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Promoção analisadores de refrigeração Testo

Conheça o nosso testo Saveris Restaurant
através deste vídeo, digitalizando o código QR:

Conheça o nosso Set testo Smart Probes
através deste vídeo, digitalizando o código QR:

Conheça o nosso Smart World de HVAC/R
através deste vídeo, digitalizando o código QR:

Conheça a nossa pinça amperimétrica testo 770-3
através deste vídeo, digitalizando o código QR:

Reservado o direito a alterações e correções sem aviso prévio.

Vídeos: The Smart World of Testo.

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es
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Aposte na
instrumentação digital:
o seu analisador para todos os
sistemas de refrigeração

Siga-nos em:

www.testo.pt

A nossa tecnologia de refrigeração:
intuitiva, eficiente e fiável
Bem-vindo ao Smart World da Testo

www.testo.pt

Promoção analisadores de refrigeração Testo

Sets de analisadores
de refrigeração.

• Ajuste simples de instalações complexas mediante menus
de medição intuitivos
• Todos os lubrificantes convencionais armazenados e nova
atualização gratuita

Porque esperar mais?
Tecnologia de medição digital para
sistemas de refrigeração Testo.

• Resultados cada vez mais seguros graças a valores medidos
com uma exatidão constante

Perfeito para
realizar testes:
Testo Smart Probes.
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MALA
E
GRAND

Conselho:

Controlo mais fiável e rápido

Descarrgue a App testo Smart Probes

Para a avaliação completa e uma correta regulação de um sistema

• Temperatura de condensação e liquefação

Complemente o set de revisão para ar condicionado

de refrigeração ou ar condicionado, o conhecimento técnico e, acima

• Sobreaquecimento e subrefrigeração

e refrigeração testo Smart Probes com 2 testo 605i

de tudo, valores de medição precisos e fiáveis também são fatores

• Sobrequecimento do evaporador e do vapor sugado

(%HR e °C) e 1 testo 405i (m/seg e °C) e calcule o ren-

decisivos. Exatamente neste campo, a tecnologia de medição digital

• Efeito de permutadores de calor interno de líquidos e

dimento da refrigeração e do ar condicionado.

para sistemas de refrigeração da Testo provou a sua eficiência há
vários anos:

Set testo 550
Analisador digital
de refrigeração
+ 3 mangueiras.
Testo 550, analisador de
refrigeração digital com
Bluetooth para sistemas de
refrigeração e bombas de
calor; incl. 3 mangueiras
de 1/4”, 2 sondas de pinça,
baterias, mala e protocolo
de calibração.

Set testo 550
Analisador digital
de refrigeração
Testo 550, analisador de
refrigeração digital com
Bluetooth para sistemas
de refrigeração e bombas
de calor; incl. 2 sondas
de pinça, baterias, mala e
protocolo de calibração.

Modelo 0563 0002 02

bes calcula a potência em BTU/h ou kW.
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Set de refrigeração para
smartphone para o serviço,
arranque e deteção de
avarias nos sistemas de ar
condicionado e refrigeração,
incl. 2x testo 115i, 2x testo 549i,
mala de grande dimensão para
Smart Probes (refrigeração),
baterias,
protocolo
de
calibração.

O respetivo menu de medição na App testo Smart Pro-

vapor sugado (IWT)
• Diferença da temperatura propulsora
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Set de refrigeração
Smart Probes
+ Nova mala grande.

Complete a sua mala de grande dimensão com as Smart Probes da sua escolha:

testo 605i
Termohigrómetro
para smartphone

testo 115i
Termómetro
de pinça para
smartphone

testo 905i
Termómetro para
smartphone

testo 805i
Termómetro IR
para smartphone

Modelo 0560 1605

Modelo 0560 1115

Modelo 0560 1905

Modelo 0560 1805

testo 405i
Anemómetro
térmico para
smartphone

testo 549i
Manómetro de
alta pressão para
smartphone

testo 510i
Manómetro de
pressão para
smartphone

testo 410i
Anemómetro
de molinete
para smartphone

Modelo 0560 1405

Modelo 0560 1549

Modelo 0560 1510

Modelo 0560 1410

Descarregue a
App!

Free App for Android

Modelo 0563 2550

Set testo 557
Analisador digital
de refrigeração
+ 4 mangueiras.
Set testo 557, analisador
de refrigeração digital
com Bluetooth para as
tarefas de arranque,
serviço e manutenção,
incl. 4 mangueiras
(3 mangueiras de 1/4”,
1 mangueira de 3/8) 2
sondas de pinça, uma
sonda de vazio externa,
baterias, mala e protocolo
de calibração.

Modelo 0563 1550

Free App for Android
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PROTOCOLO DE
CALIBRAÇÃO

AS

testo 316-3
Detetor de
fugas

Set testo 557
Analisador digital
de refrigeração
Set testo 557, analisador
de refrigeração digital com
Bluetooth para as tarefas
de arranque, serviço
e manutenção, incl. 2
sondas do tipo pinça, uma
sonda de vácuo externa,
baterias, mala e protocolo
de calibragem.

Descarregue a
App!

Testo 316-3, detetor
eletrónico de fugas para
refrigerantes CFC, HCFC,
HFC, incl. cabeça do
sensor, mala, baterias, filtro
e protocolo de calibração.

testo 830-T2
Termómetro por
infravermelhos
Te r m ó m e t r o
por
infravermelhos com
sinalização da marca
de medição por feixe
de laser de dois feixes,
valores limite ajustáveis,
função de alarme,
ligação para sondas
externas, incl. baterias e
protocolo de calibração.

Free App for Android

Modelo 0563 2557

Modelo 0563 1557

Free App for Android

App Testo Refrigeração Atualizações automáticas e gratuitas
• Trabalhos a uma distância de até 20 m com smartphone ou tablet.
• Resultados de medição em formato PDF ou Excel (.csv), com imagens e envio direto para o correio eletrónico.
• Atualizações automáticas e gratuitas da App com refrigerantes novos.

Modelo 0563 3163

Modelo 0560 8312

testo 770-3:
Pinça amperimétrica

MEDIÇÃO DE
POTÊNCIA

- Mecanísmo de pinça retrátil
- Ecrã de duas linhas, deteção
automática de CA/CC
- Medição True RMS melhorada
- Comunicação por Bluetooth
para ligação com a App testo
SmartProbes e o smartphone/
tablet
Permite realizar medições sem
contacto fáceis e seguras em
condutores que se encontram
muito próximos entre si. O seu
mecanismo de fixação permite
um trabalho simples. Com
Bluetooth para ligação com a App.

Modelo 0590 7703

App Testo Smart Probes Atualizações automáticas e gratuitas
Descarregar a App gratuitamente.

• Menus armazenados para o cálculo automático de temperaturas de condensação e liquefação, bem como do sobreaquecimento e sobrerefrigeração.
• Visualização do histórico dos valores medidos na forma de um diagrama ou tabela.
• Resultados de medição em formato PDF ou Excel (.csv), com imagens e envio direto para o correio eletrónico. Descarregar a App gratuitamente.

