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Všetky meracie úlohy pod kontrolou - s meracou technológiou od Testo:
Vykurovacie systémy | Vyvážené ventilačné systémy | Tepelné čerpadlá | 
Termografická diagnostika

Váš nový parťák  
pre vykurovaciu sezónu
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> Viac na stranách 4 až 9

> Viac na stranách 10/11

Najlepší hráč  
v každej pozícií 

Viac ako len spaliny: Okolo 

základného prvku technológie 

budovy je mnoho kľúčových úloh 

merania. Nejedná sa o triviálne 

rutinné práce, preto potrebujete 

spoľahlivých umelcov, ktorí dokážu 

viac než len presne merať.

Ide práve o intuitívne ovládanie, 

chytré asistenčné funkcie a 

jednoduchú dokumentáciu bez 

papierovania, vďaka ktorým sa 

jednoduchá meracia technika stáva 

verným spoločníkom pre každú prácu.

•  Meria spaliny a monitoruje CO
vo vzduchu

• Kontroluje ionizačný prúd

• Deteguje únik plynu

Rýchle meranie, monitorovanie 
a dokumentácia:

• Privádzaného vzduchu

• Odvetranie v kúpeľniach a v kuchyniach

• Vnútornej vlhkosti a teploty

Pre pohodlnú a príjemnú vnútornú 

klímu je dôležité správne 

nastavenie ventilačnej techniky. Pri 

nesprávnom nastavení ventilačnej 

techniky nie je prívod čerstvého 

vzduchu rovnomerný, zaťaženie 

miestnosti nie je účinne 

odstraňované a príliš veľké 

objemové prúdenie vedie 

k nepohodliu spôsobenému 

prievanom alebo hlukom prúdenia 

vzduchu. S meracími prístrojmi testo 

na meranie ventilácie a klimatizácie 

k tomu nedôjde a obytné miestnosti 

zostanú komfortnými zónami.

Na vykurovacích systémoch 

Vyvážený ventilačný systém
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>Viac na stranách 12/13

> Viac na stranách 14/15

•  Presná detekcia netesností

• Zobrazenie zanesenia vykurovacieho
telesa

•  Vizualizácia priebehu
podlahového vykurovania

Keď má skryté potrubie netesnosti, 

podlahové vykurovanie neposkytuje 

očakávaný výkon alebo, ak

je vykurovacie teleso úplne zanesené, 

nepotrebujete vždy páčidlo. Namiesto 

toho dôverujte kvalitným technikom 

a spoľahnite sa na naše termografické 

kamery.

Umožní Vám okamžite zistiť, 

kde je problém a môžete vykonať 

cielené nápravné opatrenia. 

Odborný tip: Veľa času ušetríte aj 

pri použití termografie

pri diagnostike porúch

na solárnych a fotovoltických  

elektrárňach.

Aby tepelné čerpadlo poskytovalo 

spoľahlivo stále teplo, potrebuje toto 

sofistikované zariadenie riadnu 

pravidelnú kontrolu so správnou 

technológiou merania. Ročný servis 

sa odporúča aj pre všetky tepelné 

čerpadlá s chladivom. To je jediný 

spôsob,

ako zabezpečiť efektívnu 

prevádzku zariadení a Vaši 

zákazníci tak môžu ušetriť 

náklady.

Detekcia netesností a funkčné skúšky

Servis tepelných čerpadiel

• Skúšky tlaku a teploty

• Riadený servis chladiva

• Jednoduchá skúška
tesnosti a vákuovania
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Na vykurovacích systémoch
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Skúška odolnosti proti pádu 
podľa TÜV
Odolnosť proti pádu podľa
EN 50379 vďaka zoskrutko-
vanému a pogumovanému puzdru.

5500 mAh

Vždy pripravený ísť ešte ďalej 
Špičková výdrž batérie: Použitie 
niekoľko dní bez nabíjania.

Bezpečná montáž
4 silné magnety
s gumovým poťahom
- zvlášť stabilné a šetrné 
k podkladovému materiálu.

Chránený displej
Odolný proti poškriabaniu, 
zapustený a so špeciálnou 
ochrannou fóliou, 
vymeniteľnou užívateľom.

Nekompromisne robustný: konštrukcia

Posilnite svoju výbavu ideálnym prístrojom 

na meranie spalín. Testo 300 má 

najinovatívnejšie technológie vo svojej triede 

a zároveň dlhú životnosť a stály výkon, aby 

udržal krok počas náročného pracovného dňa.

Jednoduchšie  už to nemôže byť: 
Obsluha

Pretiahnutie, priblíženie, kliknutie: To všetko 

poznáte z aplikácií vo Vašom smartfóne. Práve 

tieto intuitívne gestá, vďaka ktorým je 

plánovanie trás, písanie správ alebo 

nakupovanie tak jednoduché a bez námahy, sú 

úplne rovnako jednoduché a intuitívne aj pri 

prístroji testo 300.

Bez papierovania: 

Odosielanie správ

S testo 300 vytvoríte dokumentáciu pohodlne 

a priamo na mieste. Prostredníctvom siete 

WLAN môžete správy okamžite odosielať do 

kancelárie alebo zákazníkom.

Odolný zvonku, inteligentný zvnútra: 
testo 300

Ovládacie menu 

prístroja

v slovenčine
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ZDARMA!

ZDARMA!

Longlife zostava 1 v robustnom kufri:
•  Prístroj, vrátane napájacieho zdroja
• Rozsah merania: O₂, CO, 4000 ppm, senzor NO - voľba doplniť
•  Kompaktná odberová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
• 10 náhradných filtrov
• EasyHeat PC softvér
• Kufor pre prístroj a príslušenstvo
• 4 ročná záruka

Longlife zostava 2 v robustnom kufri:

•  Prístroj, vrátane napájacieho zdroja
• Rozsah merania: O₂, CO H₂, 30000 ppm, senzor NO - voľba doplniť
•  Modulárna odberová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
• 10 náhradných filtrov
• EasyHeat PC softvér
• Kufor pre prístroj a príslušenstvo
• 4 ročná záruka

Longlife zostava 1 v robustnom kufri s tlačiarňou:
•
•
•
•
• Tlačiareň, včítane náhradného papiera
• EasyHeat PC softvér
• Kufor pre prístroj a príslušenstvo
• 4 ročná záruka

Longlife sada 2 v robustnom kufri s tlačiarňou:

•  Prístroj, vrátane napájacieho zdroja
• Rozsah merania: O₂, CO H₂, 30000 ppm, senzor NO - voľba doplniť
•  Modulárna odberová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
• 10 náhradných filtrov
• Tlačiareň, včítane náhradného papiera
• EasyHeat PC softvér
• Kufor pre prístroj a príslušenstvo

• 4 ročná záruka

testo 300 promo zostavy Longlife pre servis plynových zariadení 

testo 300 promo zostavy Longlife pre servis zariadení na všetky typy palív

Naše dôležité produkty
pre vykurovaciu sezónu: 
promo zostavy analyzátorov testo 300 

Obj. číslo 0564 3004 70         Cena: 1370,- € bez DPH

Obj. číslo 0564 3004 82         Cena: 1740,- € bez DPH

Obj. číslo 0564 3004 71         Cena: 1630,- € bez DPH

Obj. číslo 0564 3004 89         Cena: 2000,- € bez DPH

Odporúčaná konfigurácia 
pre merania plynových 
kotlov

Odporúčaná konfigurácia 
pre merania na všetkých 
typoch kotlov

Vysvetlivky:

 Prístroj, vrátane napájacieho zdroja
Rozsah merania: O₂, CO, 4000 ppm, senzor NO - voľba doplniť  
Kompaktná odber ová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
10 náhradných filtrov
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www.testo.cz
Registrace:

ZDARMA!

Len v Testo: 
zostava e-skrutkovačov zdarma
Exkluzívne pre Vás: Ak sa rozhodnete pre jednu

z atraktívnych promo zostáv testo 300 od 2. septembra do 

31. decembra 2019, poskytneme Vám prvú sadu e-

skrutkovača speedE® na svete od spoločnosti Wiha v 

hodnote 220,- €.

SpeedE® Vám umožní pracovať najmenej dvakrát 

rýchlejšie ako s bežným skrutkovačom a so zachovaním 

plnej kontroly nad uťahovacou silou. Pre ochranu 

materiálu elektrická podpora automaticky vypne pri 0,4 

Nm. Vstavané LED pre osvetlenie. Dodávané dobíjacie 

batérie SpeedE® sú dostatočné pre minimálne 800 

škrutkových operácií a vďaka výmenným slimBitom možno 

skrutkovač použiť prakticky na všetkých bežných profiloch 

skrutiek.

speedE®
... zvyšuje kontrolu a rýchlosť 

... poskytuje plnú ochranu 

... šetrí materiál a Vaše zdravie

Viac informácií o promo produktoch a podmienkach účasti na: www.testo.cz 
Do vypredania zásob.

3 kroky k Vášmu Wiha speedE® e-skrutkovaču:

1 2 3Zakúpte promo zostavu Jednoducho sa 
zaregistrujte

Získajte e-skrutkovač 
speedE® 

Zakúpte jednu z promo zostáv testo 300 
od 02.09. do 31.12.2019.

Vyplňte online registračný formulár 
na adrese www.testo.cz 
najneskôr do 31.01.2020.

Po úspešnej kontrole Vašich údajov 
Vám bude zdarma zaslaný 
skrutkovač na uvedenú adresu.

Zostava e-skrutkovača 1 speedE® vč. 10 
dielov bitov do štrbiny, Phillips, PlusMinus/
Pozidriv v L-Boxx Mini so slimBitmi, bateriou a 
EU nabíjačkou.

Naše důležité produkty pro topnou sezónu:
promo sady testo 300.

220,- € 
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Multifunkčný merací prístroj testo 440 dP

• Intuitívne: Jasne štruktúrované menu merania pre
meranie diferenčného tlaku, meranie COokolia a teploty

• Pohodlný: bezdrôtové sondy, interné úložisko dát a
USB port na prenos údajov

• Všestranný: integrovaný senzor diferenčného tlaku
a možnosť rozšírenia širokou ponukou digitálnych
sond

Zostava bez tlačiarne  
Obj. číslo 0563 3100 
Cena: 520,- € bez DPH

Obj. číslo 1119 0075 
Cena: 1379,- € bez DPH

Analyzátor 
spalín testo 310 

• Analyzátor spalín
pre začiatočníkov

•  Vyvinutý
pre náročnú
každodennú
prácu

Analyzátor spalín základná 
zostava testo 330i

• Ovládanie smartfónom
nezávislé na umiestnení

•  Bezpapierová 
dokumentácia

• Stabilná montáž
sondy testoFix

Základná zostava analyzátora spalín testo 300

• Prístroj, vrátane napájacieho zdroja

•  R ozsah merania: O₂, CO do 4000 ppm

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

•  10 náhradných filtrov

• Tlačiareň, včítane náhradného papiera (obj. číslo 0564 3002 71)

•  EasyHeat PC softvér

• Taška

•  2 ročná záruka

Návrh objednávky:

1  testo 440 dP prístroj na meranie klimatických veličín včítane integrovaného 
senzora diferenčného tlaku, prepojovacie hadice, 3 x AA batérií, USB kábla a 
výstupného protokolu z výroby
Obj. číslo 0560 4402        Cena: 344,- € bez DPH

2  Sonda CO digitálnía s káblom 
Obj. číslo 0632 1272        Cena: 312,- € bez DPH

3  Teplotná ponorná/vpichovacia sonda, vodotesná 
Obj. číslo 0615 1212        Cena: 66,- € bez DPH

4  Sonda na meranie teploty vzduchu, robustná 
Obj. číslo 0615 1712        Cena: 68,- € bez DPH

5  Teplotná kliešťová sonda 
Obj. číslo 0615 5505        Cena: 45,- € bez DPH

Ostatné meracie technológie 
pre vykurovacie systémy

Multifunkčné práce:
Merajte diferenčný tlak, teplotu a 
CO iba jedným prístrojom.

PROFI 
NÁSTROJ

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA

Zostava s tlačiarňou 
Obj. číslo 0563 3110 
Cena: 656,- € bez DPH

Odporúčaná konfigurácia 
pre merania plynových 
kotlov

Odporúčaná konfigurácia 
pre merania na všetkých 
typoch kotlov

Vysvetlivky:

Bez tlačiarne 

Obj. číslo 0564 3002 70 
Cena: 1000,- € bez DPH

S tlačiarňou

Obj. číslo 0564 3002 71 
Cena: 1260,- € bez DPH
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CHYTRÝ PRÍSTROJ

CHYTRÝ PRÍSTROJ

Kúrenárska zostava 
testo Chytré sondy 
ovládaná inteligentným 
telefónom

• Ovládaná inteligentným
telefónom/tabletom
pomocou aplikácie
testo Chytré sondy

• Pre všetky tlaky a teploty
vykurovacích systémov

•  V robustnom
Chytrom pozdre testo

Kliešťový teplomer 
testo 115i

• Ovládaný inteligentným
telefónom/tabletom
pomocou aplikácie
testo Chytré sondy

• Jednoduché meranie
teploty prívodu / spiatočky

•  V robustnom
Chytrom pozdre testo

Obj. číslo 0560 0510 
Cena: 135,- € bez DPH

Obj. číslo 0632 0316 
Cena: 208,- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7450 
Cena: 31,- € bez DPH

Obj. číslo 0632 3162 
Cena: 311,- € bez DPH

Návrh objednávky:  
2x testo 115i
Obj. číslo 0560 2115 02 
Cena: 63,- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7501 
Cena: 45,- € bez DPH

Obj. číslo 0563 0004 10 
Cena: 229,- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7602 
Cena: 155,- € bez DPH

Zostava pre diferenčný tlak 
testo 510
Vrátane silikónových prepojovacích hadíc, 
ochranného krytu, výstupného protokolu z 
výroby, puzdra na opasok a batérií

Detektor úniku plynu 
testo 316-1
• Vyhľadajte úniky zemného plynu
• Dvojúrovňový systém

upozornenia

Bezkontaktná 
skúšačka napätia
testo 745 
•  Pre rýchle prvé

kontroly
• Dvojúrovňová

citlivosť

Detektor úniku plynu 
testo 316-2

•  Metán, propán, vodík
•  Jasný displej a upozornenia
• Vrátane slúchadiel do uší a napájacieho zdroja

Skúšačka napätia 
testo 750-1
•  Všestranný LED

displej 

•  Unikátna
technológia
optického vlákna

Digitálny multimeter 
testo 760-2 

• Všestranné meranie
elektrických veličín

•  Automatická detekcia
parametra merania

• Meria prúd tiež v
rozsahu uA

Súčasti zostavy:
-  Povrchový teplomer testo 115i 
ovládaný inteligentný telefónom 
-  Prístroj na meranie 
diferenčného tlaku testo 510i

ovládaný inteligentným

telefónom 
-  Infračervený teplomer  
testo 805i ovládaný 
inteligentným telefónom
-  V robustnom Chytrom puzdre

testo

Multimeter testo 760-2 TRMS, vrátane batérií, 1 
set meracích káblov, 1 x adaptér pre 
termočlánky typu K, výstupný protokol z výroby 
a návod na použitie.

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA
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Vyvážený ventilačný systém
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1

2 3 

4 

CHYTRÝ PRÍSTROJ CHYTRÝ PRÍSTROJ

Termohygrometr 
testo 625

• Rýchlo a jednoducho
meria teplotu vzduchu
a relatívnu vlhkosť

• Vypočítava teplotu
rosného bodu a
teplotu mokrého
teplomera

testo 417 zostava 1  
zostava s vrtuľovým anemometrom
•  Meranie objemového prietoku

na vyústkách a ventilačných mriežkach

• Zostava včítane vrtuľkového
anemometra testo 417
s integrovanou
100 mm
vrtuľou

•  2 meracie
kužele
a ďalšie
príslušenstvo

testo Chytré sondy 
VAC zostava

• Ideálna na meranie na
ventilačných systémoch

•  Meranie rýchlosti prúdenia,
vlhkosti vzduchu, objemových
prietokov a teplôt

•  V robustnom Chytrom puzdre testo

Súčasti zostavy
- Termický anemometer testo 405i, vr. teleskopického predĺženia 
- Vrtuľový anemometer testo 410i
- Termohygrometr testo 605i
- Infračervený teplomer testo 805i 
- Chytré puzdro testo

Súčasti zostavy
- Prístroj na meranie teploty a vlhkosti

IAQ merací prístroj testo 440

• Intuitívne: Jasne štruktúrované menu merania pre
objemový prietok, stupeň turbulencie, chladiaci /
vykurovací výkon a detekciu plesní

• Bezdrôtové: Bluetooth® sondy pre väčšie pohodlie pri
meraní a menší zmätok v kábloch v kufri

• Jasný prehľad: Veľký grafický displej
s paralelným  zobrazením 3 meraných veličín

testo Chytré sondy 
zostava na plesne

•  Rýchlo identifikuje a dokumentuje
riziko plesní v miestnostiach

• Meranie vlhkosti vzduchu
a povrchovej teploty

•  V robustnom Chytrom
puzdre testo

Obj. číslo 0563 0003 10    
Cena: 338,- € bez DPH

Obj. číslo 0563 4171 
Cena: 403,- € bez DPH

Obj. číslo 0563 6251 
Cena: 207,- € bez DPH

testo 605i
-  Infračervený teplomer testo 805i 
- Chytré puzdro testo
Obj. číslo 0563 0005 10    
Cena: 167,- € bez DPH

Návrh objednávky:

1  testo 440 zostava s vyhrievaným vláknom vč. IAQ meracieho prístroja testo 440, 
sonda s vyhrievaným vláknom s pevným káblom a teleskopom, základný kufor 
Obj. číslo 0563 4400        Cena: 476,- € bez DPH

2  Vrtuľová sonda (Ø 100 mm, digitálna) , vč. teplotného senzora, s káblom
Obj. číslo 0635 9432        Cena: 375,- € bez DPH

3  Teleskopické predĺženie pre sondy na meranie rýchlosti prúdenia 
Obj. číslo 0554 0960        Cena:   136,- € bez DPH

4  testovent 417 zostava meracích kužeľov s usmerňovačém objemového prietoku 
Obj. číslo 0554 4173        Cena:   252,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 1410 
Cena: 78,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 1405 
Cena: 94,- € bez DPH

Vrtuľový anemometer 
testo 410i
• Ovládaný aplikáciou chytrého

telefónu

Meria rýchlosť prúdenia a teplotu•
 Ideálny na meranie na vyústkách

Termický anemometer 
testo 405i
• Ovládaný aplikáciou inteligentného telefónu

• Meria rýchlosť prúdenia a teplotu

• Ideálne na meranie v potrubiach

Riešenie pre optimálne pohodlie

Multifunkčné práce:
Merajte objemový prietok, 
teplotu, vlhkosť a oveľa viac s 
jediným prístrojom.

PROFI 
NÁSTROJ

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA

•
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Detekcia netesností 
a funkčné skúšky
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CHYTRÝ PRÍSTROJCHYTRÝ PRÍSTROJ

CHYTRÝ PRÍSTROJ

Aplikácia testo Termografia 
S aplikáciou t esto Termografia sa váš 
inteligentný telefón/tablet stane druhým 
displejom  a diaľkovým ovládaním pre Vašu 
termografickú kameru. Pomocou aplikácie 
môžete priamo na mieste tiež vytvárať a 
odesielať kompaktné zprávy a ukládať ich 
online. Zdarma pre Android alebo iOS.

Termografická kamera s aplikáciou 
testo 868

• Najlepšia kvalita termogramov vo svojej triede

• Dobrá teplotná citlivosť

• S upozornením na vzdialenosť

Rozsah dodávky: 
Termografická kamera s 
rádiovým modulom pre 
WLAN, USB kábel, sieťový 
zdroj, litium-ionový 
akumulátor, profesionálny 
softvér IRSoft (zdarma na 
stiahnutie) , 3 x Testo ε-
nálepka, návod na 
uvedenie do prevádzky,  
krátký návod, výstupný 
protokol z výroby a kufor .

Termografická kamera 
s aplikáciou testo 872

• Na profesionálnu termografiu budov

•   Rýchlá a 
spoľahlivá
termografia
v najvyššej
kvalite obrazu

• Veľmi dobrá
teplotná citlivosť
a inovatívnosť
funkcií

Termografická kamera 
s aplikáciou testo 871

• Vysoké infračervené rozlíšenie

• Možnosť
bezdrôtového
pripojenia k
Termohygrometru
testo 605i

•  Automatické 
nastavenie
emisivity

Termografická kamera testo 865

• Kvalitné termografia za
prijateľnú cenu

•  Presné výsledky

•  Robustná 
konštrukcia

Rozsah dodávky: Termografická kamera, 
vrátane USB kábla, napájacieho zdroja, 
lítium-iónového akumulátora, profesionálny 
softvér IRSoft (zdarma na stiahnutie), návod 
na uvedenie do prevádzky, krátky návod, 
výstupný protokol z výroby a kufor.

Rozsah dodávky: Termografická kamera 
s rádiovým modulom pre WLAN, USB 
kábel, sieťový zdroj, litium-iónový 
akumulátor, profesionálny softvér IRSoft 
(zdarma na stiahnutie), 3 x Testo ε-
nálepka, návod na uvedenie do 
prevádzky, krátký návod, výstupný 
protokol z výroby a kufor.

Rozsah dodávky: Termografická kamera 
s rádiovým modulom pre WLAN, USB kábel, 
sieťový zdroj, litium-iónový akumulátor, 
profesionálny softvér IRSoft (zdarma na 
stiahnutie), 3 x Testo ε-nálepka, návod na 
uvedenie do prevádzky, krátký návod, 
výstupný protokol z výroby a kufor.

2897,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 8721 

Cena: 

2245,60 € bez DPH

Obj. číslo 0560 8712 
Cena: 
1663,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 8650 
Cena:831,- € bez DPH

Vidieť viac – vedieť viac

PROMO PONUKA
od 01.09. do 31.12.2019

Obj. číslo 0560 8681         Cena: 1247,- € bez DPH
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Servis  
tepelných čerpadiel
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CHYTRÝ PRÍSTROJ CHYTRÝ PRÍSTROJ

CHYTRÝ PRÍSTROJ

Zostava digitálného meracieho prístroja testo 557 
s Bluetooth® a 4-ventilovým pripojovacím blokom

• Napr. na výpočet prehriatia / podchladenia, meranie
vákua, teplotne kompenzovanej skúšky tesnosti

•  Vzdialené monitorovanie a dokumentácia 
s aplikáciou v smartfóne

testo Chytré sondy 
zostava pre chladenie 
ovládaná inteligentným  
telefónom

• Inštalácia, servis a
detekcia chýb na
tepelných čerpadlách

•  V robustnom
Chytrém puzdre testo

Súčasti zostavy 
-  2x kliešťový teplomer 

s ovládaním pomocou 
inteligentného telefónu 
testo 115i

-  2x pristroj na meranie 
vysokého tlaku  
s ovládaním pomocou 
inteligentného  
telefónu testo 549i

-  Chytré puzdro testo

Súčasti zostavy
- Digitálny 4 ventilový merací prístroj testo 557 vr. 4- plniacich 
hadíc - 2 x kliešťový teplomer
- Presný externý Pirani merač na meranie vákua
- Kufor na prepravu

Kliešťový multimeter s Bluetooth® 

testo 770-3

• Náš najvýkonnejší kliešťový
multimeter

• Uchopí drôty aj v tom
najužšom priestore

•  S aplikáciou pre smatrfóny

Detektor úniku chladiva 
testo 316-3

• Pre všetky běžné chladivá
• Deteguje aj tie najmenšie úniky
• Najjednoduššie ovládanie jediným tlačidlom

Detektor úniku  
testo 316-4 zostava 1

• Na CFC, HFC (čiastočne a
plne halogenované), H₂

• V zostave s rozsiahlym
príslušenstvom

Obj. číslo 0563 0002 10 
Cena: 270,- € bez DPH

Set s plniacimi hadicami 
Obj. číslo 0563 2557 
Cena: 491,- € bez DPH

Obj. číslo 0563 3164      Cena: 416,- € bez DPH
Obj. číslo 0563 3163 
Cena: 260,- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7703 
Cena: 218,- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7502 
Cena: 70.- € bez DPH

Obj. číslo 0590 7450 
Cena: 31,- € bez DPH

Skúšačka napätia 
testo 750-2

•  Všestranný 
LED displej

•  Unikátna 
technológia
optického
vlákna

• Tiež pre
jednopólové
skúšanie
napätí

Bezkontaktná 
skúšačka 
napätia

testo 745 

•  Na rýchlu prvú
kontrolu

• Dvojúrovňová 
citlivosť

Meracie technológie  
pre udržateľné vykurovanie

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA

Set bez plniacich hadic 
Obj. číslo 0563 1557 
Cena: 436,- € bez DPH
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CHYTRÝ PRÍSTROJ

Chytré sondy testo 
zostava pre HVAC/R 

• Najlepšia zostava na meranie teploty,
vlhkosti, rýchlosti prúdenia a tlaku

• Ideálny na inštaláciu, uvedenie do
prevádzky a detekciu chýb chladiacich a
klimatizačných systémov.

• Ovládanie pomocou inteligentného telefónu/
tabletu a aplikácie testo Chytré sondy

•
 V robustnom Chytrom puzdre testo

Súčasti zostavy: 2 x testo 115i, 
2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 905i, 
testo HVAC puzdro, batérie, výstupný 
protokol z výroby

Infračervený teplomer 
testo 830-T2

Bezkontaktné meranie 
povrchovej teploty.

Prístroj na meranie vlhkosti 
vzduchu a vlhkosti materiálu 
testo 606-2

Zaznamenáva vlhkosť dreva a 
materiálu a tiež okolité podmienky.

Mini záznamník 
teploty v zostave 
testo 174 T
Praktický pomocník
na kontinuálne meranie 
teploty

Teplomer testo 925

• Všestranný prístroj na
meranie teplôt

• Na meranie teploty
povrchu, vzduchu,
ponorné a
vpichovacie merania

Vodotesná ponorná a vpichovacia 
sonda pre rýchle meranie teploty v 
kvapalinách a polotuhých médiách

Kliešťová sonda  
na meranie teploty na 
potrubiach Ø 15-25 mm

Sonda na meranie povrchovej teploty 
s rýchlou odozvou 
s pružinovým termočlánkom

Robustná sonda na 
meranie teploty vzduchu 
s krátkou odozvou

Obj. číslo 0563 0002 31        Cena: 832,- € bez DPH

Obj. číslo 0572 0561 
Cena: 114,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 9250      Cena: 92,- € bez DPH

Obj. číslo 0602 1293      Cena: 40,- € bez DPH

Obj. číslo 0602 1793      Cena: 57,- € bez DPH

Obj. číslo 0602 4692      Cena: 62,- € bez DPH

Obj. číslo 0602 0393      Cena: 116,- € bez DPH

Mini záznamník 
teploty a vlhkosti 
vzduchu v zostave 
testo 174 H
Spoľahlivý partner pre 
monitorovanie vnútornej klímy 
Obj. číslo 0572 0566
Cena: 145,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 6062 
Cena: 155,- € bez DPH

Obj. číslo 0560 8312 
Cena: 83,- € bez DPH

Viac meracích prístrojov 
pre vykurovaciu sezónu

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA

 ÚSPORNÁ 
ZOSTAVA




