
Promoção da tecnologia de medição Testo. Saiba mais!

Sua equipa perfeita 
para a temporada
de aquecimento.

www.testo.pt

Set desaparafusador 

OFERTA!



Kit testo 300 Longlife
Sem impressora

Kit testo 300 Longlife
Com diluição (sem impressora)

Kit testo 300 Longlife
Com diluição e impressora

Kit testo 300 Longlife
Com impressora

•  O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
 sensor de NO opcional

•  Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

•  O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
 sensor de NO opcional

•  Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

•  O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
 sensor de NO opcional

•  Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

•  O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
 sensor de NO opcional

•  Sonda do gás de combustão modular (180 mm, Ø 8 mm)

Referência  0564 3004 75

Referência  0564 3004 85 Referência  0564 3004 86

Referência  0564 3004 761.695€

1.910€ 2.200€

1.985€
Agora por apenas Agora por apenas

Veja nosso PLANO DE RENOVAÇÃO. Damos-lhe 150 € para o seu analisador antigo

Resistente por fora, inteligente por dentro: Novo analisador de combustão testo 300 Longlife 

Agora por apenas Agora por apenas

OFERTA! OFERTA!

OFERTA!OFERTA!



Kit analisador de gases de
combustão testo 310 Sem impressora

Kit analisador de gases de
combustão testo 310 Com impressora

•  Desenho robusto para uso diário

•  Autonomia da bateria até 10 h Ø 8 mm)

•  Menus de medição integrados: gás de 
combustão, tiragem, CO ambiente e pressão

•  Fase zero rápida em apenas 30 segundos

•  Visor iluminado

• Documentação das medições via  
  impressora por infravermelhos

•  Desenho robusto para uso diário

•  Autonomia da bateria até 10 h Ø 8 mm)

•  Menus de medição integrados: gás de 
combustão, tiragem, CO ambiente e pressão

•  Fase zero rápida em apenas 30 segundos

•  Visor iluminado

• Documentação das medições via  
  impressora por infravermelhos

• Impressora e 2 rolos de papel

Referência  0563 3100 Referência  0563 3110

Referência  0632 3173

500€

130€

630€

153€

1.199€

Agora por apenas

Agora por apenas

Agora por apenas

Agora por apenas

Agora por apenas

Agora por apenas

Fornecido com: Camara termográfica com 
módulo wireless para WLAN, incl. cabo USB, 
alimentador, baterias de ião de lítio, software 
profesional IRSoft (download gratuito), 3 
testo ε-Marker, instruções para o início de 
funcionamento, guia rápido, protocolo de 
calibração e mala

I N ST R U M E N TO
I N T E L I G E N T E

Fornecido com: Camara termográfica incl. 
cabo USB, alimentador, baterias de ião de 
lítio, software profesional IRSoft (download 
gratuito), instruções para o início de 
funcionamento, guia rápido, protocolo de 
calibração e mala.

Cámara termográfica
testo 865

Cámara termográfica con App
testo 868

•  Termografía de alta qualidade 
a um preço acessível

•  Resultados precisos
•  Formato robusto

• Excelente qualidade da camara  
 termográfica na sua gama
•  Boa sensibilidade térmica
• Com sensor de distancia

Referência  0560 8650 Referência  0560 8681999€

Referência 0632 3172

O detetor de fugas de gás
testo 317-2

Instrumento de medição 
de CO testo 317-3

• 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

• Fase zero do CO no local

• Alarme visual e sonoro

• 3 anos de garantia no sensor de CO

• Função auto-teste



www.testo.pt

I N ST R U M E N TO
I N T E L I G E N T E

Set de aquecimento testo Smart Probes  
com utilização através do smartphone

Medição de pressão diferencial  
num instrumento de bolso 
testo 510

Referência 0563 0004 10Referência 0563 0510

•  Utiliza~çao através do 
smartphone/tablet e aApp testo 
Smart Probes

•  Para todas as pressões e 
temperaturas da instalação de 
aquecimento

•  Num robusto estojo testo Smart 
Case

•  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

Set composto por:
 
-  Termómetro de superficie testo 115i com 

funcionamento por smartphone

-  Manómetro diferencial testo 510i com 
funcionamento  por smartphone

-  Termómetro por infrarrojos testo 805i com 
funcionamento  por smartphone

210€129€

Apenas a Testo pode oferecer-lhe este: Set desaparafusador de oferta*.

Com um valor de: 
219,- PVR

www.testo.com/
promotionRegisto:

Mais informação sobre os produtos da promoção e as condições de participação em 
www.testo.com/promotion até ao fim do stock.

1

2

3

Compra do set 
da promoção

Registo fácil

Recebe o desaparafusador
E speedE®

Compra um dos sets da promoção testo 300 
desde 01 de setembro a 31 de dezembro 
de 2019.

Preenche o formulário de registo online no 
mais tardar até ao dia 31 de janeiro de 2020 
em www.testo.com/promotion.

Após a revisão com êxito dos seus dados, 
enviaremos o seu prémio gratuitamente à 
direcção desejada

Set 1 desaparafusador  E speedE® incl. estrela, 
Phillips, PlusMinus/Pozidriv de 10 unidades 
numa caixa L-Boxx Mini com slimBits, pilhas e 
alimentador UE.

OFERTA!

*na compra de um set testo 300 Longlife
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Agora por apenas Agora por apenas


