
Získajte 1 rok 
záruky navyše!
Stačí sa zaregistrovať 
na www.testo.com

S novým analyzátorom spalín testo 300, atraktivne zostavy 
na meranie spalín a ďalšie profesionálne meracie prístroje 

Skutočne inteligentné 
meracie technológie 
pre vykurovaciu senzónu
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Meracia technika pre vykurovanie od firmy Testo

Majte všetky merané hodnoty na očiach 
Všetky systémové parametre môžete vidieť 

priamo na 5˝ HD displeji.

Úplne bez obáv
Testo 300 disponuje technológiou senzorov so 

životnosťou až 6 rokov, meria hodnoty CO až do 
30,000 ppm a jeho budúcnosť je zabezpečená 

vďaka prípravenej zásuvke na NO senzor.

Ovládanie pomocou smart-touch
Šikovný dotykový displej reaguje okamžite bez 

akejkoľvek odozvy. To umožňuje intuitívne 
ovládanie - rovnako jednoduché, ako na vašom 

smartfóne

Získajte výsledky rýchlejšie
Jasne štruktúrovaná ponuka pre všetky 

príslušné merania, ktorá je uložená v meracom 
zariadení, vás efektívne prevedie aplikáciou.

Odosielanie hlásení cez email
Testo 300 umožňuje pohodlné vytváranie 

dokumentácie priamo na mieste merania. Funkcia 
diktovania Vám pomôže pri písaní. 

Môžete zasielať správy do kancelárie alebo 
priamo zákazníkom prostredníctvom WLAN.

Pripravené na okamžité použitie
Už žiadna čakacia doba. V pohotovostnom 

režime je testo 300 pripravené merať okamžite 
po stlačení tlačidla.

Skutočne inteligentný: 
Nový analyzátor spalin testo 300
Vykonávanie spoľahlivo presných meraní nestačí. Moderný analyzátor 
spalín pre vás urobí všetko čo najjednoduchšie pred a po meraní, ale 
tiež aj v jeho samotnom priebehu. Užívateľský prívetivý analyzátor 
spalnín testo 300 bol vyvinutý s jasným cieľom.
So skúsenosťami s meracou technológiou nie je iba ovocím desaťročí. 
So šikovným dotykovým ovládaním, robustnou konštrukciou a 
odosielaním hlásení cez email sa rýchlo stáva testo 300 
nenahraditeľným spoločníkom pre všetky úlohy merania zahŕňajúce 
vykurovania.

SmartTouch
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Zákazníci / meracie body

Integrovaný adresár s podrobnosťami o 
príslušných vykurovacích systémoch 
(napr .: výrobca, typ systému, názov 
systému, sériové číslo, palivo, atď.).

Profesionálna dokumentácia

Vytvárajte priamo na mieste meracie 
protokoly so všetkými informáciami o 
nameraných hodnotách, o zákazníkoch, o 
vykurovacích systémoch, pridávajte k 
protokolom komentáre, podpisy zákazníkov 
a protokol odošlite. Môžete si tiež uložiť aj 
logo vašej firmy. Všetky hlásenia so 
všetkými dôležitými informáciami sú vo 
formáte PDF uložené v zariadení, aby ich 
bolo možné kedykoľvek použiť.

Intuitívna ponuka meraní
V zariadení testo 300 je uložená jasne 
štruktúrovaná a prehľadná ponuka pre všetky 
aplikácie zahŕňajuce vykurovacie systémy. 
To Vám umožní robiť vašu prácu ešte 
efektívnejšie.
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Meracia technika pre vykurovanie od firmy Testo

Porovnanie analyzátorov spalín

Longlife senzory
Špičkové senzory s prevádzkovou životnosťou až 6 rokov pri intenzívnom použití (niekoľkokrát denne).

Ušetria minimálne jednu výmenu senzoru v priebehu bežnej pracovnej životnosti. ** Vyžaduje voliteľné príslušenstvo.

testo 310 testo 300 testo 300 Longlife testo 300 Longlife 
(30,000 ppm CO) testo 330i

Palivá Olej, plyn Olej, plyn, tuhé palivá Olej, plyn, tuhé palivá Olej, plyn, tuhé palivá Olej, plyn, tuhé palivá

Sloty pre senzory O₂, CO O₂, CO
O₂, CO,

NO - dodatočne 
inštalovateľný 

O₂, CO H₂ - s 
kompenzaciou, 
NO - dodatočne 
inštalovateľný

O₂, CO H₂ - s 
kompenzaciou, 
NO - dodatočne 
inštalovateľný

Meracie rozsahy CO: 0 až 4000 ppm
CO: 0 až 4000 ppm 

COH₂-s kompenzáciou: 
0 až 8000 ppm

CO: 0 až 4000 ppm 
COH₂-s kompenzáciou: 

0 až 8000 ppm

COH₂-s kompenzáciou 
0 až 30000 ppm
(vďaka riedeniu 
vzduchom)

CO: 0 až 15000 ppm 
COH₂-s kompenzáciou: 
0 až 30000 ppm (vďaka 

riedeniu vzduchom)

Senzory s dlhou 
životnosťou (Longlife) 
až 6 rokov

– –

Meranie
spalinových strát

Meranie 
komínového ťahu

Jemný tlak – –

Meranie 4 Pa – – – –

Meranie diferenčného 
tlaku / tlaku plynu

Diagnostika chýb a 
senzorov

–

Nulovanie bez nutnosti 
odpojenia sond

– – –

PDF hlásenie –

Funkcia podpisu – –

Záruka 
(prístroj, sonda,  
O₂ a CO sondy)

2 roky 2 roky 4 roky 4 roky 4 roky

Záruka na základe 
registrácie produktu – 3 roky 5 let 5 let 5 let

Displej
2-riadkový 

podsvietený displej
5“ HD dotykový displej 

(1280 x 720 bodov)
5“ HD dotykový displej 

(1280 x 720 bodov)
5“ HD dotykový displej 

(1280 x 720 bodov) Smartphone/tablet

Pamäť – 1 milión protokolov 1 milión protokolov 1 milión protokolov 500 000 protokolov

PC softvér – testo EasyHeat 
softvér

testo EasyHeat 
softvér

testo EasyHeat 
softvér –

Ovládanie prístroja tlačídlové ovládanie
inteligentný - dotykový 

displej
inteligentný - dotykový 

displej
inteligentný - dotykový 

displej
Ovládanie v aplikácií 

cez smartphone/tablet
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Vhodné zostavy
testo 300 
Zostava 1 
• Prístroj, včítane napájacieho zdroja
• Rozsah měerania: O₂, CO do 4000 ppm
•  Kompaktná plynová sonda

(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 náhradných filtrov
• Tlačiareň, včítane náhradného
papiera ( pre obj. číslo 0564 3002 71)

• EasyHeat PC softvér
• Taška na prístroj
• záruka 2 roky

testo 300 Longlife 
Zostava 1 
• Prístroj, včítane napájacieho zdroja
• Rozsah merania: O₂, CO do
4000 ppm, senzor NO - možno 
namontovať dodatočne 

•  Kompaktná plynová sonda
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 náhradných filtrov
•  Tlačiareň,  včítane náhradného 

papier a ( pre obj. číslo 0564 3004 71)

• EasyHeat PC softvér
• Kufr na prístroj
• záruka 4 roky

testo 310 zostava
•  testo 310 analyzátor spalín,

včítane aku batérie a
kalibračného protokolu na meranie O2,
CO, hPa a °C

• Rozsah merania: 0 až 4000 ppm
• Sonda spalín s kužeľom (180 mm, Ø 6 mm)
• Silikóová hadica na meranie tlaku,
filter nečistôt

• 5 filtrov nečistôt
• Bez tlačiarne 2 rolky termopapiera do 

tlačiarne pre zostavu 0563 
3110

•  Kufor na prístroj

testo 330i základná zostava 
•  testo 330i analyzátor spalin s

O2 a CO( H2 )-kompenzáciou a Bluetooth
• Napájací zdroj (obj. číslo 0554 1096)
• Sonda spalín (dĺžka 180 mm, Ø

8 mm; obj. číslo 0600 9780)

• Profesionálny kufor na
prístroj (obj. číslo 0516 3302)

testo 300 Longlife 
Zostava  2 
• Prístroj, včítane napájacieho zdroja
• Rozsah merania: O₂, CO H₂ do
30000 ppm, senzor NO - možno 
namontovať dodatočne 

•  Modulárna plynová sonda
(180 mm, Ø 8 mm)

• 10 náhradných filtrov
• Tlačiareň, včítane náhradného papiera  

(pre obj. číslo 0564 3004 89)

• EasyHeat PC softvér
• Kufor na prístroj
• záruka 4 roky

Bez tlačiarne

Obj. číslo 
0564 3002 70

Bez tlačiarne

Obj. číslo 
0564 3004 70

Obj. číslo 
0563 3100

Bez tlačiarne

Obj. číslo 
0564 3004 82

S tlačiarňou

Obj. číslo 
0564 3002 71

S tlačiarňou

Obj. číslo 
0564 3004 71

S tlačiarňou

Obj. číslo 
0563 3110

S tlačiarňou

Obj. číslo 
0564 3004 89

Obj. číslo 0563 3000 xx

Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť od skutočnosti

Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť od skutočnosti

1000,0€ bez DPH 

1370,0 € bez DPH 

520,0 €  bez DPH

1740,0 €  bez  DPH

1260,0 €  bez DPH

1630,0 € bez DPH 

656,0  €  bez DPH

2000,0 € bez DPH 

1532,0 € bez DPH 
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Meracia technika na vykurovanie od firmy Testo

testo 324 Zostava 
na plynové a vodné rozvody 

• testo 324 s aku batériou,
kalibračným protokolom, 
napájecím zdrojom a Bluetooth

• Včítane systémového kufra
s plniacim vakom plynu

• Manuálna pumpa

•  Adaptér prípojka na meranie
plynových kotlov

• Rozdeľovač - Y, vysokotlaková
sonda, vysokotlakové pripojenie

• Kužeľová zátka ½" + ¾"
• Vysokotlaková stupňovitá zátka

⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼"

• Softvér testo EasyHeat PC

testo 324 prístroj na meranie tlaku 
a množstva úniku

testo 324:
Majster v meraní tlaku vody a plynu
• Testovaný podľa  DVGW-G-5952
• Minimálna náročnosť inštalácie a jednoduchá obsluha
• Automatické vytvorenie tlaku až do 300 mbar
• Väčšia spoľahlivosť s menším úsilím vďaka plynovému

vaku na tlakové skúšky inertným plynom ( napr. aj ZP).

• Skúšky plynovodov podľa TRGI 2008 G-600 a DVGW
G-5952 (skúšky pevnosti, tesnosti a provádzkovej
schopnosti)

• Skúšky potrubí pre kvapalné plyny podľa TRF 2012
(pevnostné a tlakové skúšky)
 • Skúšky rozvodov pitnej vody podľa ZVSHK EN 806-4

• Skúšky odpadových a kanalizačných potrubí podľa DIN EN 1610

• Skúšky plynových potrubí karavanov podľa DIN DVGW
G607 a DIN EN 1949

Obj. číslo 0563 3240 71 

testo 324 
Základná zostava 
• testo 324 s aku batériou,
kalibračným protokolom, 
napájacím zdrojom a 
Bluetooth

• Včítane systémového kufra 
s plniacim vakom plynu

• Manuálna pumpa
•  Adaptér prípojka na meranie

plynových kotlov

• Vysokotlaková stupňovitá
zátka ¾" + 1¼"

• Softvér  testo EasyHeat PC

Obj. číslo 0563 3240 70 

Tip: S testo flue gas App 
môžete začať merať, zastaviť 
a protokolovať.

Nové v zostave: 
softvér testo EasyHeat PC 

(viac info na strane 7)

2228,- € bez DPH1562,- € bez DPH
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Výborná voľba 
pre každú inštaláciu a údržbu kúrenia 

 • Infračervené rozlíšenie 320 x 240
meracích bodov (s technologiou testo 
SuperResolution 640 x 480 bodov)

 • Integrovaný digitálny fotoaparát a 
laserový označovač miesta merania

 • Bezdrôtový prenos nameraných
hodnôt z kliešťového multimetra testo
770-3 a vlhkomera testo 605i

 • S aplikáciou testo Thermography App
•  Rozsah meraní:

-30 až +100 °C; 0 až +650 °C

 • Infračervené rozlíšenie 160 x 120
meracích bodov (s technologií testo
SuperResolution 320 x 240 bodov)

 •  Integrovaný digitálny fotoaparát
 •  S aplikáciou testo Thermography App
•  Rozsah meraní:

-30 až +100 °C; 0 až +650 °C

 • Infračervené rozlíšenie 160 x 120
meracích bodov (s technologiou testo
SuperResolution 320 x 240 bodov)

 •  Automatická detekcia horúcich
alebo studených bodov

• Rozsah meraní: -20 až +280 °C

 • Infračervené rozlíšenie 240 x 180
meracích bodov (s technologiou testo
SuperResolution 480 x 360 bodov)

•  Integrovaný digitálny fotoaparát
 • Bezdrôtový prenos nameraných

hodnôt z kliešťového multimetra testo
770-3 a vlhkomera testo 605i

 • S aplikáciou testo Thermography App
• Rozsah meraní:
-30 až +100 °C; 0 až +650 °C

testo 872: Inteligentná termografia 
s vysokou kvalitou termogramov  

testo 868: Inteligetná a prepojená 
termografická kamera

testo 871: Inteligetná  termografia 
na všetky profesionálne nároky

testo 865: Zapnúť, zamieriť, vedieť viac

Obj. číslo 0560 8721

Obj. číslo 0560 8681

Obj. číslo 0560 8712

Obj. číslo 0560 8650

testo Thermography App
•  Rýchle vytvorenie kompaktných správ,

ukladanie online a odoslanie e-mailom.

• Obsahuje užitočné funkcie na rýchlu
analýzu na mieste merania.

• Prenos termogramov živo do
chytrého telefónu / tabletu.

testo Thermography 
App pro testo 868:
Teraz zadarmo na stiahnutie 
pre iOS alebo Android:

2807,0 € bez DPH

1559,0 € bez DPH

2079,0 € bez DPH

1039,0 € bez DPH
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testo 760-1
Obj. číslo 
0590 7601

testo 760-2
Obj. číslo 
0590 7602

testo 760-3
Obj. číslo 
0590 7603

testo 770-1
Obj.číslo 
0590 7701

testo 750-1

Obj. číslo 
0590 7501

testo 750-2
Obj. číslo 
0590 7502

testo 750-3:
Obj. číslo 
0590 7503

testo 770-2
Obj. číslo 
0590 7702

testo 770-3
Obj. číslo 
0590 7703

Digitálny multimeter testo 760: 
Meria ionizačný prúd a 
zabraňuje poruchám 
vykurovacieho systému

• Kontroluje ionizačný prúd a zabraňuje
poruchám

•  Bez manuálneho prepínacieho kolieska
– zabraňuje chybným nastaveniam a
šetrí poistky

• Veľký, podsvietený LCD displej
zvyšuje čitatelnosť

Kliešťový multimeter testo 
770: Uchopí káble vo 
všetkých pozíciach

• Unikátny úchopný
mechanismus uľahčuje prácu v
stiesnených podmienkách

• Funkcia multimetra: kontroluje
ionizačný prúd a zabraňuje poruchám

• S pomocou Bluetooth a aplikácie
testo Smart Probes App možno
ovládať chytrým telefónom /
tabletom

Skúšačka napätia testo 750: 
S unikátnym displejom 
čitateľným zo všetkých strán

• Prehľadný, patentovaný 360° displej,
čitateľný zo všetkých strán
• Ergonomický tvar rukoväte
• Test prúdového chrániča

Nepostrádateľné pre profesionálov kúrenia: 
prístroje na meranie elektrických veličín

Meracia technika na vykurovanie od firmy Testo

testo Smart Probes App: 
Teraz zadarmo na 
stiahnutie pre iOS 
alebo Android:

Porovnanie digitálnych 
multimetrov

testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Podsvietený displej

Meranie efektívnej hodnoty TRMS –

μA rozsah meranie prúdu –

Nízkopásmový filter –

Merací rozsah napätia AC/DC 0.1 mV až 600 V
0.1 mV až 
1,000 V

Merací rozsah prúdu AC/DC 1 mA až 10 A 0.1 µA až 10 A

Merací rozsah teploty – -20 až +500 °C

Porovnanie kliešťových multimetrov testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Meranie efektívnej hodnoty TRMS

Meranie štartovacieho prúdu

μA rozsah merania prúdu –

Bluetooth a aplikacia testo 
Smart Probes App

– –

Merací rozsah napätia AC/DC 1 mV až 600 V

Merací rozsah prúdu AC/DC 0.1 až 400 A
0.1 až 
600 A

Meranie výkonu – –

Porovnanie skúšačiek napätia testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Patentovaný LED displej čitateľný 
zo všetkých strán

Certifikováné podľa normy pre 
skúšačky napätia DIN EN 61243-3:2010

Osvetlenie meraného miesta –

Indikácia napätia dotykom jednej sondy –

Prídavný LC displej – –

Merací rozsah napätia AC/DC 12 až 690 V

Rozsah skúšačky vodivosti < 500 kΩ

93,0 € 155,0 € 207,0 €

135,0 € 176,0 € 218,0 €

45,0 € 70,0 € 97,0 € 
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testo 755-1
Obj. číslo 
0590 7551

testo 755-2
Obj. číslo 
0590 7552

testo 745
Obj. číslo 
0590 7450

Skúšačka napätia a prúdu 
testo 755:
Meria napätie, prúd a odpor

• Namerané hodnoty získate bez
akéhokoľvek prepínania a 
výberu v prístroji

• Automatická detekcia
meranej veličiny

• Merané napätie v rozsahu až 1000 V
•  Meranie napätia a prúdu len

jediným prístrojom

Bezkontaktný indikátor napätia 
testo 745:
Taký spoľahlivý nie je žiadny iný

•  Optický a akustický signál
• 2 úrovne citlivosti (12 až 50 V / 50 až 1000 V)
• Osvetlenie miesta merania
• Filter vysokofrekvenčných rušivých
signálov (LPF)

•  Vode odolné a prachu tesné vyhotovenie
podľa IP 67

Praktické príslušenstvo prístrojov na meranie elektrických veličin

Magnetický držiak 
Pre multimeter testo 760

Prepravná taška

Obj. číslo 0590 0001

pre testo 760
Order no. 
0590 0016

pre testo 755/770
Order no. 
0590 0017

pre testo 750
Order no. 
0590 0018

Adaptér na termočlánok 
Pre multimeter testo 760

Štandardné meracie 
káble (90° konektor)
Merací hrot Ø: 2 mm

Obj. číslo 0590 0002 Obj. číslo 0590 0010

Štandardné meracie 
káble (90° konektor) 
Merací hrot Ø: 4 mm

Obj. číslo 0590 0011

Adaptér na termočlánok typu K 
Pre kliešťový multimeter testo 770

Obj. číslo 0590 0021

Sada krokosvoriek
Pre použitie s meracími 
káblami 0590 0011

Obj. číslo 0590 0009

Adaptér kliešťového 
multimetra 
Pre multimeter testo 760-2/-3

Obj. číslo 0590 0003

Bezkontaktné meranie napätia v rozvodnej skrini vykurovacieho systému s testo 745.

Porovnanie skúšačiek 
napätia/ prúdu testo 755-1 testo 755-2

Certifikováné podľa normy 
pre skúšačky napätia 
DIN EN 61243-3:2010

Osvetlenie meraného miesta

Vymeniteľné meracie hroty

Jednopólová fázová skúšačka –

Meranie sledu fáz –

Merací rozsah napätia AC/DC 6 až 600 V 6 až 1,000 V

Merací rozsah prúdu 0.1 až 200 A AC

135,0 € 166,0 €

31,0 €

21,0 €

26,0 €

26,0

104,0 €

26,0 € 26,0 € 26,0 €

20,0 €

20,0 €

20,0 €
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Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

testo App to 
App Interface
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Inteligentné sondy Testo prenášajú merané hodnoty pomocou Bluetooth do aplikácie testo Smart 
Probes App vo Vašom smartfóne / tablete. Tu môžete dáta analyzovať, dokumentovať a 
priamo z miesta merania odoslať e-mailom ako protokol.

Vaše výhody:
• Väčšia mobilita: namerané hodnoty máte vždy po ruke tam, kde je práve potrebujete.
• Väčšiu spoľahlivosť: výsledky meraní sa rovno digitálne ďalej spracovávajú.
• Väčšia profesionalita: jasná správa vo formáte A4 s fotografiami, logom a komentárom.

testo 115i:  
Kliešťový teplomer

• Včítane merania teploty
vykurovacej vetvy a spiatočky

• -40 až +150 °C
• V aplikácii je

možnosť vyčítanie
diferenčnej teploty
medzi
2 meracími bodmi

Obj. číslo 
0560 1115

testo 805i: 
Infračervený 
teplomer

•  Bezkontaktné meranie
povrchovej teploty

•  V kombinaci s testo 605i
detekcia miest s
rizikom vzniku
plesní

• -30 až +250 °C

Obj. číslo 
0560 1805

testo 549i: Prístroj 
na meranie 
vysokého tlaku

 • Meranie vysokého a
nízkeho tlaku, o.i.na 

tepelných čerpadlách

• -1 až +60 bar

Obj. číslo 
0560 1549

testo 510i: 
Diferenčný 
tlakomer
•  Meranie prietokového

tlaku plynu a 
statického tlaku

•  -150 až
+150 hPa

Obj. číslo 
0560 1510

testo 405i: 
Termický 
anemometer

•  Meranie objemového
prietoku, rýchlosti
vzduchu a teploty

•  -20 až +60 °C;
0 až 30 m/s

Obj. číslo 
0560 1405

Obj. číslo 
0560 1905

testo 905i: 
Teplomer

• Spoľahlivé meranie
teploty vzduchu

•  Grafické zobrazenie
priebehu teploty

• -50 až +150 °C

Obj. číslo 
0563 0004

Chytré sondy testo 
Zostava pre vykurovanie

•  testo 115i, testo 510i a testo 805i 
v testo puzdre pre inteligentné 
sondy

• Pre všetky merania teplôt a tlakov
vo vykurovacích zariadeniach

Obj.číslo 
0560 1605

testo 605i: Vlhkomer

• Meranie vzdušnej vlhkosti
a teploty v priestoroch a v
kanáloch

•  -20 až +60 °C;
0 až 100% RH

Obj. číslo 
0560 1410 

testo 410i:  Vrtuľový 
anemometer

•  Meranie rýchlosti vzduchu,
objemového prietoku
a teploty

•  -20 až +60° C;
0.4 až 30 m/s

Meracia technika na vykurovanie od firmy Testo

testo App to App interface: 
Pre bezproblémový prenos údajov do 
mnohých priemyselných aplikácií.

testo Smart Probes App: 
Teraz zadarmo na stiahnutie
pre iOS alebo Android:

Inteligentné sondy testo: kompaktné a 
všestranné prístroje pre vykurovacie systémy
S inteligentnými  sondami testo Smart Probes zmeriate teplotu, tlak alebo vlhkosť ľahšie a produktívnejšie, než kedykoľvek 

predtým. Praktické meracie prístroje sa totiž dajú ovládať cez aplikáciu testo Smart Probes App vo Vašom smartfóne / 

tablete.

52,0 € 78,0 € 63,0 €89,0 € 94,0 €

68,0 € 219,0 €78,0 € 78,0 €
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Návrh objednávky
na meranie diferenčnej teploty 
na vykurovacích zariadeniach

Návrh objednávky
na identifikaciu miest
s rizikem výskytu plesne

Obj. číslo 0563 0002 02

testo 115i
Obj. číslo 
0560 1115

testo 805i
Obj. číslo 
0560 1805

Chytré puzdro testo 
Obj. číslo 
0516 0240

testo 605i
Obj. číslo 
0560 1605

Chytré puzdro testo 
Obj. číslo 
0516 0260

Obj. číslo 0563 0003

Chytré sondy testo 
zostava pre chladenie

• Ideálne na rýchlu kontrolu
tepelných čerpadiel,
klimatizačných a chladiacich
systémov: 2 prístroje na meranie
vysokého tlaku (testo 549i) a 2
kliešťové teplomery (testo 115i) v
puzdre pre chytré sondy HVAC

• Ovládanie pomocou aplikácie
testo Smart Probes App a Vášho
chytrého telefónu / tabletu

•  Automatické stanovenie teplôt
prehriatia a podchladenie,
rovnako ako aj teplôt
odparovania a kondenzácia

• Meracie rozsahy:
-40 až +150 °C; -1 až +60 bar

• 2x testo 115i kliešťový teplomer v šikovnom puzdre testo
(prosím objednajte všetky 3 komponenty
jednotlivo)

• Pohodlné meranie vykurovacej vetvy a spiatočky na
vykurovacích systémoch a okruhoch

• Priame zobrazenie diferenčné teploty

Pre rýchlu a jednoznačnú identifikáciu 
miest ohrozených tvorbou plesní. 
Vrátane bezkontaktného merania 
teploty, rýchlej obrazovej dokumentácie 
a označenie meracieho bodu.

• Vlhkomer testo 605i: meria vlhkosť
vzduchu a okolitú teplotu pre vypočet
teploty rosného bodu.

• testo 805i infračervený teplomer: 
Presne zmeria povrchovú teplotu
steny.

Chytré sondy testo 
zostava pre klimatizácie

• So zostavou inteligentných  sond pre 
klimatizácie, môžete merať rýchlosť 
prúdenia vzduchu, vlhkosť vzduchu, 
objemový prietok a teplotu v okolí 
klimatizačných systémov a zariadení

•  Jednoduché zadávanie parametrov 
výustiek / prierezu kanálu pre meranie 
objemového prietoku vzduchu
(Testo 405i, testo 410i)

• Identifikácia miest s 
nebezpečenstvom tvorby 
plesne vďaka spoločnému 
použitiu sond testo 605i a 
testo 805i

Teraz novinka!

V závislosti od teploty rosného bodu 
je zobrazené riziko vzniku plesne na 
princípe farieb semafóru: 
Zelená: žiadne riziko vzniku plesne 
Oranžová: možné riziko vzniku plesne 
Červená: akútne riziko vzniku plesne

52,0 € 78,0 €26,0 € 26,0 € 78,0 € 

229,0 € 328,0 €
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Meranie klímy vo vykurovaní  
– s intuitívnym prístrojom testo 440
Nový prístroj testo 440 v sebe kombinuje výhody kompaktného 
meracieho prístroja disponujúceho intuitívnym menu merania a 
rozsiahleho výberu meracích sond.

S týmto prístrojom tak máte stále pod kontrolou napríklad diferenčný 
tlak, objemové prúdenie vzduchu, oxid uhoľnatý alebo povrchovú 
teplotu či teplotu vody. 

Meracia technika na vykurovanie od firmy Testo

Meranie diferenčného tlaku na rozvodoch plynu

Meranie CO v okolí

Obj. číslo 0560 4402

Obj. číslo 0560 4401

S Bluetooth 
rukoväťou
Obj. číslo 
0632 1271

S rukoväťou 
na kabli
Obj. číslo 
0632 1272

testo 440 dP

• Meranie diferenčného tlaku -150 až +150 hPa
• Magnety na zadnej strane prístroja, vnútorná

pamäť, USB rozhranie pre prenos dát,
kompatibilný s Bluetooth tlačiarňou
(Možnosť objednania)

•  Kompatibilný s rôznými sondami
• Včítane silikonovej prepojovacej hadičky
•  Rozsah dodávky:

Prístroj na meranie klimatických veličín s
integrovaným senzorom diferenčného tlaku,
prepojovacie hadičky, 3 x AA batérie mignon,
USB kábel a kalibračný protokol.

testo 440 - prístroj na 
meranie klimatických veličín

Intuitívny 
Jasne štruktúrované menu merania pre objemové 
prúdenie vzduchu, K-faktor, stupeň turbulencie, 
vykurovací a chladiaci výkon, indikáciu miest s 
rizikom vzniku plesní a dlhodobé merania.

Bezdrôtový
Bluetooth sondy pre pohodlnejšie meranie a pre menej 
neporiadku s káblami v kufri pre meracie zariadenia.

šetriace miesto
Univerzálne použiteľná rukoväť pre všetky sondy - 
viac aplikácií, menej prístrojov

Sonda CO

•  Intuitívne: Jasne štruktúrované menu merania
pre dlhodobé merania, rovnako ako pre
stanovenie koncentrácie CO vo vnútorných
priestoroch, napríklad v kotolniach

•  Presný: dlhodobo stabilný elektrochemický
senzor

•  Pohodlný: prepojenie medzi meracím
prístrojom a sondou vďaka Bluetooth, s
praktickým tlačidlom na rukoväti pre
ukladanie jednotlivých hodnôt CO

•  Inteligentný koncept kalibrácie
• Pre použitie s prístrojom testo 440 

Prehľadný
Všetko dôležité je integrované v jednom meracom 
prístroji. Súčasné zobrazenie 3 meracích hodnôt; 
konfigurácia a výsledky meraní sú zrejmé na prvý pohľad

Spoľahlivý a bezpečný
Vnútorná pamäť  až pre 7 500 protokolov meraní, rozhranie 
USB pre export dát a možnosť vytlačenia nameraných 
hodnôt. Prevádzka s jednoduchými batériami AA.

Rozsah dodávky:
Prístroj na meranie klimatických veličín, 3 x AA 
batérie mignon, USB kábel a kalibračný protokol.

344,0 € 312,0 €

344,0 €

250,0 €
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Meranie objemového prietoku na výustkách

Vhodné príslušenstvo na meranie teploty vody, vzduchu, vykurovacej vetvy 
a spiatočky

Obj. číslo 
0615 1212

Obj. číslo 0563 4170 Obj. číslo 0554 4172 Obj. číslo 0554 0960

S Bluetooth 
rukoväťou
Obj. číslo 
0635 9431

S rukoväťou
na kábli
Obj. číslo 
0635 9432

Vodotesná 
ponorná a 
vpichovacia 
sonda (NTC)
•  Merací rozsah:

-50 až +150 °C
• Dĺžka: 115 mm

Obj. číslo 
0628 0020

Teplotná sonda so 
suchým zipsom
(termočlánok typ K)
•  Merací rozsah:

-50 až +120 °C
• Priemer: 120 mm

Obj. číslo 
0615 1712

Robustná 
sonda teploty 
vzduchu (NTC) 
•  Merací rozsah:

-50 až +150 °C

100 mm vrtuľová sonda

• Pre objemový prietok a súčasné stanovenie
(0.3 až 35 m / s) rýchlosti prúdenia,
objemového prietoku a teploty vzduchu

• Ideálny pre meranie odvádzaného vzduchu s
pomocou meracích kužeľov testovent 417

• Presné výsledky aj pri meraní turbulentného
prúdenia vďaka možnosti objednania 
meracích kužeľov a usmerňovača prúdenia

• Pre použitie s prístrojom testo 440

Ďalšie príslušenstvo

Vhodné príslušenstvo

testovent 417 
zostava kužeľov

• Pozostáva z kužeľa na tanierové
ventily (Ø 200 mm) a kužeľa na
výustky (330 x 330 mm)

•  Pre privádzaný a odvádzaný vzduch

testovent 417 
usmerňovač prúdenia

Výsuvný teleskop 
• Pre sondy prúdenia testo

440 (37.5 až 100 cm, vrátane
90 ° kolena - uhla)

Obj. číslo 
0615 5505

Kliešťová sonda 
(NTC)
•  Na meranie na rozvodoch

vykurovania 
(od 6 do 35 mm)

• Merací rozsah:
-40 až +125 °C

Bluetooth/IRDA tlačiareň
Vrátane aku batérie, napájacieho zdroja a 1 rolky 
papiera pre testo 330i a testo 440

Obj. číslo 0554 0621

Náhradný termopapier
Pre tlačiareň (6 roliek), dlhodobá dokumentácia 
nameraných údajov, tlač čitateľná až 10 rokov

Obj. číslo 0554 0568

Servisný kufor 
Pre meranie objemového prietoku, rozmery: 520 x 
130 x 400 mm

Obj. číslo 0516 4900

Kombinovaný kufor-taška
Pre testo 440 a viac sond,  
rozmery: 516 x 135 x 256 mm

Obj. číslo 0516 4401

229,0 €

25,- €

145,0 €

63,0 €

136,0 €98,0 €175,0 €

406,0 € 375,0 €

66,0 € 41,0 €68,0 € 45,0 €
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Meracia technika na vykurovanie od firmy Testo

testo 606-2

vlhkomer

• Meranie vlhkosti dreva a ďalších
materiálov vpichovacími ihlami

• Vyhľadávanie a prevencia problémov: 
výpočet teploty rosného bodu a teploty
mokrého teplomera

•  Meracie rozsahy:
-10 až +50 °C (teplota); 
0 až 100 % r.v. (vlhkosť)

Stanovenie vlhkosti paliva Kontrola vlhkosti v miestnosti

Obj. číslo 0560 6062

Kontrola teploty

Aby Vás už nič neprekvapilo: 
ďalšie bestsellery od firmy Testo

testo 625

vlhkomer

•  Meranie teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti
• výpočet teploty rosného bodu a teploty

mokrého teplomera 

•  Meracie rozsahy:
-10 až +60 °C (teplota NTC); 
0 až 100 % r.v. (vlhkosť)

testo 810  
infračervený teplomer
• Súčasné meranie povrchovej teploty

a teploty vzduchu

• Zobrazenie diferenčnej teploty
• Merací rozsah:
-30 až +300 °C (IR); -10 až +50 °C (NTC)

testo 925
teplomer
•  Pripojitelná teplotná sonda a

radiová teplotná sonda

• Veľký rozsah rychlých teplotných sond
• Merací rozsah: -50 až +1000 °C

testo 922 
teplomer

• Meranie teploty a priame 
zobrazenie diferenčných teplôt

• Veľký výber sond
• Merací rozsah: -50 až +1000 °C

testo 830-T2  
infračervený teplomer
•  Optika 12:1 a nový procesor pre presné

výsledky meraní

• Nastaviteľná hodnota emisivity
•  Merací rozsah:

-30 až +400 °C (IR);
-50 až +500 °C (TC typu K)

Vodotesná 
vpichovacia 
sonda

 •  Merací rozsah: 
-60 až +400 °C

Kliešťová 
sonda
 •  Merací rozsah: 

-50 až +100 °C
(krátkodobo 
+130 °C)

Povrchová 
sonda s veľmi 
rýchlou odozvou
 •  Merací rozsah: 

-60 až +300 °C

Robustná 
sonda na 
okolitý 
vzduch
 •  Merací rozsah: 

-60 až +400 °C

Obj. číslo 0560 0810

Obj. číslo 0560 9250

Order no. 0560 8312

Obj. číslo 0560 9221

Obj. číslo 0563 6251

Obj. číslo 
0602 1293

Obj. číslo 
0602 4692

Obj. číslo 
0602 0393

Obj. číslo 
0602 1793

155,0 €

73,0 €

92,0 €

83,0 €

127,0 €

57,0 €62,0 €116,0 €40,0 €

207,0 €



15

testo-300-Cross-Selling-Brochure-Grafik.indd   15 17.05.2018   11:20:20

testo 510: 
diferenčný tlakomer
•  Meria tlak plynu na tryskách horákov

•  Magnety na zadnej strane prístroja pre
prácu bez pomoci rúk

• Merací rozsah: 0 až 100 hPa
• Včítane silikonových prepojovacích

hadiček a puzdra na opasok

testo 316-1:
detektor úniku plynu pre úniky 
na plynovodoch na zemný plyn
•  Lokalizácia úniku plynu na plynovodoch
na zemný plyn

• Akustický a dvojstupňový alarm pri
prekročení hraničných hodnôt

• Merací rozsah: 0 až 10000 ppm CH₄

Obj. číslo 0563 0510

Obj. číslo 0632 0316

testo 417 sada 
vrtuľový anemometer

• testo 417 vrtuľový anemometer
s integrovanou 100 mm vrtuľou

• Merací kužeľ na tanierové ventily a
merací kužeľ na ventilačné mriežky

• Meracie rozsahy: 0 až +50 °C (teplota
NTC); 0.3 až 20 m/s (prúdenie) ;

• 0 až 99 999 m³/h (objemový prietok)

testo 174 H sada
mini záznamník pre záznam 
teploty a vlhkosti
• Pamäť pre uloženie 16 000 nameraných

hodnôt teploty a vlhkosti

•  Výhody zostavy: obsahuje USB rozhranie
na prenos údajov do PC

• Meracie rozsahy: -20 až +70 °C (teplota);
0 až 100% r.v. (vlhkosť)

Obj. číslo 0563 4171

Obj. číslo 0572 0566

Správne nastavenie tlaku plynu

Detekcia úniku plynu

Monitorovanie vnútorného prostredia

Kontrola tepelných čerpadiel

Správne nastavenie ventilačných systémov

testo 316-2
detektor úniku plynu pre 
rýchle kontrolné meranie
• 18-stupňový stlpcový ukazovateľ a

ukazovateľ maximálneho úniku

• Rýchla odozva vďaka integrovanému čerpadlu
•  Meracie rozsahy:

10 ppm až 4.0 vol. % (metan); 10 ppm až 1.9
vol. % (propan); 10 ppm až 4.0 vol. % (vodík)

Obj. číslo 0632 3162

testo 174 T sada
mini záznamník na záznam 
teploty
• Pamäť na uloženie 16 000 nameraných

teplôt, prevádzka na baterie cca 500 dní

•  Výhoda zostavy: obsahuje USB
rozhranie na prenos údajov do PC

• Merací rozsah: -30 až +70 °C

Obj. číslo 0572 0561

testo 316-4 sada 1: 
detektor úniku chladív
• Deteguje aj najmenšie úniky
• Optický / zvukový alarm
• Citlivosť: 3 g/a
• Senzor permanentnej kontroly

zaisťuje bezpečnú a rýchlu prácu

Obj. číslo 0563 3164

testo 550 kit:
digitálny servisný prístroj
• Vhodný na kontrolu tepelných čerpadiel
• Automatické výpočty prehriatia a podchladenia:

žiadne ďalšie chybné výpočty

• S praktickou aplikáciou (vzdialená)
obrazovka, grafické znázornenie trendov,
dokumentácia záznamov

• 60 súčasne nastavených chladív
(aktualizácia možná cez aplikáciu)

Obj. číslo 0563 1550

135,0 €

208,0 €

114,0 €

403,0 €

145,0 €

311,0 €

416,0 €320,0 €
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Praktické príslušenstvo pre testo 320, testo 330-1/-2 LL, testo 330i a testo 300 Obj. číslo

Flexibilná spalinová sonda; termočlánok NiCr-Ni; hadica 2.2 m; filter nečistôt; dĺžka 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. + 180 ° 
C; krátkodobo + 200 ° C; ideálna na meranie v ťažko dostupných miestach

0600 9770

Kosáková plynová sonda na meranie prisávaného O₂ 0632 1260

Sonda CO (digitálna), s pripojovacím káblom 0632 1272

Teplotný snímač nasávaného vzduchu 190 mm kónus a magnetky na upevnenie (len testo 300) 0600 9799

Kliešťová sonda s NTC teplotným senzorom pre meranie na rúrkach (Ø 6 to 35 mm) (len testo 300) 0615 5505

Súprava pripojovacích hadíc s adaptérom pre testo 300 pre oddelené meranie tlaku plynu 0554 1203

Pripojovacie tlaková hadica, jednoduchá, Ø 4/6 mm 0554 0449

Zostava kapilárnych hadíc na meranie 4 Pa (môžu byť použité len v kombinácii s 0554 1203) 0554 1215

Tlakovacia súprava pre skúšku plynového potrubia, testo 300, testo 330-1 / -2 LL verzia 2010 0554 1213

Najpredávanejšie zostavy na meranie spalín

testo 320

Zostava obsahuje: 

•  Analyzátor spalín testo 320 s 
O2 a CO senzorom

•  USB napájanie
•  Kompaktná plynová sonda

(dĺžka 180 mm, Ø 6 mm)
•  Kufor na prístroj

Obj. číslo 1118 1819 bez tlačiarne

testo 330-1 LL 

Zostava obsahuje: 

• analyzátor spalín testo 330-1 s
O2 a senzorom CO bez H2 

kompenz. a Bluetooth, sieťový
zdroj

• Kompaktnú plynovú sondu
(dĺžka 180 mm, Ø 8 mm)

•  Profesionálny prístrojový kufor

•  testo EasyHeat PC softvér

Novo v  zostave: 
testo EasyHeat 

PC softvér

Obzvlášť

lákavé

akciové 

ponuky

Obj. číslo 1118 1886 bez tlačiarne

K - TEST, s.r.o.

Letná 40
042 60 Košice

tel./fax: 055 6253633
055 6255150
ktest@iol.sk

ktest@ktest.sk

€ bez DPH

Akciová cena  1052,0 €

Akciová cena 1319,0 €

316,8

140,80

330,00

71,50

47,30

41,80

53,90

93,50

16,8

Všetky ceny sú bez DPH

Obj. číslo 1118 1818 s tlačiarňou Akciová cena  1250,0 €

Obj. číslo 1118 1885 s tlačiarňou Akciová cena 1491,0 €


