
EXTRA!speedE®
+

Minden mérési feladat irányítás alatt – Testo méréstechnológia:
Fűtésrendszerek | Központi szellőztető rendszerek | Hőszivattyúk | Hőkamerás vizsgálatok

Készüljön a fűtési szezonra 
élvonalbeli műszereinkkel
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> Részletek: 4-9. oldal

> Részletek: 10-11. oldal

Megbízható társ
minden feladatra 

Több mint füstgáz: Az épületek, 

létesítmények fűtésrendszerének 

szívében több kritikus paramétert 

is mérni kell. Ezek azonban nem 

elhanyagolható rutinfeladatok. 

Ezért szükség van a megbízható 

technológiára, ami a precíz mérésnél 

többre is képes. Az egyszerű 

méréstechnológiát a felhasználóbarát 

vezérlés, praktikus támogató funkciók 

és a letisztult dokumentációs folyamatok 

teszik alkalmassá a mindennapi munka 

hatékony támogatására. 

•  Füstgázelemzés és a környezeti 
levegőben található szén-monoxid 
ellenőrzése

• Ionáram ellenőrzése

•  Gázszivárgások keresése

Gyors mérés, felügyelet és dokumentáció:

• Levegőellátás

•  Konyhai és fürdőszobai elszívók

• Beltéri páratartalom és hőmérséklet

A komfortos, kellemes beltéri klímához 

elengedhetetlen a szellőztető rendszerek 

megfelelő beállítása. Ellenkező esetben 

a levegő beáramlása nem egyenletes, 

a rendszer nem tudja hatékonyan 

eltávolítani a helyiségekben felgyülemlett 

nedvességet és szennyezőanyagokat, 

vagy éppen a magas légsebesség 

miatti huzat kényelmetlenségeket, 

megbetegedést is okozhat. A Testo 

klíma- és légtechnikai mérőműszereivel 

biztosra mehet, hogy a szellőztető és 

légkondicionáló rendszerek optimálisan 

beállíthatók.

Fűtésrendszerek

Központi légtechnikai rendszerek
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> Részletek: 12-13. oldal

> Részletek: 14-15. oldal

•  Szivárgások felderítése

•  Eliszaposodott radiátorok megjelenítése

•  Padlófűtés nyomon követése

•  Nyomás és hőmérséklet mérése

•  Hűtőközeg töltésének/ürítésének 
ellenőrzése

•  Egyszerű nyomáspróba és vákuumolás

A padlóban lévő csövek szivárgása 

a fűtésrendszer hatékonyságának 

csökkenése mellett egyéb problémákat 

is okozhat. A radiátor eliszaposodása 

szintén a hatásfok csökkenését 

eredményezi. Ilyenkor azonban nem kell 

felesleges bontási munkálatokat kezdeni.

Csak bízzon a hőkamerája által készített 

hőképekben. A képeken azonnal látható 

a probléma helye, így célzott megoldást 

alkalmazhat a gyors és hatékony 

javításhoz. Javaslatunk: a napelemek 

termográfi ás vizsgálatával szintén 

rengeteg időt takaríthat meg.

Ahhoz, hogy egy hőszivattyú 

megbízhatóan tudjon kellemes meleget 

nyújtani a fűtési szezonban, folyamatos 

karbantartásra és vizsgálatokra van 

szükség. Ehhez azonban fontos

a megfelelő méréstechnológia. Az éves 

karbantartás minden hűtőközeggel töltött 

hőszivattyúnál ajánlott. A hatékony, 

gazdaságos üzemelés csak így 

biztosítható.

Szivárgáskeresés és működési vizsgálat

Hőszivattyúk szervizelése
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Fűtésrendszerek
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TÜV által bevizsgált 
ütésvédelem
Ütésvédelem az EN 50379
szerint a megerősített, gumírozott 
műszerháznak köszönhetően.

5500 mAh

Mindig használatra kész
Kiemelkedő akkumulátor élettartam: 
több napos használat töltés nélkül. 

Biztos rögzítés
4 erős mágnes gumiborítással, 
melyek a műszer rögzítésére 
szolgálnak.

Védett kijelző
Karcálló, süllyesztett kijelző 
cserélhető védőfóliával.

Hihetetlenül robusztus: a kialakítás

Tegye teljessé felszerelését az ideális füstgázelemző 

műszerrel. A testo 300 kategóriájában

a legkifi nomultabb technológia, emellett robosztus 

kialakítása révén ellenáll a mindennapi kihívásoknak.

Minden eddiginél egyszerűbb: 
Vezérlés 

Húzzon, zoomoljon, koppintson: a műszer pont 

olyan, mint egy okostelefon. Ezen felhasználóbarát 

funkciók által lesz a munka szervezése, a 

jegyzőkönyvek kitöltése és az egyéb feladatok 

ellátása minden eddiginél egyszerűbb.

A papírmunka a múlté: 
Jegyzőkönyvek 

A testo 300 füstgázelemzővel közvetlenül

a helyszínen is el tudja készíteni a jegyzőkönyvet.

Az elkészült dokumentumot vezeték nélküli 

hálózaton küldheti el az irodába, vagy akár

az ügyfélnek is.

Robusztus külső, intelligens belső: 
a testo 300 füstgázelemző
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EXTRA!

EXTRA!

EXTRA!
EXTRA!

testo 300 füstgázelemző szett 1:
O2 és CO mérőcellával 4.000 ppm-ig, hálózati adapter USB kábellel; 
kompakt füstgázszonda 180 mm, Ø 6mm, Tmax.: 500 °C; 
tartalék porszűrő (10db); testo easyheat PC szoftver; műszertáska 
hordszíjjal; 2 év garancia

testo 300 füstgázelemző szett 2:
testo 300 füstgázelemző szett O2 és H2 kompenzált CO mérőcellával 
4.000 ppm-ig, hálózati adapter USB kábellel; kompakt 
füstgázszonda 180 mm Ø 6 mm, Tmax.: 500 °C; tartalék porszűrő (10 db); 
testo easyheat PC szoftver; műszertáska hordszíjjal; 2 év garancia

testo 300 Longlife füstgázelemző szett 3:
O2 és H2 kompenzált CO mérőcellával 8.000 ppm-ig, NO mérőcella utólag 
beépíthető; hálózati adapter USB kábellel; moduláris füstgázszonda 
180 mm, Ø 8 mm, Tmax.: 500 °C; tartalék porszűrő (10 db); 
testo easyheat PC szoftver; műszerbőrönd; 4 év garancia; 
+ Wiha SpeedE® e-csavarhúzó szet

testo 300 Longlife füstgázelemző szett 4:
O2 és CO mérőcellával 15.000 ppm-ig, NO mérőcella utólag beépíthető; 
hálózati adapter USB kábellel; kompakt füstgázszonda 180 mm, Ø 6 mm, 
Tmax.: 500 °C; tartalék porszűrő (10 db); testo easyheat PC szoftver; 
műszerbőrönd; 4 év garancia; + Wiha SpeedE® e-csavarhúzó szett

testo 300 Longlife füstgázelemző szett 2: 
O2 és H2 kompenzált CO mérőcellával 30.000 ppm-ig, NO mérőcella utólag 
beépíthető; hálózati adapter USB kábellel; moduláris füstgázszonda 
180 mm, Ø 8 mm, Tmax.: 500 °C; tartalék porszűrő (10 db); 
testo easyheat PC szoftver; műszerbőrönd; 4 év garancia; 
+ Wiha SpeedE® e-csavarhúzó szett

testo 300 Longlife füstgázelemző szett 1:
O2 és CO mérőcellával 4.000 ppm-ig, NO mérőcella utólag beépíthető; 
hálózati adapter USB kábellel; kompakt füstgázszonda 180 mm, Ø 6 mm, 
Tmax.: 500 °C; tartalék porszűrő (10 db); testo easyheat PC szoftver; 
műszerbőrönd; 4 év garancia + Wiha SpeedE® e-csavarhúzó szett

Újdonságunk a fűtési szezon idejére: 
Promóciós testo 300 szettek 

Rend. sz.: 0564 3002 70

Rend. sz.: 0564 3002 72

Rend. sz.: 0564 3004 82

Rend. sz.: 0564 3004 72

Rend. sz.: 0564 3004 80

Rend. sz.: 0564 3004 70

2 ÉV
GARANCIA

4 ÉV
GARANCIA

4 ÉV
GARANCIA

2 ÉV
GARANCIA

4 ÉV
GARANCIA

4 ÉV
GARANCIA

391.680,- +ÁFA

338.220,- +ÁFA

587.700,- +ÁFA

534.240,- +ÁFA

516.420,- +ÁFA

462.960,- +ÁFA
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www.testo.hu/
promocioRegisztráljon:

EXTRA!

Csak nálunk! 
Ajándék e-csavarhúzó szett
Kihagyhatatlan lehetőség: válasszon promóciós testo 300 szett-

jeink közül 2019 szeptember és december között, és ajándékba 

adunk egy Wiha SpeedE® e-csavarhúzó szettet.

A speedE® e-csavarhúzóval egy hagyományos csavarhúzóval 

szemben legalább kétszer gyorsabban dolgozhat, miközben 

teljes irányítása van a behajtás ereje felett. Az elektromotor 

0,4 Nm elérése után automatikusan kikapcsol, így megvédi

a munkaanyagot. A beépített LED lámpa megvilágítja

a munkadarabot így rossz fényviszonyok között is dolgozhat. 

Az újratölthető akkumulátorok egy töltéssel akár 800 behajtási 

folyamatra is képesek, a cserélhető slimBitek pedig minden 

járatos csavarfejhez használhatók. 

A speedE® előnyei:
... Növeli az irányítást és a munka sebességét

... Teljes védelmet biztosít

... Óvja a munkaanyagot és az egészségét 

További információ a promóciós termékekről és a részvételi feltételek a következő oldalon: www.testo.hu/promocio
A készlet erejéig.

Ajándék e-csavarhúzó három lépésben:

1 2 3Vásárolja meg valamelyik 
promóciós szettünket

Regisztráljon egyszerűen Házhoz jön az e-csavarhúzó 

Vásároljon egy promóciós testo 300 szettet 
2019.09.01. és 2019.12.31. között.

Töltse ki a regisztrációs űrlapot
a www.testo.hu/promocio oldalon 
legkésőbb 2020.01.31-ig.

Adatai ellenőrzése után az ajándékot 
díjmentesen elküldjük az Ön által 
megadott címre.

e-screwdriver set 1 speedE®: e-csavarhúzó szett 
markolattal, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10 részes 
slimBit készlettel, L-Boxx Mini dobozzal, elemekkel és 
hálózati adapterrel. 
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testo 440 dp klímatechnikai mérőműszer

•  Felhasználóbarát: átláthatóan rendezett mérőmenük 
diff erenciálnyomás, környezeti CO és hőmérséklet 
méréséhez 

•  Kényelmes: vezeték nélküli szondák, belső adattároló
és USB port exportáláshoz

•  Rugalmas: beépített diff erenciálnyomás érzékelő, igény 
szerint bővíthető digitális szondák széles választéka

Rend. sz.: 0563 3100

Rend. sz.: 0632 3340

testo 340 ipari füstgázelemző

•  O2 mérőcellával van ellátva

•  Valamint 4 másik közül 
(CO, COalacsony, NO, NOalacsony, NO2, SO2) választhat 
kedvére

•  Így a saját felhasználási területére szabhatja a műszert

testo 310
füstgázelemző szett

•  Belépő szintű 
füstgázelemző

•  A mindennapi 
kihívásokhoz fejlesztve

testo 310 szett O2 és CO mérőcellával 4.000 ppm-ig; hálózati adapter 
USB kábellel; kompakt füstgázszonda 180 mm, Ø 6 mm; szilikoncső 
nyomásméréshez; tartalék porszűrő (5 db); műszertáska; 2 év garancia

Rendelési javaslat:

1  testo 440 dP klímatechnikai és IAQ mérőműszer beépített diff erenciálnyomás 
érzékelővel, csatlakozó tömlővel, 3 x AA elemmel, USB kábellel és gyári műbizonylattal
Rend. sz.: 0560 4402

2  CO szonda digitális, kábeles
Rend. sz.: 0632 1272

3  Merülő/beszúró érzékelő, vízálló
Rend. sz.: 0615 1212

4  Léghőmérséklet érzékelő, robusztus
Rend. sz.: 0615 1712

5  Csipeszes csőhőmérséklet érzékelő
Rend. sz.: 0615 5505

További méréstechnológia
fűtésrendszerek vizsgálatához

Egy műszer, számos 
feladat: mérjen diff erenciálnyomást, 
hőmérsékletet és szén-monoxidot 
egyetlen műszerrel.

Multifunkciós

106.920,- +ÁFA

106.900,- +ÁFA

22.500,- +ÁFA

23.200,- +ÁFA

15.300,- +ÁFA

Árajánlat kérésre.

162.000,- +ÁFA
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Okos mérőműszerek

Okos mérőműszerek Okos mérőműszerek

testo Smart Probes 
fűtéstechnikai szett
okostelefonnal 
működtethető

•  Okostelefonnal/táblagéppel 
és a testo Smart Probes 
applikációval vezérelhető

•  Fűtésrendszereknél 
végzett hőmérséklet- és 
nyomásmérésekhez

•  testo Smart Case 
műszertáskában

testo 115i csőhőmérséklet 
érzékelő

•  Okostelefonnal/táblagéppel és
a testo Smart Probes 
applikációval vezérelhető

•  Előremenő/visszatérő ági 
hőmérsékletek egyszerű mérése

Rend. sz.: 0560 1510

Rend. sz.: 0632 0316

Rend. sz.: 0590 7450

Rend. sz.: 0632 3162

Rend. sz.: 0560 2115 02

Rend. sz.: 0590 7502

Rend. sz.: 0563 0004 10

Rend. sz.: 0590 7602

testo 510i
diff erenciálnyomás-mérő 

•  Okostelefonnal/táblagéppel és
a testo Smart Probes applikációval 
vezérelhető

•  Égőnyomás és hálózati gáznyomás 
mérésére

testo 316-1 gázszivárgás 
kereső

• Gázszivárgások felderítéséhez
• Kétszintű riasztás

testo 745
feszültségvizsgáló 

•  Gyors 
ellenőrzésekhez

•  Két érzékenységi 
fokozat

testo 316-2 gázszivárgás kereső

•  Metán, propán, hidrogén

•  Félreérthetetlen fény- és hangjelzés

•  Fülhallgató és hálózati adapter

testo 750-2
kétpólusú 
feszültségmérő

•  Szabadalommal 
védett LED 
kijelző 

•  Egyedi 
üvegszálas 
technológia 

testo 760-2 digitális 
multiméter 

•  Elengedhetetlen műszer 
elektromos paraméterek 
méréséhez 

•  Paraméterek automatikus 
felismerése

•  Árammérés μA 
tartományban

A szett tartalma:

-  testo 115i csipeszes 

csőhőmérséklet érzékelő

-  testo 510i 

diff erenciálnyomásmérő

-  testo 805i infra hőmérsékletmérő

-  testo Smart Case műszertáska

testo 760-2 TRMS multiméter elemekkel, 1 szett mérőkábellel, adapterrel 
K típusú hőelemhez, gyári műbizonylattal, használati utasítással

48.280,- +ÁFA

71.300,- +ÁFA27.540,- +ÁFA

21.710,- +ÁFA

64.800,- +ÁFA

9.400,- +ÁFA

96.880,- +ÁFA

19.400,- +ÁFA
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Központi légtechnikai rendszerek
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1

2 3 

4 

Okos mérőműszerek

Okos mérőműszerek

testo 625
hőmérséklet- és 
páratartalom mérő

•  Levegő hőmérséklet 
és relatív páratartalom 
méréshez

•  Harmatpont és nedves 
hőmérséklet számítás

testo 417 
szárnykerekes légsebességmérő 
szett

•  Térfogatáram mérés 
tányérszelepeknél
és szellőzőrácsoknál

•  A szett tartalma: testo 417 
légsebességmérő 
beépített 
100 mm-es 
szárnykerékkel

•  2 mérőtölcsérrel 
és további 
kiegészítőkkel

testo Smart Probes
légtechnikai szett 

•  Ideális légtechnikai rendszereken 
végzett mérésekhez

•  Légsebesség, térfogatáram, pára-
tartalom és hőmérséklet 
méréséhez

•  testo Smart Case műszertáskában

A szett tartalma:
-  testo 405i hődrótos légsebességmérő kihúzható teleszkóppal
-  testo 410i szárnykerekes légsebességmérő 
- testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő
- testo 805i infra hőmérsékletmérő
- testo Smart Case műszertáska

A szett tartalma:
-  testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő
-  testo 805i infra hőmérsékletmérő 
- testo Smart Case műszertáska

testo 440 klímatechnikai mérőműszer

•  Felhasználóbarát: átláthatóan rendezett mérőmenük 
térfogatáram, turbulenciafok, hűtési/fűtési teljesítmény 
méréséhez és penészedés felderítéséhez

•  Vezeték nélkül: a Bluetooth® szondákkal kényelmesebbek és 
egyszerűbbek a mérések, és a felszerelés szállítása, tárolása

•  Könnyedén áttekinthető: nagy grafi kus kijelző, mely egyszerre 
3 érték kijelzésére is képes

teesstoo SSmmaartt PPPrrobbees
penészjelző szett

•  Penészedés kockázatának
felderítése helyiségekben
gyorsan és egyszerűen

•  Levegő páratartalom és felületi 
hőmérséklet mérése

•  testo Smart Case műszertáskában

Rend. sz.: 0563 0003 10

Rend. sz.: 0563 4171 Rend. sz.: 0563 6251

Rend. sz.: 0563 0005 10

Rendelési javaslat:

1  testo 440 hődrótos szett: testo 440 klímatechnikai és IAQ 
mérőműszer, teleszkópos hődrótos szonda fi x kábellel, alap 
műszertáska
Rend. sz.: 0563 4400

2 Kihúzható teleszkóp légsebesség szondákhoz
   Rend. sz.: 0554 0960

3  szárnykerekes szonda (Ø 100 mm, digitális), hőmérséklet
érzékelővel, fi x kábellel Rend. sz.: 0635 9432

4  testovent 417 laminátor szett térfogatáram méréshez
Rend. sz.: 0554 4173

Rend. sz.: 0560 1410

testo 410i
szárnykerekes 
légsebességmérő

Rend. sz.: 0560 1405

testo 405i hődrótos 
légsebességmérő

•  Légsebesség és hőmérséklet
méréséhez

• Légcsatornákban végzett
   mérésekhez

•  Légsebesség és hőmérséklet 
méréséhez

• Anemosztátokhoz

Megoldások az optimális komfortérzethez

Egy műszer, számos 
feladat Mérjen térfogatáramot, 
hőmérsékletet, páratartalmat és még 
sok mást egyetlen műszerrel.

Multifunkciós

Okos mérőműszerek Okos mérőműszerek

145.480,- +ÁFA

128.300,- +ÁFA

46.300,- +ÁFA

74.200 +ÁFA

64.480,- +ÁFA125.390,- +ÁFA

51.800,- +ÁFA105.300,- +ÁFA

24.300,- +ÁFA 

29.160,- +ÁFA
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Szivárgáskeresés
és működési vizsgálat
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Okos mérőműszerek

testo Thermography App 
A testo Thermography applikáció 
okostelefonját/táblagépét második kijelzővé 
vagy távoli vezérlőegységgé változtatja. Az 
applikációval jegyzőkönyveket is készíthet és 
továbbíthat közvetlenül a helyszínről. Android 
és iOS operációs rendszerekhez.testo 868

hőkamera applikációval

• Akár 320 x 240 pixel felbontás 

• Hőmérséklet méréstartomány: -30 … +650°C,
   termikus érzékenység: 100 mK

• Beépített digitális kamera

• 31° x 23°-os objektív

• Kiemelkedő ár/érték arány

Szállítási kiszerelés: Hőkamera 
WLAN modullal, USB kábellel, 
hálózati adapterrel, Li-ion 
újratölthető akkumulátorral, 
IRSoft elemzőszoftverrel, 3 x 
testo ε-jelölővel, használati 
utasítással, gyári műbizonylattal, 
műszertáskában

•  Akár 640 x 480 pixel felbontás

• 42° x 30°-os objektív 

• Méréstartomány:

  -30 … +650°C,

• Termikus

   érzékenység: 60 mK

• Szolár mód,      
  SkálaAsszisztens és   
  ε-Asszisztens  

• Csatlakoztatható a  
  testo 770-3 és testo    
  605i műszerekkel

 

testo 871
hőkamera applikációval

• Akár 480 x 360 pixel felbontás

• Méréstartomány:
   -30 ... +650°C

• Termikus érzékeny-     
   ség: 90 mK

• 35° x 26°-os   
   objektív

• Szolár mód,
   SkálaAsszisztens
   és ε-Assisztens

• Csatlakoztatható a    
   testo 770-3 és testo  
   605i műszerekhez

testo 872
hőkamera applikációval 

testo 865 hőkamera

• Akár 320 x 240 pixel felbontás

• Méréstartomány: -20 ... +280°C

• Termikus érzékenység: 120 mK

• 31° x 23°-os
   objektív

Szállítási kiszerelés: Hőkamera USB kábellel, 
hálózati adapterrel, Li-ion újratölthető 
akkumulátorral, IRSoft elemzőszoftverrel, 
használati utasítással, gyári műbizonylattal, 
műszertáskában

Szállítási kiszerelés: hőkamera Bluetooth/
WLAN modullal, USB kábellel, hálózati 
adapterrel, Li-ion újratölthető akkumulátorral, 
IRSoft elemzőszoftverrel, 3 x testo ε-jelölővel, 
használati utasítással, gyári műbizonylattal, 
műszertáskában

Szállítási kiszerelés: hőkamera Bluetooth/
WLAN modullal, USB kábellel, hálózati 
adapterrel, Li-ion újratölthető akkumulátorral, 
IRSoft elemzőszoftverrel, 3 x testo ε-jelölővel, 
használati utasítással, gyári műbizonylattal, 
műszertáskában

Rend. sz.: 
0560 8721

Rend. sz.: 
0560 8712

Rend. sz.: 
0560 8650

Lásson többet – tudjon többet

PROMÓCIÓS AJÁNLAT
Most 90.000 Ft kedvezmény!
2019.09.01. és 2019.12.31. között

Rend. sz.: 0560 8681

Okos mérőműszerekOkos mérőműszerek

874.480,- +ÁFA 647.680,- +ÁFA 323.680,- +ÁFA 

395.680,- +ÁFA
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Hőszivattyúk
ellenőrzése
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Okos mérőműszerek

testo 557 digitális szervizcsaptelep szett
Bluetooth® modullal és 4 db töltőcsővel

•  Túlhevítés/utóhűtés számítás, vákuummérés, 
hőmérséklet-kompenzált tömörség teszt

•  Távoli felügyelet és dokumentáció az okostelefon 
applikációval

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett
okostelefonnal 
vezérelhető

•  Hőszivattyúk telepítéséhez, 
szervizeléséhez és
hibafeltárásához

•  testo Smart Case
műszertáskában

A szett tartalma:
-  2x testo 115i csipeszes 

csőhőmérséklet érzékelő
-  2x testo 549i 

nagynyomás érzékelő
-  testo Smart Case 

műszertáskaA szett tartalma:
-  testo 557 4 utas digitális szervizcsaptelep 4 db töltőcsővel
- 2 x csipeszes csőhőmérséklet érzékelő
-  Precíz külső Pirani vákuumszonda vákuumméréshez
- Műszertáska

testo 770-3 lakatfogó 
Bluetooth® modullal

•  A legjobb teljesítményű 
lakatfogónk

•  Még a szűk helyeken is megállja 
helyét

•  Okostelefonra telepíthető 
applikációval

testo 316-3 gázszivárgás kereső

•  Minden járatos hűtőközeghez

•  Még a legkisebb szivárgásokat is érzékeli

•  Egygombos működtetés

testo 316-4 hűtőközeg 
szivárgáskereső szett

•  CFC, HFC (részlegesen és 
teljesen halogénezett), H2

•  Számos tartozékkal és 
kiegészítővel

Rend. sz.: 0563 0002 10Rend. sz.: 0563 2557

Rend. sz.: 0563 3164Rend. sz.: 0563 3163

Rend. sz.: 0590 7703

Rend. sz.: 0590 7502 Rend. sz.: 0590 7450

testo 750-2
kétpólusú 
feszültségmérő

•  Minden oldalról 
látható LED 
kijelző

•  Egyedi 
üvegszálas 
technológia

•  Egypólusú 
fázistesztelés-
hez is

testo 745
feszültségvizsgáló 

•  Gyors 
ellenőrzésekhez

•  Két érzékenységi 
fokozat

Méréstechnológia
a fenntartható fűtéshez

Okos mérőműszerek

Okos mérőműszerek

84.200,- +ÁFA

81.000,- +ÁFA

152.930,- +ÁFA

21.710,- +ÁFA 9.400,- +ÁFA

129.600,- +ÁFA

67.720,- +ÁFA
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www.testo.hu

testo Smart Probes 
épületgépész szett

•  A teljes készlet hőmérséklet, páratartalom, 
légsebesség és nyomás mérésére

•  Ideális klíma- és légtechnikai rendszerek 
telepítéséhez, beüzemeléséhez, 
karbantartásához és hibafeltárásához

•  Okostelefonnal/táblagéppel és a testo Smart 
Probes applikációval vezérelhető

•  testo Smart Case műszertáskában

A szett tartalma: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 
2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 
testo 805i, testo 905i, testo HVAC műszertáska, 
elemek, gyári műbizonylat

testo 830-T2 infra 
hőmérsékletmérő

Érintésmentes felületi 
hőmérsékletméréshez.

testo 606-2 páratartalom
és anyagnedvesség mérő

Fa és más anyagok nedvességének, 
valamint a környezeti körülmények 
rögzítéséhez.

testo 174 T mini 
hőmérséklet adatgyűjtő 
szett
Praktikus segítség a hőmérséklet 
folyamatos felügyeletéhez.

testo 925 digitális 
hőmérsékletmérő

•  Különböző hőmérsékletmérési 
feladatokhoz

•  Felületi és levegőhőmérséklet, 
valamint merülő/beszúró 
mérésekhez

Vízálló merülő/beszúró érzékelő
folyadékok és félszilárd közegek 
hőmérsékletének gyors méréséhez.

Csipeszes csőhőmérséklet 
érzékelő 
Ø 15-25 mm átmérőjű 
csöveken végzett felületi 
hőmérsékletmérésekhez.

Gyors beállású felületi hőmérséklet 
érzékelő keresztszálas hőelemmel.

Robusztus levegőhőmérséklet 
érzékelő rövid beállási idővel.

testo 174 H mini 
hőmérséklet és 
páratartalom adatgyűjtő 
szett
Megbízható partner a beltéri 
klíma felügyeletében.

Rend. sz.: 0563 0002 31

Rend. sz.: 0572 0561

Rend. sz.: 0560 9250

Rend. sz.: 0602 1293

Rend. sz.: 0602 1793

Rend. sz.: 0602 4692

Rend. sz.: 0602 0393

Rend. sz.: 0572 0566

Rend. sz.: 0560 6062

Rend. sz.: 0560 8312

További műszereink
a fűtési szezon idejére
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53
Tel.:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Okos mérőműszerek

48.280,- +ÁFA

35.320,- +ÁFA 45.040,- +ÁFA

25.600,- +ÁFA

259.200;- +ÁFA

28.510,- +ÁFA

12.310,- +ÁFA

17.500,- +ÁFA

19.120,- +ÁFA

35.960,- +ÁFA


