
Rozpakuj i zacznij pomiary. Miernik testo 440 
w dedykowanych zestawach pomiarowych do 
najważniejszych zastosowań podczas kontroli 
wentylacji, teraz w cenach promocyjnych!  

Wielofunkcyjne
narzędzie pomiarowe dla  
profesjonalistów od wentylacji.
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PROMOCJA!



Stworzone dla Ciebie:
Zestawy pomiarowe
testo 440
Chcesz regulować systemy klimatyzacji i wentylacji, sprawdzić 

przepływ w kanałach i na kratkach wentylacyjnych, moni-

torować jakość powietrza lub mierzyć poziom komfortu w 

pomieszczeniach? 

Bez względu na to, co chcesz mierzyć: testo 440 to Twoje 

wielofunkcyjne narzędzie pomiarowe do wszystkich para-

metrów istotnych w VAC. Dzięki temu jesteś optymalnie przy-

gotowany do każdego zadania pomiarowego.

Odkryj teraz wszechstronne testo 440 w praktycznych 

zestawach i skorzystaj z najlepszego stosunku ceny do 

wydajności.

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


Select Application

• Volume flow

• Funnel measurement

Pitot tube measurement

K-factor, volume flow

•  Przejrzyste menu

dedykowane do pomiaru

strumienia objętości

przepływu, podłączenia

rękawa pomiarowego oraz

innych zastosowań IAQ

•  Pomiar za pomocą kilku

kliknięć: np. po prostu

wprowadź geometrię kanału,

a testo 440 natychmiast

wskaże strumień objętości

•  Rozpoczęcie i zakończenie

pracy sond Bluetooth® za

pomocą 1 kliknięcia

Intuicyjny.

•  Szeroka gama sond i

przydatnych akcesoriów

(rękaw pomiarowy,

teleskop, statyw) do

wszystkich zastosowań

•  Bezprzewodowe sondy

Bluetooth® do wygodnych

pomiarów w każdej sytuacji

Wszechstronny.

Automatyczne rozpoznawanie
podłączonej sondy!

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


•  Wszystko co najważniejsze 

zebrane w jednym, 

poręcznym przyrządzie 

pomiarowym

•  Konfiguracja i przegląd 

wyników na pierwszy rzut 

oka 

•  Jednoczesne 

wyświetlanie 3 wartości 

pomiarowych z zakresu 

naistotniejszych parametrów 

IAQ

•  Duża pamięć wewnętrzna, 

eksport danych przez USB

Przejrzysty.

•  Najwyższa precyzja 

pomiaru przy dowolnej 

geomerii kanału i we 

wszystkich zakresach 

pomiarowych prędkości 

przepływu

•  Inteligentny system 

kalibracji: Kalibracji 

podlegają wyłącznie 

głowice sond pomiarowych. 

Dzięki temu możesz nadal 

wykonywać pomiary za 

pomocą miernika, rękojeści 

i pozostałych sond 

pomiarowych.

Niezawodny.

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


Prędkość przepływu powietrza
i strumień objętościowy

Pomiary na kratkach wentylacyjnych

Pomiary w kanałach wentylacyjnych

testo 440 zestaw z sondą wiatraczkową 
Ø100 mm z Bluetooth®

 miernik wielofunkcyjny testo 440
  sonda wiatraczkowa Ø 100 mm z 
Bluetooth, z wbudowanym czujnikiem 
temperatury

 uchwyt do przymocowania rękawa  
    pomiarowego testovent

 walizka transportowa na testo 440 oraz  
    1 sondę pomiarową

Pomiary w kanałach wentylacyjnych

Nr kat. 0563 4400 Cena promocyjna 1.699 zł.*

testo 440  
zestaw z sondą wiatraczkową Ø16 mm 

 miernik wielofunkcyjny testo 440
 termiczna sonda prędkości przepływu 

    Ø 9 mm (grzany drut), na przewodzie, ze    
    zintegrowanym teleskopem (dł. do 0.85 m)

 walizka transportowa na miernik  
    wielofunkcyjny testo 440 oraz 1 sondę  
    pomiarową

Nr kat. 0563 4403 Cena promocyjna 2.250 zł.*

* Ceny netto plus VAT 23%. Promocja trwa od 09.05.2022 do 31.07.2022.

Nr kat. 0563 4401 Cena promocyjna 1.849 zł.*

testo 440  
zestaw z termiczną sondą przepływu

 miernik wielofunkcyjny testo 440
 sonda wiatraczkowa Ø 16 mm, na  

    przewodzie, ze zintegrowanym  
    teleskopem (dł. do 0.85 m)

 walizka transportowa na miernik  
    wielofunkcyjny testo 440 oraz 1 sondę  
    pomiarową

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


Prędkość przepływu powietrza
i strumień objętościowy

Pomiary w kanałach i na kratkach
wentylacyjnych

Pomiary w kanałach i na kratkach
wentylacyjnych

testo 440  
ComboKit1 - dP i przepływ z Bluetooth®

  miernik wielofunkcyjny testo 440, ze 
zintegrowanym czujnikiem różnicy ciśnień

    sonda wiatraczkowa Ø 100 mm z Bluetooth,
    z wbudowanym czujnikiem temperatury

  Teleskop do sond prędkości przepływu 
(przedłużenie do 1 m) z przejściówką kątową

  Głowica sondy termicznej (grzany drut), z 
czujnikiem temp. i wilg.

 walizka transportowa na miernik wielofunkcyjny
    testo 440 oraz sondy pomiarowe

Nr kat. 0563 4409 Cena promocyjna 4.799 zł.*

testo 440  
ComboKit1 - przepływ z Bluetooth®

  miernik wielofunkcyjny testo 440
   sonda wiatraczkowa Ø 100 mm z 
Bluetooth, z wbudowanym czujnikiem 
temperatury

  termiczna sonda prędkości przepływu 
 Ø 9 mm (grzany drut), na przewodzie, ze    
 zintegrowanym teleskopem (dł. do 0.85 m)

 walizka transportowa na miernik  
    wielofunkcyjny testo 440 oraz sondy 
    pomiarowe

Nr kat. 0563 4406 Cena promocyjna 2.999 zł.*

* Ceny netto plus VAT 23%. Promocja trwa od 09.05.2022 do 31.07.2022.

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


Pomiary na dużych anemostatach

Więcej sond i akcesoriów

* Ceny netto plus VAT 23%. Promocja trwa od 09.05.2022 do 31.07.2022.

Sondy pomiarowe Nr kat. 
Cena netto*

Sonda termiczna (grzany drut) 
- z sensorem temperatury, na 
przewodzie

0635 1032
959 PLN

Wzmocniona sonda 
temperatury i wilgotności 
wzg. do temperatur nawet do 
+180 °C, na przewodzie

0636 9775
1.928 PLN

Sonda turbulencji (cyfrowa) - 
na przewodzie

0628 0152
3.804 PLN

Sonda Lux (cyfrowa) - na 
przewodzie

0635 0551
1.435 PLN

WIęcej sond na www.testo.com.pl

Akcesoria Nr kat. 
Cena netto*

Teleskop do sond prędkości 
przepływu (przedłużenie do 
1 m) wraz z przejściówką 
kątową 90°)

0554 0960
657 PLN

testovent 417 zestaw - 
skłądający się z prostownicy 
strumienia oraz 2 rękawów 
pomiarowych - okrągły Ø 200 
mm oraz kwadratowy 330 x 
330 mm

0554 4173
1.132 PLN

Rękawy pomiarowe Testo 
- zestaw, składający się z 
2 rękawów pomiarowych 
- okrągły Ø 200 mm oraz 
kwadratowy 330 x 330 mm

0563 4170
782 PLN

testovent 417 - prostownica 
strumienia objętościowego

0554 4172
442 PLN

Więcej akcesoriów na www.testo.com.pl

testo 420 - balometr
  Imponująco niska waga – tylko 
2.9 kg 

  Precyzyjne pomiary strumienia 
objętościowego, temperatury i 
wilgoności względnej

  Precyzyjne pomiary przepływu 
powietrza nawet na anemostatach 
wirowych dzięki wbudowanej 
prostownicy strumienia powietrza  

  Szybka i prosta konfiguracja, 
wygodna praca, dzięki aplikacji 
mobilnej 

Nr kat. 0563 4200 Cena promocyjna 6.000 zł.*

Więcej informacji o testo 440 na www.testo.com.pl

https://www.testo.com/en/products/testo-440
https://www.testo.com/en/products/testo-440


testo 440  
ComboKit 1- 
przepływ

testo 440  
ComboKit 1- 
dP i przepływ
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Co chciałbyś zmierzyć?

Prędkość przepływu powietrza 
i strumień objętościowy

w kanałach
testo 440  
zestaw z sondą 
termiczną

testo 440 
zestaw z sondą 
wiatraczkową 
Ø16 mm

testo 440 
zestaw z sondą 
wiatraczkową 
Ø100 mm

Właściwy zestaw pomiarowy  
do każdej aplikacji.
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WIęcej informacji o pozostałych zestawach pomiarowych na 
www.testo.com.pl

w kanałach

na kratkach 
wentylacyjnych

Zobacz w środku szczegółowe dane o zestawach.

w kanałach  
i na kratkach 
wentylacyjnych

w kanałach  
i na kratkach 
wentylacyjnych


