
... ısıtma sistemleri ve ısı pompaları söz konusu olduğunda: 
Yeni testo 300 İLERİ SEVİYE ve testo 316 olağanüstü verimlilik sunar.

ALTERNATİFSİZ 

YENİ
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Hızlı, basit ve akıllı 
ölçümler için alternatifsiz:
testo 300 İLERİ SEVİYE 
ve testo 316 serisi

Basit tutabilecekken neden ölçümleri karmaşık hale 
getirelim?
Günlük çalışma rutini giderek daha zorlu hale geliyor. Süreçler 
daha karmaşık hale gelirken zaman daralıyor. Ancak öte yan-
dan bazı şeyler ne yazık ki değişmiyor: Cihazın çalıştırılması 
ve dokümantasyonu hem zahmetli hem de zaman 
alıcı. Ama böyle olmak zorunda değil! 

Testo’da işinizi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü 
görevler daha karmaşık hale geldiğinde, ölçüm 
teknolojisi ihtiyaçları daha basit hale getirilecek. 
Yeni cihazlarımız olağanüstü verimlilik sunarak 
rahatlamanızı ve önemli şeylere konsantre olmanızı 
sağlar.

DÜNYADA İLK: 
gaz ve soğutucu akışkan 

için, sensör değişimi 
gerektirmeyen 

ilk 2’si 1 arada 
sensör

Kablosuz Akıllı Problar 
aracılığıyla aynı anda 

4 parametreye 
kadar ölçüm

testo 
Smart App ile her 
şeyin zirvesinde 

kalın
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Ek zaman kazandıran özellikler: 
•   Çok yönlü problar ve hızlı prob değişiklikleri

•  Ölçüm raporu cihazın kendisinde imzalanabilir

• Cihazı yerine sabitlemek için manyetik tutucu

• Bir tuşa dokunarak bekleme modunda anında  
   ölçüm yapmaya hazır

€€

testo Smart App ile 

İKİNCİ EKRAN 
FONKSİYONU

ve kolay
dokümantasyon

BLUETOOTH®  

KONEKTÖR*:
Kablosuz Akıllı Problar 
aracılığıyla eş zamanlı

4 ölçüm

Sağlam işçilik

QR kod 
tarayıcı

AKILLI-DOKUNMATİK 
EKRAN:

sezgisel ve duyarlı

Baca gazı
ölçümleri için,  
alternatifsiz:
testo 300 İLERİ SEVİYE

Rekor sürede kablosuz eş zamanlı ölçümler
Basınç ve sıcaklık gibi dört ek parametreye kadar verimli, 
kablosuz ölçüm. Pratik bir ikinci ekrana ve sezgisel 
kullanıma sahip – gerçekten daha kolay olamazdı. 

Sahada basit, sezgisel dokümantasyon gerçekleştirerek 
ve testo Smart App aracılığıyla ölçüm verilerini e-posta ile 
göndererek zamandan tasarruf edin. QR kodu aracılığıyla 
kurum içi yazılımınıza kolay veri entegrasyonunun 
avantajlarını keşfedin – daha az iletim hatası, daha az evrak 
işi, daha az stres.

* ÖNCEKI TESTO 300 CIHAZINIZLA UYUMLU
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Ek zaman kazandıran özellikler: 
•   Sensör kendi kendine test ve otomatik sıfırlama

•   ppm- / %LEL- / g/a ekran ve dokümantasyon için testo 
Smart App’e bağlantı

•   Uzman fonksiyonlar: Olağanüstü hassas kaçak tespiti 
için hassas mod, en yaygın gaz türlerinin otomatik 
olarak tanımlanması

Çok renkli 
LED GÖSTERGE 
yeşil | sarı | kırmızı

ÇOK RENKLİ 
EKRAN

Sensör değişimi 
gerektirmeyen

2’si 1 arada kaçak 
dedektörü

DÜNYADA 

İLK

Görsel ve sesli 
alarm

Kaçak tespiti için, 
alternatifsiz:
yeni testo 316 serisi

Gazlar ve soğutucu akışkanlar için 
dünyanın ilk 2’si 1 arada sensörüyle 
Yeni kaçak dedektör serisi, küçük sistemlerden 
endüstriyel tesislere kadar tüm gereksinimleri ve 
uygulama alanlarını kapsar. Oyunun kurallarını 
değiştiren bir özellik içerirler: 
testo 316-2-EX’teki yenilikçi 2’si 1 arada 
sensörümüz hem yakıt gazlarını hem de soğutucu 
akışkanları algılayarak işinizi daha da verimli hale 
getirir. 

Yeni 316 serisindeki tüm cihazlar, sensör 
kafasındaki açık göstergeler ve alarmlar ile çok 
renkli LED’ler sayesinde kaçakları tespit etmenize 
yardımcı olacaktır.

€€
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Cihazlar söz konusu 
olduğunda, alternatifsiz: 
verimli yardımcılarımız ve 
zaman kazandırıcılarımız
Yüksek hassasiyetli termal kameramız, radyatörleri 
ve yerden ısıtma sistemlerini kaçaklara karşı 
güvenilir bir şekilde kontrol eder. Dijital manifoldlar 
ve teraziler, ısı pompalarının bakımında size 
yardımcı olur. 

Dijital manifoldlar testo 550s ve 
testo 557s: hızlı ve yüksek hassasiyet
•   Isı pompalarını kurulumu ve servisi

• Basit, kağıtsız dokümantasyon

Termal kamera testo 868: 
rakipsiz kaçak tespiti 
•   Düzgün çalışmasını sağlamak ve kaçakları tespit 

etmek için radyatörleri, yerden ısıtmayı, boruları ve 
hatları kontrol eder

•  En iyi görüntü kalitesi, yüksek termal duyarlılık, 
ücretsiz analiz yazılımı

testo 560i dijital gaz terazisi: akıllı 
valfe sahip ilk cihaz 
•   Soğutma sistemlerinde ve ısı pompalarında dolum 

yapmayı kolaylaştırır  

•   Hedef değere göre otomatik, yüksek hassasiyetli 
dolum
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Rakipsiz yüksek hassasiyetli termografi için: 
Termal kamera testo 868 

Radyatörleri, yerden ısıtmayı, boruları ve kanalları yüksek 
hassasiyetle kaçaklara karşı kontrol eder.

Hızlı, eş zamanlı ölçümler için:
testo Akıllı Problar

Gidiş/dönüş sıcaklığı, yanma havası sıcaklığı 
ve gaz akışı/statik basıncı (fark basınç) hiç 
olmadığı kadar mobil ve kolay hale getirin.

Akıllı uygulamalar 
söz konusu 
olduğunda, alternatifsiz: 
tüm uygulamalar için tek App
Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı: testo Smart App tüm 
aktivitelerin odak noktasıdır. Tüm ısıtma uygulamaları bir 
akıllı telefon veya tablet kullanılarak kolayca yönetilebilir.

Testo ile her şey kontrolünüz altında ve rahat bir şekilde 
parmaklarınızın ucunda – hepsi tek bir yerden. Tüm 
uygulamalar için akıllı bağlantıdan ve benzersiz hepsi 
bir arada çözümden yararlanın. Ölçüm ve belgelemeyi 
yeniden daha kolay ve hızlı hale getirin.

Devrim yaratan kaçak tespiti: 
Yeni testo 316 serisi 

Gaz ve soğutucu akışkan için dünyanın ilk 2’si 1 arada sensörüyle 
profesyonel, hızlı kaçak tespiti için ürün ailesi.

Baca gazı ölçümünü kolaylaştırmak: 
testo 300 İLERİ SEVİYE 

Kablosuz Akıllı Problar aracılığıyla aynı anda 4 
parametreye kadar ölçüm yapar.

Verimli ısı pompası bakımı için: 
Manifoldlar ve teraziler

Devreye alma ve düzenlemeden bakım ve servise kadar her konuda bilgi sahibi 
olun.

316i 316-1 316-1-EX 316-2-EX

550s 557s 550i 560i

510i 915i115i

YENİ

YENİ
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  testo 316 aksesuarlar Sipariş no.

Çanta 0590 0018

Birbiri ile değiştirilebilir (testo 316-2-EX) 0393 3164

testo 316i

testo 316-1-EX

testo 316-1

testo 316-2-EX

Esnek problu testo 
316i gaz kaçak 
dedektörü, pil dahil

Patlama korumalı (ATEX) 
testo 316-1-EX gaz 
kaçak dedektörü, 
çanta ve şarj cihazı 
dahil

testo 316-1 esnek problu gaz 
kaçak dedektörü, 
çanta ve pil dahil

testo 316-2-EX patlama 
korumalı (ATEX) çok 
amaçlı gaz kaçak 
dedektörü, çanta ve 
şarj cihazı dahil

Sipariş no. 0560 3161

Sipariş no. 0560 3163 

Sipariş no. 0560 3162 Sipariş no. 0563 3240 71

Sipariş no. 0560 3164

Metan / CH₄
Propan / C₃H₈
Hidrojen / H₂

Bütan / C4H10

İzleme gazı (H₂) (testo 316-2-EX)

Soğutucu akışkan: (testo 316-2-EX):Tespit edilebilir gazlar:
R1234yf

R134A

R404A

R407C

R410A

R41234ze

R290

R417A

R513A

R32

R449A

R22

Profi-Set
Boru sistemlerini test etmek için 
profesyonellerin ihtiyaç duyduğu 
her şey: besleme üniteli sistem 
kasası ve diğer aksesuarlar 
dahil testo 324 sızdırmazlık 
ölçüm cihazına ek olarak, testo 
316-1 gaz kaçağı dedektörü ile 
birlikte sahada ölçüm verileri 
dokümantasyonu için bir kızılötesi 
yazıcıya sahip olursunuz.

testo 300 setleri

testo 300 setler

Sipariş no.

testo 300 
Set 1 yazıcılı

0564 3002 71

Cihaz, adaptör dahil O₂, CO, 4,000 ppm, 

Prob, 10 yedek filtre dahi Kompakt baca gazı 
probu (180 mm, Ø 6 mm)

Yazıcı, yedek kağıt dahil

testo EasyHeat PC yazılımı

Cihaz çantası

Akıllı Problar uyumlu

Smart App‘e bağlantı

testo 300 Uzun ömürlü setler

Sipariş no.

testo 300 
Uzun ömürlü set, 
yazıcılı 

0564 3004 71

testo 300 
Uzun ömürlü set, 
yazıcılı

0564 3004 81

Cihaz, adaptör dahil O₂, CO, 4,000 ppm, 
NO sensör sonradan 
takılabilir

O₂, CO, 15,000 ppm, 
NO sensör sonradan 
takılabilir

Prob, 10 yedek filtre dahi Kompakt baca gazı 
probu (180 mm, Ø 6 mm)

Kompakt baca gazı probu
(180 mm, Ø 6 mm)

Yazıcı, yedek kağıt dahil

testo EasyHeat PC yazılımı

Cihaz çantası

Akıllı Problar uyumlu

Smart App‘e bağlantı

Çizim, orijinalden farklı olabilir

Çizim, orijinalden farklı olabilir
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Akıllı uygulamalar söz konusu olduğunda, 
alternatifsiz: Tüm uygulamalar için tek App

Testo dijital manifoldlar ve gaz terazisi

testo 560i Dijital gaz terazisi 
seti  
akıllı valf + çanta ile

Sipariş No. 0564 2560

Dolum hortumlu akıllı vakum seti
Kablosuz vakum ve sıcaklık probları ve dört dolum 
hortumu ile akıllı dijital manifold; çanta, kalibrasyon 
protokolü ve piller dahil

Sipariş No. 0564 5572

Dolum hortumlu akıllı set
Kablosuz sıcaklık probları ve üç dolum hortumu ile 
akıllı dijital manifold; çanta, kalibrasyon protokolü ve 
piller dahil

Sipariş No. 0564 5503

Profesyonel  
Testo termal kamera.

testo 868 termal kamera

Radyatörleri ve yerden ısıtmayı kontrol etmek, kaçakları tespit 
etmek ve lokalizasyon ve fonksiyon testleri veya borular ve 
hatlar için ideal.

•  160 x 120 piksel IR çözünürlüğü ile görüntü kalitesi 
(testo SuperResolution teknolojisi ile 320 × 240 piksel)

•  0.10 °C termal duyarlılık

•  Rapor oluşturma için ücretsiz analiz yazılımı ve App

testo 865 termal kamera testo 872 termal kameratesto 871 termal kamera

Sipariş no. 0560 8650 Sipariş no. 0560 8721Sipariş no. 0560 8712

•  160 x 120 piksel IR çözünürlüğü 
sayesinde görüntü kalitesi (320 x 240, 
testo SuperResolution ile)

•  0.12 °C termal duyarlılık
•  Sıcak ve soğuk noktaların otomatik tespiti

•  320 x 240 piksel IR çözünürlüğü 
sayesinde görüntü kalitesi 
(testo SuperResolution ile 640 x 480)

•  0.06 °C termal duyarlılık
•  Entegre lazer işaretleyici – aynı zamanda 

termal görüntüde ölçüm noktası olarak 
tam olarak görünür

•  240 x 180 piksel IR çözünürlüğü 
sayesinde görüntü kalitesi 
(testo SuperResolution ile 480 x 360)

•  0.09 °C termal duyarlılık
•  Sıcaklık ve nem için Bluetooth probu ile 

kablosuz bağlantı mümkündür

Sipariş no. 0560 8681

testo Termografi App

testo Termografi App ile akıllı telefonunuz/tabletiniz termal kameranız için ikinci bir ekran ve bir 
uzaktan kumanda haline gelir. Buna ek olarak, sahada kompakt raporlar oluşturmak ve göndermek 
ve bunları çevrimiçi olarak kaydetmek için App’i kullanabilirsiniz. Android veya iOS için ücretsiz.

Daha hızlı, daha kolay, daha akıllı: testo 
Smart App tüm aktivitelerin odak noktasıdır. 
Tüm soğutma, iklimlendirme, ısıtma ve 
havalandırma uygulamaları bir akıllı telefon 
veya tablet kullanılarak rahatlıkla yönetilebi-

lir. Testo ile her şey kontrolünüz altında ve rahat bir şekilde 
parmaklarınızın ucunda – hepsi tek bir yerden. Tüm uygu-
lamalar için akıllı bağlantıdan ve benzersiz hepsi bir arada 
çözümden yararlanın. Ölçüm ve belgelemeyi yeniden daha 
kolay ve hızlı hale getirin.

testo Smart App  
ücretsiz indirin

ŞİMDİ İndir

testo 560i terazi, omuz çantası ve piller dahil Sipariş No.0564 1560



Sorularınızın cevapları bizde

Belirli ölçüm işlerinde yardıma 

ihtiyacınız varsa veya 

uygulamanız için hangi ölçüm 

cihazının en uygun olduğu 

konusunda size tavsiyede 

bulunmamızı isterseniz: 

Uzmanlarımız sizin için burada.

Servis

Her zaman harekete hazır 

olmanız için, tüm Testo baca 

gazı ölçüm cihazlarına teknik 

servis hizmeti sunuyoruz.

Kalibrasyon: Daha fazla 

hassasiyet, daha fazla 

güvenlik

Akredite laboratuvarlarımızda 

ölçüm teknolojinizin hassas ve 

standartlara uygun çalışmasını 

sağlıyoruz.

www.testo.com.tr
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Hizmet söz konusu 
olduğunda, alternatifsiz: 
Testo ile, güvenlik konusunda 
asla endişelenmenize gerek 
kalmayacak.

Detaylı bilgi

http://www.testo.com/heating
http://www.testo.com

