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Meetapparatuur 
voor de professional.
Batibouw 2018*

*Geldig vanaf 15 februari tot en met 30 april 2018.

Nog 

slechts tot 

30-4-18

1 jaar extra  

garantie
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€
testo 330-1 LX set

De Batibouwsets  
voor rookgasmeting. 

Verwarmingsmeettechniek van Testo

SCHERPE PRIJS GRATIS BLUETOOTH + 1 JAAR GARANTIE GRATIS FILTERS

testo 330-1 LX BASISSET
  
• testo 330-1 LX rookgasanalyser 
   incl. protocol

• netadapter (0554 1096)  

• modulaire rookgassonde lengte 180 mm, 
   (0600 9760)

• GRATIS reservefilters, 10 stuks 
   (0554 3385) 

• systeemkoffer, hoogte 180 mm  
   (0516 3301)

Toebehoren voor de COMPLETE SET voor de testo 320 LX - testo 330-1 LX - testo 330-2 LX

Gasdrukset voor separate gasdrukmeting 0554 1203 € 38,00

Sikkelvormige sonde voor O2-aanzuigluchtmeting 0632 1260 € 128,00

Verbrandingsluchttemperatuurvoeler, 190 mm 0600 9787 € 95,00

Snelle Testo-printer, 1 rol papier en 4 testbatterijen 0554 0549 € 200,00

testo TOPPER

COMPLETE SET (basisset + toebehoren) 

€ 1.885,00 i.p.v. € 2.040,00

TOTAAL toebehoren

€ 461,00  i.p.v. € 500,00

BASISSET (0563 6033 74)  

€ 1.424,00 i.p.v. € 1.540,00



33

testo 320 LX set

testo 330-2 LX set

Nog 

slechts tot 

30-4-18

1 jaar extra  

garantie

testo 320 LX BASISSET

• testo 320 LX rookgasanalyser  
   incl. protocol

• USB-netadapter (0554 1105) 

• compacte rookgassonde lengte 180 mm,  
   (0600 9740)

• GRATIS reservefilters, 10 stuks (0554 0040)

• systeemkoffer, hoogte 130 mm (0516 3300)

testo 330-2 LX BASISSET 
 
• testo 330-2 LX rookgasanalyser  
   incl. protocol

• netadapter (0554 1096)  

• compacte rookgassonde lengte 180 mm, 
   (0600 9760)

• GRATIS reservefilters, 10 stuks (0554 3385)

• systeemkoffer, hoogte 180 mm (0516 3301)

BASISSET (0563 6034 75) 

€1.723,00  i.p.v. € 1.863,00

BASISSET (0563 6032 74) 

€ 991,00 i.p.v. € 1.072,00 

COMPLETE SET (basisset + toebehoren) 

€ 2.184,00 i.p.v. € 2.363,00

COMPLETE SET (basisset + toebehoren) 

€ 1.452,00  i.p.v. € 1.572,00
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Toebehoren Bestelnr.

Externe verbrandingsluchttemperatuurvoeler 190 mm met kabel, kegel en magneethouder 0600 9787

Druk-aansluit-set voor stromings- en aansluitdrukmeting 0554 1203

Roetpomp voor oliegestookte installaties 
Kegel voor roetpomp

0554 0307

0554 9010

Rookgassonde (lengte 300 mm, Ø 8 mm) voor grote rookgasbuisdiameters 0600 9761 

Flexibele rookgassonde (lengte 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180 °C) incl. kegel voor metingen 
op lastig toegankelijke plekken   0600 9770

testo 320 LX testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Brandstoffen Olie, gas Olie, gas, vaste  
brandstoffen

Olie, gas, vaste  
brandstoffen

Olie, gas, vaste brandstoffen

Sensorplaatsen O2, CO O2, CO, NO  
(achteraf te integreren)

O2, CO H2-gecompenseerd, 
NO (achteraf te integreren)

O2, CO of CO H2- 
gecompenseerd, NO  

(achteraf te integreren)
Meetbereiken CO: 0 … 4.000 ppm CO: 0 … 4.000 ppm

CO H2: 0 … 30.000 ppm
(door automatische verdunning)

CO: 0 … 15.000 ppm
(door automatische verdunning)

CO H2-: 0 … 30.000 ppm
(door automatische verdunning)

CO-meting (H2-gecompenseerd) – –

LongLife CO-sensor met levensduur 
van wel 6 jaar

–

Meting van het rookgasverlies

Trekmeting Los van de  
rookgasmeting

Parallel aan de  
rookgasmeting

Parallel aan de  
rookgasmeting

Parallel aan de  
rookgasmeting

Verschil-/gasstromingsdrukmeting

Fout- en sensordiagnose

Nulling van de meetcellen en van de 
sensor zonder de sonde te verwijderen

– –

CO-meting met berekening van de 
gemiddelde waarde binnen 15 min 
bij vaste brandstofinstallaties

– –

Garantie (O2-/CO-sensoren) 3 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar
Garantie (instrument, sonde) 2 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar
Display Grafisch kleurendisplay 

met hoge resolutie
Grafisch kleurendisplay 

met hoge resolutie
Grafisch kleurendisplay  

met hoge resolutie
Smartphone / tablet

Geheugen 500 meetwaarden 500 000 meetrapporten 500 000 meetrapporten 500 000 meetrapporten
Software/app testo EasyHeat / 

testo rookgas app**
testo EasyHeat / 

testo rookgas app
testo EasyHeat / 

testo rookgas app
testo 330i App

Overzicht rookgasanalysers*

Handig toebehoren voor de Batibouwsets.

* Heeft betrekking op de instrumentconfiguratie van de Batibouwsets op pag. 2 - 3.
** Voor de testo 320 LX alleen verkrijgbaar in de Android-versie.

Verwarmingsmeettechniek van Testo

met APP

€ 95,00 
i.p.v. € 103,00 

€ 38,00 
i.p.v. € 42,00

€ 98,00

€ 20,00

€ 226,00 
i.p.v. € 245,00

€ 288,00 
i.p.v. € 312,00
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Toebehoren Bestelnr.

CO-omgevingssonde 0632 3331

Fijnedruksonde voor verwarmingscheck en 4-Pascal-meting 0638 0330

testo infrarood snelprinter voor testo 320 LX en testo 330-1/2 LX  
incl. 1 rol thermisch papier en 4 Mignon-batterijen

0554 0549

testo Bluetooth-/infrarood-printer voor testo 320 LX en testo 330-1/2 LX  
incl. 1 rol thermisch papier, accu en voeding

0554 0620

testo Bluetooth-/infrarood-printer voor testo 330i  
incl. 1 rol thermisch papier, accu en voeding 0554 0621

Apps voor rookgasanalyse 

Handig toebehoren voor de Batibouwsets.

Met de testo rookgas app (voor testo 320 LX, testo 330-1/2 

LX) en de testo 330i app (voor testo 330i LX) verricht u al 

Rookgasmeting met app biedt u de volgende voordelen: 

•  Eenvoudigere bediening van de meetinstrumenten – ofwel geheel per app 

zoals bij de testo 330i LX of om een meting te starten, stoppen en  

documenteren (voor testo 320 LX, testo 330-1/2 LX)

• Metingen nog sneller uitgevoerd.

• Meetgegevens altijd bij de hand, waar ze net nodig zijn.

testo rookgas app*:  

alle parameters van de 

installatie onder  

controle - onafhankelijk 

van de meetplek.

*  Voor de testo 320 LX 
alleen verkrijgbaar in de 
Android-versie.

testo 330i app:

eenvoudig opstellen 

van rapporten en 

deze versturen per 

e-mail.

het werk aan verwarmingsinstallaties nu heel comfortabel 

met uw smartphone of tablet.

Nu gratis downloaden 

voor Android of iOS:Protocollen

Bedrijfsnaam

Bijlagen

Bestandsnaam

Commentaar

Toevoegen

Sluiten Versturen

XXX GmbH
XXX
Celsiusstraße 2
79822 Titisee
info@mustermann.de

27-08-2015_17-21-24-Max_Mustermann

MM
XXX

Rookgasmeting

Stookolie

KernstroomGrafiekLijst

RT

KernstroomGrafiek

Rookgas

Lijst

instrT
°C

CO
ppm

Trek
mbar

O2
%

Aardgas

€ 374,00
 i.p.v. € 405,00 

€ 250,00
 i.p.v. € 271,00

€ 200,00
i.p.v. € 216,00

€ 301,00
i.p.v. € 375,00

€ 301,00 
i.p.v. € 375,00
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Onmisbaar voor verwarmingsprofessionals: 
elektrische meettechniek.

Verwarmingsmeettechniek van Testo

Bestelnr. 0590 7601

testo 760-1 testo 760-2 testo 760-3

Bestelnr. 0590 7701

testo 770-1

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3

testo 770-2 testo 770-3

Bestelnr. 0590 7501

Bestelnr. 0590 7602

Bestelnr. 0590 7702

Bestelnr. 0590 7502

Bestelnr. 0590 7603

Bestelnr. 0590 7703

Bestelnr. 0590 7503

De digitale multimeter testo 760: controleert ionisatiestroom en vermijdt storingen aan de 
verwarming.

De stroomtang testo 770: grijpt kabels, hoe ze ook liggen. 

De voltmeter testo 750: met uniek rondom-display. 

Meting van ionisatiestroom met de 
testo 760.

Spanningsmeting aan een opslag voor 
verwarmingslast met de testo 770.

Spanningscontrole aan de aansluit-
stekker van een verwarmingsinstallatie 
met de testo 750.

•  Meet ionisatiestroom van de 
brandervlam

•  Automatische herkenning 
van de meetgrootheid aan 
de hand van ingestoken 
testleidingen

•  Groot, verlicht LCD-
display voor zeer goede 
afleesbaarheid

•  Uniek grijpmechanisme 
vergemakkelijkt het werk op 
enge meetpunten.

•  Multimeterfunctie: ionisa-
tiestroom van de brander-
vlam meten

•  Via Bluetooth bruikbaar met 
testo Smart Probes App en 
smartphone / tablet

•  Overzichtelijk, gepatenteerd 
360° display kan van alle 
kanten worden afgelezen

•  Ergonomische vorm van de 
greep

•  Controleert aardlek-
uitschakelingen

Vergelijking van modellen  
voltmeters

testo  
750-1

testo  
750-2

testo  
750-3

Gepatenteerd LED alzijdig display

Gecertificeerd volgens norm voor 
spanningzoekers DIN-EN 61243-
3:2010

Verlichting van meetpunten –

Eenpolige fasecontrole –

Aanvullend LC-display – –

Meetbereik spanning AC/DC 12 … 690 V

Meetbereik doorgangscontrole < 500 kΩ

Modellen vergeleken  
Digitale multimeter

testo 760-1 testo  
760-2

testo  
760-3

Verlicht display

Echte effectieve waardemeting 
TRMS

–

μA-stroommeetbereik

Laagdoorlaatfilter –

Meetbereik spanning AC/DC 0,1 mV … 600 V
0,1 mV  

… 1000 V

Meetbereik stroom AC/DC 1 mA … 10 A 0,1 µA … 10 A

Meetbereik temperatuur – -20 … +500 °C

Modellen vergeleken  
Stroomtangen

testo  
770-1

testo  
770-2

testo  
770-3

Echte effectieve waardemeting TRMS

Meting van de aanloopstroom 

μA-stroommeetbereik –

Bluetooth en testo Smart Probes App – –

Meetbereik spanning AC/DC 1 mV … 600 V

Meetbereik stroom AC/DC 0,1 … 400 A
0,1  

… 600 A

Vermogensmeting – –

–

€ 89,00

€ 129,00

€ 43,00 

€ 149,00

€ 169,00 

€ 67,00 

€ 199,00

€ 209,00 

€ 93,00
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Toebehoren

testo 755-1

testo 755-2

Bestelnr. 0590 7450

Bestelnr. 0590 7551

Bestelnr. 0590 7552

De stroom-voltmeter testo 755: meet spanning, stroom en weerstand.

De contactloze voltmeter testo 745: zo betrouwbaar is geen ander.

Spanningsmeting aan een verdichter 
met de testo 755.

Contactloze spanningscontrole aan 
een verdeeldoos bij een verwarmings-
installatie met de testo 745.

•  Meetresultaat zonder 
inschakelen en selecteren

•   Automatische herkenning van 
de meetgrootheid

•  Spanningsbereik tot 1000 V
•  Stroom- en spanningscontrole 

in één

•  Optisch en akoestisch signaal
•  2 gevoeligheden (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
• Verlichting van meetpunten 
•  Filter (LPF) voor hoogfrequente stoorsignalen
• Water- en stofdicht volgens IP 67

testo 745

Magneetophanger voor multimeter testo 760 Transporttas

Bestelnr. 0590 0001
Bestelnr. 
0590 0016

voor testo 760

Bestelnr. 
0590 0017

voor testo 755/770

Bestelnr. 
0590 0018

voor testo 750

Thermokoppel-adapter voor multimeter  
testo 760

Standaard meetleidingen (afgeschuinde 
stekker) – Ø punt: 2 mm

Bestelnr. 0590 0002 Bestelnr. 0590 0010

Standaard meetleidingen (afgeschuinde 
stekker) – Ø punt: 4 mm

Bestelnr. 0590 0011

Thermokoppel-adapter type K voor 
stroomtang testo 770

Bestelnr. 0590 0021

Set krokodilklemmen
voor gebruik met de meetleiding 0590 0011

Bestelnr. 0590 0009

Stroomtangadapter

Bestelnr. 0590 0003

Modellen vergeleken  
Stroom-voltmeter

testo  
755-1

testo  
755-2

Gecertificeerd volgens norm voor 
spanningzoekers DIN-EN 61243-
3:2010

Meetpuntverlichting

Vervangbare teststaven

Eenpolige fasecontrole –

Meting van het draaiveld –

Meetbereik spanning AC/DC 6 … 600 V 6 … 1000 V

Meetbereik stroom 0,1 … 200 A AC

€ 29,00 

€ 129,00

€ 159,00

€ 20,00
€ 25,00 € 25,00 € 25,00 

€ 25,00 € 19,00 

€ 19,00 € 25,00 

€ 19,00 € 100,00 
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TabelleGrafik

R134a Prel
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testo 557
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to
°C
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°C

TabelleGrafik

R134a Prel

8

Testo Smart Probes: de compacte 
allrounders voor verwarmingsinstallaties.

Met de Testo Smart Probes meet u temperatuur, druk of vocht eenvoudiger en productiever dan ooit. Want de handige 

meetinstrumenten kunnen via de testo Smart Probes App met uw smartphone / tablet worden bediend. 

De Testo Smart Probes dragen meetwaarden per Bluetooth over naar de 
testo Smart Probes App op uw smartphone / tablet. Hier kunt u de gegevens 
analyseren, documenteren en direct ter plaatse of als e-mail protocol verzenden.

Uw voordelen:
• Meer mobiliteit: meetwaarden altijd bij de hand, waar ze net nodig zijn.
•  Meer zekerheid: meetwaarden worden direct digitaal verder verwerkt.  

Geen administratieve rompslomp meer.
• Meer professionaliteit: keurig DIN A4 rapport met foto´s, logo en commentaar.

testo Smart Probes App als gratis download

Verwarmingsmeettechniek van Testo

testo 115i: 
Tang thermometer 
•  Meet o.a. toevoer-/

retourtemperatuur
• -40 … +150 °C

Bestelnr.  
0560 1115

testo 805i: 
Infrarood-thermometer
•  Documentatie met 

meetwaarden en meet-
vlekmarkering

• -30 … +250 °C

Bestelnr.  
0560 1805

testo 549i:  
Hogedruk meetinstru-
ment 
 •  Meet hoge en lage druk
• -1 … +60 bar

Bestelnr.  
0560 1549

testo 510i:  
Verschildrukmeter 
•  Meet gasstroom- en 

stagnatiedruk
•  -150 … +150 hPa

Bestelnr.  
0560 1510

testo 405i:  
Thermoanemometer 
•  Meet debiet, luchtsnel-

heid en temperatuur
•  -20 … +60 °C;  

0 … 30 m/s

Bestelnr.  
0560 1405

Bestelnr. 0560 1905

testo 905i:  
Thermometer
•  Meet betrouwbaar de 

luchttemperatuur
•  Grafische weergave 

van het verloop van de 
temperatuur

• -50 … +150 °C

Bestelnr. 0563 0004

testo Smart Probes  
verwarmingsset
testo 115i, testo 510i en testo 805i 
in de testo Smart Case. Voor het 
meten en controleren van alle 
temperaturen en drukken van de 
verwarmingsinstallatie.

Bestelnr. 0560 1605

testo 605i:  
Vochtmeter
•  Meting van luchtvochtig-

heid en -temperatuur in 
ruimtes en kanalen

•  -20 … +60 °C; 
0 … 100 %RV

Bestelnr. 0560 1410 

testo 410i:  
Vleugelrad-anemometer
•  Voor de meting van luchtsnel-

heid, debiet en temperatuur
•  -20 … +60 °C; 

0,4 … 30 m/s

€ 50,00 € 75,00 € 60,00€ 85,00 € 90,00

€ 65,00 € 210,00€ 75,00 € 75,00
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De slimme warmtebeeldcamera´s van Testo.

 •  Infraroodresolutie 320 x 240 pixels  
(met testo SuperResolution-technologie 
640 x 480 pixels)

 •  Geïntegreerde digitale camera en laser-
marker

 •  Draadloos meetwaarden versturen van 
stroomtang testo 770-3 en vochtmeter 
testo 605i

 •  Met testo Thermography App
•  Meetbereik: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C
•  testo 605i vochtmeter

 •  Infraroodresolutie 160 x 120 pixels  
(met testo SuperResolution-technologie 
320 x 240 pixels)

 •  Geïntegreerde digitale camera
 •  Met testo Thermography App
•  Meetbereik:  

-30 … +100 °C; 0 … +650 °C

 •  Infraroodresolutie 160 x 120 pixels  
(met testo SuperResolution-technologie 
320 x 240 pixels)

 •  Automatische herkenning van Hot- en 
Cold-Spots

•  Meetbereik:  
-20 … +280 °C

 •  Infraroodresolutie 240 x 180 pixels  
(met testo SuperResolution-technologie 
480 x 360 pixels)

•  Geïntegreerde digitale camera
 •  Draadloos meetwaarden versturen van 

stroomtang testo 770-3 en vochtmeter 
testo 605i

 •  Met testo Thermography App
•  Meetbereik: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C
•  testo 605i vochtmeter

testo 872: Slimme thermografie met 
maximale beeldkwaliteit.

testo 868: Slimme en mobiele 
thermografie.    

testo 871: Slimme thermografie voor 
professionele eisen.

testo 865: Aanzetten, richten, meer weten.

testo Thermography App voor 
testo 868 
Nu gratis downloaden voor 
Android of iOS:

Bestelnr. 0560 8724

Bestelnr. 0560 8681

Bestelnr. 0560 8715

Bestelnr. 0560 8650

testo Thermography App.
 

•  Snel compacte berichten opstellen,  

online opslaan en per e-mail versturen. 

•  Bevat handige functies voor de snelle analyse op locatie. 

•  Warmtebeelden live versturen naar smartphone / tablet.

SuperResolution Gratis opleiding Gratis vochtmeter (871 - 872) Wifi verbinding (868 - 871 - 872)

€ 2.699,00

€ 1.499

€ 1.999,00

€ 999,00
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Verwarmingsmeettechniek van Testo

Nooit meer voor verrassingen komen  
te staan: andere bestsellers van Testo.

Infrarood-thermometer testo 810
•  Oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur 

tegelijkertijd meten
• Weergave van het temperatuurverschil
•  Meetbereiken:  

-30 … +300 °C (IR); -10 … +50 °C (NTC)

Temperatuurmeter testo 925
•  Een insteekbare temperatuurvoeler en een 

radiografische temperatuurvoeler aansluitbaar
•  Groot aanbod aan externe voelers (exclusief)
• Meetbereik: -50 … +1000 °C

Temperatuurmeter testo 922
•  Temperatuurmeting en directe weergave van 

de verschiltemperatuur
•  Groot aanbod aan externe voelers (exclusief)
•  Meetbereik: -50 … +1000 °C

Bestelnr. 0560 0810

Bestelnr. 0560 9250

Infrarood-thermometer testo 830-T2
•  12:1-optiek en processor met zeer hoge 

resolutie voor nauwkeurige meetresultaten
• Emissiegraad instelbaar
•  Meetbereiken:    

-30 … +400 °C (IR);  
-50 … +500 °C (TE type K)

Bestelnr. 0560 8312

Vochtmeter testo 625
•  Meet luchttemperatuur en relatieve 

vochtigheid
•  Berekent dauwpunt en natteboltemperatuur
•  Meetbereiken:   

-10 … +60 °C (temperatuur NTC); 
0 … 100 %RV (vocht)

Waterdichte 
steekvoeler 
 •  Meetbereik: 

-60 … +400 °C

Tangvoeler 
 •  Meetbereik: 

-50 … +100 °C, 
(kortstondig tot 
+130 °C)

Snel reagerende 
oppervlaktevoeler 
 •  Meetbereik: 

-60 … +300 °C

Robuuste 
luchtvoeler 
 •  Meetbereik: 

-60 … +400 °C

Vochtmeter testo 606-2
•  Meten van de hout- en materiaalvochtigheid 

met steeknaalden 
•  Problemen vinden en voorkomen: 

berekening van dauwpunt en wetbulb 
(nattebol) 

•  Meetbereiken:  
-10 … +50 °C (temperatuur);  
0 … 100 %RV (vocht)

Voelers voor testo 922 en testo 925

Vochtmeters

Temperatuurmeters

Bestelnr. 0560 9221

Bestelnr. 0563 6251Bestelnr. 0560 6062

Bestelnr.  
0602 1293

Bestelnr.  
0602 4692

Bestelnr.  
0602 0393

Bestelnr.  
0602 1793

€ 70,00

€ 149,00

€ 88,00

€ 79,00

€ 199,00

€ 122,00

€ 54,00€ 59,00€ 111,00€ 38,00
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Verschildrukmeter testo 510
•  Meet gasstromingsdruk parallel aan de 

rookgasmeting
•  Magneten aan de achterkant van het instrument 

om met vrije handen te kunnen werken 
• Meetbereik: 0 … 100 hPa
•  Incl. silicone-aansluitslang en tasje voor aan de 

riem

Gaslekzoeker voor lekkages bij 
aardgasleidingen testo 316-1
•  Gaslek-lokalisering bij aardgasleidingen
•  Akoestisch en optisch alarm met twee 

standen bij grenswaardeoverschrijding
• Meetbereik: 0 tot 10.000 ppm CH₄

Mini-datalogger voor temperatuur 
testo 174 T set
•  Meetgegevensgeheugen voor 16 000 

temperatuurwaarden, ca. 500 dagen 
levensduur van de batterij

•  Set-voordeel: USB-interface voor de 
gegevensoverdracht naar de PC meteen 
erbij

• Meetbereik:  -30 … +70 °C

Drukmeter met lekhoeveelheid testo 324 basis-set
•  Meetbereiken: 600 … 1150 hPa (absolute druk); 0 … 10 l/h (lekkage); -40 … +600 °C 

(temperatuur TE type K)
• Stap-voor-stap-begeleiding door richtlijnconforme meetmenu´s
•  Automatische drukopbouw tot 300 mbar via geïntegreerde drukpomp; handmatige 

testpomp om hogere drukken te verkrijgen, bijv. voor de 1 bar test
•  Inclusief systeemkoffer met voeding, handmatige testpomp, adapter voor de 

meetaansluiting van gasketels en hogedruk-aansluitstukken met 3/4“ en 1 1/4“

Bestelnr. 0563 0510

Bestelnr. 0632 0316

Bestelnr. 0572 0561

Bestelnr. 0563 3240 70

Vleugelrad-anemometer testo 417 set
•  Vleugelrad-anemometer testo 417 met 

geïntegreerd 100 mm vleugelrad
•  Meettrechter voor schotelkleppen en 

meettrechter voor ventilatieroosters
•  Meetbereiken: 0 … +50 °C (temperatuur 

NTC); 0,3 … 20 m/S (stroming); 
• 0 … 99999 m³/h (debiet)
• LAF-trechter voor testovent 417

Gaslekzoeker voor snelle controlemetingen 
testo 316-2
•  Display met 18 balken en weergave van de 

maximale lekkage
•  Snelle reactietijd door geïntegreerde pomp
•  Meetbereiken:  

10 ppm … 4,0 vol. % (methaan); 
10 ppm … 1,9 vol. % (propaan); 
10 ppm … 4,0 vol. % (waterstof)

Mini-datalogger voor temperatuur en 
luchtvochtigheid testo 174 H set
•  Meetgegevensgeheugen voor 16 000 

temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden
•  Set-voordeel: USB-interface voor de 

gegevensoverdracht naar de PC meteen 
erbij

•  Meetbereiken:  
-20 … +70 °C (temperatuur); 
0 … 100 %RV (vocht)

Bestelnr. 0563 4172

Bestelnr. 0632 3162

Bestelnr. 0572 0566

Verschildrukmeters / Anemometers

Gaslekzoekers

Dataloggers

Druk- en lekvolumemeter

€ 129,00

€ 200,00

€ 109,00

€ 465,00

€ 299,00

€ 139,00

€ 1.420,00 i.p.v. € 1.536,00



Verwarmingsmeettechniek van Testo
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be
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