
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

Preț promo 7.890 LEI + TVA

Preț promo 9.090 LEI + TVA

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



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

Preț promo 10.290 LEI + TVA

Preț promo 2.890 LEI + TVA




