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Wszystko czego potrzebujesz w branży Facility Management - od jednego dostawcy. 
Przyrządy i rozwiązania pomiarowe od Testo.

Najlepszy partner w pomiarach,
z gwarancją niezawodności
i wydajności.
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Za zimno, za wilgotno, przeciąg? 
Z testo 400 możesz poradzić 
sobie z wszelkimi reklamacjami, 
korzystając z obiektywnych 
parametrów określających poziom 
komfortu.

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.
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Testo – Twój kompetentny partner
w pomiarach dla branży Facility Management.

Twoje korzyści z Testo

Koszty eksploatacji, zdrowie i komfort użytkowników, zużycie 

energii: kierownicy obiektów muszą zwracać uwagę na wiele 

rzeczy i jednocześnie poprawiać wydajność systemów i 

procesów. Dzięki cyfrowej technologii pomiarowej można 

łatwiej wykonać wiele różnych zadań pomiarowych. Aby 

zapewnić sprawne zarządzanie budynkiem, należy zapewnić 

systematyczną kontrolę i konserwację systemów wentylacji, 

klimatyzacji, chłodzenia i ogrzewania, podobnie jak instalacji 

elektrycznych i szaf sterowniczych.

Testo oferuje kompleksowe wyposażenie pomiarowe, 

potrzebne do realizacji wszystkich zadań technicznych 

związanych z zarządzaniem obiektem. Ponadto, masz dostęp 

do różnorodnych usług dodatkowych, takich jak doradztwo 

techniczne, naprawy oraz kalibracja – wszystko od jednego 

dostawcy. A to oznacza mniejsze nakłady na zakup i 

utrzymanie wyposażenia pomiarowego, a także łatwiejszą i 

szybszą codzienną pracę.

Technologia cyfrowa umożliwia rzetelne przestrzeganie 

procesów zgodnych z ISO 9001, przechowywanie danych 

pomiarowych w formie elektronicznej, a także tworzenie i 

przesyłanie raportów z pomiarów. Aplikacje mobilne 

specyficzne dla danego zastosowania i zoptymalizowane 

menu pomiarowe sprawiają, że praca jest łatwiejsza, szybsza, 

a tym samym tańsza. Komunikacja Bluetooth z sondami 

pomiarowymi umożliwia wykonywanie pomiarów w sposób 

niezawodny i precyzyjny, gdziekolwiek jest to wymagane. 

Cała technologia pomiarowa jest obsługiwana intuicyjnie, co 

nie tylko przyspiesza pracę, ale także zmniejsza możliwość 

popełniania błędów. Gwarantuje to intel igentnie 

skonfigurowane systemy i wydajniejsze przepływy pracy w 

zarządzaniu obiektami.

Technologia pomiarowa do wszystkich zadań 

związanych z zarządzaniem obiektami

W Testo znajdziesz przyrządy pomiarowe do kontroli 

systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, 

a także do pomiarów elektrycznych.

Inteligentny i elastyczny pomiar cyfrowy 

Wiele przyrządów pomiarowych jest wyposażonych w 

komunikację Bluetooth, dlatego też można je również 

obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu oraz aplikacji 

mobilnej. Dzięki temu Twoja praca jest znacznie łatwiejsza i 

dokładniejsza.

Kompleksowa obsługa

Doradztwo techniczne, serwis gwarancyjny i po-gwarancyjny, 

wzorcowania w Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym 

Testo, a także szkolenia i webinaria z cennymi informacjami 

praktycznymi - wszystko od jednego dostawcy, dzięki czemu 

możesz pracować wydajniej.

Profesjonalne przyrządy wielofunkcyjne

Szeroki wybór sond umożliwia zgodne z normami 

pomiary prędkości przepływu oraz jakości powietrza w 

pomieszczeniach (IAQ), poziom komfortu, także podczas 

konserwacji przemysłowej.

Oszczędność czasu dzięki cyfrowej dokumentacji

Automatyczne tworzenie raportów, dodawanie zdjęć, 

zapisywanie i wysyłanie ich e-mailem: to żaden problem z 

naszymi przyrządami pomiarowymi połączonymi z aplikacją 

mobilną.
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Zapewnienie komfortu i jakości powietrza 
w pomieszczeniach.
Maksymalna wydajność.

Technologia pomiarowa od Testo pomoże Ci w łatwym wykonywaniu tych zadań szybko 

i niezawodnie.

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.
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Efektywna regulacja systemów grzewczych

Oprócz inteligentnych analizatorów spalin, Testo oferuje 

również inteligentne przyrządy pomiarowe do określania 

temperatury zasilania i powrotu oraz różnicy ciśnień. 

Bezpłatne aplikacje mobilne umożliwiają również sterowanie 

za pomocą smartfona lub tabletu - dla bezbłędnej i wydajnej 

pracy Twoich systemów grzewczych.

Zapewnienie komfortu i jakości powietrza w 

pomieszczeniach.

Mierniki temperatury, wilgotności oraz natężenia oświetlenia 

od Testo ułatwiają tworzenie optymalnego klimatu w 

pomieszczeniach. Za pomocą wielofunkcyjnego przyrządu 

pomiarowego testo 400 można obiektywnie i zgodnie z 

normami ocenić poziom komfortu wg. PMV / PPD. 

Rejestratory danych pomagają również w łatwej identyfikacji 

przyczyn powstawania zawilgoceń i pleśni.

Kontrola instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne oraz szafy sterownicze muszą być 

regularnie sprawdzane. Oprócz amperomierza cęgowego 

testo 770 i multimetru cyfrowego testo 760, do bezkontaktowej 

wizualizacji przegrzewających się elementów można również 

zastosować kamery termowizyjne testo 872 i 883. Aplikacje 

mobilne ułatwiają pracę i dokumentację wyników.

Efektywna regulacja systemów klimatyzacji

Dzięki elektronicznym oprawom zaworowym i aplikacji 

mobilnej testo Smart App wszystkie wartości ciśnienia i 

temperatury są widoczne na smartfonie. Możesz tworzyć i 

wysyłać spersonalizowane raporty jednym kliknięciem. Łatwe 

aktualizacje oprogramowania zapewniają, że podczas 

wykonywania pomiarów zawsze jesteś na bieżąco z 

najnowszą technologią i wymogami prawnymi.

Efektywna regulacja systemów wentylacji

Tylko przy prawidłowo wyregulowanych instalacjach 

powietrza nawiewanego i wywiewanego, system może 

osiągnąć pełną wydajność - przy minimalnym zużyciu energii. 

Testo oferuje szereg inteligentnych urządzeń i sond - do 

wykonywania pomiarów zarówno w kanałach, jak i na 

wylotach powietrza. Dedykowane aplikacje mobilne, nie tylko 

zapewniają doskonały przegląd parametrów systemu, ale 

także ułatwiają tworzenie dokumentacji.
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Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Efektywna regulacja systemów wentylacji.
Zadbaj o zdrowie i komfort.
Nieprawidłowo skonfigurowane systemy wentylacji i klimatyzacji mają negatywny wpływ na zdrowie, a także pochłaniają 

niepotrzebnie dużą ilość energii. Inteligentne przyrządy pomiarowe od Testo pomagają precyzyjnie i skutecznie regulować 

te systemy. Aplikacje mobilne ze specyficznymi dla danego zastosowania menu pomiarowymi, czujnikami Bluetooth oraz 

intuicyjną obsługą nie tylko ułatwiają pracę, ale także gwarantują dokładne wyniki. Dla maksymalnego zdrowia i komfortu - 

przy minimalnym zużyciu energii.

Kompaktowy miernik testo 440

Jesteś inżynierem serwisu zajmującym 
się testowaniem funkcjonalnym instalacji 
klimatyzacji i wentylacji? Dokumentujesz wyniki 
pomiarów tylko od czasu do czasu, a kiedy 
już to robisz, chcesz po prostu przesłać dane 
do komputera? Jeśli tak, to miernik testo 440 
z czytelnym wyświetlaczem, łatwą obsługą za 
pomocą przycisków, przechowywaniem danych 
pomiarowych w przyrządzie, a także eksportem 
plików do PC w formacie CSV. Będzie idealnym 
wyborem.

Nr kat. 0560 4401

Elastyczny wybór sond 
pomiarowych

Sondy są przeznaczone do wszystkich zastoso-
wań w klimatyzacji i wentylacji i mogą być 
używane zarówno z testo 440, jak i testo 
400. Wszystkie rękojeści i sondy pomiarowe 
są wzajemnie kompatybilne, co pozwala 
na rozszerzenie wyboru sond zgodnie z 
wymaganiami. Szczególnie przydatne: sondy 
cyfrowe można kalibrować niezależnie od 
przyrządu pomiarowego. Oznacza to, że 
przyrząd pomiarowy pozostaje w użyciu i 
można kontynuować pracę z innymi sondami. 

Wybór sond znajduje się na stronie 12.

Miernik wielofunkcyjny testo 400

Czy jesteś ekspertem w zakresie kontroli 
systemów wentylacyjnych lub określania 
poziomu komfortu w pomieszczeniach, zgodnie 
z normami? Stawiasz najwyższe wymagania 
co do precyzji w pomieszczeniach czystych, 
laboratoriach i zastosowaniach przemysłowych? 
Możesz realizować złożone zadania szybciej 
i wydajniej dzięki testo 400, umożliwiającemu 
prostą obsługę za pomocą wyświetlacza 
dotykowego Smart-Touch, z kompleksowym 
zarządzaniem danymi w miejscu pomiaru i 
inteligentnym asystentem pomiarowym.

Nr kat. 0560 0400

Rejestrator jakości powietrza w 
pomieszczeniach (IAQ) do testo 400

•  Do długotrwałych pomiarów jakości powietrza
•  Rejestrator IAQ jest konfigurowalny za pomocą 

miernika wielofunkcyjnego testo 400
•  Możliwość jednoczesnego podłączenia do 

sześciu sond na przewodzie
•  Kompatybilny z sondami do pomiaru poziomu 

komfortu, stopnia turbulencji, ciepła wypromien-
iowanego, CO2, CO, natężenia oświetlenia, 
prędkości przepływu powietrza, wilgotności i 
temperatury

Nr kat. 0577 0400

Rekomendowane sondy i akcesoria do mierników 
testo 400 i testo 440 patrz strona 12.
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Rejestrator WiFi testo 160 IAQ

•  Ciągły, zdalny monitoring temperatury, 
wilgotności, CO2 i ciśnienia atmosferycznego

•  Transfer danych za pośrednictwem WLAN 
bezpośrednio do Twojej Chmury Testo

•  Automatyczne alarmy w przypadku 
przekroczenia zadnych wartości granicznych 

Nr kat. 0572 2014

Rejestrator temperatury i 
wilgotności testo 175 H1 

• Ciągły monitoring temperatury i wilgotności 
    w biurach i magazynach
• Łatwy transfer danych za pomocą USB
•  Analiza danych i dokumentacja na PC
 

Nr kat. 0572 1754

Miernik prędkości przepływu 
powietrza testo 417

•  Kompaktowy anemometr ze zintegrowaną 
sondą wiatraczkową o średnicy 100mm

•  Do pomiarów prędkości przepływu 
powietrza, przepływu objętościowego i 
temperatury

•  Idealny do przeprowadzania pomiarów 
na wlotach i wylotach z kanałów 
wentylacyjnych  

Nr kat. 0560 4170

SmartSondy Testo zestaw do 
pomiarów w systemach VAC

• Specjalne menu pomiarowe dla pomiaru  
    strumienia objętościowego w kanałach i  
    na kratkach wentylacyjnych, identyfikacja  
    ryzyka wystąpienia pleśni, łatwa dokumentacja 
    obrazu, w tym temperatura IR
•  Zawsze pod ręką w kompaktowej walizce

Nr kat. 0563 0003

Balometr testo 420 

• Precyzyjne pomiary przepływu powietrza  
    nawet na anemostatach wirowych dzięki 
    wbudowanej prostownicy strumienia  
    powietrza  
• Wyjątkowo lekki, tylko 2.9 kg 
• Wygodna obsługa i konfoguracja dzięki  
    aplikacji mobilnej

Nr kat. 0563 4200

Prostownica strumienia 
objętościowego testovent 417

•  Bardziej precyzyjny pomiar przepływu 
objętościowego na anemostatach wirowych

•  Wiarygodne wyniki pomiarów
•  Prostownica współpracuje z zestawami 

rękawów pomiarowych dotychczas ofero-
wanych przez Testo

Nr kat. 0554 4172

testo  
Smart App

testo  
Smart App
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Kontrola  
instalacji elektrycznych.

Inspekcja instalacji elektrycznych i szaf sterowniczych to 

jedno z najważniejszych zadań podczas zarządzania 

obiektem. Testo oferuje całą gamę inteligentnych urządzeń 

do testowania połączeń elektrycznych i określania wydajności 

szaf sterowniczych, systemów wentylacyjnych, pomp ciepła 

oraz urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. Dzięki 

kamerom termowizyjnym Testo możesz niezawodnie 

zidentyfikować problematyczne obszary w szafie 

sterowniczej. Dzięki temu możesz odpowiednim czasie 

wymienić przegrzewające się komponenty. Aplikacje mobilne 

Testo ułatwiają wykonywanie pomiarów, a także ich 

dokumentowanie.

Multimetr cyfrowy  
testo 760-2 

•  Wygodna praca dzięki automatycznemu 
wykrywaniu mierzony parametru

•  Funkcja TRMS (pomiar rzeczywistej wartości 
skutecznej)

• Filtr dolnoprzepustowy dla dokładniejszych 
    wyników podczas pomiarów prądu na  
    instalacjach  z zamontowanymi inwerterami

Nr kat. 0590 7602

Amperomierz cęgowy  
testo 770-3

•  Idealny do wymagających zadań 
pomiarowych, zwłaszcza w ciasnych 
miejscach, gdzie gęsto ułożone przewody 
utrudniają chwycenie jednego z nich.

•  Jedno z dwóch ramion cęg może być 
całkowicie wsunięte do urządzenia

•  Funkcja TRMS (pomiar rzeczywistej wartości 
skutecznej) 

•  Pomiar prądu rozruchowego, mocy 
urządzenia lub prądu jonizacji w µA.

•  Komunikacja Bluetooth ze smartfonem lub 
tabletem (przy współpracy z aplikacją testo 
Smart  App.)

Nr kat. 0590 7703

testo Smart 
Probes App 

testo Thermo
graphy App

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

testo Thermo 
graphy App

testo Thermo 
graphy App

NOWOŚĆ

Kamera termowizyjna z aplikacją 
mobilną testo 872

•   Wysoka jakość obrazu termowizyjnego: 
Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli, 
SuperResolution - 640×480 pikseli

• Czułość termiczna 0.06 °C
• Zintegrowany aparat cyfrowy
•  Współpraca z aplikacją mobilną 

testo Thermography App
•   Bezprzewodowy transfer danych 

pomiarowych z amperomierza cęgowego 
testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo 
605i

•  testo ScaleAssist (automatyczne ustawianie 
skali)

Nr kat. 0560 8721

Kamera termowizyjna z 
inteligentnym zarządzaniem 
obrazami testo 883
• Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:  
    Rozdzielczość detektora 320 x 240 pikseli,  
    SuperResolution - 640×480 pikseli
• Czułość termiczna 0.04 °C
•  Zintegrowany aparat cyfrowy z celownikiem 

laserowym
•  Współpraca z aplikacją mobilną 

testo Thermography App.
•   Bezprzewodowy transfer danych 

pomiarowych z amperomierza cęgowego 
testo 770-3 oraz miernika wilgotności testo 
605i

•  Z funkcją testo SiteRecognition (inteligentne 
zarządzanie zdjęciami) oraz testo 
ScaleAssist (automatyczne ustawianie skali)

Nr kat.. 0560 8830
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Efektywna regulacja systemów 
klimatyzacji i pomp ciepła.

Detektor czynników chłodniczych
testo 316-3
•  Profesjonalny detektor czynników 

chłodniczych CFC, HFC, HCFC z giętką 
sondą pomiarową

•  Wysoka czułość - poniżej <4g/rok
•  Spełnia wymagania ustawy F-gazowej

Nr kat. 0563 3163

Jedna do wszystkiego. Aplikacja mobilna 
testo Smart App.

SmartSondy Testo
Zestaw do klimatyzacji i chłodnictwa 
•  Do szybkiej i latwej kontroli systemów 

chłodniczych
• Brak przewodów – brak utraty czynnika 
    chłoniczego
• Specjalne menu pomiarowe dla temperatury 
    przegrzania i dochłodzenia
•  Rporty i dokumentacja za pomocą aplikacji 

mobilnej testo Smart App.

Nr kat. 0563 0002 10

Inteligentne elektroniczne oprawy 
zaworowe testo 550s i testo 557s
•  Wszystkie wyniki dostępne na pierwszy rzut 

oka, dzięki dużemu wyświetlaczowi grafi-
    cznemu
•  Wyjątkowa kompaktowość i niezawodność 

dzięki łatwej w konserwacji, wytrzymałej 
obudowie o stopniu ochrony IP 54

•  Prosty, bezprzewodowy pomiar próżni i tem-
peratury poprzez automatyczne połączenie 
Bluetooth®

•  Jeszcze większa elastyczność pomiarów i 
dokumentacji dzięki aplikacji mobilnej testo 
Smart App.

Elektroniczna oprawa zaworowa, 
sterowana za pomocą aplikacji 
mobilnej testo 550i
•  Wszystkie czynności, od pomiaru po do-

kumentację, przy użyciu aplikacji mobilnej 
„testo Smart App” 

•  Najmniejsza elektroniczna oprawa zaworowa 
na rynku 

•  Maksymalna niezawodność dzięki wy-
jątkowo wytrzymałej obudowie o stopniu 
ochrony IP54 

•  Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o 
bezprzewodowy pomiar temperatury, wilgot-
ności i próżni, za pomocą SmartSond Testo

testo 550i Zestaw Smart
Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i z 2-drożną baterią zaworów 
i Bluetooth, sterowana za pomocą aplikacji mobilnej, w zestawie z 
wytrzymałym hakiem, dwoma bezprzewodowymi sondami zaciskowymi 
testo 115i (Bluetooth, NTC), solidną walizką transportową, z certyfikatem 
kalibracyjnym i bateriami

Nr kat.  0564 3550

testo 550s Zestaw Smart
Elektroniczna oprawa zaworowa, z 2-drożną baterią zaworów,  z 2 
bezprzewodowymi, zaciskowymi sondami temperatury, w praktycznej 
walizce transportowej, z certyfikatem kalibracyjnym i bateriami

Nr kat. 0564 5502

testo 557s Zestaw Smart Vacuum
elektroniczna oprawa zaworowa testo 557s z Bluetooth i 4-drożną 
baterią zaworów, bezprzewodową sondą do pomiaru próżni testo 552i 
(Bluetooth), dwoma bezprzewodowymi termometrami zaciskowymi testo 
115i (Bluetooth, NTC) i solidną walizką transportową, z certyfikatem 
kalibracyjnym i bateriami

Nr kat. 0564 5571

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

testo  
Smart App 

testo  
Smart App 

Więcej zestawów, sond i akcesoriów
do elektronicznych opraw zaworowych 

 na www.testo.com.pl

testo  
Smart App 

Wszystkie funkcjonalności nowych elektronicznych opraw 
zaworowych w Twoim smartfonie: Dzięki aplikacji mobilnej 
testo Smart App. analiza wyników pomiarowych będzie 
jeszcze szybsza. Pozwala to też na unikanie błędów, ponieważ 
zapisane programy pomiarowe prowadzą Cię krok po kroku 
przez konfigurację i pomiar. Dzięki zintegrowanym funkcjom 
dokumentacji można tworzyć raporty w miejscu pomiaru, a 
cyfrowe protokoły pomiarowe, w tym zdjęcia, można przesyłać 
jako pliki PDF lub CSV bezpośrednio za pomocą poczty e-mail.

Pobierz 
bezpłatnie
Na Androida 
i IOS
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Efektywana regulacja  
systemów grzewczych.

Największy potencjał oszczędności energii w budynku jest często kryje się w kotłowni. Skorzystaj z inteligentnej, elastycznej 

technologii pomiarowej od Testo oraz dedykowanych aplikacji mobilnych, aby precyzyjnie przeprowadzić analizę spalin, 

zmierzyć temperaturę przepływu i powrotu, zlokalizować wycieki gazu, a także przeprowadzić testy spadku ciśnienia. W ten 

sposób możesz zoptymalizować wydajność systemu, a także wyeliminować słabe punkty i nieprawidłowe zachowania 

użytkowników.

Analizator spalin testo 320basic zestaw z 
drukarką 

•  Kilka funkcji pomiarowych w jednym urządzeniu: analiza 
spalin, pomiar ciągu kominowego, oraz z dodatkowymi 
akcesoriami: pomiar ciśnienia gazu na palniku oraz 
pomiar różnicy temperatur na zasilaniu i powrocie z 
instalacji grzewczej

• Możliwość wymiany zużytych sensorów przez 
    użytkownika bez konieczności kalibracji analizatora spalin 
    na gazach wzorcowych
• Dwuletnia gwarancja na analizator i sensory z  
    możliwością rozszerzenia do 5 lat

W skład zestawu wchodzi:
•  Analizator spalin testo 320 basic z sensorami O2 i CO 

(bez kompensacji H2)
•  Zasilacz sieciowy USB
•  Sonda spalin dł. 300 mm, Ø 6 mm
• Drukarka testo Bluetooth
• Walizka transportowa na analizator, sondę i akcesoria

Nr kat. 270632 3222

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Analizator spalin testo 300 zestaw LongLife

•  Do szybkich i precyzyjnych prac serwisowych i 
instalacyjnych na instalajach grzewczych

•  Intuicyjny, inteligentny, wydajny: Intuicyjne menu 
pomiarowe, szybka obsługa Smart-Touch, dokumentacja 
w miejscu pomiaru, wysyłanie raportów e-mailem

•  Wysokiej jakości technologia czujników o żywotności do 
6 lat 

W skład zestawu wchodzi:
•  Analizator spalin testo 300 with czujnikiem O₂
    (z kompensacją H₂ ), CO (do 15,000 ppm), możliwością 
     rozbudowy o czujnik NO
• Zasilacz sieciowy USB
•  Kompaktoa sonda spalin, dł. 180 mm, Ø 8 mm
•  Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
• Drukarka testo Bluetooth
•  Zapasowy papier termiczny do drukarki
•  Walizka transportowa na analizator, sondę i akcesoria
•  Oprogramowanie PC EasyHeat do bezpłatnego pobrania

Nr kat. 0564 3004 81

Więcej zestawów z analizatorem spalin testo 320
na www.testo.com.pl

Więcej zestawów z analizatorem spalin testo 300
na www.testo.com.pl
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Termometr sterowany za pomocą 
smartfona testo 915i - zestaw

•  Bezprzewodowa SmartSonda testo 915i 
w zestawie z 3 wymiennymi sondami 
temperatury powietrza, powierzchni oraz 
z sondą zanurzeniowo/ penetracyjną, w 
wygodnej walizce SmartCase

•  Łatwa obsługa oraz analiza i dokumentacja 
dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej testo 
Smart App.

Nr kat. 0563 5915

Detektor nieszczelności gazowych  
testo 316-1

• Szybka i precyzyjna lokalizacja  
    nieszczelności
•  Alarm wizualny i dźwiękowy przy 

przekroczeniu wartości 
• Giętka sonda pomiarowa do trudno 
    dostępnych miejsc pomiarowych

 

Nr kat. 0632 0316

testo  
Smart App 

SmartSond Testo
Zestaw do ogrzewnictwa 

•  Pomiar temperatury zasilania i powrotu na 
instalacji grzewczej

• Wygodny odczyt danych pomiarowych za  
    pomocą mobilnej aplikacji oraz 
    możliwość wygenerowania raportu  
    pomiarowego i wysłania go przez e-mail 
•  Menu pomiarowe do kontroli spadku 

ciśnienia z funkcją alarmów

 Nr kat. 0563 0004 10
testo  
Smart App 

Pirometr testo 810

•  Jednoczesny, bezkontaktowy pomiar 
temperatury powierzchni oraz powietrza 

•  Automatyczna kalkulacja różnicy temperatur
•  Ustawialna emisyjność

Nr kat. 0560 0810

Miernik różnicy ciśnień testo 510

• Pomiar różnicy ciśnień od 0 to 100 hPa 
• Pomiar przepływu powietrza z opcjonalną  
    rurką Pitota  
• Do wyboru 10 jednostek pomiarowych

Nr kat. 0563 0510

Miernik różnicy ciśnień sterowany 
za pomocą smartfona testo 510i 

• SmartSonda Testo do pomiaru ciśnienia 
    gazu
• Menu pomiarowe dla próby ciśnieniowej 
    instalacji gazowej wraz z funkcją alarmu 
• Prosta konfiguracja i pomiar przepływu  
    powietrza z opcjonalną rurką Pitota

Nr kat. 0560 1510

testo  
Smart App 
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Rekomendowane sondy i akcesoria
do testo 400 i testo 440.

Sondy Nr kat.

Sondy prędkości przepływu powietrza

Sonda termiczna (grzany drut) ze zin-
tegrowanym czujnikiem temperatury i 
wilgotności, zginana pod kątem 90º

0635 1571 
0635 1572

Sonda wiatraczkowa (Ø 16 mm), z 
czujnikiem temperatury

0635 9571 
0635 9572

Precyzyjna sonda wiatraczkowa Ø 
100 mm, ze zintegrowanym czu-
jnikiem temperatury

0635 9371 
0635 9372 

Sonda wiatraczkowa (Ø 100 mm)  
z czujnikiem temperatury

0635 9431 
0635 9432

Sondy jakości powietrza

Sonda turbulencji, na przewodzie 0628 0152

Sonda CO₂ z czujnikiem  
temperatury i wilgotności

0632 1551 
0632 1552

Sonda CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda natężenia światła, na prze-
wodzie 0635 0551

Termometr kulisty do pomiaru ciepła 
wypromieniowanego, Ø 150 mm,  
termopara typ K

0602 0743

Zestaw WBGT do miernika wie-
lofunkcyjnego testo 400, zawiera 
termometr kulisty (TC Typ K), 
sondę temperatury otoczenia oraz 
sondę temperatury i wilgotności 
(obie Pt100), statyw i walizkę

0618 7220

z Bluetooth na przewodzie

Sondy Nr kat.

Sondy wilgotności

Sonda temperatury/ wilgotności 0636 9731 
0636 9732

Precyzyjna sonda temperatury/ 
wilgotności

0636 9771 
0636 9772

Sondy temperatury

Szybko reagująca sonda 
temperatury powierzchni (TC typ K) 0602 0393

Wzmocniona sonda temperatury po-
wietrza (TC typ K), dł. przewodu 1.2 m 0602 1793

with Bluetooth fixed cable

Akcesoria Nr kat.

Akcesoria sond jakości powietrza

Statyw do pomiarów środo-
wiskowych, z możliwością pra-
widłowego pozycjonowania sond 
pomiarowych (wraz z torbą trans-
portową)

0554 1591

Akcesoria do cyfrowych sond prędkości przepływu

Przedłużany teleskop do sond 
przepływu do testo 400 / 440 (od 
37.5 do 100 cm, z przejściówką 
kątową 90°)

0554 0960

Przedłużenie teleskopu (0.9 m)  
do sond przepływu do testo 400 
/ 440

0554 0990

Przejściówka kątowa 90° do po-
dłączania sond wiatraczkowych 
(Ø 100 mm)

 0554 0991

Adapter rękojeści do podłączania  
sond prędkości przepływu 0554 2160

Rozwiązania pomiarowe dla branży Facility Management.

Więcej sond i akcesoriów na www.testo.com.pl


