
... ha fűtésrendszerekről és hőszivattyúkról van szó: 
Az új testo 300 NEXT LEVEL és testo 316 kivételes hatékonyságot kínálnak

KÉZENFEKVŐ 
MEGOLDÁS 

ÚJ
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A gyors, egyszerű és 
intelligens mérésekhez 
kézenfekvő megoldás:
testo 300 NEXT LEVEL és 
a testo 316 sorozat
Miért bonyolítaná méréseit, ha  
egyszerűen is megoldhatja őket?
A mindennapi rutinmunka egyre nagyobb kihívásokat támaszt. Az idő 
egyre kevesebb, a folyamatok pedig egyre összetettebbé válnak. 
Bizonyos dolgok azonban sajnos nem változnak: A műszerek 
kezelése és a dokumentációja egyaránt nehézkes és időigényes.  
Ennek viszont nem kell így lennie! 

A Testo csapatával azon dolgozunk, hogy  
megkönnyítsük munkáját.  
Hisszük, hogy az egyre bonyolultabb  
feladatokkal szemben a méréstechnológiát  
egyszerűbbé kell varázsolni. Új műszereink kivételes 
hatékonyságot kínálnak, így Ön hátradőlhet,  
és a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

VILÁGRA SZÓLÓ  
INNOVÁCIÓ: 

az első 2 az 1-ben 
érzékelő  

gázokhoz és hűtőközegek- 

hez az érzékelő  

cseréje nélkül

Egyszerre akár  
4 PARAMÉTER 

MÉRÉSÉRE KÉPES 
vezeték nélküli Smart 
Probe műszerekkel

Tartson kézben  

mindent a testo 

Smart  

alkalmazás  

segítségével 
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További időtakarékos funkciók: 
•   Érzékelők széles választéka, és gyors érzékelőcserék

•  A mérési jelentés magán a műszeren aláírható

•   Mágneses tartó a műszer rögzítéséhez

•   Készenléti üzemmódból egyetlen gombnyomással 
mérésre kész

€€

MÁSODIK  
KÉPERNYŐ  
FUNKCIÓ
és egyszerű  

dokumentáció a testo  
Smart alkalmazással

BLUETOOTH® 

CSATLAKOZÁS*:
4 mérés párhuzamosan 

vezeték nélküli Smart 
Probes műszerekkel

Robusztus  
kivitelezés

QR-kód  
olvasó

SMART-TOUCH  
KIJELZŐ:
intuitív és  

gyors

Kézenfekvő  
megoldás  
füstgázmérésekhez:
testo 300 NEXT LEVEL

Vezeték nélküli párhuzamos mérések rekordidő 
alatt
Akár négy további paraméter, például nyomás és hőmérséklet 
hatékony, vezeték nélküli, párhuzamos mérése. Praktikus 
második képernyőjének és intuitív kezelésének köszönhetően 
nem is lehetne ennél egyszerűbb. 

Takarítson meg értékes időt az egyszerű, intuitív helyszíni 
dokumentációval, és a mérési adatok e-mailben, a testo 
Smart alkalmazással történő küldésével. Fedezze fel a saját 
rendszereibe történő egyszerű adatintegráció előnyeit QR-
kódok segítségével – kevesebb átviteli hiba, kevesebb 
papírmunka, kevesebb stressz.

* A korábbi testo 300 modellel kompatibilis.
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További időtakarékos funkciók: 
•   Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

•   Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a ppm- / 
%LEL- / g/a kijelzéséhez és dokumentációjához

•   Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a 
szivárgások kivételesen pontos észleléséhez, a 
leggyakoribb gáztípusok automatikus észlelése

Többszínű  
LED JELZŐFÉNY 
zöld | sárga | piros

TÖBBSZÍNŰ  
KIJELZÉS 

A világ első  
műszere, amely  

GÁZT ÉS 
HŰTŐKÖZEGEKET  
is észlel anélkül, hogy  

cserélni kéne az 
érzékelőt 

VILÁGRA 

SZÓLÓ  

INNOVÁCIÓ

Vizuális és  
hangjelzés

A szivárgások észleléséhez  
kézenfekvő megoldás:
Az új testo 316 sorozat

A világ első 2 az 1-ben érzékelőjével  
gázokhoz és hűtőközegekhez 
Szivárgáskeresőink új kínálata minden követelményre 
és alkalmazási körre kiterjed –  
a kis rendszerektől egészen az ipari üzemekig. Egy 
korszakalkotó funkciót is nyújtanak:  
A testo 316-2-EX-ben található innovatív 2 az 1-ben 
érzékelőnk a füstgázt és hűtőközegeket is észleli,  
még hatékonyabbá téve munkáját. 

A 316 sorozat összes műszere az érzékelőfejen 
található, egyértelmű jelzéseket és riasztásokat 
biztosító többszínű LED-ekkel segít Önnek a 
szivárgások felderítésében.

€€
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Ha szerszámokról van szó, 
kézenfekvő megoldás: 
hatékony segítőink  
időt takarítanak meg
Rendkívül pontos hőkameránk megbízhatóan 
ellenőrzi a radiátorok és padlófűtések szivárgásait. 
A digitális szervizcsaptelepek és mérlegek 
segítségével könnyebben karbantarthatja 
hőszivattyúit. 

testo 550s és testo 557s digitális  
szervizcsaptelepek: gyorsak és pontosak
•   Telepítsen és szervizeljen hőszivattyúkat

•   Egyszerű, papírmentes dokumentáció

testo 868s hőkamera:  
verhetetlen szivárgáskeresés 
•   Ellenőrzi a radiátorokat, padlófűtést, csöveket és 

vezetékeket a megfelelő működés biztosítása és a 
szivárgások észlelése érdekében

•  Kitűnő képminőség, nagyfokú termikus érzékenység, 
ingyenes elemző szoftver

testo 560i hűtőközeg-mérleg: az első,  
intelligens szelepet tartalmazó műszer 
•   Leegyszerűsíti a hűtőrendszerek és hőszivattyúk 

feltöltését  

•   Automatikus, rendkívül pontos feltöltés a célértéknek 
megfelelően
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A verhetetlenül pontos termográfiáért: 
testo 868s hőkamera 

Rendkívüli pontossággal ellenőrzi a radiátorok, padlófűtés, 
csövek és vezetékek szivárgását.

A gyors párhuzamos mérésekhez: 
testo Smart Probe műszerek

Varázsolja minden eddiginél mobilisabbá 
és könnyebbé az áramlási/visszatérő ági 
hőmérséklet, égéslevegő-hőmérséklet, 
valamint a gázáramlás és statikus nyomás 
(differenciálnyomás) mérését.

Ha okos alkalmazásokról  
van szó, kézenfekvő 
megoldás: 
egyetlen alkalmazás  
minden felhasználási 
területre
Gyorsabb, könnyebb, okosabb: A testo Smart alkalmazás 
áll az összes tevékenység középpontjában. Az összes 
fűtéshez kapcsolódó alkalmazást kényelmesen kezelheti egy 
okostelefon vagy táblagép segítségével.

A Testo segítségével mindent kényelmesen kézben tarthat 
– egyetlen forrásból. Élvezze az intelligens kapcsolódás, és 
az összes alkalmazáshoz megfelelő mindenes megoldás 
nyújtotta előnyöket. Tegye ismét könnyebbé és gyorsabbá a 
mérést és dokumentációt.

A szivárgáskeresés forradalmasítása: 
Az új testo 316 sorozat 

A profi szintű, gyors szivárgáskeresés termékcsaládja a világ első 2 az 
1-ben érzékelőjével gázokhoz és hűtőközegekhez egyaránt.

Megkönnyítjük a füstgázelemzést:  
testo 300 NEXT LEVEL 

Egyszerre akár 4 paraméter mérésére képes  
vezeték nélküli Smart Probe műszerekkel.

A hőszivattyúk hatékony karbantartásához:  
Szervizcsaptelepek és mérlegek 

Tartson kézben mindent az üzembe helyezéstől és szabályozástól kezdve a 
karbantartásig és szervizelésig.

316i 316-1 316-1-EX 316-2-EX

550s 557s 550i 560i

510i 915i115i

ÚJ

ÚJ
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  testo 316 kiegészítők Rend. sz.

Műszertáska 0590 0018

Cserélhető (testo 316-2-EX) 0393 3164

testo 316i

testo 316-1-EX

testo 316-1

testo 316-2-EX

testo 316i 
gázszivárgás-
kereső rugalmas 
érzékelővel,  
mellékelt elemmel

testo 316-1-EX gázszivárgás-
kereső robbanás- 
védelemmel (ATEX),  
műszertáskával és  
töltővel

testo 316-1 gázszivárgás-kereső 
rugalmas érzékelővel, 
mellékelt 
műszertáskával és 
elemmel

testo 316-2-EX többcélú 
gázszivárgás-kereső  
robbanásvédelem- 
mel (ATEX),  
műszertáskával  
és töltővel

Rend. sz. 0560 3161

Rend. sz. 0560 3163 

Rend. sz. 0560 3162 Rend. sz.: 0563 3240 71

Rend. sz. 0560 3164

Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂

Bután / C4H10

Jelzőgáz (H₂) (testo 316-2-EX)

Hűtőközeg: (testo 316-2-EX):Észlelhető gázok:
R1234yf

R134A

R404A

R407C

R410A

R41234ze

R290

R417A

R513A

R32

R449A

R22

Profi szett
Minden, amire csak egy 
szakembernek szüksége lehet 
csőrendszerek teszteléséhez: a 
testo 324 szivárgásmérő műszer, 
műszertáska, tápegység és egyéb 
tartozékok mellett egy infravörös 
nyomtatót is kap a mérési adatok 
helyszíni dokumentációjához, a 
testo 316-1 gázszivárgás-keresővel 
együtt.

testo 300 szettek

testo 300 szettek

Rend. sz.

testo 300 
1. szett

0564 3002 70

testo 300 
1. szett nyomtatóval

0564 3002 71

Műszer, hálózati adapterrel O₂, CO, 4000 ppm, O₂, CO, 4000 ppm,

Érzékelő 10 db tartalék szűrővel Kompakt füstgáz-érzékelő 
(180 mm, Ø 6 mm)

Kompakt füstgáz-érzékelő 
(180 mm, Ø 6 mm)

Nyomtató, tartalék hőpapírral –
testo EasyHeat PC szoftver

Műszertáska

Smart Probe műszerekkel 
kompatibilis

Csatlakozás a Smart 
alkalmazáshoz

Garancia 2 év 2 év

testo 300 Longlife szettek

Rend. sz.

testo 300 
Longlife szett 1

0564 3004 70

testo 300 
Longlife szett 2
nyomtatóval
0564 3004 89

testo 300 
Longlife szett 3

0564 3004 72

testo 300 
Longlife szett 4

0564 3004 80    

Műszer, hálózati adapterrel O₂, CO, 4000 ppm, 
NO, NO alacsony, COalacsony 
érzékelő utólag 
felszerelhető

O₂, CO H₂, 30 000 
ppm, NO, NO alacsony, 
COalacsony érzékelő utólag 
felszerelhető

O₂, CO H₂, 8 000 ppm, NO, 
NO alacsony, CO alacsony érzékelő 
utólag felszerelhető

O₂, CO, 15 000 ppm, NO, 
NO alacsony, CO alacsony érzékelő 
utólag felszerelhető

Érzékelő 10 db tartalék szűrővel Kompakt füstgáz-érzékelő 
(180 mm, Ø 6 mm)

Moduláris füstgáz-
érzékelő (180 mm, Ø 8 
mm)

Moduláris füstgáz-érzékelő 
(180 mm, Ø 8 mm)

Kompakt füstgáz-érzékelő 
(180 mm, Ø 6 mm)

Nyomtató, tartalék hőpapírral – –
testo EasyHeat PC szoftver

Műszertáska

Smart Probe műszerekkel 
kompatibilis

Csatlakozás a Smart 
alkalmazáshoz

Garancia 4 év 4 év 4 év 4 év

A képek csak illusztrációk

A képek csak illusztrációk

–
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Ha okos alkalmazásokról van szó,  
kézenfekvő megoldás: egyetlen alkalmazás 
minden felhasználási területre

Testo digitális szervizcsaptelepek  
és hűtőközeg-mérlegek

testo 560i digitális hűtőközeg-
mérleg szettben  
intelligens szeleppel és táskával

Rend. sz. 0564 2560

Okos vákuum szett tömlőcsövekkel
Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 
hőmérséklet- és vákuumérzékelőkkel és négy 
tömlőcsővelpraktikus táskában, gyári műbizonylattal és 
elemekkel

Rend. sz. 0564 5572

Okos szett tömlőcsövekkel
Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli hőmérséklet-
érzékelővel és három tömlőcsővelpraktikus táskában,  
gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz. 0564 5503

Testo hőkamera  
promóciós áron.

testo 868 hőkamera

Ideális radiátorok és padlófűtés ellenőrzéséhez, szivárgások 
észleléséhez, valamint a csövek és vezetékek lokalizációjának és 
működésének teszteléséhez.

•  Képminőség 160 x 120 pixeles infra felbontással  
(testo SuperResolution technológiával 320 x 240 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,10 °C

•  Ingyenes elemző szoftver és alkalmazás a jelentéskészítéshez

testo 865 hőkamera testo 872 hőkameratesto 871 hőkamera

Rend. sz. 0560 8650 Rend. sz. 0560 8721Rend. sz. 0560 8712

•  Kimagasló képminőség a 160 x 120 pixeles 
infra felbontás révén (testo SuperResolution 
technológiával 320 x 240 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,12 °C
•  Meleg és hideg foltok  

automatikus felismerése

•  Kimagasló képminőség a 320 x 240 pixeles 
infra felbontás révén (testo SuperResolution 
technológiával 640 x 480 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,06 °C
•  Integrált lézeres jelölő – pontosan látható a 

mérési pont képpontjaként a hőkamerában

•  Kimagasló képminőség a 240 x 
180 pixeles infra felbontás révén 
(testo SuperResolution technológiával 480 
x 360 pixel)

•  Termikus érzékenység: 0,09 °C
•  Automatikus csatlakozás a Bluetooth 

érzékelőkhöz a hőmérséklet és 
páratartalom értékekhez

Rend. sz. 0560 8681

testo Thermography alkalmazás

A testo Thermography applikáció okostelefonját/táblagépét második kijelzővé vagy távoli 
vezérlőegységgé változtatja. Az alkalmazással továbbá jegyzőkönyveket készíthet és továbbíthat 
közvetlenül a helyszínről. Android és iOS operációs rendszerekhez.

Promóció!

Gyorsabb, könnyebb, okosabb: A testo Smart 
alkalmazás áll az összes tevékenység közép-
pontjában. Az összes hűtéshez, légkondicio-
náláshoz, fűtéshez és szellőzéshez kapcsolódó 
alkalmazást kényelmesen kezelheti egy okoste-

lefon vagy táblagép segítségével. A Testo segítségével mindent 
kényelmesen kézben tarthat – egyetlen forrásból. Élvezze az 
intelligens kapcsolódás, és az összes alkalmazáshoz megfelelő 
mindenes megoldás nyújtotta előnyöket. Tegye ismét könny-
ebbé és gyorsabbá a mérést és dokumentációt.

testo Smart alkalmazás  
díjmentesen letölthető

NOW IN Letöltés

testo 560i mérleg válltáskával és elemekkel Rend. sz. 0564 1560



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Mi tudjuk a választ a 

kérdéseire

Ha segítségre van szüksége 

bizonyos mérési feladatokhoz, 

vagy ha tanácsot tudunk adni, 

melyik mérőműszer felel meg 

legjobban az adott 

alkalmazásához: A szakértőink 

rendelkezésre állnak Önnek.

Javítás, szolgáltatás és 

mérőműszer kölcsönzés

Annak érdekében, hogy mindig 

cselekvésre kész lehessen, 24 

órás pótalkatrész-szolgáltatást 

kínálunk, beleértve a gyűjtési és 

kézbesítési szolgáltatást, 

valamint a mérőműszer 

kölcsönző szolgáltatást 

valamennyi Testo füstgázmérő 

készülékhez.

Kalibrálás: Még nagyobb 

pontosság és biztonság

Akkreditált laboratóriumainkban 

biztosítjuk, hogy 

méréstechnológiája pontosan és 

a szabványoknak megfelelően 

működjön.

www.testo.hu
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Ha szervizelésről van szó, 
kézenfekvő megoldás: 
velünk soha többé nem kell  
aggódnia a biztonság miatt

Tudjon meg többet

https://www.testo.com/hu-HU/
http://www.testo.hu

