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Tudo o que um gestor de instalações técnicas precisa, a partir de um 
fornecedor. 
Instrumentos e serviços de medição da Testo.

O melhor parceiro, medido 
pela fiabilidade e eficiência.
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Demasiado frio, demasiada corrente 
de ar, demasiado húmido? Com o 
testo 400, pode lidar com qualquer 
tipo de reclamação utilizando valores 
objetivos de conforto.

Soluções de medição para gestão de instalações 
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Testo – o seu parceiro competente para a 
gestão de instalações.

As suas vantagens com a Testo

Custos operacionais, saúde e conforto do utilizador, consumo 

de energia: Os gestores das instalações têm de estar atentos a 

uma série de coisas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência 

dos sistemas e processos. Graças à tecnologia de medição 

digital, estas muitas tarefas diferentes podem ser abordadas 

mais facilmente. Para assegurar que um edifício é gerido sem 

problemas, os sistemas de ventilação, ar condicionado, 

refrigeração e aquecimento precisam de ser mantidos, bem 

como os sistemas elétricos e os armários de distribuição.

A Testo oferece todo o equipamento de medição necessário 

para realizar todas as suas aplicações técnicas de gestão de 

instalações. Além disso, também pode obter uma variedade de 

serviços como consultoria, construção de sondas por medida, 

reparações ou calibração a partir deste fornecedor. Para si, isto 

significa menos despesas na aquisição da tecnologia, bem 

como no seu trabalho quotidiano.

A tecnologia digital permite-lhe aderir de forma fiável aos 

processos em conformidade com a ISO 9001 e armazenar 

digitalmente as leituras ou enviá-las através de relatórios. As 

apps específicas da aplicação e menus de medição otimizados 

tornam o seu trabalho mais fácil, mais rápido e, por isso, mais 

barato. As ligações por Bluetooth aos sensores reais tornam 

possibilitam a realização de medições de forma fiável e 

precisa, sempre que necessário. Visto que toda a tecnologia 

de medição pode ser operada intuitivamente, todos os 

procedimentos são aprendidos rapidamente, o que não só 

torna o trabalho mais rápido, mas também menos propenso a 

erros. Os resultados das medições também podem ser 

facilmente documentados - inclusive em gráficos de 

progressão e imagens digitais. Isto assegura sistemas 

configurados de forma inteligente e fluxos de trabalho mais 

eficientes na gestão de instalações.

Tecnologia de medição para todas as tarefas de gestão 

de instalações 

Na Testo, encontrará instrumentos de medição para sistemas 

de aquecimento, ar condicionado, ventilação e refrigeração, 

bem como para parâmetros de medição elétrica.

Digital, inteligente e extremamente flexível 

Uma vez que muitos instrumentos de medição estão 

equipados com Bluetooth, também é possível operá-los 

através de smartphone ou tablet e utilizar apps específicas da 

aplicação. Isto torna o seu trabalho muito mais fácil e mais 

preciso.

Serviço one-stop (balcão único)

Instrumentos de empréstimo, reparações, serviço de peças 

sobresselentes 24 horas, construção de sondas por medida, 

bem como seminários e webinars com informações práticas 

valiosas - tudo a partir de um único fornecedor, para que 

possa trabalhar de forma mais eficiente.

Instrumentos de medição multifunções profissionais

Uma vasta seleção de sondas irá equipá-lo para medições, em 

conformidade com as normas, da velocidade do ar e qualidade 

do ar interior (QAI) e do nível de conforto, bem como para a 

manutenção industrial.

Sistema de gestão de equipamento de teste PRIMAS

PRIMAS é uma combinação de calibração e gestão de 

documentação, associada a um software especial e 

complementada com logística e organização.  

A configuração modular permite uma adaptação individual.

Poupança de tempo, graças à documentação digital

Criação automática de relatórios, adição de fotografias, 

gravação e envio dos mesmos por e-mail: tudo sem 

problemas, com os nossos instrumentos de medição com 

ligação por App.
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Assegurar a saúde e o conforto.
Eficiência aumentada.

A tecnologia de medição da Testo pode ajudá-lo a cumprir estas tarefas de forma simples,

rápida e fiável.

Soluções de medição para gestão de instalações 
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Ajuste eficiente dos sistemas de aquecimento

Assim como instrumentos de medição inteligentes para análise 

de gás de combustão, a Testo pode também fornecer-lhe 

instrumentos de medição inteligentes para determinar a 

temperatura de fluxo e retorno e a pressão diferencial. As apps 

gratuitas também permitem o controlo via smartphone ou 

tablet. Para um funcionamento impecável e eficiente dos seus 

sistemas de aquecimento.

Assegurar a qualidade dor e conforto

Os humidímetros, luxímetros e sonómetros da Testo fazem 

com que lhe seja mais fácil criar um clima interior agradável. 

Com o instrumento de medição multifunções testo 400, pode 

avaliar o nível de conforto de forma objetiva e em 

conformidade com PMV/PPD. Os registadores de dados 

também o ajudam a identificar facilmente as causas de bolor.  

Verificar instalações elétricas

Os sistemas elétricos e os armários de distribuição também 

precisam de ser verificados regularmente. Além da pinça 

amperimétrica testo 770 e do multímetro digital testo 760, 

também se pode utilizar as câmaras termográficas testo 872 e 

883 para a visualização sem contacto do sobreaquecimento. As 

apps específicas do utilizador tornam o seu trabalho e 

documentação mais fáceis. 

Ajuste eficiente dos sistemas de ar condicionado

Com os coletores digitais e a Smart App da testo, tem todos 

os valores de pressão e temperatura à vista no seu 

smartphone. Pode criar e enviar relatórios personalizados com 

apenas um clique. Atualizações de software fáceis asseguram 

que está sempre atualizado com a mais recente tecnologia e 

requisitos legais ao realizar as suas medições. 

Ajuste eficiente de sistemas de ventilação

Apenas com sistemas de admissão e de exaustão de ar 

corretamente ajustados é que um sistema pode atingir o 

desempenho total com um consumo mínimo de energia. A 

Testo oferece-lhe uma gama de dispositivos e sondas 

inteligentes – para realizar medições em condutas, bem como 

em saídas de ar. As apps específicas da aplicação não só lhe 

oferecem uma visão geral perfeita, como também facilitam a 

documentação.
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Soluções de medição para gestão de instalações 

Ajuste eficiente de sistemas de ventilação.
Assegurar a saúde e o conforto.
Sistemas de ventilação e ar condicionado incorretamente configurados afetam a saúde e consomem uma quantidade 

desnecessariamente grande de energia. Os instrumentos de medição inteligentes da Testo ajudam-no a ajustar os seus sistemas 

com precisão e eficiência. Apps com menus de medição específicos da aplicação, sensores Bluetooth e funcionamento intuitivo 

não só facilitam o seu trabalho, mas também garantem resultados precisos. Para a máxima saúde e conforto com o mínimo 

consumo de energia.

O testo 440 compacto

É engenheiro de assistência, encarregado dos 
testes funcionais gerais das instalações de 
ar condicionado e ventilação? Só documenta 
resultados de medição ocasionalmente e, quando 
o faz, quer simplesmente transferir os dados para 
um PC? Então o testo 440 com o seu visor nítido, 
funcionamento fácil com botões, armazenamento 
de dados de medição no instrumento, bem como 
exportação csv. para o seu PC, é a escolha ideal. 

Ref. 0560 4401

O portfólio de sondas flexível

As sondas cobrem todas as aplicações de ar 
condicionado e ventilação e podem ser utilizadas 
tanto com o testo 440 como com o testo 400. 
Todas as pegas e sondas são mutuamente 
compatíveis, permitindo-lhe expandir a sua 
seleção de sondas conforme necessário. 
Particularmente úteis: As sondas digitais podem 
ser calibradas de forma independente do 
instrumento de medição. Isso significa que o 
instrumento de medição permanece em utilização 
e que você pode continuar a trabalhar com 
outras sondas. 
Para uma seleção de sondas, consulte a pág.12.

Novo: O testo 400 universal

É um especialista em sistemas de ventilação 
completos ou em provas de conforto – em 
conformidade com as normas? Coloca as mais 
altas exigências na precisão em salas limpas, 
laboratórios e aplicações industriais? Então, 
poderá cumprir as suas tarefas complexas de 
forma mais inteligente, mais rápida e melhor 
com o testo 400. Graças ao funcionamento mais 
simples imaginável do Smart-Touch, gestão de 
dados completa no local e um assistente de 
medição inteligente.

Ref. 0560 0400

Registador de dados da QAI para 
medições a longo prazo com o testo 
400

•  Para medições a longo prazo da qualidade do 
ar interior

•  O registador de dados da QAI é configurado e 
lido utilizando o testo 400

•  Podem então ser ligadas até seis sondas
•  Opções de medição ampliadas, por exemplo, 

grau de turbulência a três alturas simultanea-
mente

Ref. 0577 0400

Sondas e acessórios recomendados  
para testo 400 e testo 440 440, consulte a página 12.
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Sistema de registador de dados Wi-Fi  
testo 160 IAQ

•  Monitorização remota contínua da temperatura, 
humidade, CO2 e pressão atmosférica

•  Transferência de dados via WLAN diretamente para 
a sua Testo Cloud

•  Alertas automáticos quando os valores-limite são 
violados

Ref. 0572 2014

Registador de dados para 
temperatura e humidade testo testo 
175 H1 

•  Monitorização contínua da humidade e 
temperatura em escritórios e espaços de 
armazenamento

• Transferência de dados fácil via USB
•  Avaliação de dados e documentação no PC

Ref. 0572 1754

Sonómetro  
testo 816-1

•  Medição do volume sonoro (ruído, saídas de 
ar) nos locais de trabalho e monitorização do 
cumprimento dos valores-limite

Ref. 0563 8170

Sondas inteligentes testo  
Kit VAC

•  Determinação fácil da velocidade de fluxo, 
fluxo volumétrico, temperatura de superfície, 
humidade e bolor

•  Sempre à mão num estojo compacto

Ref. 0563 0003

Campânula de fluxo volumétrico  
testo 420 

•  Medição precisa do ar de admissão e saída 
em grandes escoamentos, mesmo em fluxos 
turbulentos

• Leve de 2,9 kg
•  Com app para uma medição conveniente nos 

escoamentos

Ref. 0563 4200

Alisador de fluxo volumétrico  
testovent 417

•  Registo preciso do fluxo volumétrico, indepen-
dentemente da direção do turbilhão

•  Resultados de medição fiáveis em saída de 
turbilhão

•  O alisador de fluxo também pode ser adap-
tado para os conjuntos de funis Testo existen-
tes

Ref. 0554 4172

testo  
Smart App

testo  
Smart App
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Verificar  
instalações elétricas.

A inspeção de sistemas elétricos e armários de distribuição é 

uma das mais importantes tarefas da gestão de instalações. A 

Testo oferece-lhe uma gama completa de dispositivos 

inteligentes para testar ligações elétricas e determinar o 

desempenho de armários de distribuição, sistemas de 

ventilação, bombas de calor e equipamento de ar 

condicionado e aquecimento. Com as câmaras termográficas 

Testo, é possível identificar com fiabilidade áreas 

problemáticas no armário de controlo elétrico e componentes 

sobreaquecidos, de modo a poder substituí-los em tempo útil. 

As apps Testo facilitam-lhe a realização de medições e 

também a documentação das mesmas.

Multímetro digital  
testo 760-2 

•  Trabalho fiável graças à deteção automática de 
parâmetros de medição

•  TRMS para resultados altamente exatos, 
mesmo em grandes instalações elétricas com 
padrões irregulares

•  Filtro de passagem baixa para medições 
precisas em motores controlados por 
conversores de frequência

Ref. 0590 7602

Pinça amperimétrica  
testo 770-3

•  Trabalho confortável mesmo em espaços 
apertados, graças a um braço pinça 
completamente retrátil

•  Medição de desempenho fácil
•  TRMS para resultados altamente exatos, 

mesmo em grandes instalações elétricas com 
padrões irregulares 

•  Medição da corrente de irrupção
•  Todas as leituras à vista, e a uma distância de 

segurança do local de medição, com a App 
Smart Probes da testo

Ref. 0590 7703

App testo Smart 
Probes 

App testo Thermo-
graphy

Soluções de medição para gestão de instalações 

App testo Thermo- 
graphy

App testo Thermo- 
graphy

NOVO

Câmara termográfica com App 
testo 872

•   Resolução por infravermelhos 320 x 240 pixels 
(com tecnologia SuperResolution da testo 640 
x 480 pixels)

• Sensibilidade térmica 0,06 °C
• -Câmara digital integrada
•  Com ligação à App testo Thermography
•  Transferência de dados de medição sem 

fios Pinça amperimétrica testo 770-3 e do 
instrumento de medição da humidade testo 
605i

•  testo ScaleAssist (ajuste automático de 
contraste)

Ref. 0560 8721

Câmara termográfica com gestão 
inteligente da imagem 
testo 883
•  Resolução infravermelha 320 x 240 pixels (com 

tecnologia SuperResolution da testo 640 x 480 
pixels)

•  Sensibilidade térmica  0,04 °C
•  Câmara digital integrada e marcador laser
•  Com ligação à App testo Thermography
•  Transferência de dados de medição sem 

fios Pinça amperimétrica testo 770-3 e do 
instrumento de medição da humidade testo 
605i

•  Com SiteRecognition da testo (gestão 
inteligente de imagens) e ScaleAssist da testo 
(ajuste automático de contraste) 

Ref. 0560 8830



99

NOVO

9

Ajuste eficiente dos sistemas de ar 
condicionado e bombas de calor.

Detetor de fugas para líquidos de 
refrigeração
testo 316-3
•  Para CFC, HFC (parcial e totalmente haloge-

nado), H₂
•  Alta sensibilidade (< 4 g/a)
•  Cumpre os requisitos do regulamento sobre 

gases fluorados (F-gas) 

Ref. 0563 3163

testo Smart Probes 
Kit de teste do AC e da refrigeração 
•  Para testes rápidos e fáceis dos sistemas de 

refrigeração
•  Sem mangueiras - sem perda de líquido de 

refrigeração
•  Temperatura e pressão como visor de 

progressão
•  Relatórios personalizados com apenas um 

clique

Ref. 0563 0002 02

Coletores digitais inteligentes  
testo 550s e testo 557s
•  Todos os resultados num relance, graças ao 

grande visor gráfico
•  Excecionalmente compacto e fiável graças ao 

invólucro robusto e fácil de manusear e com 
classe de proteção IP 54

•  Medição simples e sem fios do vácuo e da 
temperatura através de ligação Bluetooth® au-
tomática

•  Ainda maior flexibilidade para as suas me-
dições e documentação com a testo Smart 
App

Coletor digital controlado por app 
testo 550i
•  Todas as atividades, desde a medição até à 

documentação, utilizando a testo Smart App 
no seu smartphone

•  O coletor digital mais pequeno do mercado
•  Máxima fiabilidade, graças ao invólucro ex-

tremamente robusto com classe de proteção 
IP54

•  Opcionalmente expansível com testo Smart 
Probes para medição da temperatura, humi-
dade e vácuo sem fios

testo 550i Smart Kit
Coletor digital de 2 vias controlado por App com sondas de temperatura 
sem fios em estojo prático, incluindo certificado de calibração e pilhas

Ref.0564 3550

testo 550s Smart Kit
Coletor digital inteligente de 2 vias com sondas de temperatura sem fios em 
estojo prático, incluindo certificado de calibração e pilhas

Ref. 0564 5502

testo 557s Smart Vacuum Kit
Coletor digital inteligente de 4 vias com sondas de temperatura sem fios em 
estojo prático, incluindo certificado de calibração e pilhas

Ref. 0564 5571

NOVO

NOVO

testo  
Smart App 

testo  
Smart App 

Mais kits, sondas e acessórios  
para coletores digitais em www.testo.com

testo  
Smart App 

Uma para todos. A testo Smart App.

Transferir 
gratuitamente 
agora
Para Android 
e IOS

Com o testo Smart App, irá avaliar os resultados ainda mais rapidamente no futuro. Além 
disso, ajuda-o a evitar erros de medição, uma vez que os programas de medição memorizados 
guiam-no passo a passo através da configuração e da medição. Com as funções de documentação 
integradas, podem ser criados relatórios no local, e protocolos de medição digital, incluindo fotografias, 
podem ser enviados como ficheiros PDF ou CSV diretamente por e-mail.

Termómetro testo 925

•  Termômetro de 1 canal com ampla gama de 
sondas conectáveis

•  Exibição constante de valores mín / máx.
•  Alarme acústico (valores limites ajustáveis) 
•  Grande display iluminado 

Ref. 0560 9250

Vacuómetro para smartphone
testo 552i
•  Identifique o vácuo rápida e facilmente através do 

monitor gráfico na aplicação ou no ecrã do analisa-
dor de refrigeração

•  Excecionalmente compacto e fiável graças ao invó-
lucro robusto e com classe de proteção IP 54

Ref. 0564 2552

As sondas

 Mais detalhes, ver pág. 12
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Ajuste eficiente  
de sistemas de aquecimento

O maior potencial de poupança energética de um edifício está muitas vezes escondido na sua sala da caldeira a cave. Utilize 

tecnologia de medição inteligente e flexível da Testo e apps específicas da aplicação da Testo para analisar gases de combustão 

com precisão, medir temperaturas de fluxo e retorno, localizar fugas de gás e realizar testes de queda de pressão. Ao fazer isto 

permite-lhe otimizar a eficiência do sistema, bem como eliminar pontos fracos e comportamentos incorretos do utilizador. 

Soluções de medição para gestão de instalações 

Ref.  0563 3100 Ref.  0563 3110 Ref.  0563 3223 70

• Desenho robusto para uso diário
• Autonomia da bateria até 10 horas
• Menus de medição integrados: gás   
 de combustão, fluxo, CO ambiente e   
pressão
• Fase zero rápida em apenas 30   
 segundos
• Visor iluminado
• Documentação das medições via   
 impressora por infravermelhos

• testo 320 basic, analisdaor de   
 combustão com sensores de O2 e CO
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Sonda de combustão compacta
 (180 mm, Ø 6 mm)
• Mala de transporte

• Bateria e protocolo de calibração   
 para a medição de O2, CO, hPa e oC
• Impressora IR (0554 3100)
• Sonda de 180 mm com cone
• Mala
• Alimentador incl. cabo
• Mangueira de silicone para medição   
da pressão
• Filtro de particulas
• 2 rolos de papel térmico adicional   
 para impressora

testo 320 basic, o kit ideal para medir 
caldeiras a gás e gasóleo, composto por:

Bateria e protocolo de calibração para 
a medição de O2, CO, hPa e oC; sonda 
de 180 mm com cone; mala; alimentador 
incl. cabo; mangueira de silicone para 
medição da pressão; filtro de particulas.

testo 310
Análise de gases de
combustão de modo fácil

Kit testo 310
Kit analisador de gases de
combustão com impressora

testo 320Basic
Kit analisador de gases de 
combustão
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Detetor de fugas de gás, incl. capa com clip 
para cinto e correia de pulso, e pilhas.
•  Visualização da concentração de gás em 

forma de barras
• Auto-teste do sensor após a ligação
•  Alarme sonoro crescente no caso de 

aumento progressivo da concentração de 
gás

•  Alarme contínuo em caso de ultrapassagem 
dos limites de alarme

•  Confirmação sonora da prontidão para 
funcionamento

• Controlo da pilha através de indicação ótica

testo 510 instrumento de medição portátil de 
pressão diferencial, incl. mangueira de ligação 
de silicone, adaptador, tampa de proteção, 
pilhas e protocolo de calibração.
• Medição de pressão diferencial 0 a 100 hPa
•  Possibilidade de medição de velocidade do 

fluxo com o tubo de Pitot
• Compensação de temperatura e densidade 
do ar
• Visor iluminado
• 10 unidade selecionáveis

Monitor de CO do ar. Com estojo com clip 
para cinto, correia de pulso, auscultadores e 
protocolo de calibração

• Fase zero do CO no local
• Alarme visual e sonoro
• 3 anos de garantia no sensor de CO
• Função auto-teste

Bomba de opacidade, com óleo; folha de 
opacidade; para a medição de partículas nos 
gases de combustão

Ref.  0632 3172

Ref.  0563 0510

Ref. 0632 3173

Ref. 0554 0307

O detetor de fugas de gás para 
iniciantes 
testo 317-2

Medição de pressão diferencial 
num instrumento de bolso
testo 510

Monitor de CO
testo 317-3

Bomba de opacidade
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www.testo.com

Sondas e acessórios recomendados para 
testo 400, testo 440, testo 922 e testo 925.

Acessórios Ref.

Acessórios para medição do nível de conforto

Tripé de medição para medições de 
nível de conforto com posiciona-
mento das sondas em conformidade 
com as normas (incluindo estojo)

0554 1591

Acessórios para sondas de fluxo digitais

Telescópio extensível para sondas 
de fluxo testo 400 / 440 (37,5 a 100 
cm incluindo ângulo de 90°)

0554 0960

Extensão telescópica (0,9 m)  
para sondas de fluxo testo 400 / 440 0554 0990

Ângulo de 90° para ligação  
sondas de palhetas (Ø 100 mm)  0554 0991

Adaptador de pega  
para ligação a sondas de fluxo 0554 2160

Soluções de medição para gestão de instalações 

Muitas mais sondas e acessórios em www.testo.com

Sondas para testo 400 y 440 Ref.

Sondas de velocidade

Sonda de fio quente incluindo sen-
sor de temperatura e humidade,  
90° dobrável

0635 1571 
0635 1572

Sonda de palhetas (Ø  16 mm) in-
cluindo sensor de temperatura

0635 9571 
0635 9572

Sonda de palhetas de alta precisão  
(Ø 100 mm), incluindo sensor de 
temperatura

0635 9371 
0635 9372 

Sonda de palhetas (Ø  100 mm)  
incluindo sensor de temperatura

0635 9431 
0635 9432

Sondas de conforto

Sonda de turbulência, 0628 0152

Sonda de CO₂, inclui sensor de 
temperatura e humidade 

0632 1551 
0632 1552

Sonda de CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda Lux 0635 0551

Termómetro de globo para medir o 
calor radiante, Ø 150 mm,  
TC tipo K

0602 0743

Kit WBGT para instrumento de me-
dição universal da QAI testo 400, inc-
luindo termómetro de globo (TC Tipo 
K), sonda de temperatura ambiente e 
sonda de temperatura de humidade 
(ambos Pt100), tripé, caixa

0618 7220

Sondas de humidade

Sonda de humidade/temperatura 0636 9731 
0636 9732

Sonda de humidade/temperatura 
de alta precisão

0636 9771 
0636 9772

Sondas de temperatura

Sonda de superfície de ação rápida  
(TC tipo K) 0602 0393

Sonda de temperatura do ar ro-
busta (TC tipo K) 0602 1793

Sondas para testo 922 e 925 Ref.

Sondas de temperatura

Sonda de ar robusta, TP Tipo K 0602 1793

Sonda de imersão/penetração
estanque, TP Tipo K

0602 1293

Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K

0602 1993

Sonda de velcro para tubos; para a
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K

0628 0020


