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Tek bir tedarikçiden bir teknik tesis yöneticisinin ihtiyaç duyduğu her şey.
Testo ölçüm cihazları ve hizmetleri.

Tesis yönetiminde en iyi iş
ortağınız, güvenilir ve verimli.
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Çok soğuk, çok cereyanlı, çok 
nemli? testo 400 ile her türlü 
şikayeti objektif konfor değerleri 
kullanarak halledebilirsiniz.

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri
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Testo – tesis yöneticileri için
güçlü bir ortak.

Testo ile avantajlarınız

İşletme maliyetleri, kullanıcı sağlığı ve konforu, enerji

tüketimi: Tesis yöneticileri, aynı anda birçok şeye göz kulak 

olmalı ve aynı zamanda sistemlerin ve süreçlerin verimliliğini 

iyileştirmelidir. Dijital ölçüm teknolojisi sayesinde, bu birçok 

farklı görev daha kolay halledilebilir. Bir binanın sorunsuz bir 

şekilde yönetilmesini sağlamak için havalandırma, 

iklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistemlerinin tıpkı elektrik 

sistemleri ve şalter kabinleri gibi bakımının yapılması gerekir.

Testo, teknik tesis yönetimi uygulamalarınızı gerçekleştirmek 

için gereken tüm ölçüm ekipmanlarını sunar. Ayrıca, bu tek 

sağlayıcıdan danışmanlık, ölçüye göre prob yapımı, 

onarımlar veya kalibrasyon gibi çeşitli hizmetler de 

edinebilirsiniz. Sizin için bu, günlük işlerinizin yanı sıra 

teknolojiyi tedarik etmede daha az harcama anlamına gelir.

Dijital teknoloji, ISO 9001 uyarınca süreçlere güvenilir 

şekilde bağlı kalmanızı ve okumaları dijital olarak 

depolamanızı veya raporlar halinde göndermenizi sağlar. 

Uygulama alanına özel mobil uygulamalar ve optimize 

edilmiş ölçüm menüleri işinizi daha kolay, daha hızlı ve 

dolayısıyla daha ucuz hale getirir. Gerçek sensörlere 

Bluetooth bağlantıları, gerektiği yerde ölçümlerin güvenilir ve 

hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Tüm 

ölçüm teknolojisi sezgisel olarak çalıştırılabildiğinden, tüm 

prosedürler hızlı bir şekilde öğrenilir, bu da sadece işi 

hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda hatalara daha az 

eğilimli hale getirir. Ölçüm sonuçları, grafik ilerleme 

göstergeleri ve dijital görüntüler dahil olmak üzere kolayca 

belgelenebilir. Bu, akıllıca yapılandırılmış sistemleri ve tesis 

yönetiminde daha verimli iş akışlarını garanti eder.

Tesis yönetimindeki tüm işler için ölçüm

teknolojisi

Testo’da ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma 

sistemleri için ve ayrıca elektriksel ölçüm parametreleri için 

ölçüm cihazları bulacaksınız.

Dijital, akıllı ve son derece esnek 

Pek çok ölçüm cihazı Bluetooth ile donatıldığından, bunları 

akıllı telefon veya tablet aracılığıyla da çalıştırabilir ve 

uygulamaya özel uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu, işinizi 

çok daha kolay ve daha doğru hale getirir.

Tek elden hizmet

Onarım, yedek parça servisi, ölçüye göre prob

konstrüksiyonu, ayrıca web seminerleri ve değerli

pratik bilgiler içeren seminerler. Daha verimli

çalışabilmeniz için hepsi tek kaynaktan.

Profesyonel çok fonksiyonlu ölçüm cihazları

Kapsamlı prob seçimi, sizi standartlara uygun hava hızı ve 

iç hava kalitesi ve konfor seviyesi ölçümlerinin yanı sıra 

endüstriyel bakım için de donatacaktır.

Dijital dokümantasyon ile zamandan tasarruf

Otomatik olarak rapor oluşturma, fotoğraf ekleme, bunları 

kaydetme ve e-posta ile gönderme: hiçbiri sorun değil, 

mobil uygulama bağlantılı ölçüm cihazlarımızla.
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Sağlığı ve konforu garantileyin.
Verimliliği arttırın.

Testo’nun ölçüm teknolojisi, bu görevleri basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine

getirmenize yardımcı olabilir.

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri
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Isıtma sistemlerini verimli şekilde ayarlama

Baca gazı analizi için akıllı ölçüm cihazlarının yanı sıra Testo, 

gidiş ve dönüş sıcaklığını ve fark basıncını belirlemek için 

size akıllı ölçüm cihazları da sağlayabilir. Ücretsiz mobil 

uygulamalar ayrıca akıllı telefon veya tablet üzerinden 

kontrole izin verir. Isıtma sistemlerinizin kusursuz ve verimli 

çalışması için.

Hava kalitesi ve konfor sağlama

Testo’nun nem, lüks ve ses seviyesi ölçüm cihazları, 

konforlu bir iç mekan iklimi yaratmanızı kolaylaştırır. testo 

400 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı ile, PMV/PPD’ye göre 

konfor seviyesini objektif ve uyumlu bir şekilde 

değerlendirebilirsiniz. Veri kaydediciler ayrıca küfün 

nedenlerini kolayca belirlemenize yardımcı olur.  

Elektrik tesisatlarının kontrolü

Elektrik sistemleri ve anahtar dolaplarının da düzenli olarak 

kontrol edilmesi gerekir. testo 770 pens ampermetre ve testo 

760 dijital multimetreye ek olarak, aşırı ısınmanın temassız 

görselleştirilmesi için testo 872 ve 883 termal kameraları da 

kullanabilirsiniz. Kullanıcıya özel uygulamalar işinizi ve 

dokümantasyonunuzu kolaylaştırır. 

Soğutma sistemlerini verimli şekilde ayarlama

Dijital manifoldlar ve testo Smart Uygulaması ile tüm basınç 

ve sıcaklık değerleri akıllı telefonunuzda görüntülenebilir. 

Kişiselleştirilmiş raporları tek bir tıklamayla oluşturabilir ve 

gönderebilirsiniz. Kolay yazılım güncellemeleri, ölçümlerinizi 

gerçekleştirirken en son teknoloji ve yasal gereklilikler 

konusunda her zaman güncel olmanızı sağlar. 

Havalandırma sistemlerini verimli şekilde ayarlama

Bir sistem ancak doğru düzenlenmiş besleme ve egzoz 

havası sistemleriyle minimum enerji tüketimi ile tam 

performansa ulaşabilir. Testo, kanallarda ve hava 

çıkışlarında ölçüm yapmak için size bir dizi akıllı cihaz ve 

prob sunar. Uygulama alanına özel uygulamalar size sadece 

mükemmel bir genel bakış sunmakla kalmaz, aynı zamanda 

dokümantasyonu da kolaylaştırır.



6

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Havalandırma sistemlerinin verimli şekilde ayarlanması.

Sağlığı ve rahatlığı garantileyin.

Yanlış yapılandırılmış havalandırma ve iklimlendirme sistemleri sağlık üzerinde bir yük oluşturur ve gereksiz yere büyük 

miktarda enerji tüketir. Testo’nun akıllı ölçüm cihazları, sistemlerinizi doğru ve verimli bir şekilde düzenlemenize yardımcı 

olur. Uygulamaya özel ölçüm menülerine, Bluetooth sensörlerine ve sezgisel kullanıma sahip uygulamalar yalnızca işinizi 

kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda doğru sonuçları garanti eder. Minimum enerji tüketimi ile maksimum sağlık ve konfor.

Kompakt testo 440

Klima ve havalandırma tesislerinin genel 
işlevsel testleriyle ilgilenen bir servis mühendisi 
misiniz? Ölçüm sonuçlarını yalnızca ara sıra 
belgeliyorsunuz ve bunu yaptığınızda, verileri 
bir PC’ye mi aktarmak istiyorsunuz? Öyleyse, 
net ekranı, kolay düğme kullanımı, cihazda 
ölçüm verileri deposu ve .csv ile testo 440. 
PC’nize aktarmak ideal seçimdir. 

Sipariş no. 0560 4401

Esnek prob çeşitliliği

Problar tüm klima ve havalandırma 
uygulamalarını kapsar ve hem testo 440 hem 
de testo 400 ile kullanılabilir. Tüm tutacaklar 
ve problar karşılıklı olarak uyumludur ve prob 
seçiminizi gerektiği gibi genişletmenize olanak 
tanır. Özellikle kullanışlı: Dijital problar, ölçüm 
cihazından bağımsız olarak kalibre edilebilir. 
Bu, ölçüm cihazının kullanımda kaldığı ve diğer 
problarla çalışmaya devam edebileceğiniz 
anlamına gelir.
Çeşitli problar için bkz. S.12.

Yeni: Evrensel testo 400

Normlara uygun olarak komple havalandırma 
sistemleri veya konfor kanıtı konusunda 
uzman mısınız? Temiz odalar, laboratuvarlar 
ve endüstriyel uygulamalarda en yüksek 
hassasiyet taleplerini karşılıyor musunuz? 
O zaman karmaşık görevlerinizi testo 400 
ile daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yerine 
getirebilirsiniz. Akla gelebilecek en basit Akıllı 
Dokunma işlemi, sahada eksiksiz veri yönetimi 
ve akıllı bir ölçüm asistanı sayesinde.

Sipariş no. 0560 0400

IAQ datalogger testo 400 ile uzun 
süreli ölçümler için

•  İç mekan hava kalitesinin uzun süreli ölçüm-
leri için

•  İç hava kalitesi veri kaydedici, testo 400 
kullanılarak yapılandırılır ve okunur

•  Daha sonra altı adede kadar prob bağlanabilir
•  Genişletilmiş ölçüm seçenekleri, ör. aynı anda 

üç yükseklikte türbülans derecesi ölçümü

Sipariş no. 0577 0400

testo 400 ve testo 440 için önerilen problar ve 
aksesuarlar, bkz. Sayfa 12.
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WiFi datalogger sistemi  
testo 160 IAQ

•  Sıcaklık, nem, CO2 ve atmosfer basıncının 
sürekli uzaktan izlenmesi

• WLAN aracılığıyla doğrudan Testo Bulut’a  
 veri aktarımı
•  Sınır değerler ihlal edildiğinde otomatik 

uyarılar

Sipariş no. 0572 2014

Sıcaklık ve nem için datalogger
testo 175 H1 

• Ofislerde ve depolarda sıcaklık ve nemin
 sürekli izlenmesi
• USB ile kolay veri transferi
•  Bilgisayarda veri değerlendirmesi ve
 dokümantasyonu

Sipariş no. 0572 1754

Gürültü seviyesi ölçüm cihazı
testo 816-1

• İşyerlerinde ses düzeyinin ölçülmesi (gürültü,
 hava çıkışları) ve limit değerlere bağlılığın
 izlenmesi

Sipariş no. 0563 8170

testo Akıllı Problar  
VAC seti

• Akış hızının, hacimsel debinin, yüzey
 sıcaklığının, nemin ve küfün kolay tespiti
• Pratik çantası ile her an elinizin altında

Sipariş no. 0563 0003

Balometre  
testo 420 

• Büyük ebatlı emişlerde ve üflemelerde akış
 debisinin hassas ölçümü
• 2.9 kg ile çok hafif
• Mobil uygulama çıkışlarda ile rahat ölçüm

Sipariş no. 0563 4200

Akış doğrultucu  
testovent 417

•  Türbülans yönünden bağımsız olarak hacim-
sel debinin hassas kaydı

•  Türbülans çıkışlarında güvenilir ölçüm 
sonuçları

•  Akış doğrultucu, mevcut Testo huni setleri 
için de iyileştirilebilir

Sipariş no. 0554 4172

testo  
Smart App

testo  
Smart App
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Elektrik tesisatlarını  
test edin.

Elektrik sistemlerinin ve anahtar dolaplarının muayenesi en 

önemli tesis yönetimi görevlerinden biridir. Testo, elektrik 

bağlantılarını test etmek ve anahtar dolapları, havalandırma 

sistemleri, ısı pompaları ve klima ve ısıtma ekipmanlarının 

performansını belirlemek için size bir dizi akıllı cihaz sunar. 

Testo termal kameralarla, elektrik kontrol kabini ve aşırı 

ısınan bileşenlerdeki sorunlu alanları güvenilir bir şekilde 

tanımlayabilir, böylece bunları zamanında değiştirebilirsiniz. 

Testo uygulamaları, ölçüm yapmanızı ve ayrıca bunları 

belgelemenizi kolaylaştırır.

Dijital multimetre  
testo 760-2 

•  Otomatik ölçüm parametresi tanıma
 sayesinde güvenli çalışma
•  Düzensiz yapılı büyük elektrik tesisatlarında
 dahi yüksek hassasiyette sonuçlar için
 TRMS
• Frekans dönüştürücü motorlar üzerinde
 hassas ölçüm sonuçları için alçak-geçirgen
 filtre

Sipariş no. 0590 7602

Pens ampermetre  
testo 770-3

•  Tamamen içeri çekilebilir kıskaç kol ile sıkışık
 alanlarda dahi konforlu çalışma
•  Kolay performans ölçümü
•  Düzensiz yapılı büyük elektrik tesisatlarında
 dahi yüksek hassasiyette sonuçlar için
 TRMS
•  Ani akım ölçümü
•  testo Smart Probes Uygulaması ile tüm 

okumalar görüş alanı içinde ve ölçüm 
konumundan güvenli bir uzaklıkta

Sipariş no. 0590 7703

testo Smart 
Probes 
Uygulaması 
testo
Termografi
Uygulaması

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

testo
Termografi
Uygulaması

testo
Termografi
Uygulaması

YENİ

Mobil uygulamalı termal kamera 
testo 872

• 320 x 240 piksel infrared çözünürlük (640 x  
 480 piksel testo SuperResolution teknolojisi  
 ile)
• 0.06 °C termal duyarlılık
• Entegre dijital kamera
•  testo Termografi uygulamasına bağlantı ile
•   testo 770-3 pens ampermetre ve testo 605i 

nem ölçüm cihazından kablosuz ölçüm veri 
aktarımı

•  testo ÖlçekYardım (otomatik kontrast ayarı)

Sipariş no. 0560 8721

Akıllı görüntü yönetimli termal 
kamera testo 883

• 320 x 240 piksel infrared çözünürlük (640 x  
 480 piksel testo SuperResolution teknolojisi  
 ile)
•  0.04 °C termal duyarlılık
• Entegre dijital kamera ve lazer işaretleyici
• testo Termografi uygulamasına bağlantı ile
•   testo 770-3 pens ampermetre ve testo 605i 

nem ölçüm cihazından kablosuz ölçüm veri 
aktarımı

•  testo SiteRecognition (akıllı görüntü 
yönetimi) ve testo ÖlçekYardım (otomatik 
kontrast ayarı) ile

Sipariş no. 0560 8830
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Klima sistemlerinin ve ısı pompalarının 
verimli ayarı.

Soğutucu akışkanlar için kaçak 
dedektörü testo 316-3
•  CFC, HFC (kısmen ve tamamen 

halojenlenmiş), H₂ için
•  Yüksek hassasiyet (<4 g/a)
•  F-gaz yönetmeliğinin gerekliliklerini karşılar

Sipariş no. 0563 3163

Hepsi tek yerde. testo Smart Uygulaması.

testo Akıllı Problar 
AC & soğutma test seti 
• Soğutma sistemlerinin hızlı ve kolay testi için
• Hortum yok - soğutucu akışkan kaybı yok
• İlerleme ekranı olarak sıcaklık ve basınç
• Tek bir tıklamayla özelleştirilmiş raporlar

Sipariş no. 0563 0002 02

Akıllı dijital manifoldlar  
testo 550s ve testo 557s
•  Büyük grafik ekran sayesinde tüm sonuçlar 

bir bakışta
•  IP 54 koruma sınıfına sahip, kullanımı kolay, 

sağlam gövde sayesinde olağanüstü kom-
pakt ve güvenilir

•  Otomatik Bluetooth® bağlantısı aracılığıyla 
basit, kablosuz vakum ve sıcaklık ölçümü

•  testo Smart Uygulaması ile ölçümleriniz ve 
belgeleriniz için daha fazla esneklik

Mobil uygulama kontrollü dijital 
manifold testo 550i
•  Akıllı telefonunuzdaki testo Smart Uygula-

masını kullanarak ölçümden dokümantasy-
ona kadar tüm işlemler

•  Piyasadaki en küçük dijital manifold
• IP54 koruma sınıfına sahip son derece   
    sağlam gövde sayesinde maksimum
 güvenilirlik
• Kablosuz sıcaklık, nem ve vakum ölçümü  
 için testo Akıllı Problarla isteğe bağlı olarak  
 genişletilebilir

testo 550i Akıllı Set
Pratik çantasında kablosuz sıcaklık problu, uygulama kontrollü dijital 2 
yollu manifold, kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Sipariş no. 0564 3550

testo 550s Akıllı Set
Pratik çantada kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital 2 yollu manifold,
kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Sipariş no. 0564 5502

testo 557s Akıllı Vakum Seti
Pratik çantada kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital 4 yollu manifold, 
kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Sipariş no. 0564 5571

YENİ

YENİ

YENİ

testo  
Smart App 

testo  
Smart App 

Dijital manifoldlar için daha fazla set, prob ve 
aksesuar: www.testo.com.tr

testo  
Smart App 

Testo Smart Uygulaması ile sonuçları daha da hızlı 
değerlendireceksiniz. Bunun dışında, depolanan ölçüm programları 
konfigürasyon ve ölçüm boyunca size adım adım yol gösterdiği için 
ölçüm hatalarını önlemenize yardımcı olur. Entegre dokümantasyon 
fonksiyonları ile sahada raporlar oluşturulabilir ve fotoğraflar dahil 
dijital ölçüm protokolleri doğrudan e-posta ile PDF veya CSV dosyaları 
olarak gönderilebilir.

Şimdi 
ücretsiz 
indirin 
Android ve IOS 
için
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Verimli şekilde ayarlanmış  
ısıtma sistemleri.

Bir binanın en büyük enerji tasarrufu potansiyeli genellikle bodrum kazan dairesinde gizlidir. Baca gazlarını hassas bir 

şekilde analiz etmek, akış ve dönüş sıcaklıklarını ölçmek, gaz kaçaklarını bulmak ve basınç düşüş testleri gerçekleştirmek 

için Testo’nun akıllı, esnek ölçüm teknolojisini ve uygulamaya özel Testo uygulamalarını kullanın. Bunu yapmak, sistemin 

verimliliğini optimize etmenize ve zayıf noktaları ve yanlış kullanıcı davranışını ortadan kaldırmanıza olanak tanır. 

Isıtma mühendisliği seti testo 330i  

•  Gaz, yağ ve katı yakıt sistemlerinde resmi kabul testi 
ölçümleri için

•  Akıllı kullanım: akıllı telefondaki 330i Uygulaması 
aracılığıyla çalıştırma, görüntüleme ve dokümantasyon

•  Kullanıcı tarafından değiştirilebilen, 6 yıla kadar hizmet 
ömrüne sahip uzun ömürlü sensörler

Set içeriği:
•  O2 ve CO sensörlü, Bluetooth’lu testo 330i LX baca gazı 

analizörü
•  USB adaptör
•  180 mm baca gazı probu
•  Yedek partikül filtreleri

Sipariş no. 0563 6035 70

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

testo 300 Set 

•  Isıtma sistemlerinde kurulum ve servis çalışmalarını 
günde birkaç kez gerçekleştirin

•  Sezgisel, akıllı, verimli: Sezgisel ölçüm menüleri, hızlı 
yanıt veren Smart-Touch işlemi, yerinde dokümantasyon, 
raporların e-postayla gönderilmesi

•  6 yıla kadar hizmet ömrüne sahip yüksek kaliteli sensör 
teknolojisi

Set içeriği:
• testo 300 uzun ömürlü baca gazı analizörü O2 ve CO
 H2-düzeltmeli sensör ile - 30,000 ppm’e kadar,
 NO - sonradan takılabilir 
•  USB adaptör
•  Modüler baca gazı probu, 180 mm, Ø 8 mm
•  Modüler prob için yedek partikül filtreleri (10’lu)
•  testo Bluetooth yazıcı
•  Yazıcı için yedek termal kağıt ve mürekkep ile
•  Cihaz, problar ve aksesuarlar için çanta
•  EasyHeat PC analiz yazılımı

Sipariş no. 0564 3004 83
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Isıtma tesisatçıları için set
testo 922

•  Opsiyonel kablosuz prob bağlantısı ile 2
 kanallı ölçüm cihazı
•  Fark sıcaklığının görüntülenmesi
•  Maks./min değerlerinin sürekli
 görüntülenmesi

Sipariş no. 0563 9221

Doğal gaz borularındaki sızıntılar 
için gaz kaçak dedektörü 
testo 316-1

• Doğal gaz borularında hızlı gaz kaçak tespiti
• Bir sınır değeri aşıldığında sesli ve iki   
 aşamalı görsel alarm
• Esnek ölçüm probu - erişilmesi zor alanlara  
 bile ulaşır

Sipariş no. 0632 0316

testo  
Smart App 

testo Akıllı Problar ısıtma seti 

•  Gaz akış basıncı ve statik basıncın ölçümü
•  Yerden ısıtma sistemleri ve radyatörlerde
 temassız sıcaklık ölçümü
• Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü,   
 alarmlı
•  İnfrared sıcaklık ölçüm değerleri ve
 ölçüm noktası işaretleme ile hızlı görüntü
 dokümantasyonu

Sipariş no. 0563 0004testo  
Smart App 

İnfrared termometre  
testo 810

•  Temassız, eş zamanlı yüzey ve hava sıcaklığı
 ölçümü
•  Sıcaklık farklılıklarını otomatik gösterme
•  Ayarlanabilir emissivite

Sipariş no. 0560 0810

Fark basınç ölçüm cihazı
testo 510 set

•  Gaz yakıtlı sıcak su ısıtıcıları ve klima/ 
havalandırma sistemleri filtrelerinde fark 
basınç ölçümü için (0 ... 100 hPa)

• Opsiyonel Pitot tüp ile borularda akış ölçümü

Sipariş no. 0563 0510

Akıllı telefonla çalıştırılan fark 
basınç ölçüm cihazı testo 510i 

•  Gaz kazanlarında fark basınç ölçümleri (0 ... 
150 hPa) için

• Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü,
 alarmlı
•  Kolay bağlantı için manyetik tutucu

Sipariş no. 0560 1510
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www.testo.com.tr

testo 400 ve testo 440 için tavsiye edilen 
prob ve aksesuarlar.

Problar Sipariş no.

Sıcaklık ve nem sensörü içeren 
ısıtmalı tel prob, 90 ° bükülebilir

0635 1571 
0635 1572

Pervane probu (Ø 16 mm), 
sıcaklık sensörü dahil

0635 9571 
0635 9572

Yüksek hassasiyetli pervane 
probu (Ø 100 mm), sıcaklık sen-
sörü dahil

0635 9371 
0635 9372 

Pervane probu (Ø 100 mm)  
sıcaklık sensörü dahil

0635 9431 
0635 9432

Konfor probları

Türbülans probu, sabit kablo 0628 0152

CO₂ probu, sıcaklık ve nem 
sensörü dahil

0632 1551 
0632 1552

CO probu 0632 1271 
0632 1272

Lux probu, sabit kablo 0635 0551

Radyan ısıyı ölçmek için küre ter-
mometre, Ø 150 mm,
TC K tipi

0602 0743

Evrensel iç hava kalitesi ölçüm 
cihazı için WBGT setli testo 400, 
küre termometre (TC Tip K), 
ortam sıcaklığı probu ve nem 
sıcaklık probu (her ikisi de Pt100), 
tripod, çanta

0618 7220

Bluetooth ile sabit kablo

Problar Sipariş no.

Nem probları

Nem/sıcaklık probu 0636 9731 
0636 9732

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu

0636 9771 
0636 9772

Sıcaklık probları

Hızlı tepki veren yüzey probu  
(TC K tipi) 0602 0393

Sağlam hava sıcaklığı probu  
(TC K tipi) – sabit kablo 1.2 m 0602 1793

Bluetooth ile sabit kablo

Aksesuarlar Sipariş no.

Konfor seviyesi ölçümleri için aksesuarlar

Probların standartlara uygun ko-
numlandırılmasıyla konfor seviyesi 
ölçümleri için ölçüm tripodu (kılıf 
dahil)

0554 1591

Dijital akış probları için aksesuarlar

testo 400/440 akış probları için 
uzatılabilir teleskop (90° açı dahil 
37,5 ...100 cm)

0554 0960

Teleskop uzatması (0,9 m)
testo 400/440 akış probları için 0554 0990

Pervane probları bağlamak için
90° açı (Ø 100 mm)  0554 0991

Akış problarına bağlantı için
tutacak adaptörü 0554 2160

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Daha fazla prob ve aksesuar için: www.testo.com.tr

Akış probları


