
Snadné měření  
rychlosti proudění.

Měřte intuitivně a flexibilně v kanálech i na větracích mřížkách.  
V limitované akci s chytrou sondou zdarma k sadám testo 440.

K sadě
ZDARMA

Chytrá sonda
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Měření 
rychlosti proudění 
s testo 440  
a příslušenstvím.

Jasný přehled.
•  Vše důležité se spojilo do jednoho

praktického měřicího přístroje

•  Přehledná konfigurace a zobrazení výsledků

•  Paralelní zobrazení všech příslušných klimatických veličin

se 3 naměřenými hodnotami současně

•  Velká paměť naměřených dat vč. exportu dat přes USB

Spolehlivý.
•  Nejvyšší přesnost v každém průřezu kanálu

a ve všech rychlostních rozsazích

•  Koncept inteligentní kalibrace: je nutné kalibrovat pouze

sondy, zatímco přístroj a rukojeť zůstávají v provozu
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Select Application

• Volume flow

• Funnel measurement

Pitot tube measurement

K-factor, volume flow

Vyberte aplikaci

Objemový průtok

Měření s trychtýřem

Měření pomocí Pitotovy trubice

K-faktor, objemový průtok

Automatické rozpoznání sondy!

Na větracích mřížkách 
a v kanálech.

Intuitivní.
•  Jasně strukturovaná menu měření objemového průtoku

a měření s trychtýřem a další IAQ aplikace

•  K měření stačí několik kliknutí: např. jednoduše zadejte

geometrii kanálu a testo 440 ihned zobrazí objemový průtok

•  Také spuštění a zastavení měření Bluetooth® sondy

jednoduchým kliknutím na tlačítko

Univerzální.
•  Široká nabídka sond a užitečného příslušenství

(trychtýř, teleskop, stativ) pro všechny aplikace

•  Bezdrátové Bluetooth® sondy pro pohodlné měření

v jakékoliv situaci
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AKČNÍ 
SADA

AKČNÍ 
SADA

Zjednodušené měření objemového průtoku na stropních 

větracích mřížkách u komerčních a soukromých 

ventilačních systémů pomocí testo 440 a měřícího trychtýře.

Sady pro měření  
na větracích mřížkách

testo 440 v sadě se 100 mm vrtulkovou sondou s Bluetooth®

Obsah sady:
•  Měřicí přístroj testo 440  

pro měření klimatických veličin
•  100 mm vrtulková sonda  

s Bluetooth, vč. teplotního 
senzoru

•  Držák pro měřicí  
trychtýř testovent

• Základní kufr

Obj. číslo 0563 4403 18.630,- Kč

Měření na větracích mřížkách  
s 100mm vrtulkovou sondou

Sada trychtýřů 
s usměrňovačem 
objemového průtoku 
testovent 417  
+ sada trychtýřů

6.310,- Kč

Obsah sady:
•  Kompatibilní se 100mm 

vrtulkovou sondou  
k testo 440 či anemometrem 
testo 417

•  2 trychtýře: 
1x 20 cm oválný,  
1x 33x33 cm

•  Usměrňovač objemového 
průtoku

•  Taška pro ukládání  
sady trychtýřů

Obj. číslo 0554 4173

Měření objemového průtoku u velkých stropních vyústek

testo 420 pro měření objemového průtoku

Aplikace 
testo Smart 
App s dalšími 
funkcemi 
zdarma  
ke stažení

•  Přesné měření objemového průtoku, teploty a relativní vlhkosti

•  Vysoká přesnost měření díky usměrňovači objemového průtoku

•  Nízká hmotnost pouze 2,9 kg

•  Rychlá instalace, snadná obsluha a možnost vytvoření protokolu  

přímo na místě prostřednictvím aplikace

•  Velikost nástavce v sadě 61 x 61 cm

Obj. číslo 0563 4200
49.990,- Kč
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Automatický výpočet objemového průtoku v kanálech 

jednoduchým zadáním parametrů kanálu a měřením 

rychlosti proudění.

Sady pro měření  
v kanálech

13.140,- Kč

Sada s 16mm vrtulkou pro  
měření objemového průtoku v kanálu

14.590,- Kč

15.020,- Kč13.370,- Kč

Digitální sonda se žhaveným drátkem  
Ø 7.5 mm včetně teplotního senzoru  
a pevného kabelu

Digitální sonda se žhavenou kuličkou  
Ø 3 mm včetně teplotního senzoru 
a pevného kabelu

•  Integrované měření teploty a kompenzace 
absolutního tlaku pro přesné výsledky 
měření

•  Průměr hlavice sondy 7,5 mm - ideální pro 
ventilační kanály s malými revizními otvory

•  Měřicí rozsah 0 až +20 m/s

•  Měření nesměrového nedefinovaného  
proudění vzduchu

•  Integrované měření teploty a kompenzace 
absolutního tlaku pro přesné výsledky měření

•  Měřicí rozsah 0 až +10 m/s

Obj. číslo 0635 1026 Obj. číslo 0635 1051

Další sondy rychlosti proudění

Pracujte flexibilně v kanálech  
se sondou se žhaveným drátkem

Obsah sady:
•  Měřicí přístroj testo 440  

pro měření klimatických 
veličin

•  Sonda se žhaveným drátkem  
Ø 9 mm s pevným kabelem  
vč. teplotního senzoru 
a teleskopu (možnost  
vysunutí do 0,85 m)

• Základní kufr

testo 440 sada se  
žhaveným drátkem

Obj. číslo 0563 4400

testo 440  
sada s vrtulkou 16 mm

Obj. číslo 0563 4401

Obsah sady:
•  Měřicí přístroj testo 440  

pro měření klimatických  
veličin

•  Vrtulková sonda Ø 16 mm  
s pevným kabelem  
a s integrovaným  
teleskopem (do 0,85 m)

•  Základní kufr
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24.900,- Kč 26.300,- Kč

Správné a efektivní nastavení ventilačních a klimatizačních zařízení u vyústek a v kanálech.

Kombinované sady pro flexibilní měření rychlosti proudění

Pracujte flexibilně v kanálech a na 
větracích mřížkách s vrtulkovou sondou 
a sondou se žhaveným drátkem

Obj. číslo 0563 4406 Obj. číslo 0563 4407

testo 440 výhodná kombinovaná 
sada 1 pro měření proudění  
s Bluetooth®

testo 440 výhodná kombinovaná 
sada 2 pro měření proudění  
s Bluetooth®

Měřte flexibilně v kanálech a na větracích  
mřížkách se 2 vrtulkovými sondami

•  Vestavěný senzor  
diferenčního tlaku

•  Pro měření objemového 
průtoku a měření Pitotovou 
trubicí s použitím diferenčního 
tlaku a K faktoru na filtrech 
a ventilátorech

testo 440 delta P výhodná 
kombinovaná sada 1

Obj. číslo 0563 4409

testo 440 delta P výhodná 
kombinovaná sada 2 

Obj. číslo 0563 4410

testo 440 dP se senzorem 
diferenčního tlaku pro měření Pitotovou 
trubicí a pro monitorování filtrů

39.500,- Kč

42.400,- Kč



Sady pro měření  
kvality vzduchu v místnosti  
a pohody prostředí.

Další příslušenství

testo 440 výhodná sada CO₂  
s Bluetooth®

Pro dlouhodobá měření a paralelní 
měření koncentrace CO₂, vlhkosti  
a teploty vzduchu ve vnitřních 
prostorech.

20.400,- Kč

Sada pro snadné měření parametrů kvality vzduchu 
ve vnitřních prostorech

Obj. číslo 0563 4405

43.800,- KčObj. číslo 0563 4408

testo 440 výhodná kombinovaná 
sada pro měření pohody prostředí  
s Bluetooth®

Pro dlouhodobá měření a paralelní 
měření koncentrace CO₂, vlhkosti 
a teploty vzduchu ve vnitřních 
prostorech. Se sondou pro měření 
intenzity turbulence.

11.720,- KčObj. číslo 0554 1591

Stativ pro měření pohody prostředí 
s normalizovaným umístěním sond 
(včetně tašky).

5.650,- KčObj. číslo 0516 4900

Servisní kufr pro měření objemového průtoku 
(520 x 130 x 400 mm)

Robustní kufr pro přístroj pro měření 
klimatických veličin testo 440, testo 440 dP 
a příslušné sondy.



Ke každé sadě testo 440
si můžete z portfólia chytrých sond *

vybrat jeden přístroj ZDARMA.

K sadě
ZDARMA

Chytrá sonda

Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344 akreditovaná ČIA 

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, 

vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu. K 2344

Tato akce probíhá
od 21.6.2021 do 30.9.2021
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* kromě přístroje testo 552i


