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Tecnologia digital Testo, o 
complemento perfeito
do seu trabalho diário.

Decida por si o que procura nas ferramentas. Aposte na Testo como o 
seu parceiro do dia a dia.

Receba com a sua
compra, um presente

à sua escolha*.



testo 552i, vacuómetro 
com Bluetooth para 
smartphone com 
intervalo de 0 a 20 000 
mícrones, exatidão de 
+- 10 mícrones + 10% 
de v.m e uma resolução 
de 1 mícron (0 a 1000 
mícrones)

Modelo 0564 2552

testo 552i 
Vacuómetro para 
smartphone 
compatível com o 
testo 550i, testo 
550s e testo 557s Testo 316-3, detetor 

eletrónico de fugas 
para refrigerantes 
CFC, HCFC, HFC, incl. 
Cabeça do sensor, 
estojo, pilhas, filtro
e protocolo de 
calibração.

• Vacuómetro  
 para a geração de  
 vácuo em sistema  
 de refrigeração e  
 bombas de calor. 
• Alarme ótico em  
 caso de ultrapassar  
 o valor limite
• Medição da  
 temperatura de  
 evaporação de  
 H2O. Possibilidade  
 de monitorizar a  
 medição através da  
 app testo Smart.

Modelo 0560 5522

testo 552 
Vacuómetro 
digital com 
Bluetooth.

Analisadores de refrigeração 

Promoção de analisadores de refrigeração Testo

• Analisador com bloqueio   
 de válvulas de 4 vias para todas as  
 medições necessárias em sistemas de  
 refrigeração, A/C e bombas de calor
• Medição da pressão e temperatura  
 de evaporação e condensação,   
 sobreaquecimento e subarrefecimento,  
 prova de estanquicidade, Teste de   
 vácuo (com testo 552i,   
 sobreaquecimento objetivo e delta T)
• Todos os resultados medidos visíveis  
 no ecrã gráfico de grandes dimensões.
• Atualização de refrigerantes e criação  
 de relatórios através da app testo   
 Smart.

• Medição da pressão e da temperatura  
 de evaporação e condensação,   
 sobreaquecimento e subarrefecimento,  
 prova de estanquicidade, teste de   
 vácuo (com testo 552i),   
 sobreaquecimento objetivo e delta T)
• Todos os resultados medidos visíveis  
 no ecrã gráfico de grandes dimensões
• Atualização de refrigerantes e criação  
 de relatórios através da app testo Smart

• Analisador digital de refrigeração
 de 2 vias testo 550s
• 2 sondas de temperatura de tipo
 pinça (NTC)
• 4 pilhas AA
• Protocolo de calibração
• Estojo de transporte

• Analisador digital de refrigeração   
 de 2 vias testo 550s
• 2 testo smart probes 115i
• 4 pilhas AA
• Protocolo de calibração
• Estojo de transporte

Modelo 0563 3163

Modelo 0564 5571

testo 316-3 
Detetor 
de fugas

testo 557s 
Conjunto de analisadores 
de refrigeração com 
vácuo

testo 550s 
Conjunto de 
analisador de 
refrigeração

com sondas 
com cabo

com sondas 
sem fios

• Da medição à elaboração de relatórios  
 através da app testo Smart
• Opção de conectividade com as Smart  
 Probes testo 115i de temperatura, testo  
 605i de temperatura e humidade e testo  
 552i de vácuo
• Máxima fiabilidade graças à estrutura  
 altamente resistente e com classe de  
 proteção IP54

Modelo 0564 2550

testo 550i 
Ponte 
de manómetro 
digital

Modelo 0564 5501 Modelo 0564 5502

Inclui 
protocolo de 
calibração!
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*A Testo dispõe de um laboratório acreditado próprio para a emissão de certificados de calibração dos detetores de fugas.



testo 915i 
Conjunto de 
termómetro 
com sondas 
de temperatura 
intermutáveis

Termómetro para smartphone testo 
915i, sonda de ar (-50 a 400 ºC - TP 
tipo K, classe 1), sonda de imersão/
penetração (-50 a 400 ºC - TP tipo 
K, classe 1), sonda de superfície 
(-50 a 350 ºC - TP tipo K, classe 
1), estojo de transporte testo 
Smart Case, pilhas e protocolo de 
calibração

Modelo 0563 5915 NOVIDADE!

+ +

Modelo 0563 2915Modelo 0563 1915

testo 915i 
com sonda 
de imersão/
penetração

Termómetro testo 915i 
com Bluetooth com 
sonda de imersão/
penetração (TP tipo K) de 
-50 a 400 ºC, incl. pilhas 
e protocolo de calibração. 
Comunica com a app 
App testo Smart e outros 
equipamentos com 
Bluetooth.

Termómetro testo 915i 
com Bluetooth com 
sonda de superfície 
(TP tipo K) de -50 a 
350 ºC, incl. pilhas e 
protocolo de calibração. 
Comunica com a app 
App testo Smart e outros 
equipamentos com 
Bluetooth.

Outros instrumentos de medição.

Termómetro com 
sinalização da marca de 
medição por um ponteiro 
laser, ótica 10:1, valores 
limite ajustáveis, função 
de alarme, ligação para 
sondas externas, incl. 
pilhas e protocolo de 
calibração.

Excelente qualidade de imagem 
com detetor de 160x120 ampliado 
a 320x240 através da tecnologia 
SuperResolution. Imagem real e 
termográfica.

Sensibilidade térmica de 100 
mK (deteção da diferença na 
temperatura a partir de 0,10 ºC. 
Funções incluídas: IFOV Warner 
e Testo ScaleAssist. Deteção 
automática de pontos frios e 
quentes.

Termómetro por 
infravermelhos com 
sinalização da marca de 
medição por um ponteiro de 
dois raios laser, valores limite 
ajustáveis, ótica 10:1, função 
de alarme, ligação para 
sondas externas, incl. pilhas 
e protocolo de calibração.

Modelo 0560 8311 Modelo 0560 8681

Modelo 0560 8312

testo 830-T1 
Termómetro por 
infravermelhos com 
um ponteiro laser

testo 868 
Câmara termográfica 
ideal para inspecionar 
isolamento e fugas 
em chão radiante 
e condutas

testo 830-T2 
Termómetro por 
infravermelhos com 
dois ponteiros laser
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Modelo 0563 4915Modelo 0563 3915

testo 915i 
com sonda 
de ar

Termómetro testo 915i 
com Bluetooth com 
sonda de ar (TP tipo K) 
de -50 a 400 ºC, incl. 
pilhas e protocolo de 
calibração. Comunica 
com a app testo Smart e 
outros equipamentos com 
Bluetooth.

Termómetro testo 915i 
com Bluetooth com 
sonda de cabo flexível 
(TP tipo K) de -50 a 
400 ºC, incl. pilhas e 
protocolo de calibração. 
Comunica com a app 
App testo Smart e outros 
equipamentos com 
Bluetooth.

testo 915i 
com sonda 
de superfície

testo 915i 
com sonda de 
cabo flexível



Porque sabemos que os nossos clientes 
exigem qualidade dentro e fora do trabalho, 
queremos premiar a sua fidelidade.

Receba um presente autêntico* com a sua compra.

A Testo coloca à disposição dos seus clientes um catálogo de presentes para que possa escolher como prefere 
que premiemos a sua fidelidade à marca Testo, com uma encomenda com o valor mínimo de 250 euros. 

*Condições da campanha: Para escolher o artigo selecionado, é indispensável visitar www.testo.es, efetuar o registo e 
escolher entre os artigos disponibilizados de acordo com o valor da sua encomenda. O valor total da encomenda é calculado 
somando o preço líquido (antes de impostos) da instrumentação sujeita à campanha (de acordo com o díptico da campanha 
https://www.testo.com/pt-PT/promocoes/refrigeracao-2021). Não é permitido acumular mais de um presente por encomenda. 
Em caso algum será admitida a devolução ou troca dos artigos oferecidos. A recolha do artigo selecionado pode ser feita de 
forma gratuita no distribuidor habitual onde formalizou a compra. Se preferir, podemos enviar o presente para a morada de envio 
que nos facultou no registo mediante o pagamento de portes (o custo será pago no ato da entrega à agência de transporte). É 
imprescindível apresentar o comprovativo da compra para validar a entrega do artigo selecionado quando efetuou o registo e 
selecionou o presente. É suficiente apresentar uma imagem na qual apareça a data de compra, o local de compra e a descrição 
e valor dos produtos comprados. (ver o formulário de pedido de presente). Campanha para encomendas efetuadas em Espanha 
e Portugal. Unidades limitadas: 10 unidades de cada artigo escolhido no catálogo de presentes. Os artigos oferecidos no 
catálogo serão atualizado de acordo com a disponibilidade.

1 2 3

www.testo.com

Escolha o seu presente em apenas três passos:

Escolha o seu 
presente

Receba o seu 
presente

Registo simples

Entre na página Web da Testo
www.testo.com/pt-PT/promocoes/
refrigeracao-2021-regalos
e registe os seus dados.

Indique o presente que prefere, 
indicando a opção de entrega 
pretendida.

Receberá o seu presente de 
acordo com a opção de entrega 
selecionada a partir de 10 dias 
após o registo.
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