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Note generale
Acest capitol oferă sfaturi importante referitoare la utilizarea
prezentei documentaţii.  

Documentul conţine informaţii care trebuie aplicate dacă doriţi
ca produsul să fie utilizat în siguranţă şi eficient. 

Vă rugăm să citiţi această documentaţie cu atenţie şi să vă
familiarizaţi cu operarea produsului înainte de utilizarea lui.
Păstraţi acest document la îndemână pentru a-l putea consulta
dacă este necesar.

Identificare
Reprezentare Sens Observaţii

Notă Oferă sfaturi şi informaţii ajutătoare.
â, 1, 2 Obiectiv Denotă obiectivul care trebuie

obţinut prin intermediul paşilor
descrişi. Unde paşii sunt numerotaţi,
trebuie întotdeauna să urmaţi ordinea
dată! 

3 Condiţie Condiţie care trebuie respectată dacă
se va efectua o operaţie conform
descrierii.

‡ , 1, 2, ... Pas Îndeplinirea paşilor, unde paşii sunt
numerotaţi trebuie întotdeauna să
urmaţi ordinea dată!

Text Text afişare Text care apare pe afişajul
instrumentului.

Buton de control Se apasă butonul
- Rezultat Denotă rezultatul unui pas anterior.
ë Trimitere la alte referinţe Face referire la informaţii mai vaste 

sau mai detaliate

Button
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1. Recomandări privind
siguranţa

Acest capitol descrie regulile generale care trebuie urmate şi
respectate dacă doriţi să manevraţi produsul în siguranţa. 

Evitaţi vătămarea şi distrugerea echipamentului.
‡ Nu utilizaţi instrumentul şi sondele pentru măsurarea pe sau

în apropierea fiinţelor vii.
‡ Niciodată să nu depozitaţi instrumentul/sondele împreună cu

solvenţi şi nu utilizaţi nicio substanţă desicantă.

Siguranţa produsului / menţinerea garanţiei.
‡ Operaţi instrumentul doar în parametrii specificaţi în datele

tehnice.
‡ Întotdeauna utilizaţi instrumentul corect şi în scopul

intenţionat. Nu utilizaţi forţa.  
‡ Nu expuneţi mânerele şi liniile de alimentare la temperaturi

care depăşesc 70 °C decât dacă sunt destinate expres pentru
temperaturi înalte. 

Temperaturile indicate pe sonde/senzori fac referire doar la
domeniul de măsurare al senzorilor.
‡ Deschideţi instrumentul doar când este expres menţionat în

documentaţie în scopuri de întreţinere şi reparare. Efectuaţi
doar lucrările de întreţinere şi reparare descrise în
documentaţie.  Urmaţi paşii prescrişi când faceţi asta. Pentru
siguranţă, utilizaţi piese de schimb originale de la Testo.

Asiguraţi eliminarea corectă
‡ Duceţi bateriile reîncărcabile defecte şi bateriile consumate

la punctele de colectare special amenajate în acest scop. 
‡ Trimiteţi produsul înapoi la Testo la sfârşitul vieţii de

operare. Ne vom asigura că acesta este eliminat într-o
manieră ecologică. 

3 1. Recomandări privind siguranţa
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Utilizarea cu modulul radio 915.00 MHz FSK
Avertizare: schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către
partea responsabilă cu conformitatea ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi
echipamentul. 
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital
Clasa B, conform  Părţii 15 din Regulamentul FCC. 
Aceste limite sunt proiectate să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor
dăunatoare  în cadrul unei instalaţii rezidenţiale. Acest echipament generează, utilizează şi
poate radia energie pe frecvenţa radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform
instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunatoare asupra comunicaţiilor radio. Cu toate
acestea, nu există garanţia că nu vor exista interferenţe într-o anumită instalaţie. Dacă acest
echipament cauzează interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau TV, ceea ce poate fi
testat prin oprirea echipamentului şi pornirea lui, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa prin una sau mai multe din următoarele măsuri: 
· Să reorienteze sau să relocalizeze antena de receptie.
· Să crească distanţa între echipament şi receptor. 
· Să conecteze echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel necesar receptorului. 
· Să consulte furnizorul sau un tehnician experimentat radio/TV pentru ajutor.
Operarea este supusă următoarelor două condiţii:
· acest dispozitiv nu are voie să cauzeze interferenţe dăunătoare, şi
· acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe

care pot cauza operare nedorită. 

2. Scopul
Acest capitol se referă la domeniile de utilizare ale produsului.   

Utilizaţi produsul doar pentru acele aplicaţii pentru care a fost
proiectat. Adresaţi-vă personalului Testo dacă aveţi nelămuriri.

Testo 925 este un instrument compact pentru măsurarea
temperaturilor.  
Produsul a fost proiectat pentru următoarele sarcini/aplicaţii:  

· aplicaţii HVAC 
· măsurarea temperaturilor pe suprafeţe

Produsul nu ar trebui utilizat în următoarele zone:
· Zone cu risc de explozie 
· Diagnosticare în scopuri medicale 
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3. Descriere produs
Acest capitol  pune la dispoziţie o vedere de ansamblu asupra
componentelor produsului şi funcţiilor acestora.

3.1 Elemente de afişaj şi control
Vedere de ansamblu

À Interfaţa în infraroşu, mufa(e)
Á Afişaj
Â Butoane de control
Ã Compartiment pentru modulul Radio,

compartiment baterie (spate)

Funcţii cheie
Buton Funcţii

Pornire instrument; 
Oprire instrument (apăsare şi
menţinere)
Pornire/oprire lumină afişaj
Păstrare citire, afişare 
valoare maximă/minimă 
Deschidere/Ieşire mod configurare
(apăsare şi menţinere)
În mod configurare:  
Confirmare intrare 
În mod  configurare: 
Selectare opţiune, creştere  
valoare (apăsare şi menţinere pentru 
creşterea rapidă a valorii) 
Imprimare date
Schimbare între afişare conectare
sondă şi sonda radio  (simbolul 
vizibil) 

În mod configurare: Selectare opţiune,
scădere valoare (apăsare şi menţinere
pentru a scădea valorile rapid) 

5 3. Descriere produs
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Afişări importante
Afişare Semnificaţie

Capacitate baterie (stânga jos în afişaj): 
segmente în simbolul bateriei sunt aprinse: Bateria 
instrumentului este incărcată complet.
Niciun segment din simbolul bateriei nu este aprins: Bateria 
este aproape consumată.
Funcţia print: Citirile sunt trimise la imprimantă 
Alarmă limită superioară: vizibil la depăşire
Alarmă limită inferioară: vizibil la depăşire
Canal de măsurare: Sonda radio (numărul de segmente afişate
ale “undei radio” indică puterea semnalului) 

3.2 Interfeţe
Interfaţa în infraroşu

Datele de măsurare pot fi trimise către o imprimantă Testo prin
intermediul interfeţei în infraroşu din capătul instrumentului.

Mufa(ele) pentru senzori

Sondele de măsurare pot fi conectate prin intermediul mufei
sondei poziţionată în capătul instrumentului.

Modul Radio (accesoriu)

Sondele radio pot fi utilizate doar în ţările în care acestea au
fost aprobate (vezi materialele informative referitoare la
sondele radio).

O sondă de măsurare radio poate fi conectată prin intermediul
unui modul radio.

3.3 Alimentare
Voltajul este asigurat prin intermediul unei baterii monobloc de
9 V (inclusă în livrare) sau al unei baterii reîncărcabile. Nu este
posibilă funcţionarea instrumentului prin conectarea la linia
principală de curent sau pe durata încărcării unei baterii
reîncărcabile în instrument. 
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4. Punerea în funcţiune
Acest capitol descrie paşii necesari pentru punerea în
funcţiune a produsului.

ã Îndepărtarea foliei de protecţie de pe afişaj:
‡ Dezlipiţi folia de protecţie cu atenţie.

ã Introducerea unei baterii/baterii reîncarcabile: 
1 Pentru deschiderea compartimentului bateriei de pe

spatele instrumentului, apăsaţi capacul compartimentului
pentru baterie în direcţia săgeţii şi îndepărtaţi-l. 

2 Introduceţi o baterie/baterie reîncărcabilă (9 V
monobloc). Atenţie la polaritate!

3 Pentru închiderea compartimentului bateriei, repoziţionaţi
capacul compartimentului şi apăsaţi în sens invers
direcţiei săgeţii.
- Instrumentul se deschide singur şi afişează modul de

configurare.
4 Setaţi data, ora şi unitatea de măsură.
ë Vezi capitolul CONFIGURARE, obiectivele  SETARE
DATA/ORA şi următorul.

ã Introducerea unui modul radio (accesoriu): 
Sondele radio pot fi folosite doar în ţările în care acest tip
a fost aprobat (vezi informaţiile referitoare la utilizarea
sondelor radio).

3 Instrumentul este oprit.
1 Pentru a deschide compartimentul pentru modulul radio

de pe partea din spate a instrumentului, apăsaţi închiderea
cu pârghie în jos şi îndepărtaţi capacul compartimentului
pentru modulul radio.

2 Introduceţi modulul radio.
3 Pentru închiderea compartimentului pentru modulul

radio, repoziţionaţi capacul pe compartimentul pentru
modulul radio şi închideţi-l.

7 4. Punerea în funcţiune
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5. Operarea
Acest capitol descrie paşii care trebuie făcuţi frecvent  în
utilizarea produsului.

5.1 Conectarea sondei
Sondele cu mufă

Sondele cu mufă trebuie conectate înainte de pornirea
instrumentului de măsurare pentru ca acestea să fie recunoscute
de către instrument.
‡ Introduceţi mufa sondei în aparat. 

Sondele radio

Sondele radio pot fi utilizate doar în ţările în care acest tip a
fost aprobat  (vezi informaţiile referitoare la utilizarea
sondelor radio).

Un modul radio (accesoriu) este necesar pentru utilizarea
sondelor radio. Modulul radio trebuie conectat înainte de
pornirea instrumentului pentru ca acesta să fie recunoscut de
către instrument. 

Fiecare sondă radio are un ID (număr de identificare). Acesta
trebuie setat în modul configurare. 
ë Vezi capitolul CONFIGURARE.

5.2 Pornirea/oprirea
instrumentului

ã Pornirea instrumentului: 
‡ Apăsaţi .

- Se deschide modul de măsurare: Citirea curentă este
afişată sau este vizibil simbolul ---- dacă nu este
disponibilă nicio citire.
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ã Oprirea instrumentului:
‡ Apăsaţi şi menţineţi (aprox. 2 sec.) până ce afişajul
dispare.

5.3 Pornire/oprire lumină ecran
ã Pornire/oprire lumină ecran: 
3 Instrumentul este pornit.
‡ Apăsaţi .

5.4 CONFIGURARE
1 Deschidere mod configurare: 
3 Instrumentul este pornit şi este în modul de măsurare.

Hold, Max sau Min nu sunt activate.
‡ Apăsaţi şi menţineţi (aprox. 2 sec.) până ce se

schimbă afişajul.
Puteţi trece la funcţia următoare cu . 
Puteţi părăsi modul de configurare în orice moment.
Pentru aceasta apăsaţi şi menţineţi (aprox. 2 sec.)
până ce instrumentul a trecut în modul de măsurare. Orice
schimbări care au fost deja operate în modul de
configurare se vor păstra. 

2 Setarea funcţiei alarmă: 
3 Se deschide modul de configurare, este afişat Alarm.
1 Selectaţi opţiunea dorită cu şi confirmaţi cu :

· OFF: Opreşte funcţia alarmă.
· On: Porneşte funcţia alarmă.

S-a selectat OFF : 
ë Continuaţi cu paşii prevăzuţi în paragraful

ÎNREGISTRARE SONDĂ RADIO.

S-a selectat On : 
2 Utilizaţi / pentru setarea valorii pragului

superior al alarmei  ( ) şi confirmaţi cu .

9 5. Operarea
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3 Utilizaţi / pentru setarea valorii pragului inferior
al alarmei  ( ) şi confirmaţi cu . 

3 Înregistrare sonda radio: 
Sondele radio pot fi utilizate doar în ţările în care au fost
aprobate (vezi informaţiile referitoare la utilizarea
sondelor radio).

Funcţiile de setare pentru sondele radio sunt disponibile
dacă s-a introdus un modul radio (accesoriu) în
instrumentul de măsurare.
ë Vezi capitolul PUNERE ÎN FUNCŢIUNE.

Dacă nu se introduce un modul radio:  
ë Continuaţi cu obiectivul  SETARE AUTO OFF (OPRIRE

AUTOMATĂ). 

Fiecare sondă radio are un ID (RF ID). Acesta constă în
ultimele 3 numere din serie şi poziţia întrerupătorului cu
glisare din sonda radio (H sau L). 
3 Se deschide modul configurare iar RF ID şi Auto se 

aprind.
3 Sonda radio este pornită.
1 Selectaţi opţiunea dorită cu şi confirmaţi cu :

· YES: Porneşte detectarea automată a sondei
(recomandat).

· no: Opreşte detectarea automată a sondei.
no a fost selectat: 

2 Utilizaţi / pentru setarea manuală a ID-ului
sondei şi confirmaţi cu .
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YES a fost selectat: 
- S-a pornit detectarea automată a sondei. Pe durata

căutării de către instrument a unei sonde radio pornită,
ecranul luminează intermitent.

- Odată ce se găseşte sonda radio, se afişează ID-ul
sondei. Dacă nu s-a găsit sonda, se afişează simbolul
NONE.

Motive posibile pentru care nu se detectează sonda:
· Sonda radio nu este pornită sau bateria sondei radio

este consumată.
· Sonda radio este în afara razei de acţiune a

instrumentului de măsurare.
· Sursele de interferenţe influenţează transmisia radio

(de ex. beton armat, obiecte din metal, pereţi sau
alte bariere între transmiţător şi receptor, alţi
transmiţători de aceeaşi frecvenţă, câmpuri
electromagnetice puternice).

‡ Dacă este necesar, se corectează cauzele posibile ale
întreruperii transmisiei radio şi se va porni automat din
nou detectarea sondei cu  . 

- Dacă mai există şi alte sonde wireless în intervalul de
recepţie, este posibil să fie afişat ID-ul unei sonde
wireless diferite.
‡ Dacă este necesar: opriţi celelalte sonde  wireless sau

scoateţi-le din raza de acţiune, şi porniţi din nou
detectarea automată a sondei cu  .

2 Apăsaţi pentru a trece la funcţia următoare.

4 Setare Auto Off (Oprire automată): 
3 Se porneşte modul de configurare, se aprinde Auto Off.
‡ Selectaţi opţiunea dorită cu şi confirmaţi cu :

· On: Instrumentul de măsurare se opreşte automat dacă
nu se apasă niciun buton timp de 10 min. Excepţie:
Rămâne afişată o citire înregistrată (dacă este afişat
Hold sau Auto Hold). 

· OFF: Instrumentul de măsurare nu se închide automat. 

11 5. Operarea
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5 Setare Auto Hold: 
Funcţia Auto Hold este activă doar la sondele de
măsurare cu mufă.

3 Se porneşte modul de configurare, Auto Hold este aprins.
1 Selectaţi opţiunea dorită (5, 10, 15, 20 sec.) cu şi

confirmaţi cu :
· OFF: Citirile nu sunt înregistrate automat.
· On: După obţinerea unei citiri stabile (schimbare în

citire <0.2 °C/0.4 °F în timpul de evaluare setat), se
înregistrează automat. 

OFF s-a selectat: 
ë Continuaţi cu obiectivul SETARE FUNCŢIE PRINTARE

MAX./MIN.

On s-a selectat: 
2 Utilizaţi / pentru setarea valorii pentru timpul

de evaluare (în s) şi confirmare cu . 

6 Setarea funcţiei de printare max./min: 
3 Se deschide modul configurare, Max/Min şi se aprind. 
‡ Selectaţi opţiunea dorită cu şi confirmaţi cu .

· On: Se printează şi valorile minime şi maxime 
când se printează citirile curente sau înregistrate. 
· OFF/Oprit: Nu se printează şi valorile minime şi

maxime când se printează citirile curente sau
înregistrate. 

7 Setare dată/oră: 
3 Modul configurare este deschis, se aprinde Year (An).
1 Utilizaţi / pentru setarea anului curent şi

confirmaţi cu  .
2 Utilizaţi / pentru setarea altor valori pentru lună

(Month), zi (Day) şi oră (Time) şi confirmaţi-le  pe
fiecare cu .
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8 Setarea unităţii de măsură: 
3 Se deschide modul configurare, clipeşte °C sau °F .
‡ Selectaţi unitatea de măsură dorită cu şi 
confirmaţi cu .

9 Resetare: 
3 Se deschide modul configurare, se aprinde RESET.
‡ Selectaţi opţiunea dorită cu şi confirmaţi cu :

· no: Instrumentul nu este resetat.
· Yes: Instrumentul este resetat. Instrumentul este resetat

la setările din fabrică. Setarea ID-ului sondei pentru
sonda radio nu este resetată. 

- Instrumentul revine la modul de măsurare. 

13 5. Operarea
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6. Măsurarea
Acest capitol descrie paşii necesari pentru efectuarea
măsurătorilor cu acest produs.

3 Instrumentul este pornit şi este în modul de măsurare.

ã Efectuarea măsurătorii: 
‡ Poziţionaţi sonda şi vizualizaţi citirile.  

Cu funcţia Auto Hold pornită:
Funcţia Auto Hold este activă doar pentru sondele de
măsurare cu mufă.

- Auto Hold clipeşte în timpul măsurătorii.
- Dacă citirea este stabilă în cadrul timpului de 

evaluare setat, va emite un semnal audio şi citirea va fi
efectuată.
‡ Începeţi o măsurare nouă cu .

Cu funcţia de alarmă pornită şi dacă pragurile alarmei
sunt depăşite:

- Simbolul Alarm se aprinde şi se va emite un semnal
sonor.

- Alarma se va opri dacă citirea este din nou sub pragul
superior sau peste pragul inferior. 

ã Schimbarea afişării canalului de măsurare: 
Puteţi schimba între afişarea sondelor cu mufă şi cele radio
( ). 
‡ Pentru schimbare afişaj: Apăsaţi . 

ã Păstrare citire, afişarea valorii maxime/minime: 
Citirea curentă poate fi înregistrată. Valorile maxime şi
minime (de când a fost pornit instrumentul ultima dată) pot
fi afişate.
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‡ Apăsaţi de câteva ori până la afişarea valorii
dorite.
- Pe rând sunt afişate urmatoarele:

· Hold: Citire înregistrată 
· Max: Valoare maximă 
· Min: Valoare minimă 
· Citire curentă

- În plus faţă de citirile înregistrate, maxime sau
minime, a doua linie de citiri afişează citirea curentă 

ã Resetarea valorilor maxime/minime: 
Valorile maxime/minime ale tuturor canalelor pot fi resetate
la citirea curentă.

Această funcţie nu este disponibilă dacă este pornită
funcţia Auto Hold. 

1 Apăsaţi de câteva ori până ce se afişează
simbolul Max sau Min.

2 Apăsaţi şi menţineţi .
- Valoarea afişată clipeşte de două ori. Toate valorile

maxime şi minime sunt resetate la citirea curentă.

ã Tipărirea citirilor:
Citirile afişate pe ecran (citirea curentă, citirea înregistrată
sau citirea max./min.) pot fi printate. 

Este necesară o imprimantă Testo (accesoriu).

Cu funcţia de printare Max./Min. pornită, valorile
maxime şi minime vor fi printate cât şi citirile curente sau
cele înregistrate.
ë Vezi capitol CONFIGURARE.

1 Configuraţi instrumentul astfel încât valoarea ce va fi
tipărită să fie afişată pe ecran.

2 Apăsaţi .

15 6. Măsurarea
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7. Întreţinerea
Acest capitol descrie paşii care ajută la menţinerea
funcţionalităţii produsului şi extinderea vieţii de funcţionare.

â Curăţare carcasă:
‡ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă (apă cu săpun) dacă

este murdară. Nu utilizaţi agenţi agresivi de curăţare sau
solvenţi!

â Schimbare baterie/baterie reîncărcabilă:
3 Se închide instrumentul.
1 Pentru deschiderea compartimentului bateriei de pe

spatele instrumentului, apăsaţi capacul compartimentului
pentru baterie în direcţia săgeţii şi îndepărtaţi-l.

2 Introduceţi o baterie/baterie reîncărcabilă (9 V
monobloc). Atenţie la polaritate!

3 Pentru închiderea compartimentului bateriei, repoziţionaţi
capacul compartimentului şi apăsaţi în sens invers
direcţiei săgeţii.

Dacă alimentarea a fost întreruptă pentru o perioadă mai
lungă de timp, data/ora şi unitatea de măsură vor trebui
resetate:

- Instrumentul se deschide şi apare modul configurare.
‡ Setaţi data/ora şi unitatea de măsură.
ë Vezi capitolul CONFIGURARE, paragraful SETARE
DATĂ/ORĂ şi următorul.
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8. Întrebări şi răspunsuri
Acest capitol răspunde întrebărilor puse frecvent.
Întrebare Cauze posibile Soluţii posibile

Este aprins (stânga jos Bateria instrumentului   Înlocuiţi bateria
în afişaj). este aproape consumată. instrumentului.

este aprins (deasupra Bateria sondei radio   Înlocuiţi bateria
sondei simbolul ). este aproape consumată. radio.

Instrumentul se stinge Este pornită funcţia Opriţi funcţia. 
singur. Auto Off.

Capacitatea remanentă Înlocuiţi bateria.
a bateriei este prea mică.

Afişare: ----- Senzorul nu este conectat. Opriţi instrumentul, 
conectaţi sonda şi 
porniţi instrumentul
din nou.

Senzor defect. Vă rugăm contactaţi 
furnizorul sau 
Serviciul Clienti 
Testo. 

Afişare: uuuu Intervalul de măsurare Menţineţi în domeniul
inferior este depăşit. permis de măsurare.

Afişare: oooo Intervalul de măsurare Menţineţi în domeniul
superior este depăşit. permis de măsurare.

Afişare: no Signal Sonda înregistrată Porniţi sonda.
nu este găsită. Aduceţi sonda în 

raza de recepţie.
Înregistraţi din nou
sonda radio, vezi
capitolul
CONFIGURARE,
paragraful
ÎNREGISTRARE
SONDĂ RADIO.

Data/ora nu mai S-a întrerupt alimentarea      Resetare dată şi oră
sunt corecte pentru mai mult timp 

Dacă nu am putut să vă răspundem la întrebare, vă rugăm să vă
contactaţi furnizorul sau Serviciul Clienţi Testo. Pentru detaliile de
contact accesaţi www.testo.ro.

17 8. Întrebări şi răspunsuri
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9. Date tehnice
Caracteristică Valoare
Parametri Temperatură  (°C/ °F) 
Gamă măsurare -50.0...+1,000 °C / -58.0...+1832.0 °F
Rezoluţie 0.1 °C / 0.1 °F (-50.0...+199.9 °C/- 58.0...+391.8 °F)

1 °C / 1 °F (restul domeniului)
Acurateţe (±0.5 °C+0.3% din citire)/(±0.9 °F+0.3% din citire) 
(±1 cifră) (-40.0...+900°C / -40.0...+1652°F)

(±0.7 °C+0.5 % din citire)/(±1.3 °F+0.5 % din 
citire) (restul gamei) 

Conexiune senzor mufă 1x Omega TC pentru sonda de temperatură
tip K (NiCr-Ni), modul radio (accesoriu)

Rată măsurare 2/sec.
Temp. de operare -20 ... +50 °C / -4 ... +122 °F
Temp. de stocare -40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F
Alimentare baterie/baterie reîncrcabilă 1x 9 V monobloc
Timp de funcţionare cu sonda conectată: aprox. 200 ore / aprox. 68 ore, 
(lumina oprită/pornită) cu sonda radio: aprox. 45 ore / 33 ore
Clasa de protecţie cu TopSafe (accesoriu) şi sonda conectată: IP65 
Directiva EC 2004/108/EEC 
Garanţie 2 ani, condiţii garanţie:

vezi  www.testo.ro ??
d
e

ro
fr

es
it

p
t

sv
nl

??

9. Date tehnice
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10. Accesorii /Piese de schimb
Denumire Cod produs

Module radio 1

Modul radio 869.85MHz, autorizat pentru DE, ES, IT, FR, GB 0554 0188
Modul radio 915.00MHz, autorizat pentru USA 0554 0190
Sonde radio 
Sondă radio de imersie/penetrare, NTC,
autorizată pentru DE, ES, IT, FR, GB 0613 1001
Sondă radio de imersie/penetrare, NTC, autorizată pentru USA 0613 1002
Mâner/Suport universal radio
Mâner/Suport radio pentru capete de sonde cu mufă, incl. adaptor TC,
autorizat pentru  DE, ES, IT, FR, GB 0554 0189
Mâner/Suport radio pentru capete de sonde cu mufă, incl. adaptor TC,
autorizat pentru USA 0554 0191
Adaptor pentru conectarea sondei TC la mâner/suport radio 0554 0222
TC – sondă de aer/imersie, ataşabilă la mâner/suport radio 0602 0293
Sonde TC, tip K
Sondă imersie/penetrare rezistentă la apă, TC tip K 0602 1293
Sondă de suprafaţă rezistentă la apă cu vârf de măsurare plat pentru
suprafeţe netede, TC tip K 0602 1993
Sondă de aer robustă, TC tip K 0602 1793 
Diverse 
TopSafe testo 925, husă de protecţie 0516 0221 
Imprimantă Testo cu IRdA şi interfaţă infraroşu, 
1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii rotunde 0554 0547

1 Sondele radio pot fi utilizate doar în ţările în care au fost aprobate  (vezi informaţiile
referitoare la utilizarea sondei radio)  

Pentru o listă completă cu accesorii şi piese de schimb, vă
rugăm să consultaţi cataloagele de produse sau broşurile de
prezentare sau să accesaţi site-ul www.testo.ro. 

19 10. Accesorii / Piese de schimb
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