 
măsurarea tensiunii/
curentului: Măsoară 
tensiunea, curentul și 
rezistența.

•   Pornirea automată la detectarea 
parametrilor măsurați

•   Detectarea parametrilor în mod
   automat
•   Testarea tensiunii până la 1,000 V
•   Testarea curentului și a tensiunii 

într-un singur instrument

testo 745 tester de tensiune non-
contact: Nici un alt instrument nu 
este atât de fiabil.

•   Semnal vizual și acustic
•   2 nivele de sensibilitați (12 la 50 V / 50 la 1,000 

V)
•  Iluminarea punctului de măsurare 
• Filtru ce blochează semnalele de
   interferență de frecvență înaltă.
•  Rezistent la apă și praf conform
   IP 67

Accesorii practice pentru instrumentele de măsură electrice

Cârlig magnetic
Pentru multimetrul testo 760

Geantă de transport

Cod produs 0590 0001

testo 760
Cod produs
0590 0016

testo 755/770
Cod produs
 0590 0017

testo 750
Cod produs
 0590 0018

Adaptor termocuplă
Pentru multimetrul testo 760

Cabluri standard de 
măsurare
(mufă în unghi)

Diametru Ø: 2 mm  

Cod produs 0590 0002 Cod produs 0590 0010

Cabluri standard de 
măsurare
(mufă în unghi) 
Diametru Ø: 4 mm
Cod produs 0590 0011

Adaptor termocuplă de tip K
Pentru clește ampermetrictesto 770

Cod produs 0590 0021

Set de clești
Pentru utilizarea cu cablul de 
măsură 0590 0011

Cod produs 0590 0009

Adaptor clește ampermetric 
Pentru multimetru testo 760-2/-3

Cod produs 0590 0003

Verificarea tensiunii fără contact pe o cutie de distribuție la un sistem de 
încălzire cu testo 745.

Comparație modele tester pt
măsurarea tensiunii/curentului

testo 755-1 testo 755-2

Certificat conform standardului 
pentru testere de tensiune DIN 
EN61243-3:2010

Iluminarea punctului de măsurare

Vârfuri de măsurare 
inteschimbabile

Testarea fazei cu un singur pol –

Testarea câmpului magnetic rotativ –

AC/DC interval măsurare
tensiune

6 la 600 V 6 la 1,000 V

Interval măsurare curent 0.1 la 200 A AC
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Sondele inteligente Testo transmit valorile măsurate prin Bluetooth către aplicația 
pentru mobil Testo Smart Probes pe smartphone/tabletă. Astfel se emite un raport al 
valorilor măsurate acestea fiind transmise direct pe e-mail.

Avantaje:
• O mai mare mobilitate: Valorile măsurate sunt întotdeauna la îndemână, pregătite   
   de utilizare.
• Mai multă fiabilitate: procesarea digitală directă a rezultatelor măsurărilor.
• Mai mult profesionalism: completarea rapoartelor cu imagini foto și expedierea     
   lor ca fișiere PDF sau Excel.

testo 115i:  
Termometru tip 
clește

•   Măsoară temperaturile de 
tur și retur.

•  -40 la +150°C
•   Citirea tempera-

turii diferențiale 
între 2 puncte 
de măsură din 
aplicație

Cod produs 
0560 1115

testo 805i:  
Termometru cu 
infraroșu

•   Măsurarea temperaturii 
suprafeței fără contact

• Detectarea zonelor    
   cu mucegai în  
   combinatie cu    
   testo 605i
•  -30 la +250°C

Cod produs 
0560 1805 

testo 549i:  
Sondă pentru 
presiuni mari

 •   Măsurarea presiunilor 
ridicate și scăzute chiar și 
la pompele de căldură

•  -1 la +60 bar

Cod produs 
0560 1549

testo 510i:  
Mamometru 
diferențial

•   Măsurarea presiunii 
dinamice (de curgere) 
și a presiunii statice a 
gazului

•   -150 la +150 
hPa

Cod produs 
0560 1510

testo 405i:  
Termo-
anemometru

•   Măsurarea vitezei 
fluxului de aer, 
a debitului 
volumic și a 
temperaturii

•   -20 la +60°C; 
0 la 30 m/s

Cod produs
0560 1405

Cod produs
0560 1905

testo 905i: 
Termometru
• Măsurarea fiabilă a
   temperaturii aerului
• Afișarea graficului     
  de progres pe ecran
• -50 la +150°C

Cod produs
0563 0004

testo Smart Probes  
Set pentru încălzire

•   testo 115i, testo 510i, testo 805i 

• geantă de transport
•   Pentru măsurarea și verificarea 

tuturor temperaturilor și presiunilor 

Cod produs 
0560 1605

testo 605i: 
Termohigrometru
• Măsurarea umidității   
   și temperaturii   
   aerului în camere și    
   conducte.
• -20 la +60°C;
    0 la 100% UR

Cod produs
0560 1410 

testo 410i:  
Anemometru cu elice
• Măsurarea vitezei aerului,      
   a debitului volumetric și a     
   temperaturii.
• -20 la +60°C;
   0.4 la 30 m/s

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

testo App to 
App Interface

Funcția testo App to App:
Pentru transferul datelor către aplicațile 
personalizate.

Aplicația testo Smart Probes App:
Descărcare gratuită pentru iOS sau Android:

Sondele inteligente Testo: Instrumente 
compacte pentru sistemele de încălzire.
Puteți măsura temperatura, presiunea sau umiditatea mai ușor și mai practic decât înainte cu sondele inteligente Testo. 

Instrumentele pot fi operate cu ajutorul smartphone-ului / tabletei dvs. prin intermediul aplicației testo Smart Probes App.
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Sugestie de comandă instrumente 
pentru măsurarea temperaturii 
diferențiale la sistemele de 
încălzire.

Sugestie de comandă instrumente pentru 
identificarea zonelor cu risc de apariție a 
mucegaiului.

Cod produs 0563 0002 02

testo 115i
Cod produs 
0560 1115

testo 805i
Cod produs 
0560 1805

Geantă de transport 
testo Smart Case
Cod produs 
0516 0240

testo 605i
Cod produs 
0560 1605

Geantă de 
transport 
testo Smart Case
Cod produs  
0516 0260

Cod produs 0563 0003

testo Smart Probes 
set pentru sistemele 
frigorifice

Ideal pentru instalarea, 
mentenanța și evaluarea 
sistemelor de aer condiționat și a 
sistemelor frigorifice. Setul include 
2 sonde testo 115i, 2 sonde testo 
549 și geanta de transport testo 
Smart Case.
•   Operare cu aplicația testo 

Smart Probes App cu ajutorul 
telefonulului sau tabletei dvs.

• Calcularea automată a       
   supraîncălzirii și suprarăcirii,
   temperaturilor de evaporare și    
   de condensare
•   Domeniu de măsură: -40 la 

+150°C; -1 la +60 bar

•   2 termometre tip clește testo 115i în geantă de 
transport  (disponibile separat pentru comandă)

• Măsurarea debitului volumic și a temperaturii de tur și    
   retur la sistemele de încălzire 
•   Afișarea automată a temperaturii diferențiale

Pentru detectarea rapidă și clară a 
zonelor cu risc de apariție a mucegaiului. 
Inclusiv măsurarea temperaturii fără 
contact, documentarea rapidă a 
imaginilor și marcarea spotului de 
măsurare.

• termo-higrometru   testo 605i: 
   calculul automat al temperaturii   
   punctului rouă și a bulbului umed

•   termometru cu infraroșu testo 805i: 
măsurarea fără contact a temperaturii 
suprafețelor

testo Smart Probes
set pentru VAC

•   Cu ajutorului setului de sonde 
inteligente pentru VAC, puteți 
măsura debitul de aer la grilele 
de ventilație sau în conducte și 
identifica zonele cu risc de apariție 
a mucegaiului

•   Parametrizarea ușoară a secțiunii 
conductelor sau grilelor, 
dimensiune și formă (testo 405i 
si testo 410i)

•   Identificarea zonelor cu risc 
de mucegai prin utilizarea 
combinată echipamentelor 
testo 605i cu testo 805i.

Set nou!

Riscul de apariție a mucegaiului 
este afișat utilizând principiul luminii 
semaforului: 
Verde: Fără risc de apariție a 
mucegaiului
Portocaliu: Posibil risc de apariție a 
mucegaiului 
Roșu: Risc crescut de apariție a 
mucegaiului
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Măsurarea intuitivă a vitezei aerului și calității 
aerului ambiental – cu instrumentul testo 440.

Noul testo 440 combină avantajele unui dispozitiv portabil 

compact cu meniuri de măsurare intuitive și o gamă largă 

de sonde pentru măsurarea vitezei aerului și sonde IAQ.

Astfel aveți sub control toate sarcinile de măsurare la 

sistemele de aer condiționat și ventilație.

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Măsurarea presiunii gazului la arzătoarele pe gaz.

Măsurări ale concentrației de CO ambiental

Cod produs 0560 4402

Cod produs 0560 4401

mâner cu
Bluetooth
Cod produs 
0632 1271

mâner cu 
cablu fix
Cod produs
0632 1272

testo 440 dP

• Măsurarea presiunii diferențiale -150 la +150 hPa
•   Magneți pe spatele instrumentului, memorie 

internă, interfață USB pentru exportul datelor, 
compatibil cu imprimanta cu Bluetooth 
(disponibilă separat)

• Compatibil cu o varietate de sonde
•  Include furtun de conectare de silicon
•   Livrare: Instrument de măsurarea vitezei aerului 

și calității aerului ambiental, include senzorul de 
presiune diferențială, furtun de conectare, 3 x baterii 
AA, cablu USB și protocol 

   de calibrare din fabrică.

Instrumentul pentru măsurarea vitezei 
aerului și IAQ testo 440

Intuitiv  
Meniuri clar structurate pentru măsurarea debitului 
volumic în conducte sau la grile, factorului K, 
gradului de turbulență, necesarului de răcire/
încălzire, indicarea riscului de apariție a mucegaiului 
și înregistrarea datelor măsurate pe termen lung.

Wireless  
Sonde Bluetooth pentru ușurință în măsurare și 
evitarea încurcării cablurilor în geantă.

Economie de spațiu: 
Un mâner universal pentru toate sondele.

Prezentare clară:  
Afișarea paralelă a 3 valori măsurate; configurare și 
rezultate centralizate.

Sondă CO

•   Intuitivă: Meniul clar structurat pentru 
măsurarea pe termen lung și determinarea 
concentrației de CO în spații închise, de ex. 
arzătoare

•   Precisă: Senzor electrochimic, stabil pe 
termen lung

• Convenabilă: Conexiune Bluetooth între     
   instrument și sonde, cu un buton practic pe 
   mâner pentru citirea individuală a 
   valorilor CO
•   Concept de etalonare inteligent
•   Pentru utilizare cu testo 440 

De încredere: 
Memorie internă de până la 7500 de valori măsurate, 
interfață USB pentru exportul de date și tipărirea opțională 
a valorilor măsurate.

Livrare: Instrument pentru măsurarea vitezei aerului si 
IAQ testo 440, 3 x baterii AA, cablu USB și protocol de 
calibrare din fabrică
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Imprimantă Bluetooth/IRDA

include 1 rolă de hârtie termică, baterie reîncărcabilă și 
unitate de alimentare pentru testo 330i și testo 440

Cod produs 0554 0621

Hârtie termică 

Pentru imprimantă (6 role), datele tipărite rămân imprimate 
până la 10 ani

Cod produs 0554 0568

Geantă de transport

Pentru sistemul de măsurare a

debitului volumic de aer: 520 x 130 x 400 mm

Cod produs 0516 4900

Geantă de transport

Pentru testo 440 și sonde multiple,  
dimensiuni: 516 x 135 x 256 mm

Cod produs 0516 4401

Măsurarea debitului volumic la grile.

Accesorii adecvate pentru apă, aer, debit și temperatură de retur

Cod produs  
0615 1212

Cod produs 0563 4170 Cod produs 0554 4172 Cod produs 0554 0960

mâner cu
Bluetooth
cod produs 
0635 9431

mâner cu 
cablu fix
cod produs
0635 9432

Sondă de imersie/
penetrare
cu senzor NTC
•   Domeniu de măsură:  

-50 la +150°C
• Lungime: 115 mm

Cod produs 
0628 0020

Sondă de temp.
cu bandă Velcro, 
cu termocuplu tip 
K
• Domeniu de măsură: 
-50 la +120°C

Cod produs 
0615 1712

Sondă robustă 
pentru aer,
cu senzor NTC
•   Domeniu de măsură:  

-50 la +150°C

Sondă cu elice 100 mm

• P  entru debitul volumic și determinarea în 
paralel (0,3 - 35 m / s) a vitezei de curgere, 
a debitului volumic și a temperaturii aerului

•   Ideal pentru măsurarea aerului evacuat cu  
testovent 417

•   Rezultatele corecte chiar și în fluxul turbulent 
utilizând setul de pâlnii disponibil opțional și 
dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer

 •   Pentru utilizare cu testo 440

Accesorii opționale

Accesorii adecvate

testovent 417  
set pâlnii

• Pentru anemostate circulare (Ø   
200 mm) și rectangulare (330 x 
330 mm)
• Pentru aerul de admisie /și 
refulare

testovent 417  
dispozitiv de 
uniformizare a fluxului 
de aer

telescop extensibil
• Pentru testo 440 sonde pentru 
viteza aerului (37.5 la 100 cm, 
cot cu unghi de 90°)

Cod produs 
0615 5505

Sondă tip cleşte 
(NTC)
•   Pentru măsurări pe țevi 

(de la 6 la 35 mm)

• Domeniu de măsură:  
   -40 la +125°C



14

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Alegerea potrivită pentru orice termografiere. 
Camerele de termoviziune de la Testo.

 • Rezoluție IR 320 x 240 pixeli (prin 
intermediul Tehnologiei SuperResolution
integrată, de 640 x 480 pixeli)
• Cameră digitală integrată și marker laser
• Transmiterea valorilor măsurate prin 
wireless de la cleștele ampermetric testo 
770-3 și termohigrometrul testo 605i
• Cu aplicația pentru mobil testo
Thermography App
• Domeniu de măsură: de la -30 la +100°C;
de la 0 la +650°C

 • Rezoluție IR 160 x 120 pixels (prin 
intermediul Tehnologiei SuperResolution
integrată, de 320 × 240 pixeli)
• Cameră digitală integrată
• Cu aplicația pentru mobil testo
Thermography App

 • Rezoluție IR 160 x 120 pixels (prin 
intermediul Tehnologiei SuperResolution
integrată, de 320 × 240 pixeli)
• Detectarea automată a punctelor cald/
rece
• Domeniu de măsură: de la -20 la +280°C

 •   Rezoluție IR 240 x 180 (prin
intermediul Tehnologiei SuperResolution
integrată, de 480 × 360 pixeli)
• Cameră digitală integrată
• Transmiterea valorilor măsurate prin 
wireless de la cleștele ampermetric testo 
770-3 și termohigrometrul testo 605i
• Cu aplicația pentru mobil testo
Thermography App
• Domeniu de măsură: de la -30 la +100°C;

testo 872: Termografie inteligentă cu
imagini optime.

testo 868: Termografie inteligentă,
interconectată

testo 871: Termografie inteligentă
pentru cerințe profesionale.

testo 865: Pornește, țintește,
află mai multe.

Cod produs 0560 8721

Cod produs 0560 8681

Cod produs 0560 8712

Cod produs 0560 8650

Aplicația testo Thermography App
•   Crearea, salvarea și transmiterea rapoartelor 

prin e-mail

•   Include funcții utile pentru o analiză rapidă, 
la fața locului. 

• Transmiterea imaginilor în timp real cu   

    ajutorul unui smartphone sau tabletă

testo Thermography 
App pt testo 868:
Descărcare gratuită pentru iOS 
și Android:
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Pentru a acoperi toată gama de măsurări:
Alte instrumente profesionale de la Testo.

testo 922: Set al executanților de 
instalații termice
•   Instrument de măsură cu 2 canale şi opţiunea 

conectării sondelor radio
• A  fişarea diferenţelor de temperatură

     (măsuarea temperaturile de tur și retur)
•   Afișarea continuă a valorilor minime/maxime 
•   Carcasă de protecţie indestructibilă Top Safe, 

care protejează la şocuri şi murdărie (opţional)
• Include, 2 sonde pentru conducte și geantă de 
transport

testo 606-2:  
Umidometru
• Măsurarea precisă a umidităţii lemnului     
   datorită vârfurilor de penetrare
• Calcularea punctului de rouă şi a   
   temperaturii bulbului umed
• Domeniu de măsură:
   de la -10 la +50°C (temperatură);
   de la 0 la 100% UR (umiditate)

Determinarea umidității materialelor

Efectuarea calibrării hidraulice.

Cod produs 0563 9221

Cod produs 0560 6062

testo 510: Manometru diferențial
• Măsurarea debitului de gaz în paralel cu     
   presiunea statică.
• Magneţi ce permit atașarea instrumentului    
   pe suprafețe metalice.
• Măsurarea presiunii diferenţiale între
   0 şi 100 mbari
• Include furtun din silicon și husă de     
   protecție și transport

testo 316-1: Detector pentru 
scăpări de gaze
•   Detectarea scurgerilor de gaze din 

conductele de gaz natural
•   Alarmă vizuală și sonoră la despășirea 

valorilor limită
•  Domeniu de măsură: 0 la 10,000 ppm CH₄

Cod produs 0563 0510

Cod produs 0632 0316

testo 417 set  anemometru cu 
elice
• Anemometru testo 417 cu elice
integrată de 100 mm
• Pâlnii pentru captarea aerului la 
anemostate și grile de ventilație
• Domeniu de măsură: 0 la +50°C 
(temperatura); 0.3 la 20 m/s (viteză de 
curgere);
• 0 la 99,999 m³/h (debit de aer)

testo 550 set: Manifold digital
•   Potrivit pentru verificarea pompelor de căldură
•   Calcularea automată a temperaturilor de 

supraîncălzire /subrăcire, și de vaporizare/ 
condensare

•   Cu aplicație practică: (de la distanță), afișarea 
progresivă a graficului, documentarea valorilor 
înregistrate

•   60 de agenți frigorifici stocați în instrument, 
operare optimizată și aplicația Testo 
Refrigeration, incl. documentarea și posibilitatea 
actualizării listei de agenți frigorifici

testo 174 H set  
Mini înregistrator de temperatură
• Memorie pentru 16,000 de valori măsurate,
   durata de viață a bateriei de aprox. 500 de     
   zile
• Avantajele setului: include cu o interfață USB
   pentru transferul datelor pe PC
• Domeniu de măsură: de la -30 la +70°C

Cod produs 0563 4171

Cod produs 0563 1550

Cod produs 0572 0566

Setarea corectă a presiunii gazelor

Detectarea scăpărilor de gaze

Monitorizarea aerului ambiental

Setări corecte la sistemele de ventilație

Măsurarea temperaturii apei

Cod produs 0563 1080

testo 108 termometru digital pt 
măsurarea temperaturii
•   Pentru efectuarea verificărilor de temperatură în 

industria alimentară 
• Gata de folosit. Un senzor de temperatură inclus,     
   alți senzori (opțional) de tip K sau de tip T pot fi    
   conectați
•   Termometru digital pentru produse alimentare, 

rezistent la apă cu sondă de temperatură (protecție 
IP67)

•  În conformitate cu HACCP și EN 13485
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Cod produs 0563 3110

testo 310 set cu imprimantă • Analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL 

   cu senzor O2 și CO și NO(x)

• Sondă prelevare probe (lungime: 180 mm, Ø 6   

   mm)

• Bluetooth și aplicație pentru mobil

• Imprimantă Testo IrDA

• Unitate de alimentare

• Geantă de transport (înălțime 130 mm)

• Certificat de etalonare

Plus un instrument la alegere dintre:

• Multimetru digital testo 760-2

SAU

• Manometru diferențial testo 510 

testo 330-2 LL: Set profesional
Analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL cu senzor O2 și CO (cu compensare de H2) și 
NO(x), sondă prelevare probe (lungime: 180 mm, Ø 6 mm), modul de dilutie pentru masuratori 
pana la 30 000 ppm CO Bluetooth și aplicație pentru mobil, imprimantă Testo IrDA, unitate de 
alimentare, geantă de transport (înălțime 130 mm), certificat de etalonare, plus un instrument 

la alegere dintre multimetru digital testo 760-2 sau manometru diferențial testo 510.

Cod produs 0632 3307 S

Cod produs 0632 3306 S2

testo 330-1 LL: Set de bază

testo 330i: Set advance

Cod produs 0563 3000 S1

Cod produs 0563 3000 S1

testo 330i: Set basic testo 324: Set pentru identificarea scurgerilor 
                 de gaz și apă

• Instrument de măsură
testo 324 
• Alimentator 
• Geantă de transport, unitate de 
alimentare, furtun de conectare și 
racord (de bord, pompă și racord 
pentru furtun, inclusiv supapă de 
suprapresiune și robinet)
• Pompă manuală de testare 
pentru generarea presiunii de 
încercare 
• Adaptor pentru conexiune de 
măsurare la centrale termice
• Conexiune de presiune înaltă 
3/4” și 1 1/4”
• Software PC testo EasyHeat

testo 340 Analizor de gaze cu 4 senzori

Cod produs 0632 3340 S2

Cod produs 0563 3240 70
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

• Analizorul de gaze de ardere 
testo 330i cu senzori de O2, CO 
(fără compensare cu H2) și NO(x), 
modul de măsurare presiune și 
tiraj
• Analizorul de gaze de ardere 
testo 330i cu senzori de O2, CO 
(fără compensare cu H2) și NO(x), 
modul de măsurare presiune și 
tiraj
• Sondă de prelevare probe 
• Imprimantă IR/Bluetooth 
• Alimentator
• Geantă de transport
• Certificat de calibrare din    
fabrică

• Analizor de gaze de ardere testo 310, cu   
   senzori de O2 și CO 
• Sondă pentru prelevare probe integrată de 
  180 mm, Tmax 500 °C
• Alimentator, imprimantă Testo
• Geantă de transport (înălțime 130 mm)
• Certificat de etalonare
Plus un instrument la alegere dintre:

• Multimetru digital testo 760-2

SAU

• Manometru diferențial testo 510 

Nou în set: 
Software PC 

testo EasyHeat 

Analizor de gaze testo 330i cu senzori de O2, CO (compensat cu 
H2) si NO(x), modul de măsurare presiune și tiraj, sondă de prelevare 
probe, imprimantă IR/Bluetooth, alimentator, geantă de transport, 
certificat de calibrare din fabrică.

Analizor de gaze de ardere testo 340 cu 4 senzori, O2, CO(H2), NO și SO2, 
acumulator, senzor de temperatură ambientală, senzori de presiune diferențială, 
interfață IR și protocol de calibrare din fabrică, alimentator, sondă compactă de 
prelevare probe cu lungimea tijei de 180 mm, cu senzor de temperatură integrat 
(Tmax +500 ºC) și furtun cu lungimea de 1.5 m, imprimantă rapidă Testo IrDA, 
include baterii (4 x 1,5 AA) și o rolă de hârtie termică, geantă de transport, certificat 
de etalonare, plus un instrument la alegere dintre multimetru digital testo 
760-2 sau manometru diferențial testo 510.


