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O seu parceiro  
em Segurança Alimentar
• Instrumentos de medição conforme a HACCP e a EN 13485.
• Para todas as medições necessárias no processo e na cadeia de armazenamento.
• Amplo portefólio de termómetros, registadores de dados e medidores de qualidade de óleo de cozinha.

Agora receba o 
seu vale de oferta 
no valor de 50 ou 
20 € para o seu 
próxima compra!

Cheque
Oferta

50€

Para a sua próxima
compra. 20€

Para a sua próxima
compra.

Cheque
Oferta



      

Sonda de temperatura por pene-
tração com sensor NTC e cabo 
plano

• Sonda NTC con cabo plano para introduzir através 
de fendas ou caixilhos de portas

• Medição da temperatura de pastas, molhos e meios 
semi-sólidos; também adequado para líquidos e ar 
ambiente

• Cabo de 2 metros con conetor de 8 pinos

O pedido inclui:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

testo Saveris 2-T2
Data logger de temperatura com 
duas ligações para sensor NTC 
externo e contacto da porta

• IMPORTANTE: para medir, este registador de 
dados requer uma sonda de temperatura externa 
ou uma sonda de contacto da porta (comprada 
separadamente)

• Registo de dados na memória do data logger e envio 
de dados para a Testo Cloud via Wi-Fi em intervalos 
configuráveis.

- Acesso aos dados da Testo Cloud a qualquer hora, 
em qualquer lugar via smartphone, tablet ou PC com 
ligação à Internet

• Alerta por correio eletrónico quando os valores-limite 
são excedidos. Opcionalmente também mediante 
SMS

O pedido inclui:

Data logger WiFi testo Saveris 2-T2, acesso gratuito 
à nuvem (modo básico), cabo Micro USB, suporte de 
parede com cadeado, 4 pilhas AA, breves instruções 
e protocolo de calibração

testo Saveris 2-H1
Data logger de temperatura e humidade

• Transmissão de dados mediante WLAN
• Todos os dados de medição disponíveis a 
qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo
• Alarme quando os valores-imite são ultrapassados
• Acesso Basic à Testo Cloud gratuito

Registador de dados wi-fi (WLAN) con visor, para 
medição da temperatura e humidade relativa, sensor 
de humidade capacitiva.

O pedido inclui:

Data logger wi-fi testo Saveris 2-H1, acesso livre à 
nuvem (modo básico), cabo Micro USB, suporte de 
parede com cadeado, 4 pilhas AA, breves instruções 
e protocolo de calibração.

O seu parceiro na Segurança Alimentar 

Ref. 0572 2034

Ref. 0572 1001Ref. 0572 2032

86.40€162€

269€



39.00 €
por

registador/
ano

Cloud para testo Saveris 2 Os modelos de licença

Para usar a nuvem Testo especificamente de acordo com suas 
necessidades, pode escolher entre a versão básica (gratuita) ou a versão 
Advanced.

A nuvem Testo é também o elemento de controlo central para a 
configuração do seu sistema. Subscreva primeiro www.saveris.net. Em 
seguida, pode configurar na nuvem o seu registador de dados sem fios, a 
emissão de alarmes para valore-limite e avaliar os dados de medição.

Basic Advanced

15 mín. ... 24 h. (configurável)Intervalo de medição 1 mín. ... 24 h (configurável)

1 hora ... 24 h (configurável)Intervalo de comunicação 1 min. ... 24 h (configurável)

máx. 3 mesesArmazenamento de dados máx. 2 anos

manual (.pdf/.csv)Relatórios
manual (.pdf/.csv) 

automático (.pdf/.csv)

um canal de mediçãoAnálise de dados
até 10 canais de medição ao mesmo 

tempo

1Número de utilizadores por 
conta

10

ilimitadoNúmero de registadores de 
dados sem fio por conta ilimitado

simAlarme por correio 
eletrónico

sim

não
Alarme por mensagem de 

texto

• Notificação com bateria baixa

• Ligação Wi-Fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

Notificações do sistema

• Notificação com bateria baixa

• Ligação wi-fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

1 ano 
Modelo 

0526 0735

2 anos 
Modelo 

0526 0732

3 anos 
Modelo 

0526 0733

25 SMS por 
registador

50 SMS por 
registador

75 SMS por 
registador

Não é possível adquirir mensagens de 
texto adicionais

Opções de mensagens de 
texto

Pacotes de 250 com possibilidade de 
compra adicional na nuvem

Incluída com qualquer data logger 
testo Saveris 2

ver www.saveris.net

gratuitoPreço
18.00 €

por 
registador

31.00 €
por

registador/
ano



   

   

testo 175 T2
Data logger de temperatura con 
sensor interno NTC e sonda ex-
terna (NTC)

• Transferência de dados de medição via cartão SD
• Intervalo de medição de temperatura entre -40 °C 

e +120 °C
• Suporte para parede incluído
• Armazenamento automático de dados de medição 

em caso de pilhas vazias ou troca de pilhas
• Software profissional para a programação e 

análise do registador de dados
• Cómodas funções de exportação para Excel

O pedido inclui:

Data logger testo 175 T2, suporte para parede, 
candeado, pilhas e protocolo para calibração

Sonda de temperatura
por penetração com sensor NTC 
e cabo plano

• Sonda NTC con cabo plano para introduzir através 
de fendas ou caixilhos de portas

• Medição da temperatura de pastas, molhos e 
meios semi-sólidos; também adequado para líqui-
dos e ar ambiente

• Cabo de 2 metros con conetor de 8 pinos

O pedido inclui:

1 x sonda de temperatura NTC 0572 1001.

testo 175 T3
Data logger de temperatura com 
2 canais para sondas externas 
(TP do tipo K e T)

• Transferência de dados de medição via cartão SD
• Intervalo de medição de temperatura entre -50 °C 

e +1000 °C
• Suporte para parede incluído
• Armazenamento automático de dados de medição 

em caso de pilhas vazias ou troca de pilhas
• Software profissional para a programação e 

análise do registador de dados
• Cómodas funções de exportação para Excel

O pedido inclui:

Data logger testo 175 T3, suporte para parede, 
cadeado, pilhas e protocolo de calibração.

Sonda termopar do tipo K
Longitude 1 500 mm, fibra de 
vidro

• Termopar do tipo K com conetor TP
• Resistente ao calor até +400 °C graças ao isola-

mento de fibra de vidro
• Longitude 1 500 mm (flexível)

O pedido inclui:

Termopar flexível (sensor de temperatura TP do tipo 
K) com isolamento de fibra de vidro (longitude do 
cabo 1 500 mm).

O seu parceiro na Segurança Alimentar 

Ref. 0572 1752

Ref. 0572 1753

Ref. 0572 1001

Ref. 0602 0645

158€ 86.40€

189€ 27€



   

   

testo 270
Para medir a qualidade e a temperatura do 
óleo de fritura

testo 104 - IR
Termómetro 2 em 1 com ponta 
de penetração e infravermelhos

• A ergonomia do testo 270 permite medições em 
óleo muito quente (o utilizador está protegido do 
calor da fritadeira).

• Proteção IP 65 contra salpicos de água (não há 
necessidade de cobertura de proteção)

• Indicação de alarme visual e inequívoca por meio 
de retroiluminação do tipo semáforo (verde - ama-
relo - vermelho)

• Mala de transporte lavável para armazenamento 
higiénico no local de trabalho.

• Medição da temperatura da superfície e tempera-
tura interna do produto

• Medição combinada por meio de sonda de pene-
tração e laser infravermelho

• Robusto e prático: sonda dobrável, estanqueidade 
de acordo com a IP65, tamanho pequeno

• Em conformidade com a HACCP e a EN 13485

O pedido inclui:

Medidor da qualidade do óleo testo 270, óleo de 
referência, pilhas, manual de instruções, folheto com 
conselhos de utilização, protocolo de calibração e 
mala de transporte de plástico.

O pedido inclui:

Termómetro testo 104 IR, 2 pilhas tipo AAA, manual 
de instruções e protocolo de calibração.

Set data logger testo 174 T
Para registar dados de temperatura

• Memória de dados até 16 000 valores de medição
• Intervalo de medição de temperatura entre -30 °C 

e +70 °C
• Armazenamento automático de dados de medição 

em caso de pilhas vazias ou troca de pilhas
• Cómodas funções de exportação para Excel
• Avaliação dos dados: três versões possíveis do 

programa a escolher, a versão básica está dis-
ponível gratuitamente para descarregamento

• Indicação de incumprimento do valor-limite

O pedido inclui:

Data logger de temperatura testo 174 T, Interface 
USB para a programação e leitura do data logger, 
suporte para parede, pilhas (2 × CR 2032 de lítio) e  
protocolo de calibração.

Ref.  0560 1040 

Ref. 0563 2750

Ref. 0572 0561

115€

456€

116€



     

     

O seu parceiro na Segurança Alimentar 

testo 926
Termómetro profissonal para a 
indústria alimentar

Sondas para termómetro testo 926

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável
(TP do tipo T) com cabo PUR

Sonda resistente de penetração 
para alimentação

Sonda de alimentos congelados 
para enroscar

• Ligação para uma sonda de temperatura
 plug-in e possibilidade de ligação adicional de uma 

sonda sem fio
• Ampla gama de sondas disponíveis
• Configuração de valores-limite e alarme acústico se 

estes forem ultrapassados
• Com certificação HACCP e EN 13485. Também a ICT 

155/2020 (apenas junto com a TopSafe e determi-
nados modelos de sondas)

• Robusta sonda para alimentos de aço ino-
xidável para a medição da temperatura em 
líquidos e meios semi-sólidos

• Cabo PUR flexível que não fica rígido
 com o frio
• Termopar do tipo T
• Faixa de medição: -50 até +350 °C
• Longitude do cabo 1,3 m

• Termopar do tipo T
• Em conformidade com a EN 13485 e a HACCP
• Faixa de medição: -50 até +350 °C
• Com pega especial, cabo reforçado (PVC)
• Longitude do cabo 1,5 m

• Aparafusamento fácil em produtos congelados, sem 
necessidade de pré-perfuração

• Cabo removível
• Design robusto
• Termopar do tipo T
• Longitude do cabo 1,7 m

O pedido inclui:

Termómetro testo 926, manual de instruções, 
pilha de 9 V, protocolo de calibração e manual de 
instruções

Ref.  0560 9261

Ref.  0603 2192Ref.  0603 2492 Ref.  0603 3292

135€

76€93€ 128€



 

 

   

testo 191
Supervisão de temperatura e 
pressão em processos de este-
rilização, pasteurização e liofili-
zação 

O sistema de aquisição de dados HACCP testo 191 
para processos de pasteurização, esterilização e 
liofilização permite a monitorização inteligente da 
temperatura e pressão em processos de preservação 
térmica. 4 registadores de datos de temperatura, 
1 registador de pressão e acessórios adequados 
oferecem a solução ideal para qualquier tarefa de 
medição, seja no produto, latas ou garrafas.

Os registadores duráveis permitem uma troca rápida 
e segura da pilha e permanecem 100% à prova de 
água após a troca da mesma. Graças aos dois tipos 
diferentes de pilhas, é possível definir o tamanho dos 
registadores.

Os registadores são armazenados em segurança na 
mala multifunções e podem ser lidos e programados 
utilizando a unidade integrada de leitura e 
programação. Com o software profissional testo 191, 
os estudos de medição podem ser criados rápida e 
facilmente.

testo 106
Set termómetro de imersão/penetração 

• Todas as caraterísticas do testo 106 mais as vanta-
gens adicionais dos acessórios práticos

• A tampa de proteção TopSafe é repelente à água e à 
sujidade, com classe de proteção IP67 e lavável na 
máquina de lavar louça

• Clipe de fixação para ser usado num cinto ou em 
qualquer bolso

• Vantagem do set: o preço é muito mais baixo do que 
comprar o termómetro e os acessórios separada-
mente.

O pedido inclui:

Termómetro testo 106, tampa "TopSafe” para o 
termómetro, clipe para cinto, tampa de proteção 
da bainha de medição, 2 pilhas CR2032, manual de 
instruções, protocolo de medição e teste do modelo 
ITC3701/2006.

Conjunto para o termómetro de cozinha testo 106 
incluindo a caixa de proteção à prova de água e 
clipe para transportar num cinto ou nos bolsos.

testo 826-T4
Termómetro por infravermelho 
com sonda também para medi-
ção por contacto

• Termómetro com medição combinada (medição 
por infravermelhos e por contacto)

• Termómetro com ótica 6:1 e laser de 1 feixe para 
marcação precisa da zona de medição

• Monitorização fácil dos valores-limite através da 
função mín/máx; aviso imediato quando os va-
lores-limite são ultrapassados

• Tampa de proteção TopSafe impermeável e de 
grande resistência

O pedido inclui:

Termómetro testo 826-T4, caixa de proteção 
TopSafe, montagem na parede/cinto, tampa 
de proteção da sonda, broca para alimentos 
congelados, pilhas, protocolo de calibração e teste 
do modelo ICT 155/2020.

Solicite mais informações

Ref. 0563 1063

82€

Ref.  0563 8284

208€



Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Siga-nos em:

O seu parceiro em 
Segurança Alimentar

Receba já
o seu vale de 
oferta no valor 
de 50 ou 20 
€ para a sua 
próxima compra!
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Cupões redimíveis de 20 € e de 50 € + IVA a partir de 

01/05/2021 e até 31/12/2021. Não será aceite mais do que 

um cupão por empresa. Estes cupões são redimíveis para 

a compra de novos produtos, excluindo o serviço de repa-

ração, peças sobressalentes e calibração de equipamento. 

Em nenhum caso o valor dos cheques será trocado por din-

heiro. O cupão será trocado por uma única compra. Para 

levantar os cheques, é essencial apresentar o cupão junta-

mente com a prova de compra do pedido realizado durante 

a campanha (01/05/2021-30/09/2021).

Cheque
Oferta

50€

Para a sua próxima
compra.

www.testo.com
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20€

Para a sua próxima
compra.
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