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A multiferramenta perfeita 
para profissionais de 
ventilação.
Desmonte e comece a medir. Os melhores conjuntos do testo 440 para 
medição do caudal e da qualidade do ar, agora ao melhor preço. 

Promoção por tempo limitado!

PROMOÇÃO
VENTILAÇÃO



A multiferramenta perfeita para profissionais de ventilação.

 

Medição da qualidade do ar interior

Sonda de CO₂ com cabo

0632 1552  

0563 4405

Conjunto de CO₂ testo 440 com Bluetooth®

  Instrumento de medição da 
qualidade e velocidade do ar 
testo 440

 Sonda de CO₂ (digital) com   
 Bluetooth® que inclui sensor  
 de temperatura e humidade

 Estojo básico para testo 440 e  
 1 sonda

 Sonda de CO₂ (digital) com   
 cabo, inclui sensor de temperatura  
 e humidade
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260€

469€

645€

0560 4401

Deseja ajustar os sistemas de ar condicionado e ventilação, veri-
ficar a velocidade do ar em condutas e grelhas de ventilação, mon-
itorizar a qualidade do ar ou medir o nível de conforto?

Não importa o que pretende medir: o testo 440 é a sua ferramenta 
multiusos para medir todos os parâmetros relacionados com a 
qualidade do ar. Com ele, está perfeitamente equipado para cada 
tarefa de medição.

Descubra agora a versatilidade do testo 440 nos seus con-
juntos práticos e beneficie da melhor relação preço/de-
sempenho do mercado.

Os conjuntos testo 440: 
concebidos para o seu 
trabalho diário.



 Sonda de temperatura e humidade
com cabo

0636 9732

 Sonda de temperatura   
 e humidade (digital) com   
 cabo

150€

Conjunto de humidade testo 440 com 
Bluetooth®

  Instrumento de medição da qualidade 
e velocidade do ar testo 440

  Sonda de humidade e temperatura 
(digital) com Bluetooth®

  Estojo básico para testo 440 e 1 
sonda

0563 4404

372€

Medição em saída de ar

0563 4403

590€

  Instrumento de medição da qualidade 
e velocidade do ar testo 440
  Sonda de molinete de 100 mm 
com Bluetooth, inclui sensor de 
temperatura
  AApoio para cone de medição 
testovent
  Estojo básico para testo 440  e 1 
sonda

Conjunto de molinete 100 mm testo 440
com Bluetooth®
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Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, c/ B, n.º 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Siga-nos em:

www.testo.com
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Oferta válida através da Testo e do seu distribuidor habitual. Data de validade da campanha de 01-05-2022 até 31-08-2022, exceto erros e omissões. IVA e custos 
de envio não incluídos. * Unidades de oferta de tablet Samsung TAB 8 sujeitas a disponibilidade. Caso contrário, deve ser oferecido um modelo equivalente com 
um desempenho tão semelhante quanto possível. 

Balómetro testo 420

0563 4200

2315€

Balómetro com 
estabilizador de 
caudal

SAMSUNG
GALAXY TAB A8
COMO OFERTA*
na compra de um
balómetro testo 420

Especificações técnicas: 32 GB eMMC, Cinza-Escuro, 
Wi-Fi, 10.5” WUXGA, 3 GB RAM, Unisoc T618, Android 11
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 Balómetro com um peso inferior   
 a 2,9 kg

 Concebido para medir em saídas
 de ar de grande dimensão    
 

 Mede simultaneamente o caudal   
 volumétrico, a temperatura e a   
 humidade relativa

 Estabilizador de caudal integrado

 Possibilidade de utilizar um    
 smartphone / tablet como segundo   
 ecrã através da testo Smart App

 Tripé para medições até uma altura
 de teto de 4 m (opcional)

 Possibilidade de desmontar o   
 manómetro de pressão diferencial
 de grande resolução e exatidão


