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Megbízható partnere 
mérések és 
szolgáltatások terén.
Intuitív, hatékony, megbízható – minden, ami szükséges a 
létesítményüzemeltetéshez: Üdvözöljük a Testo Smart World világában.
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Túl hideg? Túl huzatos? Túl párás?
A testo 480 segítségével bármilyen 
problémát megoldhat objektív 
komfortérzeti értékekkel. 
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Testo – megbízható partnere a 
létesítményüzemeltetésben.

A Testo által nyújtott előnyök

Üzemeltetési költségek, komfort, energiafogyasztás: Ezekre 

és még más tényezőkre kell figyelniük az üzemeltetőknek, 

miközben ezzel egy időben a rendszerek és folyamatok 

hatékonyságának növelésére is időt és energiát kell szánniuk. 

A digitális mérési technológiák alkalmazásával ezek a 

feladatok lényegesen könnyebbé tehetők. Ahhoz, hogy a 

létesítmény mindig megfelelő állapotban legyen, nem csak a 

villamoshálózat karbantartása fontos, figyelmet kell fordítani 

a szellőzőrendszerekre, klímaberendezésekre valamint a 

hűtő- és fűtőrendszerekre is.

A Testo minden szükséges létesítményüzemeltetési feladat 

ellátására biztosít mérőműszereket. További szolgáltatásaink 

révén konzultálhat szakembereinkkel, rendelhet egyedileg 

legyártott, személyre szabott érzékelőket vagy kérhet 

szervizelést, kalibrálást – mindezt egy helyen. Ez Ön számára 

megkönnyíti mind a technológia beszerzését, mind a 

mindennapi munkáját.

A digitális technológia segítségével az ISO 9001 szabvány 

szerint végezheti munkáját, az eredményeket tárolhatja 

digitális formában, vagy elküldheti jegyzőkönyv formájában. 

A feladat-specifikusapplikációk, valamint az optimalizált 

mérési menük megkönnyítik munkáját, időt és pénzt 

megtakarítva. Az érzékelők Bluetooth technológiával is 

használhatóak, ezáltal gyors és precíz mérések végezhetők, 

ahol csak szükséges. A műszerek könnyű kezelhetősége 

révén a folyamatok könnyen elsajátíthatók, ezáltal gyorsítható 

a munkavégzés és minimalizálható a hibás mérések száma. A 

mérési eredmények könnyen dokumentálhatók, digitális 

képekkel és grafikonokkal társítva. Garantálhatja a 

megfelelően konfigurált rendszereket és a hatékonyabb 

munkavégzési folyamatokat a létesítményüzemeltetés során.

Mérési technológia minden létesítményüzemeltetési 

feladatra

A Testo kínálatában található műszerek alkalmasak fűtés, 

hűtés, klíma és légtechnikai mérési feladatokra, valamint 

villamostechnikai mérésekhez.

Digitális, okos és rendkívül rugalmas felhasználási 

terület

A mérőműszerek nagy része Bluetooth technológiával van 

felszerelve, így akár okostelefonnal vagy táblagéppel is 

működhetőek az alkalmazás-specifikusapplikációk 

segítségével, megkönnyítve munkáját.

Egyablakos szolgáltatások

Csere-műszerek, szerviz, cserealkatrész 24 órán belül, 

egyedileg legyártott érzékelők, valamint személyes és online 

útmutatás – mindez egy helyen a hatékony munkavégzésért.

Professzionális multifunkciós mérőműszerek

Szondák széles választéka áll rendelkezésére légsebesség, 

levegőminőség és komfortérzet mérésére, valamint ipari 

karbantartásra.

Idő megtakarítás digitális dokumentációval

Automatikus jegyzőkönyv készítés, képek hozzáadása, 

mentés és küldés e-mailben: a Testo mérőműszereknek és 

applikációknak nem akadály. 
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Garantált komfortérzet. 
Megnövelt hatékonyság.

A Testo mérési technológiája segít feladatai teljesítésében

Mérési megoldások létesítményüzemeltetéshez
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Fűtőrendszerek hatékony beállítása

Az füstgázelemző készülékek mellett elérhetők műszerek 

csatornamérési feladatok ellátására is,mint például 

hőmérséklet vagy differenciál nyomásmérés. A műszerek az 

ingyenes applikációk által okostelefonnal vagy táblagéppel 

is működtethetők – a tökéletesen működő, hatékony fűtési 

rendszerekért.

A levegőminőség és a komfortérzet biztosítása

A Testo páratartalom, megvilágítás- és zajszintmérő 

műszerei megkönnyítik az ideális belső klíma létrehozását 

és fenntartását. A testo 480 multifunkciós mérőműszerrel 

megállapítható az objektív komfortérzet a PMV/PPD 

szabvány szerint. Az adatgyűjtők által a penészedés oka is 

egyszerűen megállapítható.

Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos rendszereket és a kapcsolószekrényeket is 

gyakran kell ellenőrizni. A testo 770 lakatfogó és a testo 760 

multiméter mellett használhat még termográfiát a testo 871 

és 872 hőkamerákkal a túlhevülések észleléséhez. Egyedi 

applikációk könnyítik meg munkáját.

Klímaberendezések hatékony beállítása 

A digitális szervizcsaptelepek és a testo Refrigeration 

applikáció segítségével minden mért nyomás és 

hőmérséklet adatot elérhet okostelefonon. Személyre 

szabott jegyzőkönyvet készíthet és küldhet egyetlen 

érintéssel. Az egyszerű szoftverfrissítésnek köszönhetően 

mindig tisztában lehet a jogi követelményekkel és naprakész 

technológiával mérhet. 

Szellőzőrendszerek hatékony beállítása

A szellőzőrendszerek csak akkor tudnak hatékonyan, 

minimális fogyasztással működni, ha megfelelő a 

levegőellátás és az elvezetés. A Testo műszerek és 

érzékelők széles kínálatával szolgál légcsatornákban és 

szellőző nyílásoknál való méréshez. Az alkalmazási 

területhez igazított applikációk nem csak tökéletes 

áttekintést biztosítanak, a dokumentálást is megkönnyítik. 
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testo 160 IAQ
WiFi-s adatgyűjtő rendszer

•  Hosszú távú távoli hőmérséklet, 
páratartalom, CO2 és nyomás felügyelet

• Vezeték nélküli adatátvitel közvetlenül a   
  Testo Felhőbe WLAN-on keresztül
• Határértékek átlépése esetén automatikus  
  riasztás

Rendelési szám: 0572 2014

testo 540
megvilágításmérő műszer 

•  Belépő szintű termék gyors és egyszerű 
mérésekhez

Rendelési szám:  0560 0540

testo 175 H1 
hőmérséklet- és páratartalom 
adatgyűjtő

•  Hosszú távú stabil páratartalom és 
hőmérséklet mérés irodákban és tároló 
helyiségekben

• Egyszerű adatátvitel USB kapcsolat    
  segítségével
• Adatelemzés és dokumentáció számítógépen

Rendelési szám:  0572 1754

testo 816-1
zajszintmérő műszer

•  Zajszintmérés és felügyelet munkahelyen 
(szellőző nyílásoknál, általános zajszint), 
határértékek betartása

Rendelési szám:  0563 8170

testo 440 klímatechnikai & IAQ mérőműszer 

•  Mérjen légsebességet és IAQ (belső levegőminőség) 

paramétereket egy eszközzel – szondák: turbulencia, 

CO2, megvilágítás, hőmérséklet, páratartalom, nyomás, 

differenciál nyomás adatok méréséhezCO2

•  Könnyű kezelhetőség a nagy kijelző és a vezetett menük 

révén

•  3 érték egyidejű megjelenítése

•  Vezeték nélküli mérés Bluetooth szondákkal

•  Megbízható adattárolás: belső memória, USB interfész 

adatok exportáláshoz 

Rendelési szám: 0560 4401

Mérési megoldások létesítményüzemeltetéshez

Szellőzőrendszerek hatékony kalibrálása. 
Garantált komfortérzet.

A nem megfelelően beállított szellőző- és klímarendszerek rendkívül sok energiát használnak el feleslegesen.  A Testo 

mérőműszerei segítenek a rendszerek hatékony és pontos beállításában.  Az applikációk alkalmazás-specifikus menüivel, 

Bluetooth érzékelőkkel és egyszerű kezelhetőséggel megkönnyítik munkáját, pontos mérési eredményeket érhet el, így 

biztosítva a maximális komfortérzetet minimális fogyasztással.

Szondák

További részleteket a vezetékes és 

Bluetooth-os érzékelőkről a 12. oldalon talál
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testo 480 
multifunkciós klímatechnikai & IAQ mérőműszer

•  Minden légáramlás és IAQ paraméter mérése egy 

műszerrel: Szondák széles választéka hőmérséklet, %RH, 

huzat, légsebesség, CO2, megvilágítás mérésére

• PMV/PPD komfortérzet értékek 

• Szabványoknak megfelelő mérések végzése szellőző,   

 hűtés-, fűtés-, klíma- és légtechnikai rendszerekben

• Részletes menü-útmutató

• Egyénileg kalibrálható érzékelők

• EasyClimate kiértékelő szoftver

• Nagy pontosságú differenciál nyomás érzékelő Pitot-cső   

 mérésekhez, légszűrők ellenőrzéshez

Rendelési szám:  0563 4800
Szondák

* További részleteket a 12. oldalon talál

testo Smart Probes 
klímatechnikai szett

•  Légsebesség, térfogatáram, felületi 
hőmérséklet, páratartalom és penész 
mérésére

• Mindig kéznél van a kompakt táskában

Rendelési szám:  0563 0003

testo 417 szárnykerekes 
légsebességmérő szett

• Térfogatáram, légsebesség és hőmérséklet  
  mérésre
• Térfogatáram precíz, iránytól független    
  mérése
• Pontos mérés még turbulenciában is, a     
 légáramlás laminátornak köszönhetően

Rendelési szám:  0563 4172

testo 420 
zsákos térfogatáram mérő műszer 

•  Beérkező és kimenő levegő mérése 
nagyméretű anemosztátoknál

• Súlya mindössze 2,9kg
• Az applikáció kényelmes mérést biztosít

Rendelési szám: 0563 4200

testo 405
hődrótos légsebességmérő

 • Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet   
 mérés
• Használható szobákban és légcsatornákban
• 300mm-ig kihúzható teleszkóp

Rendelési szám:  0560 4053
testo 420 App

testo Smart 
Probes App 
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Elektromos berendezések 
ellenőrzése.

Az elektromos rendszerek és kapcsolószekrények 

ellenőrzése a létesítményüzemeltetés egyik legfontosabb 

feladata. A Testo műszerek széles választéka áll 

rendelkezésére az elektromos csatlakozók tesztelésére és a 

kapcsolószekrények, szellőzőrendszerek, a klíma- és 

fűtőberendezések valamint a hőszivattyúk teljesítményének 

ellenőrzésére. A Testo hőkamerákkal felismeri és meglátja a 

problémás területeket és a túlhevült alkatrészeket a 

vezérlőszekrényen belül, és időben le tudja cserélni, mielőtt 

azok további problémákat, károkat okoznának. A Testo 

applikációkkal a mérés és a dokumentálás folyamata is 

egyszerűsíthető és lerövidíthető.

testo 760-2 
digitális multiméter

•  Megbízható munka az automatikus mérési 
paraméterészlelésnek köszönhetően

• Valós RMS mérés, nagyméretű és    
 teljesítményű elektromos berendezéseknél is
• Frekvenciaváltós motor alul áteresztő    
 szűrővel a pontos mérési eredményekért

Rendelési szám: 0590 7602

testo 770-3
lakatfogó

•  Egyedi fogómegoldás a szűk helyeken 
történő mérésekhez

• Könnyű teljesítmény mérés
• Valós RMS mérés, nagyméretű és    
  teljesítményű elektromos berendezéseknél is
• Indítási áram mérés
• Minden adat leolvasható helyben és    
 biztonságos távolból a testo Smart Probes   
 applikációval

Rendelési szám: 0590 7703

testo 872
okos hőkamera applikációval

•  Legmagasabb képminőség a magas IR 
felbontásnak köszönhetően: felbontása: 
320 x 240 pixel – beépített SuperResolution 
technológia: 640 x 480 pixel

• Észlelt legkisebb hőmérséklet-különbség:   
 0,06 ° C 
• Beépített digitális fényképezőgép
• A testo SkálaAsszisztens gondoskodik a 
megfelelő beállításokról és megvédi a mérési 
hibáktól.
• Vezeték nélküli kapcsolódás a testo 770-3 
lakatfogóhoz és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerhez

Rendelési szám:  0560 8721

testo 871
okos hőkamera applikációval

•  Nagyon jó képminőség: IR felbontás 240 
x 180 pixel, a beépített SuperResolution 
technológiával pedig: 480 x 360 pixel

• Lekisebb észlelt hőmérséklet-különbség:   
 0,09 ° C
• Beépített digitális fényképezőgép, a valós   
 képek és a hőképek összevetésére
• Speciális páratartalom paletta a penész    
 észleléséhez
• A testo SkálaAsszisztens gondoskodik a   
megfelelő beállításokról és megvédi a mérési   
hibáktól.
• Vezeték nélküli kapcsolódás a testo 770-3 
lakatfogóhoz és a testo 605i páratartalom- és 
hőmérsékletmérő műszerhez

Rendelési szám: 0560 8712

testo
Thermography 
App

testo Smart 
Probes App 

testo
Thermography 
App

Mérési megoldások létesítményüzemeltetéshez

testo
Thermography 
App
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Hőszivattyúk és klímaberendezések  
hatékony beállítása.

A klímaberendezések energiafogyasztása hatalmas. Az 

optimális beállítás elérésével és felügyeletével pénzt 

takaríthat meg. A Testo szervizcsaptelepek és személyre 

szabott alkalmazások segítségével a lehető legpontosabban 

és kényelmesen elvégezheti a klímaberendezések beállítását 

és karbantartását. A testo SmartProbes klíma és 

hűtéstechnikai szett segítségével könnyen ellenőrizheti a 

klímaberendezéseket. A testo 316-3 megbízhatóan észleli a 

csöveknél vagy hűtőelemeknél előforduló szivárgásokat. 

Mindezt a biztonságos, hatékony rendszerek 

működtetéséért

testo 316-3
hűtőközeg szivárgáskereső

•  CFC, HFC hűtőközegekhez 
  (részlegesen és teljesen halogénezett), H2
•  Magas érzékenység (<4g/év)
•  A műszer megfelel az F-gáz rendeletnek

Rendelési szám: 0563 3163

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett

• Klíma- és hűtőrendszerek könnyű    
 ellenőrzése
• Nincsenek csövek, nincs hűtőfolyadék-   
 veszteség
• Hőmérséklet és nyomás értékek grafikus   
 ábrázolása
• Személyre szabott jegyzőkönyvek készítése

Rendelési szám: 0563 0002 02

testo 550 
digitális szervizcsaptelep

•  Klíma- és hűtőrendszerek könnyű 
szervizelése

•  Hőmérséklet és nyomás értékek grafikus 
ábrázolása

• Személyre szabott jegyzőkönyvek készítése   
 egyetlen gombnyomással

Rendelési szám:  0563 1550
testo
Refrigeration 
App 

testo 557
digitális szervizcsaptelep 

• Klíma- és hűtőrendszerek egyszerű    
 telepítéséhez és megfigyeléséhez
• Hőmérséklet és nyomás értékek grafikus   
 ábrázolása
• Vákuummérések csatlakoztatható Pirani    
 vákuum érzékelővel
• Személyre szabott jegyzőkönyvek készítése   
 egyetlen gombnyomással

Rendelési szám: 0563 1557testo
Refrigeration 
App 

testo Smart 
Probes App 
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Fűtőrendszerek hatékony beállítása.

Egy épületen belül a legtöbb energiát általában a kazánházakban lehet megtakarítani. Használja a Testo rugalmas mérési 

technológiáit és applikációit, hogy pontosan és megbízhatóan mérje és elemezze a füstgázokat, a légcsatornában uralkodó 

körülményeket, hőmérsékletet, nyomáskülönbséget és az esetleges szivárgásokat. Ezzel megszüntetheti a rendszer 

gyengepontjait és maximalizálhatja a hatékonyságát.

testo 330-2 LL 
Bluetooth-os füstgázelemző teljes szett

•  Füstgázelemző friss levegős szeleppel a CO 
mérőcellájának védelme érdekében

• Egy-kábeles csatlakozás: az összes füstgázmérő    
 csatorna biztonságosan csatlakoztatható egyetlen    
 mozdulattal
• Maximális megbízhatóság a szilárd tüzelőanyag és    
 olajrendszerek konfigurálásakor

A szett tartalma:
•  testo 330-2 LL füstgázelemző H2-kompenzált CO 

mérőcelákkal és Bluetooth csatlakozással
•  Moduláris füstgáz szonda, hossz: 180 mm, ø 8 mm, 

kábel: 2,2 m
•  Égési levegő hőmérséklet-érzékelő, hossz: 190 mm
•  Vezeték nélküli infrás nyomtató
• Professzionális műszerbőrönd
• Nemzetközi hálózati egység

Rendelési szám: 0563 3372 78

testo 330i 
fűtéstechnikai szett

•  Átadásnál, a hivatalos tesztmérésekhez, gáz-, olaj-, és 
szilárd tüzelésű fűtőrendszerekhez

•  Okos kezelés: működtetés, a kijelzés és a dokumentáció 
a 330i App segítségével, okostelefonon

• Hosszú élettartamú érzékelők akár 6 éves üzemidővel,   
 melyet a felhasználó maga cserélhet

A szett tartalma:
•  testo 330i füstgázelemző O2 és H2-kompenzált CO 

mérőcelákkal és Bluetooth csatlakozással
•  USB hálózati adapter
•  TÜV-bevizsgált moduláris füstgáz szonda
•  Égési levegő hőmérséklet-érzékelő

Rendelési szám: 0563 3000 73

Mérési megoldások létesítményüzemeltetéshez



11

testo 922 
digitális hőmérsékletmérő szett

•  Kétcsatornás hőmérsékletmérő műszer, 
opcionális rádiófrekvenciás érzékelő 
csatlakoztatható hozzá

•  Hőmérséklet különbség kijelzés
•  Minimum/maximum értékek folyamatos 

kijelzése

Rendelési szám:  0563 9221

testo 316-1
gázszivárgás kereső műszer 
földgázvezetékek szivárgására

•  Gázszivárgás helyének gyors meghatározása 
földgáz vezetékeken

• Hang-, és kétfokozatú fényriasztás a    
 határértékek túllépése esetén
• Flexibilis érzékelő szár, mely a nehezen    
 hozzáférhető helyekre is bejut

Rendelési szám:  0632 0316

testo 510i 
diff erenciál nyomásmérő

•  Gázkazánok differenciál nyomásméréshez 
(0 - 150 hPa)

• Tömörségi nyomáspróba elvégzése riasztás   
 funkcióval
•  Mágneses hátlap az egyszerű rögzítésért

Rendelési szám: 0560 1510
testo Smart 
Probes App 

testo Smart Probes
fűtéstechnikai szett

•  Hálózati gáznyomás és égőnyomás mérése
•  Infra hőmérsékletmérés és mérési hely 

azonosítás gyors képdokumentáció 
segítségével, a padlófűtési rendszerek és 
radiátorokhoz

•  Speciális Smart Probes App menüpont 
tömörségi nyomáspróbához, riasztás 
funkcióval

•  Gyors képdokumentáció infra hőmérséklet-
méréssel és mérési pont jelzéssel

Rendelési szám: 0563 0004

testo Smart 
Probes App 

testo 810
infra hőmérsékletmérő

•  A felület és a levegő hőmérsékletének 
egyidejű, érintés nélküli mérése

•  Automatikus hőmérséklet különbség kijelzés
•  Állítható emissziós szint

Rendelési szám:  0560 0810

testo 510 kit
diff erenciál nyomás mérő műszer 
szett

• Differenciál nyomás mérő (0 …100 hPa között)   
 gázbojlereken végzett, vagy légkondicionáló   
 rendszerek szűrőin történő méréshez
• Légsebesség mérő Prandtl - csővel
 (opcionálisan rendelhető)

 

Rendelési szám: 0563 0510



12

29
81

 X
X

X
3/

H
E

/0
4.

20
18

  
   

   
A

 v
ál

to
zt

at
ás

 jo
gá

t 
fe

nn
ta

rt
ju

k,
 b

el
eé

rt
ve

 a
 t

ec
hn

ik
ai

 m
ód

os
ítá

so
ka

t 
is

.

www.testo.hu

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
Röppentyű u. 53

1139 Budapest
Magyarország

+36 1 237 1747
kapcsolat@testo.hu

A testo 440 and testo 480
ajánlott érzékelők.

testo 440 érzékelők Rend.sz.

Légsebesség

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

0635 1571
0635 1572

Szárnykerekes szonda (Ø 16 mm), 
hőmérséklet érzékelővel

0635 9571
0635 9572

Nagypontosságú szárnykerekes 
szonda (Ø 100 mm), hőmérséklet 
érzékelővel

0635 9371
0635 9372

Szárnykerekes szonda (Ø 100 
mm), hőmérséklet érzékelővel

0635 9431
0635 9432

Komfort szint

Turbulencia fok szonda
fix kábellel

0628 0152

CO2 szonda hőmérséklet és 
páratartalom érzékelővel

0632 1551
0632 1552

CO szonda 0632 1271
0632 1272

Lux szondam fix kábellel 0635 0551

Páratartalom

Páratartalom és hőmérséklet 
szonda

0636 9731
0636 9732

Nagypontosságú páratartalom és 
hőmérséklet szonda

0636 9771
0636 9772

Hőmérséklet

Gyors beállású felületi érzékelő 
keresztszálas hőelemmel (K-típusú)

0602 0393

Robusztus levegő érzékelő, K-tí-
pusú hőelem – fix kábel: 1,2 m

0602 1793

*Csatlakoztatható kábelfej szükséges (Rendelési szám: 0430 0100)

with Bluetooth

testo 480 érzékelők Rend.sz.

Légsebesség

Szárnykerekes szonda Ø 100 mm, a 
szellőzőnyílások mérésére*

0635 9343

Szárnykerekes szondaØ 16 
mm teleszkóppal (max. 960 
mm skálázás) és beépített 
mérőgombbal **

0635 9542

Termikus áramlás érzékelő 
(hődrótos) Ø 10 mm, 90°-ban 
hajlítható (200 mm), with telescope 
(max. 1100 mm skálázás) és 
beépített mérőgombbal *

0635 1543

Komfort szint

Komfortérzet érzékelő a 
turbulencia fok EN 13779 előírásai 
szerinti mérésekre*

0628 0143

Érzékelő a beltéri légállapot 
minőségének ellenőrzésére, 
CO2, páratartalom, hőmérséklet 
és abszolút nyomás mérés, és az 
háromlábú állvánnyal *

0632 1543

Megvilágítás mérő 0635 0543

Glóbusz érzékelő sugárzó hő 
mérsére, Ø 150 mm, 
K-típusú hőelemmel

0602 0743

Páratartalom

Páratartalom és hőmérséklet 
érzékelő (Ø 12 mm)*

0636 9743

Hőmérséklet

Gyors beállású felületi érzékelő 
keresztszálas hőelemmel
(K-típusú)

0602 0393

Robust air temperature probe 
(K-típusú) – fix kábel: 1,2 m

0602 1793
fixed cable


