
Válassza a mérési feladatra legmegfelelőbb műszert!

Mérőműszerek a megújuló 
energia szolgálatában



A megújuló energiaforrások hatékonyságának folyamatos 

ellenőrzése, későbbi karbantartások elvégzése, illetve az 

összefüggő rendszerek diagnosztikájának nélkülözhetetlen 

eszköze egy professzionális hőkamera. A testo hőkamerákkal 

a méréseket gyorsan, valós időben végezhetjük. Hőkameráink 

képességei megoldást nyújtanak megannyi mérési igényre,

úgy mint a Szolár mód a napelemes mérések esetén vagy a 

SiteRecognition funkció az azonos mérendő objektumok vizs-

gálatánál a mérési hely beazonosításának megkönnyítésére. 

A testo Thermography App illetve az IRSoft elemző szoftver 

pedig a jegyzőkönyvek hatékony elkészítésében nyújt megfe-

lelő megoldást.

Biztos döntés hőkamerával a hatékony 
termográfi áért

testo 871 testo 872 testo 882 testo 885 X1

Infra felbontás (pixelben)
Detektor mérete

240 × 180 320 × 240 320 × 240 320 × 240

SuperResolution technológia 
(pixelben)

480 × 360-ig 640 × 480-ig 640 × 480-ig 640 × 480-ig

Termikus érzékenység (NETD) < 90 mK < 60 mK < 50 mK < 30 mK

Méréstartomány
-30 ... +100 °C
0 ... +650 °C

-30 ... +100 °C
0 ... +650 °C

-30 ... +100 °C
0 ... +350 °C

-30 ... +650 °C

Normál objektív: 
FOV IFOVgeo/ IFOVgeo- SR

35° × 26°
2,6 / 1,6 mrad

42° × 30°
2,3 / 1,3 mrad

32° × 23°
1,7 / 1,1 mrad

30° × 23°
1,7 / 1,06 mrad

Cserélhető teleobjektív:  
Cserélhető szuper teleobjektív –

Digitális Zoom  2× / 4×
1-3×

5 lépcsőben állítható

Szolár mód

Hangjegyzet készítés Vezetékes Bluetooth/ Vezetékes

Panorámakép asszisztens

SiteRecognition technológia

Lézer Lézer jelölő Lézer jelölő Lézer jelölő

testo Thermography App

IRSoft elemző szoftver

Rendelési szám 0560 8712 0560 8721 0560 0882 0563 0885 X1

Ár 629.690,- +ÁFA 850.190,- + ÁFA Kérje ajánlatunkat Kérje ajánlatunkat

– –

– –

– –
– – –
– – –
–

– –

IRSoft elemző szoftver 
Ez a csúcsteljesítményű szoftver, amely nélkülözhetetlen a hőképek 
gyors elemzéséhez minden Testo hőkamerához rendszeres frissítéseivel 
együtt ingyenesen elérhető. A TwinPix képátfedés funkció használatával a 
hőkülönbségek és rejtett hibák láthatóvá válnak.

Egyedi jegyzőkönyvek készítése 
A Jelentés varázslóba beépített sablonok megkönnyítik a rövid, lényegre 
törő, vagy átfogó, részletes jegyzőkönyvek készítését, akár DIN EN 13187 
szabványnak megfelelő formában, RTF, PDF vagy TIR (Testo saját) formátumban.

Folyamatelemző csomag
Segítségével teljesen radiometrikus videómérések és a képszekvencia 
felvételek készíthetőek, manuális, határértékhez rendelt, vagy időzítőhöz kötött 
rögzítési módokkal. Továbbá  PC-vel való vezérlésre is van lehetőség, gyors 
adattovábbítással és video streameléssel.



Testo Infra hőmérsékletmérő és 
villamos mérőműszerek 

testo 760-1/-2/-3
• Automatikus mérési érték felismerés
• Nagyméretű, megvilágított kijelző
• TRMS mérés (760-2/-3)
• μA méréstartomány (760-2/-3)
• Alul áteresztő szűrő (760-2/-3)
• Méréstartomány: 1mA... 10A AC/DC (760-1)

0,1 μA... 10A AC/DC (760-2/-3)
0,1 mV... 600 V AC/DC (760-1/-2)
0,1 mV... 1000 V AC/DC (760-3)

 Villamos műszerek számos területre

Digitális multiméter

testo 760-1
0590 7601

testo 750-1/-2/-3
• Szabadalommal védett 360° száloptikás

LED kijelző
• Csúszásgátló gyűrű
• EN 61243-3:2010-nek megfelel
• Mérési pont megvilágítás (750-2/-3)
• Egyfázisú feszültségmérés (750-2/-3)
• Fi-relé tesztelés (750-2/-3)
• Kiegészítő LCD kijelző (750-3)
• Méréstartomány: 12 ... 690 V AC/DC

Kétpólusú feszültségmérő

Lakatfotó

testo 770-1/-2/-3
• Egyedi fogómegoldás a szűk helyeken

való mérésekhez
• Automatikus mérési érték felismerés
• Nagyméretű, két soros kijelző
• TRMS mérés
• Indítási áram mérés
• μA méréstartomány (770-2/-3)

0,1...400 μA AC/DC
• Bluetooth és applikáció ( 770-3)
• Teljesítmény mérés (770-3)
• Méréstartomány: 1mV... 600V AC/DC

0,1...400A AC/DC (770-1/-2)
0,1...600A AC/DC (770-3)

testo 760-2
0590 7602

testo 760-3
0590 7603

testo 750-1
0590 7501

testo 750-2
0590 7502

testo 750-3
0590 7503

testo 770-1
0590 7701

testo 770-2
0590 7702

testo 770-3
0590 7703

testo 830-T2
• Beállítható riasztási határérték
• Akusztikus és optikai riasztás
• Kézreálló és könnyen kezelhető
• Mért felület jelölése lézerponttal ( 2 pontos)
• Érintéses mérés a csatlakoztatható

hőmérséklet érzékelővel
• Állítható emissziós tényező (0,1 és 1,0 között)
• Méréstartomány: -30... +400 °C

testo 830-T2
0560 8312

testo Thermography App, így lesz okos 
hőkamerája

•   testo 871 és testo 872 esetében

• Készítsen rövid, lényegre törő jegyzőkönyveket, továbbítsa
e-mailben vagy mentse online.

•   Hasznos funkciókkal a gyors helyszíni elemzéshez.

•   Továbbítsa a hőképeket okostelefonra/táblagépre élőben.

Csatlakoztatható mérőműszerek: 
testo 605i és testo 770-3

• A testo 871 és 872 hőkamerához vezetékmentesen
csatlakoztatható a testo 605i páratartalom- és hőmérséketmérő,
valamint a testo 770-3 lakatfotó

• Épületek penésszel veszélyeztetett felületeinek lokalizálásához,
vagy kapcsolószekrények terhelési viszonyainak gyors
kimutatására ideális a műszerek együttes használata



testo Smart Probes - Okostelefonra 
optimalizált, kompakt mérőműszerek
A testo Smart Probes műszerekkel minden eddiginél egyszerűbben és hatékonyabban végezhet hőmérséklet, nyomás, légse-

besség vagy páratartalom méréseket. Okostelefonjával vagy táblagépével vezérelheti őket a testo Smart Probes App révén. 

testo 115i 
csőhőmérséklet 
érzékelő 

•Előremenő / visszatérő ág
hőmérséklet mérése

•  -40 ... +150°C
•Hőmérséklet  

különbség
kiolvasása az
App-ról

Rend. sz.:
0560 1115

testo 805i
infra 
hőmérsékletmérő

•   Érintésmentes felületi 
hőmérséklet mérés

•   Penész érzékelés a
testo 605i-vel
együtt használva

•  -30 ... +250°C

Rend. sz.:
0560 1805 

testo 549i 
nagynyomás 
érzékelő

 •   Alacsony és magas
nyomásmérés,
hőszivattyúkon is

•  -1 ... +60 bar

Rend. sz.:
0560 1549

testo 510i
diff erenciálnyomás 
mérő

•   Égőnyomás és hálózati
gáznyomás mérés

• -150 ... +150 hPa

Rend. sz.:
0560 1510

testo 405i 
hődrótós 
légsebességmérő

•   Légsebesség,
térfogatáram,
és hőmérséklet
mérés

•   -20 ... +60°C;
0 ... 30 m/s

Rend. sz.:
0560 1405

Rend. sz.:
0563 0004

15.750,- +ÁFA

testo 905i 
levegő 
hőmérsékletmérő

•  Megbízható levegő
hőmérséklet mérés

•  -50 ... +150°C

Rend. sz.:
0560 1905

testo 410i
szárnykerekes 
légsebességmérő

• Légsebesség, 
térfogatáram, és 
hőmérséklet mérés

•   -20 ... +60°C;
0,4 ... 30 m/s

www.testo.hu

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53
Magyarország

Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Rend. sz.:
0560 1410

testo 605i 
páratartalom és 
hőmérsékletmérő

•   Szobák és légcsatornák
hőmérséklet és
páratartalom
mérése

•   -20 ... +60°C;
0 ... 100% RH

Rend. sz:
0560 1605

testo Smart Probes
klímatechnikai szett

• A testo Smart Case
tartalma: testo 405i, testo
410i, testo 605i és
testo 805i.

• Légkondicionáló egységek
és rendszerek légsebessége,
páratartalma, térfogatárama
és hőmérséklete mérhető

Rend. sz.: 
0563 0003

testo Smart Probes 
fűtéstechnikai szett

• A testo Smart Case tartalma:
testo 115i, testo 510i és
testo 805i

•   Minden hőmérsékletre és
nyomásra fűtésrendszereken

Rend. sz.:
0563 0004

Rend. sz.: 
0563 0002

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett

• A testo Smart Case
tartalma: 2 testo 549i és
2 testo 115i

•   Túlhevítés és utóhűtés,
valamint elpárolgási és
kondenzációs hőmérséklet
automatikus számítása

A Testo okosérzékelői Bluetooth kapcsolattal továbbítják a Smart Probes App-nak a mért 
értékeket. Okostelefonjával elemezheti és dokumentálhatja az adatokat, valamint akár a 
helyszínről is továbbíthatja azokat e-mailben jegyzőkönyvek formájában.

Az előnyei:

•  Rugalmasabb: a mérések ott érhetők el ahol csak
szükséges.

•   Megbízhatóbb: mért értékek közvetlen digitális
feldolgozása.

•  Professzionális: átlátható DIN A4 jegyzőkönyv képekkel,
logóval és megjegyzésekkel.

testo Smart Probes App:
Töltse le iOS-re vagy Androidra 
díjmentesen:




