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Az épület berendezései  
mindig kézben tartva.  
A Testo segítségével.

Tökéletes beltéri klíma, és még több: A Testo méréstechnológia és szolgáltatások 
átfogó választékát kínálja műszaki létesítményüzemeltetéshez.
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Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 
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Testo – kompetens partner a  
létesítményüzemeltetésben.

A Testo által nyújtott előnyök

Üzemeltetési költségek, felhasználói egészség és komfortérzet, 

energia fogyasztás: A létesítményüzemeltetőknek számos té-

nyezőre kell figyelniük, miközben a rendszerek és folyamatok 

hatékonyságának növelésére is időt kell szánniuk. A digitális 

méréstechnológia révén a különböző feladatok sokkal 

könnyebben elvégezhetők. Ahhoz, hogy a létesítmény üze-

meltetése mindig zökkenőmentesen történjen, a szellőztető, 

légkondicionáló, hűtő- és fűtésrendszerek karbantartása 

ugyanúgy lényeges, mint a villamoshálózatok és kapcsoló-

szekrények ellenőrzése.

A Testo minden létesítményüzemeltetési mérési feladathoz biz-

tosítja a megfelelő mérőműszereket, így Önt nem érheti megle-

petés. További szolgáltatásaink közé tartozik például a 

konzultáció, a mérőműszerek karbantartása és szervi-

zelése is, de vállaljuk a műszerek kalibrálását is akkre-

ditált laboratóriumunkban, valamint egyedi érzékelők 

gyártására is van lehetőség. Mindezt egy helyen.  

Ez nem csak a méréstechnológia beszerzését és menedzselé-

sét könnyíti meg az Ön számára, mindennapi munkáját is egy-

szerűbben végezheti.

A digitális technológia révén az ISO 9001 szabvány szerint vé-

gezheti munkáját, valamint kényelmesen tárolhatja és továbbít-

hatja a mért értékeket jegyzőkönyvek formájában. A 

feladatspecifikus alkalmazások és a felhasználóbarát mérőme-

nük megkönnyítik a munkáját, amivel időt és pénzt takaríthat 

meg. A Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikáló érzé-

kelőkkel bárhol és bármikor elvégezheti a szükséges mérése-

ket. Mivel a méréstechnológia rendkívül felhasználóbarát, a 

folyamatok gyorsabban tanulhatók, ami nem csak a munkavég-

zést teszi könnyebbé, hanem a hibalehetőségeket is minimali-

zálja. A Testo műszereivel a mérési értékek dokumentálása is 

könnyen és hatékonyan elvégezhető akár grafikonon vagy ké-

pekkel is. A megbízható üzemeltetésért és a hatékonyabb mun-

kafolyamatokért épületmenedzsment terén.

Méréstechnológia minden létesítményüzemeltetési 

feladathoz 

A Testo kínálatában található mérőműszerek alkalmasak 

fűtés-, hűtés-, klíma- és légtechnikai, valamint mechanikai és 

elektromos rendszereken végzett mérési feladatokra.

Digitális, okos és rendkívül rugalmas 

A mérőműszerek jelentős része fel van szerelve Bluetooth tech-

nológiával, így akár okostelefonnal vagy táblagéppel is vezérel-

heti azokat az alkalmazások segítségével. Munkája ezáltal sok-

kal pontosabbá és hatékonyabbá válik.

Egyablakos szolgáltatások

Csereműszerek, szervizelés, kalibrálás, tartalék alkatrészek, 

egyedileg legyártott érzékelők, valamint tanácsadás és oktatás 

– mindez egy helyen a hatékonyabb munkavégzésért.

Professzionális multifunkciós mérőműszerek

Érzékelők széles választéka áll rendelkezésre légsebesség, 

beltéri levegőminőség és komfortérzet szabvány szerinti 

méréséhez, valamint ipari karbantartáshoz.

Kalibrálás

A Testo (Magyarország) Ker. Kft. NAH által akkreditált labo-

rában szinte az összes mérési paraméterre kiterjednek, és 

szolgáltatások egyéni portfólióját kínálják – a kalibrálástól a 

karbantartásig.

Időmegtakarítás a digitális dokumentáció révén

A mérési adatok kezelése, automatikus jegyzőkönyv készítés, 

képek hozzáadása, mentés és továbbítás e-mailben: a Testo 

mérőműszereknek és applikációknak nem jelent akadályt.
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Az egészség és komfortérzet biztosítása. 
Megnövelt hatékonyság.
A Testo méréstechnológiája segíti Önt a feladatai teljesítésében egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan.

Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 
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Fűtésrendszerek hatékony beállítása

Az intelligens füstgázelemzők mellett, mint amilyen a testo 300, a Testo okos mérőműszereket 
is nyújt, amikkel az előremenő és visszatérő ági hőmérsékletek, valamint a differenciálnyomás 
mérése is lehetséges. A díjmentes alkalmazások lehetővé teszik a műszerek okostelefonnal 
vagy táblagéppel való vezérlését is. Fűtésrendszerei hatékony és megbízható működéséért.

A levegőminőség és komfortérzet biztosítása

A testo 400 klíma- és légtechnikai mérőműszerrel objektív módon állapítható meg a 

komfortérzet a PMV/PPD szerint. A Testo CO2, hőmérséklet-, páratartalom-, megvilágítás- és 
zajszintmérőivel egyszerűen megteremtheti az ideális beltéri klímát. A betegség miatti 
hiányzások kockázatának minimalizálása, és a dolgozók maximális motiváltsága és 
teljesítménye érdekében.

Rögzítse az összes fontos légtechnikai paramétert a beltéri klíma monitorozásával

A Testo adatgyűjtők és monitoring rendszerek ideálisak az irodák és ipari épületek beltéri 
levegőminőségének állandó felügyeletére. Mérik és tárolják az összes klímához kapcsolódó 
paramétert, és segítségükkel rendellenességek esetén időben intézkedhet, még mielőtt 
komolyabb következmények merülnének fel a dolgozók egészségére és a folyamatok 
biztonságára tekintve.

Villamos berendezések ellenőrzése

A villamos rendszereket és kapcsolószekrényeken gyakran kell ellenőrizni az áramkimaradások, 
vagy akár a lehetséges tűzesetek miatt is. A testo 872 és testo 883 hőkamerák, amelyekkel 
érintkezés nélkül vizualizálhatja a túlmelegedést, valamint a testo 770 lakatfogó és a testo 760 
digitális multiméter az összes elektromos paraméter ellenőrzéséhez, segítik Önt ebben.

Megelőző karbantartások elvégzése

A Testo egyik okos hőkamerájával vagy pirométerével gyorsan, megbízhatóan és pontosan 
észlelheti a hőmérséklet növekedését alacsony, közepes és magas feszültségű rendszerekben. 
Az infravörös méréstechnológia segítségével korai stádiumban észlelheti a hibás 
komponenseket vagy csatlakozásokat, így megfelelő megelőző intézkedéseket tehet.

Energiamegtakarítás az épületek termográfiájával

A Testo egyik okos hőkamerájával vagy pirométerével gyorsan, biztonságosan és intuitív módon 
észlelheti az épület héjának vagy beltéri részeinek rendellenességét és sérüléseit. Így könnyen 
rátalálhat az energiaveszteségekre, hőhidakra és szivárgásokra anélkül, hogy a csövek és 
csőrendszerek nagy felületét fel kéne tárnia, mint egyéb módszerek esetén. 

Hűtési rendszerek és hőszivattyúk hatékony beállítása

A digitális szervizcsaptelepek pl.: a testo 557s, vezetéknélküli érzékelők és a testo Smart 
alkalmazás segítségével minden mért nyomás és hőmérséklet érték elérhető az Ön 
okostelefonján. Személyre szabott jegyzőkönyvet készíthet és küldhet egyetlen pillanat alatt. A 
rendszeres szoftverfrissítéseknek köszönhetően mindig naprakész technológiával mérhet az 
előírásoknak megfelelően. 

Szellőzőrendszerek hatékony beállítása

A szellőztető és légkondicionáló rendszerek csak a megfelelően beállított levegőtérfogattal 
képesek optimálisan működni a lehető legkisebb energiafogyasztás mellett. A testo 400 és 
testo 440 multifunkciós VAC mérőműszerek érzékelőik széles tartományával ideálisak pontos 
és szabványoknak megfelelő térfogatáram-mérésekhez szellőzőcsatornákban és -nyílásoknál.
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Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Szellőzőrendszerek hatékony beállítása.
A levegőminőség és komfortérzet biztosítása.

A nem megfelelően beállított szellőztető és légkondicionáló rendszerek károsíthatják egészségünket, illetve rendkívül sok 

energiát használnak el feleslegesen. A Testo okos méréstechnológiája segítségével hatékonyan és pontosan állíthatja be ezeket 

a rendszereket. A feladatspecifikus mérőmenük, a Bluetooth-os érzékelők és a felhasználóbarát vezérlés nem csak a munkáját 

teszi könnyebbé, a pontos mérési eredményeket is garantálják – az optimális levegőminőségért és komfortérzetért, minimális 

energiafogyasztással.

A testo 400 és testo 440 műszerek ajánlott érzékelőit 
és tartozékait a 8. oldalon és a www.testo.com oldalon 

találja

A kompakt testo 440

Ön szervizmérnök és légkondicionáló, valamint 
szellőzőrendszerek általános ellenőrzéséért 
felelős? Csak elvétve szükséges dokumentálnia 
a mérési eredményeket? Amikor pedig elvégzi 
a dokumentációt, csak egyszerűen át akarja 
vinni az adatokat egy PC-re? Akkor a testo 440 
az átlátható kijelzéssel, egyszerű vezérléssel, a 
műszerben tárolható mérési értékekkel, valamint 
a .csv exportálási lehetőségekkel az ideális 
választás.

Rend. sz.: 0560 4401

A teljes körű érzékelő portfólió

Az érzékelőkkel minden légkondicionáló és 
szellőztető rendszerekkel kapcsolatos mérési 
feladat elvégezhető, sőt mi több, az érzékelők 
a testo 400 és a testo 440 mérőműszerekkel 
is használhatók. A markolatok egymással 
kompatibilisek, így Ön igény szerint bővítheti 
érzékelőkészletét. Kifejezetten praktikus: A 
digitális érzékelők a műszertől függetlenül 
kalibrálhatók. Ez azt jelenti, hogy a műszer gond 
nélkül használható a többi rendelkezésre álló 
érzékelővel. 
Az érzékelőválasztékért menjen a 8. oldalra.

Az univerzális testo 400

Ön egy teljes szellőztető rendszerekért, vagy 
komfortérzetért felelős szakember? Az előírások 
szerint mérne? Kiemelkedő pontosságra van 
szüksége tisztaterekben, laboratóriumokban 
és ipari alkalmazási területeken? Akkor még 
egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban 
végezheti munkáját az intelligens testo 400 
mérőműszerrel. A smart-touch technológia 
páratlan vezérlést tesz lehetővé, a mérési 
asszisztens támogatja Önt a mérések 
elvégzésében, az új fejlesztések révén pedig az 
adatmenedzsment felett is teljes irányítása van, 
még a helyszínen is.

Rend. sz.: 0560 0400

IAQ adatgyűjtő  
Hosszú távú mérések  
a testo 400 mérőműszerrel
•  A belső levegőminőség hosszú távú felügye-

letére
•  Az IAQ adatgyűjtő programozása, valamint a 

mért értékek kiolvasása a testo 400 mérőmű-
szerrel használatával lehetséges

•  Egyszerre akár 6 érzékelő is csatlakoztatható
•   Kibővített mérési funkciók, pl. turbulenciafok 

mérése egyszerre 3 magasságban

Rend. sz.: 0577 0400
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testo 400  
Légsebesség szett 
16 mm-es szárnykerekes 
érzékelővel
•  Egyetlen mérőműszer minden IAQ 

paraméter mérésére
•  Térfogatáram meghatározás 

szellőzőcsatornákban rácsos 
méréssel az EN ISO 12599 és az 
ASHRAE 111 szerint

Rend. sz.: 0563 0400 72

testo 440  
Áramlásmérő kombinált szett 
1 Bluetooth® technológiával
•  Egyetlen mérőműszer minden IAQ 

paraméter mérésére
•  Felhasználóbarát: Átláthatóan 

rendezett mérőmenü a 
térfogatáram és az áramlás, 
páratartalom és hőmérséklet 
párhuzamos meghatározásához 
szellőzőcsatornákban vagy 
szellőzőnyílásoknál

Rend. sz.: 0563 4406

testo 417-1  
Tölcsér szett
•  A térfogatáram meghatározása 

tölcséres mérés segítségével
•  testo 417 szárnykerekes 

légsebességmérő a légáramlás 
sebessége, térfogatáram és 
hőmérséklet méréséhez

Rend. sz.: 0563 4172

testo 420 zsákos térfogatáram mérő 
szett
•  2,9 kg alatti súly
•  Laminátor a pontosabb mérésekhez 

örvénykimeneteknél
•  Levehető és dönthető mérőműszer nagyméretű 

kijelzővel
•  Vezérlés alkalmazással Bluetooth kapcsolat 

révén a gyors és kényelmes felügyelethez és 
helyszíni jegyzőkönyvkészítéshez

•  Kompatibilis a testo 400 műszerrel

Rend. sz.: 0563 4200

testo Smart Probe műszerek  
légtechnikai szett
•  Kompakt professzionális mérőműszerek 

okostelefonokkal és táblagépekkel való 
használatra

•  Levegő- és felületi hőmérséklet, páratartalom, 
légsebesség és térfogatáram mérésére

•  Alkalmazásspecifikus menük
•  Mérési adatok kijelzése grafikonon vagy 

táblázatban

Rend. sz.: 0563 0003 10

testo 400  
IAQ és komfortérzet szett tripoddal
•  PMV és PPD komfortérzet paraméterek 

megállapítása az EN ISO 7730 és az ASHRAE 
55 szerint

•  Huzat és turbulenciafok paraméterek mérése az 
EN ISO 7730 és az ASHRAE 55 szerint

•  Beltéri levegőminőség: CO2 koncentráció, 
páratartalom, levegő hőmérséklet, és 
turbulenciafok meghatározás munkahelyeken, 
valamint hosszú távú mérések

Rend. sz.: 0563 0400 73

A szellőztető rendszerek terén használt 
méréstechnológiáról  

további információkat a www.testo.com oldalon találhat

Az optimális levegőminőséghez használt 
méréstechnológiáról  

további információkat a www.testo.com oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-klima-es-legtechnika
https://www.testo.com/de/anwendungen/facility-management-ventilation-air-conditioning
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-belteri-levego-es-komforterzet
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-klima-es-legtechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-belteri-levego-es-komforterzet
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Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Ajánlott érzékelők és  
kiegészítők a testo 400 
és testo 440 mérőmű-
szerekhez.

A testo 400 és testo 440 mérőműszerekhez további ajánlott érzékelőket és kiegészítőket a www.testo.com oldalon 
találhat

Érzékelők Rend. sz.

Légsebességmérő érzékelők

Hődrótos szonda hőmérséklet- és 
páratartalom-érzékelővel, 90°-ig 
hajlítható

0635 1571 
0635 1572

Szárnykerekes szonda (Ø 16 mm) 
hőmérséklet-érzékelővel

0635 9571 
0635 9572

Nagy pontosságú szárnykerekes 
szonda fej (Ø 100 mm), hőmérsék-
let-érzékelővel

0635 9371 
0635 9372 

Szárnykerekes szonda (Ø 100 mm) 
hőmérséklet-érzékelővel

0635 9431 
0635 9432

Komfortérzet-érzékelők

Kábeles turbulenciafok érzékelő 0628 0152

CO₂ mérőcella hőmérséklet- és 
páratartalom-érzékelővel

0632 1551 
0632 1552

CO mérőcella 0632 1271 
0632 1272

Kábeles lux érzékelő 0635 0551

Glóbusz hőmérő sugárzó hő 
mérésére, Ø 150 mm, K típusú 
hőelem

0602 0743

WBGT szett az univerzális testo 
400 klíma- és légtechnikai IAQ 
mérőműszerhez glóbusz hőmérővel 
(K típusú hőelem) környezeti 
hőmérséklet-érzékelővel és párat-
artalom-/hőmérséklet-érzékelővel 
(mindkettő Pt100), illetve háromlábú 
állvánnyal és műszertáskával

0618 7220

Bluetooth-al rögzített kábellel

Érzékelők Rend. sz.

Páratartalom-érzékelők

Páratartalom-/hőmérséklet-érzékelő 0636 9731 
0636 9732

Nagy pontosságú páratartalom-/
hőmérséklet-érzékelő

0636 9771 
0636 9772

Hőmérséklet-érzékelők

Gyors beállási idejű felületi érzékelő 
(K típusú hőelem) 0602 0393

Robusztus, gyorsan reagáló 
léghőmérséklet-érzékelő (K típusú 
hőelem) – 1,2 m rögzített kábellel

0602 1793

Bluetooth-al rögzített kábellel

Kiegészítők Rend. sz.

Kiegészítők komfortérzet méréshez

Mérőállvány komfortérzet méré-
sekhez, szabvány szerinti pozici-
onáláshoz (táskával)

0554 1591

Kiegészítők digitális légsebességmérő érzékelőkhöz

Kihúzható teleszkóp a testo 400 / 
440 érzékelőkhöz (37,5 ... 100 cm, 
90°-os adapterrel)

0554 0960

Teleszkóp hosszabbító (0,9 m) a 
testo 400 / testo 440 áramlásmérő 
érzékelőkhöz

0554 0990

90°-os adapter szárnykerekes 
érzékelők (Ø 100 mm) csatlakoz-
tatásához

 0554 0991

Markolat adapter az áramlásmérő 
érzékelők csatlakoztatásához 0554 2160

Bővíthető teleszkóp golyós csatla-
kozással 0430 0946

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-belteri-levego-es-komforterzet 
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-belteri-levego-es-komforterzet 
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Több mint méréstechnológia.

A Testo széles körű szolgáltatásaival és megoldásaival a minőség garanciája a létesítményüzemeltetésben.

A létesítményüzemeltetőknek sokrétű feladatokkal kell 

megbirkózniuk nap mint nap, így nagy szerepet játszik a 

méréstechnológiák megfelelő alkalmazása. A Testo ideális 

partner a méréstechnológiák használatában és naprakészen 

tartásában, hogy azok mindig a szakemberek rendelkezésére 

álljanak: a kalibrálástól a szervizelésen keresztül a 

csereműszerekig és konzultációkig, szolgáltatásaink széles 

választéka biztosítja, hogy Önnek csak a vállalkozására kelljen 

figyelmet fordítania. 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy tökéletesítsük 

termékeinket és szolgáltatásainkat. Az innovatív fejlesztéseknek 

köszönhetően a Testo gondoskodik arról, hogy a szakemberek 

hatékonyan és gyorsan végezzék mérési feladataikat. 

Egységes, intuitív felhasználói útmutatást tartalmazó digitális 

mérőműszereink minden mérésnél értékes időt takarítanak 

meg.

A szoftvertől függően már arra is lehetőség van, hogy egyetlen 

gombnyomással közvetlenül továbbítsa mérési adatait a 

Testo alkalmazásokról az Ön által használt szoftverekre. 

Többé nincs szükség manuális adatrögzítésre: a Testo 

méréstechnológiáival és szolgáltatásaival versenyelőnyhöz 

juthat és biztosíthatja jövőbeli sikerességét.
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Testo 
Felhő

Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Rögzítse az összes fontos 
légtechnikai paramétert a 
beltéri klíma monitorozásával.

A Testo adatgyűjtők és monitoring rendszerek ideálisak az iro-

dák és ipari épületek beltéri levegőminőségének állandó fel-

ügyeletére. Mérik és tárolják az összes klímához kapcsolódó 

paramétert, és segítségükkel rendellenességek esetén időben 

intézkedhet, még mielőtt komolyabb következmények merülné-

nek fel a dolgozók egészségére és a folyamatok biztonságára 

tekintve.

Rádiófrekvenciás 
adatgyűjtő hőmérséklet, 
páratartalom és CO2 
méréséhez  
testo 160 IAQ

•  Hőmérséklet, páratartalom, CO2 és atmoszférikus 
nyomás folyamatos, távoli felügyelete

•  Adatátvitel vezeték nélküli hálózaton keresztül 
közvetlenül a Testo Felhőbe

•  Automatikus riasztás határérték átlépések esetén

Rend. sz.: 0572 2014

A testo Saveris 2 rádiófrekvenciás adatgyűjtő rendszer
•  Egyszerű: A rádiófrekvenciás adatgyűjtők automatikusan mérik a hőmérsékletet és 

páratartalmat
•  Megbízható: A mérési értékek az adatgyűjtőkön és az ingyenes Testo Felhőben tárolódnak.
•  Rugalmas: Az adatgyűjtők akárhol elhelyezhetők, a mérési értékek számítógép vagy táblagép/

okostelefon segítségével bármikor elérhetők
•  Praktikus: A rendszer az Ön igényeihez igazítható, korlátok nélkül bővíthető további 

adatgyűjtőkkel

A környezeti monitoring terén használt méréstechnológiáról további információkat a www.testo.com oldalon 
találhat

Rádiófrekvenciás 
adatgyűjtő hőmérséklet 
méréséhez 
testo Saveris 2-T1 

•  Integrált hőmérséklet-érzékelő
•  Riasztások a határértékek megsértése esetén 

e-mailben vagy (opcionálisan) SMS-en keresztül
•  A hőmérséklet automatizált monitorozása 

integrált érzékelő segítségével
•  A mért értékek bárhol és bármilyen készüléken 

elérhetők
•  Adatátvitel WLAN-on keresztül

Rend. sz.: 0572 2031

Rádiófrekvenciás 
adatgyűjtő hőmérséklet és 
páratartalom méréséhez 
testo Saveris 2-H1 

•  Beépített hőmérséklet- és páratartalom-
érzékelők 

•  Riasztások a határértékek megsértése esetén 
e-mailben vagy (opcionálisan) SMS-en keresztül

•  A hőmérséklet automatizált monitorozása 
integrált érzékelő segítségével

•  A mért értékek bárhol és bármilyen készüléken 
elérhetők

•  Adatátvitel WLAN-on keresztül

Rend. sz.: 0572 2034

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-saveris2 
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-saveris2 
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Bázis 
testo Saveris Bázis 
V3.0
A Saveris 1 környezeti 
monitoring rendszer fő 
komponense

Adatgyűjtő modul 
testo 150 TC4
Négy csatlakozó digitális 
érzékelők számára

Adatgyűjtő modul 
testo 150 DIN2
Két miniDIN csatlakozó 
szabványos érzékelőkhöz

Adatgyűjtő modul 
testo 150 TUC4
Négy csatlakozó az összes 
TUC csatlakozóval ellátott 
Testo érzékelőhöz

Adatgyűjtő modul 
testo 150 T1
Precíz NTC hőmérséklet-
érzékelő

Környezeti monitoring rendszer  
testo Saveris 1
•  Az összes fontos környezeti paraméter átfogó monitorozása – 

zökkenőmentesen és automatizálva
•  Segítségével rendellenességek esetén időben beavatkozhat – 

mielőtt azok súlyos következményekkel járnának.
•  Minden mérési adat elérhető – bárhol, bármikor, és bármilyen 

eszközön
•  Egyszerű és rugalmas felszerelés meglévő infrastrukturájának 

bővítéséhez

Hőmérséklet/
páratartalom adatgyűjtő 
testo 175 H1
•  Integrált érzékelő hőmérséklet és 

páratartalom méréséhez
•  Páratartalom és hőmérséklet 

értékek folyamatos felügyelete 
irodákban és raktárakban

•  Egyszerű adatátvitel USB-n 
keresztül

•  Adatkiértékelés és dokumentáció 
számítógépen

Rend. sz.: 0572 1754

Hőmérséklet/
páratartalom adatgyűjtő 
kijelzővel 
testo 176 H1
•  Két külső érzékelőkkel 

használható csatlakozójának 
köszönhetően két csatornán 
mérheti a páratartalmat és 
hőmérsékletet

•  Hőmérséklet méréstartománya 
-20 °C és +70 °C között

•  Adatkiértékelés és dokumentáció 
számítógépen

Rend. sz.: 0572 1765

Hőmérséklet/páratartalom 
adatgyűjtő  
testo 176 H2
•  Két külső hőmérséklet-/

páratartalom-érzékelőhöz
•  Párhuzamos mérés két helyen
•  Mérési adatmemória 2 millió 

értékhez
•  Adatkiértékelés és dokumentáció 

számítógépen

Rend. sz.: 0572 1766

A környezeti monitoring terén használt méréstechnológiáról további információkat a www.testo.com oldalon 
találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/adatgyujtok-adatfelugyelet
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/adatgyujtok-adatfelugyelet


12

Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Hatékonyan beállítható  
fűtésrendszerek.

Az energiatakarékossági lehetőségek gyakran az épületek 

kazánhelyiségeiben rejlenek. A Testo rugalmas méréstechnológiáival és 

a feladatspecifikus alkalmazásaival pontosan és hatékonyan 

végezhet füstgázelemzést, előremenő és visszatérő ági 

hőmérsékletmérést, nyomásesés méréseket és deríthet fel 

szivárgásokat. Ezekkel nem csak a rendszerek hatékonyságát 

optimalizálhatja, hanem a nem megfelelő használatból adódó 

hibákat is kiküszöbölheti. 

testo 300 szett 1

•  Gyorsan és egyszerűen működtethető az intuitív mérőmenük 
és a gyors válaszidejű smart-touch kijelző révén

•  O2 és CO érzékelővel akár 4.000 ppm-ig
•  Nagy méretű, 5"-os HD kijelző – a rendszer összes 

paramétere egyetlen pillantással

A szett tartalma:
•   Műszer, hálózati adapterrel
•   Méréstartomány: O₂, CO 4.000 ppm
•  Kompakt füstgáz-érzékelő (180 mm, Ø 6 mm)
•  10 db tartalék szűrő 
•   Nyomtató, tartalék hőpapírral (rend. sz.: 0564 3002 71)
•  EasyHeat számítógépes szoftver
•   Műszertáska

Rend. sz.: 0564 3002 70

testo 300 Longlife szett

•  O2 és CO mérőcellával akár 4.000 ppm-ig
•  NO mérőcella utólag felszerelhető
•  Csúcsminőségű érzékelőtechnológia akár 6 éves élettartammal

A szett tartalma:
•   Műszer, hálózati adapterrel
•   Méréstartomány: O₂, CO 4000 ppm, NO mérőcella utólag 

felszerelhető
•  Kompakt füstgáz-érzékelő (180 mm, Ø 6 mm)
•  10 db tartalék szűrő 
•  EasyHeat számítógépes szoftver
•   Műszertáska

Rend. sz.: 0564 3004 70

A füstgázmérő készülékekről további információkat a www.testo.com oldalon találhat

A képek csak illusztrációk

A képek csak illusztrációk

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-futestechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-futestechnika
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Promóciós szett fűtéstechnikai 
szakembereknek
testo 922
•  Két csatornás mérőműszer opcionális 

rádiófrekvenciás érzékelővel
•  Hőmérsékletkülönbség kijelzése
•  Min. és max. értékek szünetmentes kijelzése

Rend. sz.: 0563 9221

gázszivárgás kereső földgáz 
vezetékekhez
testo 316-1
•  Szivárgások gyors kereséséhez gázvezetékeken
•  Hang és két szintes optikai riasztás határérték 

átlépés esetén
•  Rugalmas mérő érzékelő – a nehezen elérhető 

területekkel is megbirkózik

Rend. sz.: 0632 0316

testo 510i differenciálnyomás-mérő 
műszer okostelefonos vezérléssel 
•  Differenciálnyomás méréséhez (0 ... 150 hPa) 

gázkazánoknál
•  Mérőmenü nyomáspróbához, riasztásokkal
•  Mágneses rögzítés az egyszerű felhelyezéshez

Rend. sz.: 0560 1510

testo Smart 
alkalmazás

testo Smart Probe műszerek  
Fűtéstechnikai szett 
•  Gázátfolyás és statikus nyomás mérése
•  Érintésmentes hőmérsékletmérés padlófűtése-

ken és radiátorokon 
•  Mérőmenü nyomáspróbához, riasztásokkal
•  Gyors képdokumentáció infra hőmérsékletmé-

résekkel és mérési pontok jelölésével

Rend. sz.: 0563 0004
testo Smart 
alkalmazás

Infra hőmérő
testo 810
•  Levegőhőmérséklet és érintésmentes felületi 

hőmérséklet egyidejű mérése
•  Hőmérsékletkülönbség automatikus kijelzése
•  Állítható emissziós tényező

Rend. sz.: 0560 0810

Differenciálnyomás-mérő műszer
testo 510 szett
•  Gázkazánokon és légkondicionáló rendszerek 

szűrőin végzett differenciálnyomás-méréshez (0 
... 100 hPa) 

•  Opcionális Prandtl cső szellőzőcsatornákban 
végzett légsebesség-mérésekhez 

Rend. sz.: 0563 0510

A fűtés méréstechnológiájáról további információkat a www.testo.com oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/futestechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/futestechnika
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Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Hűtési rendszerek és 
hőszivattyúk  
hatékony beállítása.

A hűtő- és légkondicionáló rendszerek hatalmas mennyiségű 

energiát fogyasztanak. A rendszerek optimális konfigurálásával 

és rendszeres karbantartással jelentős összegeket takaríthat 

meg. A Testo annyira kényelmessé és megbízhatóvá teszi az 

üzembe helyezést és karbantartást amennyire csak lehetséges 

új digitális szervizcsaptelepeivel, megfelelő érzékelőivel és a 

testo Smart alkalmazással. Hűtőrendszerek egyszerű vizsgála-

tához a testo Smart Probes klíma- és hűtéstechnikai szett áll 

rendelkezésére. A testo 316-3 megbízhatóan észleli a hűtőkö-

zeg-tartályoknál és tömlőknél jelentkező szivárgásokat.

Szivárgásérzékelő hűtőközegekhez 
testo 316-3
•  CFC, HFC (részlegesen és teljesen halogénezett), 

H₂ közegekhez
•  Kiemelkedő érzékenység (< 4 g/a)
•  Megfelel az F-gáz rendeletben leírtaknak
 
Rend. sz.: 0563 3163

Egy mindenkiért. testo Smart alkalmazás.

testo Smart Probe műszerek 
Hűtéstechnikai szett 
•  Légkondicionáló és hűtőrendszerek gyors és 

egyszerű vizsgálatához
•  Nincsenek tömlők – nincs hűtőközeg-veszteség
•  Hőmérséklet- és nyomásadatok grafikonos 

kijelzése
•  Személyre szabott jelentések egyetlen 

kattintással

Rend. sz.: 0563 0002 02

Okos digitális szervizcsaptelepek  
testo 550s testo 557s
•  Minden eredmény egy pillanat alatt elérhető a 

nagy grafikus kijelzőnek köszönhetően
•  Kivételesen kompakt és megbízható a könnyen 

kezelhető, robusztus műszerháznak köszön-
hetően, IP 54-es védettséggel

•  A vákuum és a hőmérséklet egyszerű, vezeték 
nélküli mérése automatikus Bluetooth® kapcso-
laton keresztül

•  Még nagyobb rugalmasság a mérésekhez és 
a dokumentációhoz a testo Smart alkalmazás 
segítségével

Testo 550i alkalmazás által vezérelt 
digitális szervizcsaptelep
•  Minden tevékenység, a méréstől a dokumentá-

cióig, a testo Smart alkalmazás használatával 
az okostelefonon

•  A piac legkisebb digitális szervizcsaptelepe
•  Maximális megbízhatóság a rendkívül robusztus 

háznak köszönhetően, IP54-es védettséggel
•  Opcionálisan bővíthető testo Smart Probe 

érzékelőkkel a hőmérséklet, a páratartalom és a 
vákuum méréséhez

testo 550i okos szett
Alkalmazás által vezérelt 2-utas okos digitális szervizcsaptelep vezeték 
nélküli hőmérséklet-érzékelővel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és 
elemekkel

Rend.sz 0564 3550

testo 550s okos szett
2-utas okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő-
vel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5502

testo 557s okos vákuum szett
4-utas okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli hőmérséklet-
érzékelővel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5571

testo Smart 
alkalmazás

testo Smart 
alkalmazás

További szetteket, érzékelőket és kiegészítőket digitális 
szervizcsaptelepekhez a www.testo.com oldalon 

találhat

testo Smart 
alkalmazás

A testo Smart alkalmazás segítségével a jövőben még gyorsabban értékelheti 
az eredményeket. Ezen kívül segít elkerülni a mérési hibákat, mivel a tárolt 
mérési programok lépésről lépésre vezetik végig a konfigurációt és a mérést. 
Az integrált dokumentációs funkciók segítségével jelentések készíthetők a 
helyszínen, és a digitális mérési protokollok, beleértve a fényképeket is, PDF 
vagy CSV fájlként küldhetők el közvetlenül e-mailben.

Töltse 
le most 
díjmentesen
Androidra és 
IOS-re

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-hutestechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-hutestechnika
https://qr.testo.com/ldtw8z
https://qr.testo.com/ldtw8z
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Ellenőrizze elektromos 
berendezéseit és 
végezzen megelőző 
karbantartást.
A létesítményüzemeltetés egyik legfontosabb feladata a 

villamos és mechanikus rendszerek és kapcsolószekré-

nyek ellenőrzése. A Testo okos műszerek széles választé-

kával teszi lehetővé az elektromos csatlakozók, 

kapcsolószekrények, hűtőrendszerek, hőszivattyúk, légkon-

dicionáló és fűtésrendszerek vizsgálatát. A Testo hőkameráival 

megbízhatóan tudja felderíteni a problémás területeket, például 

a túlhevült komponenseket mechanikus rendszerekben vagy 

elektromos kapcsolószekrényekben, így még időben ki tudja 

azokat cserélni. A testo alkalmazásokkal a mérés mellett a do-

kumentáció folyamata is jelentősen egyszerűbb.

Digitális multiméter 
testo 760-2 
•  Egyszerű és megbízható munka a mérési 

paraméterek automatikus felismerése
•  TRMS mérés még nagy elektromos 

berendezéseken is a pontos eredményekért
•  Alul áteresztő szűrő a frekvenciaváltóval vezérelt 

motorokon végzett pontos mérésekhez

Rend. sz.: 0590 7602

Lakatfogó 
testo 770-3
•  Kényelmes munkafolyamatok még szűk 

helyeken is a teljesen visszahúzható fogókarnak 
köszönhetően

•  Egyszerű teljesítménymérés
•  TRMS mérés még nagy elektromos 

berendezéseken is a pontos eredményekért 
•  Bekapcsolási túláram mérése
•  Minden érték szem előtt még a mérési ponttól 

távol is a testo Smart alkalmazással

Rend. sz.: 0590 7703

Hőkamera alkalmazással 
testo 872
•   Infravörös felbontás 320 x 240 pixel (testo 

SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)
• Termikus érzékenység: 0,06 °C
• Beépített digitális kamera
•  Kapcsolattal a testo Thermography 

alkalmazáshoz
•  Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3 

lakatfogóról és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerről

•  testo SkálaAsszisztens (automatikus 
kontrasztbeállítás)

Rend. sz.: 0560 8721

testo 883 hőkamera intelligens 
képkezeléssel
•  Infravörös felbontás 320 x 240 pixel (testo 

SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)
•  Termikus érzékenység: 0,04 °C
•  Beépített digitális kamera és lézerjelölő
•  Kapcsolattal a testo Thermography 

alkalmazáshoz
•  Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3 

lakatfogóról és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerről

•  Hasznos funkciók: testo SiteRecognition 
(intelligens képkezelés) és testo 
SkálaAsszisztens (automatikus 
kontrasztbeállítás) 

Rend. sz.: 0560 8830

testo Thermo-
graphy alkal-
mazás

testo Thermo-
graphy alkal-
mazás

testo Smart 
alkalmazás

A megelőző karbantartáshoz használt mérőműszerekről 
további információkat a www.testo.com oldalon találhat

Elektromos berendezések teszteléséhez használt 
mérőműszerekről további információkat a www.testo.

com oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/karbantartas-ipar
https://www.testo.com/de/anwendungen/facility-management-ventilation-air-conditioning
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-villamos
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/karbantartas-ipar
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-villamos
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Mérési megoldások a létesítményüzemeltetéshez 

Hőkamera alkalmazással 
testo 872
•   Infravörös felbontás 320 x 240 pixel (testo 

SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)
• Termikus érzékenység: 0,06 °C
• Beépített digitális kamera
•  Kapcsolattal a testo Thermography 

alkalmazáshoz
•  Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3 

lakatfogóról és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerről

•  testo SkálaAsszisztens (automatikus 
kontrasztbeállítás)

Rend. sz.: 0560 8721

testo 883 hőkamera intelligens 
képkezeléssel
•  Infravörös felbontás 320 x 240 pixel (testo 

SuperResolution technológiával 640 x 480 pixel)
•  Termikus érzékenység: 0,04 °C
•  Beépített digitális kamera és lézerjelölő
•  Kapcsolattal a testo Thermography 

alkalmazáshoz
•  Vezeték nélküli adatátvitel a testo 770-3 

lakatfogóról és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerről

•  Hasznos funkciók: testo SiteRecognition 
(intelligens képkezelés) és testo 
SkálaAsszisztens (automatikus 
kontrasztbeállítás) 

Rend. sz.: 0560 8830

testo Thermo-
graphy alkal-
mazás

testo Thermo-
graphy alkal-
mazás

Takarítson meg energiát  
épülete termográfiájával.

Az épületek energiahatékonysága az energia folyamatosan nö-

vekvő költségei miatt egyre fontosabbá válik. Az infravörös 

mérés egy Testo hőkamerával kiválóan alkalmas energiaveszte-

ségek gyors és hatékony észlelésére. 

Az épületek termográfiájáról további információkat a www.testo.com oldalon találhat

http://testo.com/hu-HU/
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-termografia
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/letesitmeny-uzemeltetes-termografia

