
Bucură-te 
de prețurile 

promoționale!

Prețuri
promoționale!

Cei trei fantastici.
Măsurare inteligentă. Analiză rapidă. Documentare facilă.
Super instrumentele pentru sisteme de încălzire și pompe de căldură.
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Superputerea care rezolvă 
cu brio orice măsurare a 
gazelor de ardere.

Rezultate rapide și precise 

•   Gata de utilizare imediat, chiar din modul stand-by – fără timpi de 
așteptare

•   Sonde rapid interschimbabile

•  Senzori de calitate cu o durată de viață de până la 6 ani măsoară 
valori ridicate ale CO de până la 30.000 ppm, cu posibilitate de 
post-echipare cu senzor de NO

Documentare profesionistă

•   Direct la fața locului - rapoarte trimise prin e-mail

•  Funcție de semnare: Clientul poate semna rapoartele  
de măsurare direct pe instrument

•  Agendă integrată și import ușor al datelor clienților  
cu ajutorul software-ului gratuit testo easyHeat

Operare inteligentă

•   Ecran mare, inteligent, de tip touch – la fel de intuitiv  
precum telefonul dumneavoastră

•   Meniuri intuitive, clar structurate  
și toate măsurările importante pre-memorate

Superputere concentrată 
pentru măsurări la  
sisteme de încălzire  
și pompe de căldură.

testo 300

Gata de acțiune oricând aveți nevoie: cu instrumentul de măsurare a gazelor 
de ardere testo 300, efectuați măsurări rapide, pe care le documentați ușor, 
fără erori enervante de măsurare și transfer date. Grație afișajului inteligent 
de tip touch, cu reacție rapidă și meniu intuitiv, activitățile dumneavoastră 
sunt rezolvate în cel mai scurt timp - iar reparațiile, instalarea și întreținerea 
sistemelor de încălzire vor fi de acum trei dintre cele mai ușoare activități ale 
dumneavoastră.

Volume de muncă din ce în ce mai mari, personal calificat 
din ce în ce mai puțin, tehnologii noi lansate în permanență și 
reglementări noi privind digitalizarea și energiile regenerabile 
- niciuna dintre acestea nu ușurează munca tehnicienilor și 
instalatorilor. Pentru asta existăm noi. Cu instrumentele noastre 
de măsurare, ce se remarcă prin puterea lor concentrată și 
super-funcționalitățile lor unice, vă punem la dispoziție cele mai 
bune instrumente pentru întreținerea și instalarea sistemelor de 
încălzire și pompelor de căldură. 



testo 300
Set de bază

fără imprimantă

testo 300
Set 1

testo 300
Set 2

testo 300
Set 3

Analizorul de gaze de ardere testo 300 testo 300 Longlife

Senzor O₂, CO până la 4000 
ppm

O₂, CO până la 
4,000 ppm, NO

O₂, CO până 
la15,000 ppm, NO

O₂, CO cu compensare 
de H₂, 30,000 ppm, NO

Sondă de prelevare
Sondă de gaze de ardere compactă, model 

basic, lungime 180 mm,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Sondă compactă de 
gaze (180 mm, Ø 6 
mm) Tmax 500 °C

Sondă compactă de 
gaze (180 mm, Ø 8 
mm) Tmax 500 °C

Imprimantă testo cu Bluetooth® cu 6 role de 
hârtie termică de rezervă –

Geantă de protecție cu curea – – –

Geantă de transport pentru instrument  

și accesorii
–

Alimentator USB cu cablu

Filtre de rezervă (10 bucăți)

Software de analiză EasyHeat

Cod produs 0564 3002 70 0564 3004 S1 0564 3004 S2 0564 3004 S3

Preț standard 5.326,00 9.290,00 9.990,00 10.790,00

Preț promoțional lei 8.890,00 9.390,00 10.190,00

Promo!

Cele mai bune echipe în slujba voastră.
Seturile promoționale Testo 300.

De neînvins în lupta împotriva erorilor de măsurare. La prețuri imbatabile. Cu cele patru seturi 
promoționale obțineți exact aliații de care aveți nevoie zi de zi.
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testo Smart App  
descărcare gratuită

DISPONIBILE ACUM Descarcă

Documentare profesionistă

•   Direct la fața locului prin aplicația gratuită - rapoarte trimise cu 
fotografii prin e-mail

•  Gestionarea clienților în aplicație – toate informațiile  
mereu la îndemână

Rezultate rapide și precise 

•  Afișaj grafic mare cu o structură clară

•  Toate rezultatele afișate și în timp real, în aplicație

Uneori dorim să avem superputeri care 
să ne ușureze munca. Acum le avem: cu 
manifoldurile digitale testo 550s și testo 
557s, sunteți echipați cu instrumente super-
puternice care vă sprijină în instalarea și 
întreținerea pompelor de căldură, grație 
vitezei și preciziei lor și documentării facile a 
măsurărilor, în format electronic. 

Eroii măsurărilor.
Nu doar pentru pompele  
de căldură.

testo 550s / testo 557s

Operare inteligentă

•  Meniuri ghidate și afișare automată a celor mai importanți 
parametri precum supraîncălzirea, testarea căderii de presiune 
și a vacuumului

•  Conexiune automată cu sondele Bluetooth pentru temperatură, 
presiune și umiditate 

•  Cei mai comuni 90 de agenți frigorifici deja salvați în instrument 
- actualizări simple prin aplicație
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Nou!

Măsurători wireless. Documentare facilă. 
Cele mai bune seturi Testo pentru pompe 
de căldură.

Set testo pentru pompe de căldură 557s  
cu Bluetooth® și set de 4 furtunuri de încărcare
•   Set practic pentru punerea în funcțiune,  

reparația și întreținerea pompelor de căldură

•   Manifold digital cu 4 valve 

Setul include:
•  set de 4 furtunuri de încărcare
•  2 sonde de temperatură wireless
•  Vacuumetru wireless
•  Geantă de transport (inclusiv certificat de calibrare și 

acumulatori)

Set testo pentru pompe de căldură 550s  
cu Bluetooth® și set de 4 furtunuri de încărcare
•   Set practic pentru punerea în funcțiune,  

reparația și întreținerea pompelor de căldură

•   Manifold digital cu 2 valve

Setul include:
•  Set de 3 furtunuri de încărcare
•  2 sonde de temperatură wireless
•  Geantă de transport (inclusiv certificat de calibrare și 

acumulatori)

Sonde Smart testo 
Set refrigerare cu aplicație 
pentru telefon smart

Cod produs 0563 0002 10

testo 316-4 
Detector pentru scurgeri de 
refrigerant

testo 316-3 
Detector pentru scurgeri de 
refrigerant

Cod produs 0563 3164Cod produs 0563 3163

•  2 termometre tip clește testo 115i
•  2 mannometre de mare presiune testo 

549i
•  Geantă Smart testo

•  Sensibilitate mare (< 4 g/a)

•  Cea mai ușoară operare cu un singur 

buton

•  Sensibilitate foarte mare (< 3 g/a)

•  Alarmă vizuală și acustică pentru 

detectarea optimă a scurgerilor

Cod produs 0564 5572 Cod produs 0564 5503
2.960,00 lei + TVA 2.152,00 lei + TVA

1.304,00 lei + TVA 1.279,00 lei + TVA 2.044,00 lei + TVA
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Aplicația testo Thermography  
descărcare gratuită

DISPONIBILE ACUM Descarcă

Documentare profesionistă

•  Crearea de rapoarte direct la fața locului, salvarea lor online și 
trimiterea lor prin e-mail cu aplicația testo Thermography

•  Software de analiză gratuit, testo IRSoft, pentru crearea de rapoarte 
detaliate

Rezultate rapide și precise 

•  Imagine de calitate, cu rezoluție IR de 160 x 120 pixeli  
(320 x 240 pixeli cu tehnologia testo SuperResolution inclusă)

•  Camera digitală integrată generează o imagine reală –  
în paralel cu imaginea termică 

Operare inteligentă

•  Recunoașterea automată a punctelor calde-reci, afișează direct  
condițiile de temperatură critice

•  Aplicația permite utilizarea de dispozitive terminale mobile  
ca al doilea ecran sau pentru comandă de la distanță

•  Avertizor IFOV pentru determinarea distanței până la  
obiectul măsurat – evitând astfel erorile

Camera de termoviziune testo 868 este gata de acțiune 
când trebuie să verificați radiatoare și sisteme de încălzire 
sub pardoseală, să depistați scurgeri, să localizați conducte 
și să efectuați teste funcționale rapide. Sunteți echipați 
pentru fiecare misiune, beneficiind de cea mai bună calitate 
a imaginii termice din clasa sa, de recunoașterea automată 
a punctelor fierbinți și reci, de aplicația gratuită pentru 
analizarea cu ușurință a valorilor și întocmirea de rapoarte 
la fața locului, precum și de software-ul nostru de analiză 
gratuit cu care puteți crea rapoarte profesioniste. 

Super viziune. 
Super documentare. 
Camera de termoviziune  
testo 868.

testo 868
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Promo!

Căutată cu entuziasm de 
către profesioniști.
Camera de termoviziune 
testo 868 la un preț 
promoțional.

testo 868 cameră de termoviziune

Ideală pentru verificarea radiatoarelor și sistemelor de încălzire 
sub pardoseală, pentru detectarea scurgerilor și pentru 
localizarea și verificarea funcționării țevilor și conductelor.

•  Imagine de calitate, cu rezoluție IR de 160 x 120 pixeli  
(320 x 240 pixeli cu tehnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilitate termică de 0,10 °C

•  Software de analiză gratuit și aplicație pentru crearea de 
rapoarte

testo 865 cameră de 
termoviziune

testo 872 cameră de 
termoviziune

testo 871 cameră de 
termoviziune

Cod produs 0560 8650 Cod produs 0560 8721Cod produs 0560 8712

•  Imagine de calitate grație rezoluției IR 
de 160 x 120 pixeli (320 x 240 pixeli cu 
tehnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilitate termică de 0,12 °C
•  Detectare automată a punctelor fierbinți  

și reci

•  Imagine de calitate grație rezoluției IR 
de 320 x 240 pixeli (640 x 480 pixeli cu 
tehnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilitate termică de 0,06 °C
•  Marcator laser integrat - este, de 

asemenea, vizibil ca punctul de măsurare 
din imaginea termică

•  Imagine de calitate grație rezoluției IR 
de 240 x 180 pixeli (480 x 360 pixeli cu 
tehnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilitate termică de 0,09 °C
•  Conexiune wireless posibilă prin 

sondă Bluetooth pentru temperatură și 
umiditate

Cod produs 0560 8681

Aplicația testo Thermography

Cu aplicația testo Thermography, telefonul mobil/tableta dumneavoastră devine un ecran secundar și un 
instrument de comandă de la distanță a camerei de termoviziune. Mai mult, puteți folosi aplicația pentru 
a crea și trimite rapoarte compacte de la fața locului, pe care le puteți totodată salva on line. Descărcare 
gratuită pentru Android sau iOS.

5.890,00 lei + TVA
Economisiți 1.600,00 lei

4.896,00 lei + TVA 9.992,00 lei + TVA 13.490,00 lei + TVA
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Sonde inteligente testo  
Set pentru sisteme de 
încălzire

Set compact cu trei instrumente de 
măsurare în geantă robustă Smart testo:
•  termometru tip clește testo 115i
•  manometru diferențial testo 510i
•  termometru IR testo 805i

40
ani

Analizoare de  
gaze de ardere

Nou!

Nou!
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Chiar și mai echipați: mai multe instrumente 
de măsurare pentru sezonul rece

testo 310
Analizor de gaze de ardere

Cod produs 0563 3100

testo 340 set 2
Analizor de gaze de ardere 
cu 4 senzori

testo 440 db 
Instrument pentru măsurarea 
climatului interior

Pentru reglarea sistemelor de climatizare 

și ventilație, monitorizarea calității aerului 

sau măsurarea nivelului de confort. 

Analizorul de gaze de ardere, cu 4 

senzori O₂, CO(H₂), NO și SO₂, pentru 

măsurători la sistemele de încălzire pe 

combustibil gazos, lichid și solid.  

Analizor de gaze de ardere de bază 

pentru măsurarea directă a O₂, CO, 

gazelor de ardere, presiunii diferențiale, 

tirajului și a temperaturii ambientale.

Cod produs 0560 4402Cod produs 0632 3340 S2
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testo 915i
Termometru operat prin 
smartphone 

Cod produs 0563 4915

Pentru măsurarea temperaturii prin 
wireless în cele mai diverse contexte 
datorită unei game largi de sonde și 
compatibilității cu sondele cu termo-
cuplu Tip K frecvent folosite.

testo 115i
Termometru tip clește 
operat prin smartphone

Cod produs 0560 2115 02

Măsurarea facilă a 
temperaturii de tur și retur, 
prin Bluetooth® având o arie 
de acoperire până la 100 m.

Cod produs 0632 1272

Cod produs 0615 1212

Cod produs 0615 1712

testo 915i
Set pentru temperatură

Cod produs 0615 5505

1.519,00 lei + TVA

319,00 lei + TVA

329,00 lei + TVA

216,00 lei + TVA

Sondă CO, cablu fix

•  Sondă de aer 
•  Sondă de imersie/penetrare
•  Sondă de suprafață (toate TC Tip K, Clasa 1)
•  Geantă de protecție
•  Acumulatori și protocol de calibrare

Sondă de imersie/penetrare 
impermeabilă 

Sondă tip clește

Sondă de aer robustă

Cod produs 0563 0004 10Cod produs 0563 5915

2.553,00 lei + TVA 10.990,00 lei + TVA

368,00 lei + TVA

735,00 lei + TVA 1.124,00 lei + TVA

304,00 lei + TVA

1.968,00 lei + TVA
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testo Smart App  
descărcare gratuită

DISPONIBILE ACUM Descarcă

testo 324 Set pentru 
instalații de gaz și apă

testo 510 Set pentru 
presiune diferențială

testo 316-EX Detector 
pentru scăpări de gaze

testo 316-1 Detector pentru 
scăpări de gaze

testo 510i 
Manometru diferențial operat 
prin smartphone

Instrument de măsurare a pierderilor 
de presiune din instalațiile de gaz și 
apă testo 324, cu interfață Bluetooth®, 
include carcasă de sistem cu unitate 
de alimentare, sondă de mare presiune, 
racord de mare presiune, distribuitor Y 
precum și alte accesorii importante.

Măsurarea presiunii diferențiale la 
cazanele pe gaz sau la filtrele sistemelor 
de aer condiționat, precum și măsurarea 
debitelor conductelor de ventilație cu 
ajutorului unui tub Pitot, inclusiv furtun de 
legătură din silicon, capac de protecție, 
protocol de calibrare, curea și baterii.

Detector electronic pentru scăpări de 
gaz, cu protecţie AntiEX, include baterii, 
geantă de transport, cheie Allen și 
protocol de calibrare din fabrică.

Pentru scurgeri la conductele de gaze 
naturale, cu alarmă pe două niveluri, 
sonoră și optică, în caz de depășire a 
valorilor limită. 

Pentru măsurarea presiunii diferențiale 
la cazanele pe caz, vitezei de curgere și 
debitului volumic al aerului.

Cod produs 0563 3240 77

Cod produs 0563 0510

Cod produs 0632 0336Cod produs 0632 0316

Cod produs 0560 1510

Mai multe instrumente de măsurare  
pentru sezonul rece pe  
www.testo.com

Folosiți aplicația testo Smart App 
pentru toate activitățile dumneavoastră 
la sisteme de refrigerare, climatizare, 
încălzire și ventilație, cu instrumentele 
de măsurare cu Bluetooth de la Testo. 
Aplicația vă oferă meniuri intuitive și 
funcții inteligente precum crearea și 
expedierea de rapoarte de măsurare 
digitale.

662,00 lei + TVA 466,00 lei + TVA

11.912,00 lei + TVA 1.025,00 lei + TVA 2.593,00 lei + TVA
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Și mai multe instrumente care fac totul 
pentru un climat interior optim.

testo 440 Set cu fir cald 

Pentru măsurarea fără efort la grilele de 
aerisire din plafon. 
•  Instrument de măsurare a vitezei aerului și 

calității aerului ambiental (IAQ) testo 440
•  Sondă cu fir cald (Ø 9 mm) cu cablu 

fix (lungime 1,7 m), inclusiv senzor de 
temperatură, cu telescop (se poate 
prelungi la 0,85 m) 

•  Geantă Smart testo

Cod produs 0563 4400 Cod produs 0554 0960 Cod produs 0563 4171

Cod produs 0563 4170Cod produs 0635 9432
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Sonde Smart testo
Set pentru mucegai 

Sonde Smart testo
Set VAC

Sonde Smart testo
Set complet 

Cod produs 0563 0003 10 Cod produs 0563 0005 10

Cod produs 0563 0002 32

Ideal pentru măsurări la sisteme de 
ventilație.

•  Anemometru termic testo 405i, inclusiv 
telescop extensibil

•  Anemometru cu elice testo 410i 
•  Termo-higrometru testo 605i
•  Termometru cu infraroșu
•  În geanta robustă testo Smart Case

Pentru identificarea timpurie a riscului de 
mucegai.

•  Instrument de măsurare a umidității și 
temperaturii testo 605 

•  Termometru cu infraroșu testo 805i
•  În geanta robustă testo Smart Case Setul complet pentru măsurarea temperaturii, 

umidității, debitului și presiunii.

2 x termometru tip clește testo 115i 
2 x  manometru de mare presiune testo 549i
2 x termo-higrometru testo 605i
1 x termometru testo 915i
1 x termometru cu infraroșu testo 805i
1 x anemometru termic testo 405i
1 x anemometru cu elice testo 410i
1 x manometru diferențial testo 510i
1 x carcasă testo smart

testo 405i 
Anemometru termic 

Cod produs 0560 1405

Măsoară debitul și temperatura, ideal 
pentru măsurători în conducte.

testo 410i 
Anemometru cu elice 

Cod produs 0560 1410

Măsoară debitul și temperatura, 
ideal pentru măsurători la gurile de 
aerisire.

Sondă cu elice (Ø 100 mm) testovent 417 set pentru 
uniformizarea fluxului de aer

Telescop extensibil testo 417 set anemometru cu 
elice
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b2.453,00 lei + TVA

1.735,00 lei + TVA

4.209,00 lei + TVA

804,00 lei + TVA

486,00 lei + TVA 407,00 lei + TVA

1.838,00 lei + TVA

686,00 lei + TVA

890,00 lei + TVA

1.975,00 lei + TVA
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Vine sezonul rece.
Trimitem întăriri.

Cod produs 0560 8312

Cod produs 0590 7450

Cod produs 0590 7602

Cod produs 0590 7502

Cod produs 0590 7703
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testo 830-T2
Termometru cu infraroșu

testo 745
Tester de tensiune non-contact

testo 760-2
Multimetru digital

testo 750-2
Tester de tensiune

testo 770-3
Clește ampermetric cu Bluetooth®

Cu marcaj laser pentru măsurarea fără 
contact a temperaturii suprafețelor.

•  Reglabil pentru detectarea fazei sau 
măsurarea tensiunii

•  Semnal vizual și acustic

Pentru măsurarea curentului, tensiunii și 
rezistenței.

•  Detectare automată a parametrilor 
măsurați

•  Măsurarea curentului în domeniul µA
•  Medie pătratică reală (TRMS)

•  Indicator multilateral, cu LED, patentat Testo
•  În conformitate cu standardele DIN EN 

61243-3:2011 și CAT III
•  Cu lanternă integrată pentru iluminare 

punctului de măsură
•  Include funcție pentru declanșarea 

disjunctorului diferențial și taste cu vibrații

Prindere excelentă chiar și în spații  
înguste.
•  Ușor de folosit datorită brațului  

complet retractabil în instrument
•  AC/DC auto și afișaj mare pe două linii
•  Conexiune Bluetooth pentru telefon mobil  

(cu aplicația testo Smart Probes)

Cod produs 0572 0561

Set testo 174 T
Mini data logger pentru temperatură

Pentru măsurarea continuă a 
temperaturii, memorie pentru 16.000 de 
valori, inclusiv interfață USB mini data 
logger pentru programare și citire valori, 
și consolă de perete.

Cod produs 0572 0566

Set testo 174 H
Mini data logger

Pentru măsurarea continuă a temperaturii 
și umidității aerului, memorie pentru 
16.000 de valori, inclusiv interfață USB 
mini data logger pentru programare și 
citire valori, și consolă de perete.

Cod produs 0560 6062

testo 606-2
Instrument pentru măsurarea 
umidității

Pentru înregistrarea umidității lemnului și 
materialelor, precum și a temperaturii și 
umidității aerului.

334,00 lei + TVA

569,00 lei + TVA

147,00 lei + TVA

745,00 lei + TVA 1.049,00 lei + TVA

339,00 lei + TVA

721,00 lei + TVA

760,00 lei + TVA



     Testo România
     Calea Turzii nr 247, Cluj-Napoca
     +40 264 202 170
     info@testo.ro

Avem răspunsurile  
la întrebările 
dumneavoastră
Dacă aveți nevoie de 
asistență pentru anumite 
operațiuni de măsurare 
sau dacă aveți nevoie de 
recomandări cu privire 
la instrumentul cel mai 
potrivit pentru aplicația 
dumneavoastră: experții 
noștri vă stau la dispoziție.

Reparații și service
Pentru a fi întotdeauna gata 
de acțiune, vă oferim service, 
piese de schimb, în cadrul 
sediului nostru din țară. 
Colegii noștri se asigură ca 
instrumentul dvs. să ajungă 
la destinație în cel mai scurt 
timp posibil.

Etalonare: mai multă 
precizie, mai multă 
siguranță
În laboratorul nostru acreditat 
BRML ne asigurăm că 
instrumentele dumneavoastră 
funcționează cu precizie, 
conform standardelor.

www.testo.com
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Întotdeauna în siguranță: 
cu serviciile Testo România
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