
EXTRA! speedE®

Set testo 300+

Cu tehnologia de măsurare de la Testo, aveți toate sarcinile de măsurare sub control
Sisteme de încălzire | Sisteme de ventilație| Pompe de căldură | Termoviziune

Echipa ta de top
pentru sezonul rece.
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> Mai multe detalii pe paginile 4 -9.

> Mai multe detalii pe paginile 10/11.

Cel mai bun 
în fiecare domeniu. 

Mai mult decât gaze de ardere: în 

mentenanța clădirilor apar multe 

măsurări critice. Iar acestea nu sunt 

măsurări de rutină. De aceea aveți 

nevoie de instrumente de încredere, 

care pot face mai mult decât o simplă 

măsurare. Cu o operare intuitivă, 

funcții inteligente de asistență și 

documentare ușoară fără hârtie, Testo 

transformă tehnologia simplă de 

măsurare într-un ajutor fidel la fiecare 

măsurare.

•  Măsurarea gazelor de ardere și 
monitorizare CO din aerul ambiental

• Testarea fluxului de ionizare

•  Detectarea scurgerilor de gaze 

Măsurarea rapidă, monitorizarea și 
documentarea:

• Alimentării cu aer

• Evacuării aerului din încăperi

• Umidității și temperaturii aerului 
ambiental

Pentru un climat interior confortabil 

și plăcut, este necesar ca sistemul 

de ventilație să fie reglat corect. În 

caz contrar, fluxul de aer proaspăt 

nu este uniform, aerul din cameră 

nu este împrospătat în mod eficient, 

iar fluxurile excesiv de mari duc la 

disconfort cauzat de curentul de aer. 

Cu instrumentele pentru măsurări 

la sistemele de ventilație și aer 

condiționat de la Testo, evitați aceste 

lucruri, iar spațiile de locuit rămân 

zone de confort.

La sistemele de încălzire

Sistem de ventilație echilibrat
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> Mai multe detalii pe paginile 12/13.

> Mai multe detalii pe paginile 14/15.

• Identificarea scurgerilor

• Vizualizarea colmatării într-un radiator

• Vizualizarea instalației de încălzire în 
pardoseală

În cazul în care țevile ascunse au 

scurgeri, sistemul de încălzire din 

pardoseală nu mai asigură performanța 

scontată sau dacă colmatarea 

afectează funcționarea radiatorului, nu 

este necesară o intervenție distructivă.  

În schimb, aveți încredere în tehnicienii 

noștri și în imaginile camerelor noastre 

de termoviziune. Acestea vă permit să 

vedeți imediat unde este problema și 

puteți interveni punctual.

Sfat: puteți economisi mai mult timp 

atunci când utilizați termografierea în 

diagnosticarea defectelor la panourile 

solare și fotovoltaice.

Pentru ca o pompă să asigure căldură 

continuă, acest sistem inteligent 

are nevoie de service individual cu 

tehnologia de măsurare potrivită. Este 

recomandat un service anual pentru  

pompele de căldură cu agent frigorific. 

Aceasta este singura modalitate de 

a asigura funcționarea eficientă a 

instalației, iar clienții dumneavoastră 

pot economisi bani.

Detectarea scurgerilor și testarea funcțională

Service pentru pompe de căldură

• Testarea presiunii și temperaturii

• Controlul activitățlor de service

• Test de etanșeitate și evacuare   
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La sistemele de încălzire
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Protecție împotriva 
șocurilor testată TÜV
Protecție împotriva șocurilor 
conform EN 50379, datorită 
carcasei cu șuruburi 
acoperite cu cauciuc

5500 mAh

Întotdeauna pregătit pentru 
mai mult
Utilizat timp de câteva zile fără 
reîncărcare

Montare securizată
4 magneți puternici cu 
înveliș din cauciuc

Ecran protejat
Rezistent la zgârieturi, 
încastrat și cu o folie de
protecție specială, ce 
poate fi înlocuită

Fără compromisuri: Construcție robustă

Îmbunătățește-ți trusa de echipamente cu 

analizorul ideal în măsurarea gazelor de ardere. 

Testo 300 dispune de o tehnologie inovatoare 

și, în același timp, are longevitatea și bateria 

necesară de a funcționa o zi întreagă.

Nici că se poate mai ușor:
Operare 

Glisați, măriți, atingeți: Toate aceste gesturi vă 

sunt familiare din aplicațiile de pe smartphone. 

Tocmai aceste gesturi intuitive fac planificarea 

rutelor, scrierea mesajelor sau cumpărăturile 

să fie atât de simple și fără efort. Iar operarea 

analizorului testo 300 este la fel de intuitivă și 

ușoară.

Fără hârtie:
Rapoartele 

Cu testo 300 creați documentația în mod 

convenabil direct la locul măsurărilor. Puteți 

trimite rapoarte imediat la birou sau direct 

clienților prin intermediul aplicației integrate.

Robust la exterior, inteligent la interior: 
Testo 300.
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Set testo 300 S2:

• Instrument, include alimentator

• Echipat cu senzori O₂, CO (până la 15000 ppm) și NO

• Sondă compactă de prelevare gaze (180 mm, Ø 6 mm)

• Imprimantă Bluetooth cu rolă de hârtie inclusă, set 6 role de hârtie, 

10 filtre de rezervă, software pentru PC EasyHeat, geantă de transport

• 5 ani garanție

• Certificat de etalonare

Plus
• șurubelniță electrică speedE®

Set testo 300 S3:

• Instrument, include alimentator

• Echipat cu senzori O₂, CO (comp. cu H₂, pana la 30000 ppm) și NO

• Sondă modulară de prelevare gaze (180 mm, Ø 8 mm)

• Imprimantă Bluetooth cu rolă de hârtie inclusă, set 6 role de hârtie, 

10 filtre de rezervă, software pentru PC EasyHeat, geantă de transport

• 5 ani garanție

• Certificat de etalonare

Plus
• șurubelniță electrică speedE®

testo 300 seturi promo

Seturile noastre promoționale pentru sistemele de încălzire:

Seturile testo 300 promo. 

Cod produs 0564 3004 S2

Cod produs 0564 3004 S3

EXTRA!

Set testo 310 cu imprimantă
• analizor de gaze de ardere, cu  senzori O2 și CO 

• sondă compactă de prelevare gaze integrată (180 mm, Ø 6 mm)
• alimentator
• imprimantă Testo IrDA
• geantă de transport (înălțime 130 mm)

• certificat de etalonare

Plus

• tester de tensiune non-contact testo 745

Set testo 340 
•  analizor de gaze de ardere, cu senzori O2, CO (comp. cu H2), NO și SO2

• sondă compactă pentru prelevare probe (180 mm, Ø 8 mm) 
• bluetooth și aplicație pentru mobil
• imprimantă Testo IrDA
• alimentator
•  geantă de transport (înălțime 130 mm)
• certificat de etalonare

Plus

•   multimetru digital testo 760-2, include baterii, 1 set de cabluri 
de măsură și 1 adaptor pentru termocupluri de tip K

alte seturi promo

Cod produs 0563 3110 S 

Cod produs 0632 3340 S2

EXTRA!

EXTRA!
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EXTRA!

Doar la Testo: 
Set gratuit cu șurubelniță electronică.
În exclusivitate pentru dvs.: dacă achiziționați unul dintre 

seturile promo testo 300 S2 sau S3 în perioada 

1 septembrie - 31 decembrie 2019, vă oferim gratuit setul 

cu șurubelnița electrică speedE® Wiha în valoare de 1000 

de lei. 

Șurubelnița speedE® vă permite să lucrați de cel puțin două 

ori mai repede decât cu o șurubelniță convențională și, 

totuși, aveți un control complet asupra forței de strângere. 

Suportul electric se oprește automat la 0,4 Nm, pentru a 

proteja materialul. Lumina LED încorporată luminează piesa 

de prelucrat. Bateriile reîncărcabile incluse ale speedE® 

sunt suficiente pentru cel puțin 800 de înșurubări datorită 

sistemului slimBits. Șurubelnița poate fi folosită practic 

pentru toate profilurile obișnuite ale șuruburilor.

Șurubelnița speedE®

... crește controlul și viteza

... oferă protecție completă

... protejează obiectele și sănătatea dvs. 

Set șurubelniță speedE® incl. bituri, stație de 
încărcare, acumulatori și cutie de transport.
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Instrument multifuncțional testo 440 dP

•  Intuitiv: meniuri clar structurate pentru măsurarea 
presiunii diferențiale, CO ambiental și temperatură

•  Convenabil: sonde Bluetooth, memorie internă și 
interfață USB pentru exportul de date

•  Versatil: senzor de presiune diferențială integrat și 
posibilitatea de conectare cu o gamă largă de sonde 
digitale

Cod produs 0563 3002 70 Cod produs 0563 3004 71

Set testo 300 S1 cu imprimantă

• testo 300 analizor de gaze de 

ardere cu senzori O₂, CO, NO 

• Include acumulator și

certificat de calibrare din fabrică

• Domeniu de măsură CO: 0 la 

4,000 ppm

• Alimentator cu USB

• Rolă de hârtie termică pentru 

imprimantă

• Geantă de transport

• Certificat de etalonare

Sugestie comandă

1  testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și calității 
aerului ambiental include senzor de presiune diferențială integrat, furtun de 
conectare, 3 baterii AA, cablu USB și certificat de calibrare din fabrică

   Cod produs 0560 4402

2  Sondă CO - digitală cu cablu 
Cod produs 0632 1272

3 Sondă de temperatură de imersie/penetrare, etanșă 
   Cod produs 0615 1212

4  Sondă pentru aerul ambiental, robustă 
Cod produs 0615 1712

5  Sondă de temperatură tip clește 
Cod produs 0615 5505

Alte seturi promo

Multifuncțional:
măsurarea presiunii diferențiale, 
temperaturii și CO cu un singur 
instrument.

INSTRUMENT 
PROFESIONAL

Alte instrumente de măsurare pentru 
sistemele de încălzire.

Set testo 300

• testo 300 analizor de gaze de 

ardere cu senzori O₂, CO

• Domeniu de măsură CO: 0 la 

4,000 ppm

• Sondă compactă de gaze (180 

mm, Ø 6 mm)

• Filtre de rezervă (10 buc)

• Software testo EasyHeat pentru 

PC

• Geantă de transport

• Certificat de etalonare
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INSTRUMENTE SMART

INSTRUMENTE SMART

testo Smart Probes set 
încălzire operat prin 
smartphone

•  Operat prin smartphone/
tabletă și aplicația 
testo Smart Probes App

•  Pentru toate presiunile 
și temperaturile din 
sistemele de încălzire

•  Geantă de transport Smart 
Case

Termometru tip

clește testo 115i

•  Operat prin smartphone/
tabletă și aplicația 
testo Smart Probes App

•  Măsurarea ușoară a 
temperaturilor de tur și 
retur

•  Geantă de transport 
Smart Case

Cod produs 0560 0510

Cod produs  0632 0316

Cod produs  0590 7450

Cod produs  0632 3162

Sugestie comandă 
2x testo 115i
Cod produs 0560 2115 02

Cod produs  0590 7502

Cod produs 0563 0004

Cod produs  0590 7602

Set pentru presiune diferențială 
testo 510
include furtun din silicon, capac de protecție, 
certificat de calibrare din fabrică, husă de 
protecție și baterii

Detector pentru scăpări de 
gaze  testo 316-1

• Detectarea scăpărilor de gaze 
din conductele de gaz natural
• Sistem de alarmare cu două 
niveluri

Tester de 
tensiune non 
contact testo 745 
•  Pentru măsurări 

rapide
•  Două niveluri de 

sensibilitate

Detector pentru scăpări de gaze 
testo 316-2

•  Metan, propan, hidrogen

•  Afișaj și alarme intuitive

•  Include căști și alimentator

Tester de 
tensiune

testo 750-2
•  Indicator 

multilateral, lizibil 
cu LED

•  Tehnologie unică 
de fibră optică

Multimetru digital 
testo 760-2 

•  Instrument complet 
pentru măsurările 
electrice

•  Detectarea automată a 
parametrilor de măsură

•  Domeniu μA pentru 
măsurarea curentului

Componență set 
- Termometru tip
   clește testo 115i operat prin   
   smartphone
-  Mamometru diferențial 

testo 510i operat prin   
   smartphone
- Termometru în infraroșu   
   testo 805i operat prin   
   smartphone
- Geantă de transport
   SmarCase

KIT 
ECONOMIC
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Sistem de ventilație echilibrat
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INSTRUMENT SMART INSTRUMENT SMART

Termohigrometru 
testo 625

• Măsurarea 
temperaturii şi umidităţii 
relative rapid și simplu
•  Calcularea 

temperaturii bulbului 
umed și a punctul de 
rouă

Anemometru  
testo 417 set 1
•  Măsurarea debitului la grile de 

aerisire și anemostate
•  Setul incl. testo 417 anemometru 

cu elice  
integrată 
100 mm

•  2 pâlnii 
testovent 
și alte ac-
cesorii

Sondele inteligente Testo 
set VAC 

•  Ideale pentru măsurarea 
debitului de aer la grilele de 
ventilație

•  Măsurarea debitului de aer la 
grile sau în conducte, umiditatea aerului și temperatura

• Geantă de transport Smart Case

Componență set
-  Termoanemometru telescopic testo 405i
-  Termoanemometru cu elice testo 410i 
- Termohigrometru testo 605i
- Termometru cu infraroșu testo 805i
- Geantă de transport testo Smart Case

Componență set
-  Termohigrometru operat prin smartphone,  

testo 605i
-  Termometru în infraroșu operat prin 

smartphone testo 805i 
- Geantă de transport testo Smart Case

Instrument universal testo 440

•  Intuitiv: meniuri clar structurate pentru măsurarea debitu-
lui volumic, gradului de turbulență, necesarului de răcire/ 
încălzire și indicarea riscului de apariție a mucegaiului

•  Wireless: sonde Bluetooth® pentru ușurință în măsurare și 
evitarea încurcării cablurilor în geantă

•  Prezentare clară: afișarea paralelă a 3 valori măsurate; con-
figurare și rezultate centralizate.

Sondele inteligente Testo 
detectarea mucegaiului

• Identificarea rapidă a riscului     

  de apariție a mucegaiului

•  Măsurarea umidității aerului și a 
temperaturii suprafețelor

• Geantă robustă Smart Case

Cod produs 0563 0003

Cod produs  
0563 4171 Cod produs 0563 625

Cod produs 0563 0005 10

Sugestie de comandă

1  testo 440 set cu sondă cu fir cald incl. testo 440, sondă cu fir cald cu 
cablu, telescop și geantă de transport

   Cod produs 0563 4400

2  Sondă cu elice (Ø 100 mm, digitală) , incl. senzor de temperatură, cu  cablu 
Cod produs 0635 9432

3 Telescop extensibil pentru sonda de viteză aer 

   Cod produs 0554 0960

4  testovent 417 set de pâlnii pentru viteza aerului 
Cod produs 0654 4173

Cod produs 0560 1410

Cod produs 0560 1405

Anemometru cu elice  
testo 410i
•  Operat prin aplicația smartphone
• Măsurarea vitezei fluxului de aer și    
   a temperaturii
•  Ideal pentru măsurări la grile

Termoanemometru
testo 405i
•  Operat prin aplicația smartphone
•  Măsurarea vitezei fluxului de aer 

și a temperaturii
•  Ideal pentru măsurări în tubulaturi

Soluții pentru un confort optim.

Multifuncțional:
Măsurarea debitului volumic, 
temperaturii, umidității și multe 
altele doar cu un singur instrument.

INSTRUMENT 
PROFESIONAL

KIT 
ECONOMIC
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Detectarea scurgerilor  
și testarea funcțională
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INSTRUMENT SMARTINSTRUMENT SMART

INSTRUMENT SMART

Aplicația testo 
Thermography
Cu aplicația testo Thermography, smart-
phone-ul sau tableta dumneavoastră devine 
un ecran secundar și o telecomandă pentru 
camera de termoviziune. În plus, puteți 
folosi aplicația pentru a crea sau trimite ra-
poarte de la locul măsurării și le puteți salva 
online. Descărcați gratuit aplicația pentru 
Android sau iOS

Cameră de termoviziune cu aplicație mobilă  
testo 868

•  Calitate optimă a imaginii termice

•  Sensibilitate termică ridicată

•  Cu avertizare IFOV

Detalii livrare

Camera de termoviziune 
testo 868 cu modul radio 
pentru WLAN, cablu USB, 
alimentator, acumulator 
Li-ion, software profesional, 
3 x testo ε-markere, 
instrucțiuni de punere în 
funcțiune, certificat de 
calibrare din fabrică și 
geantă de transport

Cameră de termoviziune cu 
aplicație mobilă testo 872

•  Pentru analiza profesională în 
termografia industrială

•  Termografiere

   rapidă și fiabilă     

   cu cea mai    

   înaltă calitate a    

   imaginilor

•  Sensibilitate 
termică ridicată 
și inovativă

Cameră de termoviziune cu 
aplicație mobilă testo 871

•  Rezoluție mare pe modul infraroșu

•  Posibilitate de 
conexiune wire-
less cu termohi-
grometrul testo 
605i

•  Setare automată 
a emisivității

Cameră de termoviziune

testo 865

•  Termografiere de mare calitate la 
un preț accesibil

•  Rezultate exacte

•  Construcție 
robustă

Detalii livrare: Camera de termoviziune testo 
865, cablu USB, alimentator, acumulator Li-
ion, software profesional IRSoft (descărcare 
gratuită), instrucţiuni de punere în funcţiune, 
certificat de calibrare şi geantă de transport.

Detalii livrare: Camera de termoviziune testo 
871 cu modul radio pentru Bluetooth / WLAN, 
cablu USB, alimentator, acumulator Li-ion, 
software profesional, 3 x testo ε-markere, 
instrucțiuni de punere în funcțiune, certificat 
de calibrare din fabrică și geantă de 
transport.   

Detalii livrare: Camera de termoviziune testo 
872 cu modul radio pentru Bluetooth / WLAN, 
cablu USB, alimentator, acumulator Li-ion, 
software profesional, 3 x testo ε-markere, 
instrucțiuni de punere în funcțiune, certificat 
de calibrare din fabrică și geantă de 
transport. 

Cod produs 
0560 8721

Cod produs  
0560 8712

Cod produs
0560 8650

Vedeți mai multe, știți mai multe

OFERTĂ PROMO 
de la 01.09 la 31.12.2019

Cod produs 0560 8681
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Service 
pompe de căldură
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INSTRUMENT SMART INSTRUMENT SMART

INSTRUMENT SMART

Set manifold digital testo 557  
cu Bluetooth® și 4 furtunuri pentru incărcare

•  Calcularea automată a supraîncălzirii / subrăcirii, 
măsurarea vidului, testul de etanșeitate compensat cu 
temperatura

•  Documentare și monitorizare cu ajutorul aplicației 
mobile

Service 
pompe de căldură

Sonde inteligente - set 
refrigerare 
operat prin smartphone

•  Instalarea, mentenanța și 
evaluarea sistemelor frigo-
rifice și de aer condiționat

•  Geantă de transport testo 
Smart Case

Componență set
-  2x termometru tip clește 

operat prin smartphone 
testo 115i

-  2x sonde pentru presiuni 
mari operate prin 
smartphone testo 549i

-  Geantă de transport 
testo Smart Case

Componență set
- testo 570 manifold digital cu 4 valve, set de 4 furtunuri de umplere
- 2 sonde de temperatură tip clește
- sondă Pirani pentru masurarea precisă a      
   vacuum-ului
- geantă de transport

Cleşte ampermetric cu 
Bluetooth® testo 770-3

•  Clește ampermetric de înaltă 
performanță 

•  Permite înfășurarea cablurilor, 
chiar și în locurile înguste

•  Conectivitate prin Bluetooth

Detector pentru scurgeri de agenți 

frigorifici testo 316-3

•  Pentru cei mai uzuali agenți frigorifici

•  Detectează cele mai mici scurgeri

•  Operare facilă cu un singur buton

Detector pentru scurgeri 
de agenți frigorifici 
testo 316-4 set 1

• Pentru CFC, HCFC, HFC, H₂

• Set cu accesorii multiple

Cod produs 0563 0002Cod produs 0563 2557

Cod produs 0563 3164Cod produs 0563 3163

Cod produs 0590 7703

Cod produs 0590 7502 Cod produs 0590 7450

Tester de 
tensiune 
testo 750-2

•  Indicator 
multilateral, cu 
LED

•  Tehnologie 
unică cu fibră 
optică

•  Testarea fazei 
cu un singur 
pol

Tester de 
tensiune non-
contact testo 
745 

•  Pentru verificări 
inițiale și rapide

•  Două niveluri de 
sensibilitate

Tehnologie de măsurare pentru  
sisteme frigorifice și pompe de căldură

KIT 
ECONOMIC



 
  Testo Romania 

Calea Turzii 247
400495 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170

Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
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INSTRUMENT SMART

www.testo.ro

Sondele inteligente Testo 
set HVAC/R

•  Pentru toate măsurările din domeniul 
încălzirii, aerului condiționat, frigorific și 
ventilației

•  Ideal pentru instalare, mentenanța și 
detectarea erorilor la sistemele frigorifice și 
de aer condiționat.

•  Operat prin smartphone/tabletă cu aplicația 
testo Smart Probes App

• Geantă de transport testo Smart Case

Termometru cu infraroşu 
testo 830-T2

Măsurarea fără contact a 
temperaturii suprafețelor

Umidometru pentru lemn şi 
materiale testo 606-2

Măsurarea temperaturii şi umidităţii 
aerului ambiental precum și a umidității 
materialelor

Set înregistrator de 
temperatură testo 174 T
Suportul dvs. practic pentru 
măsurarea constantă a 
temperaturii

Instrument pentru 
măsurarea temperaturii 
testo 925

•  Pentru toate tipurile de 
aplicații

•  Pentru măsurări de 
suprafață, aer, imersie și 
penetrare

Sondă de penetrare/imersie rezistentă 
la apă pentru măsurarea rapidă a 
temperaturii în lichide și medii semi-solide.

Sondă tip clește  
pentru măsurări de temperatură 
pe țevi  Ø 15-25 mm.

Sondă de temperatură de contact cu 
acțiune rapidă cu lamele încrucișate

Sondă de aer robustă cu timp 
scurt de răspuns

Set înregistrator 
pentru temperatură și 
umiditate testo 174 H
Partenerul dumneavoastră 
ideal pentru monitorizarea 
climatului

Cod produs 0563 0002 31

Cod produs 0572 0561

Cod produs 0560 9250

Cod produs 0602 1293

Cod produs 0602 1793

Cod produs 0602 4692

Cod produs 0602 0393

Cod produs 0572 0566

Cod produs 0560 6062

Cod produs 0560 8312

Mai multe instrumente de măsură  
pentru sezonul rece.

KIT 
ECONOMIC

KIT 
ECONOMIC


