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Pentru ca are intergrat intr-un aparat toate instrumentele neccesare determinarii parametrilor HVAC.

Sondete interschimbabile fara fir, toate aplicatiile de tederminare a debitului de aer intr-un singur instrument (tub pitot, K-

Masurari de viteze (debite de aer), temperatura, umiditate, presiune...etc.

Pentru  testo 440: dimensiunile scazute, fiabilitatea; pentru sonde: interchimbarea rapida a diferitelor sonde si precizia 

Avand toate instrumentele de masura HVAC intr-unul singur.

În opinia dumneavoastră care sunt avantajele și/sau dezavantajele ale testo 440 și sondei în comparație cu instrumentele 
competitorilor noștri?

Care funcții sau proprietăți ale produsului testo 440 le considerați deosebit de utile?

Cum vă ușurează munca de zi cu zi?

Ce meniuri de aplicații pentru testo 440 utilizați cel mai des?

În opinia dvs., care sunt punctele forte ale instrumentului de măsură testo 440 și a sondelor testate?

Privind înapoi - cum a fost raportul așteptărilor/realitate cu privire la testo 440? Produsul îndeplinește ceea ce v-ați 
așteptat?

Dimensiunile scazute (cateodata vroiam sa-l inchid din lateral ca pe smartphone, obisnuinta), sumedenia de aplicatii.

Da, deja am facut-o, alte 2 companii o vor cauta/comanda.

Sincer sa fiu, nu ma asteptam sa gasesc atat de multe lucrururi (aplicatii) intr-un singur aparat. Dar, BRAVO Testo!!!

Ați recomanda acest produs unui coleg/unei alte companii?

Informații companie
CLIMA INSTAL SYSTEMS

service.climainstal@gmail.com www.clima-instal.ro

De ce este instrumentul de măsură testo 440 potrivit pentru aplicația dumneavoastră?

Informații despre testarea instrumentului testo 440

De a testa noul produs inovativ TESTO si de avea cat mai multe instrumente de masura intr-unul singur (TESTO 440).

Care au fost motivele decizionale pentru participarea la testul produsului pentru testo 440?

În ce măsură sunt sarcinile pentru care ați utilizați produsul, importante pentru succesul companiei?

Da, am fost familiarizat, peste 90 din sculele de masura HVAC sunt TESTO. Relatia a fost/este foarte buna, excelenta as 

Atunci cand execut lucrari de commisioning HVAC, sunt cele mai importante, fara acestea nu pot face lucrarea.

Ați fost familiarizat cu compania Testo înainte de a participa la testarea produsului pentru testo 440? Dacă da, care  fost 
relația de până acum?
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