
Cihazınızı yenisi ile
değiştirmek istemez misiniz?

www.testo.com.tr

60 yaşına giriyoruz ve bunu baca gazı ölçümü için cazip yıl dönümü
setleri ile kutluyoruz:  
Bakım sözleşmesi olmaksızın 60 ay garanti ile! Üstelik yılda 2 kez ücretsiz 
kontrol imkanı!

60’a 60!
60. yıla özel yeni Testo setleri!
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Baca gazı ölçümü için yıl dönümüne özel 
setler!

Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

testo 320 LX:  
baca gazı analizörü
•  Gaz ve yağ sistemleri için
•  Bakım sözleşmesi olmaksızın O2 ve CO 

sensörlerinde 3 yıl garanti 
• Hızlı ve kolay menü yönlendirmesi
•  Yüksek çözünürlüklü grafik ekran
• Hızlı sensör sıfırlama

testo 330i LX:  
geleceğin baca gazı analizi
• Gaz, yağ ve katı yakıt sistemleri için
• Bakım sözleşmesi olmaksızın O2 ve CO   
   sensörlerinde 5 yıl garanti*
•  Çalışma ve dokümantasyon için mobil   

uygulama
•  30,000 ppm CO’ya kadar otomatik seyreltme
• Tamamen kapalı plastik gövde - özellikle   
   sağlam

testo 320 LX 60. yıl seti,  
yazıcılı 
•  testo 320 LX; O2 ve CO sensörlü, 

Bluetooth’lu
•  Temel baca gazı probu 

(uzunluk 180 mm, Ø 6 mm)
•  Uluslararası adaptör 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•   testo hızlı yazıcı
• Yedek termal kağıt
•  Cihaz, prob ve aksesuarlar için çanta

testo 320 LX 60. yıl seti, yazıcısız 
Set içeriği yukarıdaki gibidir, sadece yazıcı ve yedek termal kağıt içermez. 

testo 330i LX 60. yıla özel set 
•  testo 330i LX; O2 sensörlü, CO 

sensörlü ve Bluetooth’lu 
•  Uluslararası adaptör 
•  Temel baca gazı probu  

(uzunluk 180 mm, Ø 6 mm) 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10) 
•  testo 330i cihaz çantası 

testo 330i LX 60. yıla özel set  
H2-düzeltmeli CO sensörlü 
•  testo 330i LX; O2 sensörlü, H2-

düzeltmeli CO sensörlü ve 
Bluetooth’lu

•  Uluslararası adaptör
•  Modüler baca gazı probu  

(uzunluk 180 mm, Ø 8 mm) 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•  testoFix prob yuvası
•  testo 330i cihaz çantası

Ürün kodu 0563 6032 74  

Ürün kodu 0563 6032 75

Ürün kodu 0563 6035 70  

Ürün kodu 0563 6035 71

2017 yılında 60. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz: 8 adet 

baca gazı yıldönümü seti, özel testo 320 LX, testo 330-1 LX, 

testo 330-2 LX ve testo 330i LX modelleri. Bakım sözleşmesi 

olmaksızın 60 aya kadar bir garanti. Üstelik yılda 2 kez 

ücretsiz kontrol imkanı!

* Sensör ölçüm limitlerinin üzerinde ölçüm yapılması halinde, sensör garanti harici kalabilir. Detaylı bilgi için ürün kullanım kılavuzuna bakınız.
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testo 330-2 LX:  
profesyonel baca gazı analizi -  
daha gelişmiş
• Gaz, yağ ve katı yakıt sistemleri için
• Bakım sözleşmesi olmaksızın O2 ve CO   
   sensörlerinde 5 yıl garanti* 
•   6 yıla kadar servis ömrüne sahip uzun 

ömürlü sensörler 
•  Katı yakıt sistemlerinde güvenilir CO 

ölçümü için 30.000 ppm CO’ya kadar
   otomatik seyreltme
• Çalışma ve dokümantasyon için mobil   
   uygulama
•  Prob kaldırma olmadan entegre çekiş ve 

gaz sıfırlama

testo 330-1 LX:  
profesyonel baca gazı analizörü
• Gaz, yağ ve katı yakıt sistemleri için
•  Bakım sözleşmesi olmaksızın O2 ve CO 

sensörlerinde 5 yıl garanti*
• Entegre sensör izleme
• Yüksek çözünürlüklü renkli grafik ekran
• Çalışma ve dokümantasyon için mobil   
   uygulama
•  6 yıla kadar servis ömrüne sahip uzun ömürlü 

sensörler

testo 330-2 LX 60. yıla özel yazıcılı 
set 
•  testo 330-2 LX; O2 sensörlü, 

H2-düzeltmeli CO sensörlü ve 
Bluetooth’lu

•  Modüler baca gazı probu  
(uzunluk 180 mm, Ø 8 mm)

• Uluslararası adaptör
• Yedek partikül filtreleri (x 10)
• testo hızlı yazıcı
• Yedek termal kağıt
•  Cihaz, problar ve aksesuarlar için 

çanta

testo 330-2 LX 60. yıla özel set
Set içeriği yukarıdaki gibidir, sadece yazıcı ve yedek termal kağıt içermez.

testo 330-1 LX 60. yıla özel set
Set içeriği yukarıdaki gibidir, sadece yazıcı ve yedek termal kağıt içermez.

testo 330-1 LX 60. yıla özel yazıcılı 
set 
•  testo 330-1 LX; O2 ve CO sensörlü ve 

Bluetooth’lu
•  Temel baca gazı probu  

(uzunluk 180 mm, Ø 6 mm)
• Uluslararası adaptör
• Yedek partikül filtreleri (x 10)
•  testo hızlı yazıcı 
•  Yedek termal kağıt
• Cihaz, problar ve aksesuarlar için  
   çanta

Ürün kodu 0563 6034 70

Ürün kodu 0563 6034 71

Ürün kodu 0563 6033 70

Ürün kodu 0563 6033 71

* Sensör ölçüm limitlerinin üzerinde ölçüm yapılması halinde, sensör garanti harici kalabilir. Detaylı bilgi için ürün kullanım kılavuzuna bakınız.
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testo 320 LX testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Yakıtlar Yağ, gaz Yağ, gaz, katı yakıtlar Yağ, gaz, katı yakıtlar Yağ, gaz, katı yakıtlar
En önemli ölçüm parametreleri O2, CO O2, CO, 

NO (yenilenebilir)
O2, CO H2-düzeltmeli,  

NO (yenilenebilir)
O2, CO ya da CO H2-

düzeltmeli,  
NO (yenilenebilir)

Ölçüm aralıkları CO: 0 ... 4,000 ppm CO: 0 ... 4,000 ppm CO H2-düzeltmeli: 
0 ... 30,000 ppm

(temiz hava seyreltmesi)

CO H2-düzeltmeli: 
0 ... 30,000 ppm

CO: 0 ... 15,000 ppm
(temiz hava seyreltmesi)

CO ölçümü (H2-düzeltmeli) – –

6 yıla kadar uzun ömürlü CO sensörü –

Baca gazı kaybı ölçümü

Çekiş ölçümü Baca gazı ölçümünden 
ayrı

Baca gazı ölçümüne 
paralel

Baca gazı ölçümüne paralel Baca gazı ölçümüne 
paralel

Fark/gaz akış basıncı ölçümü

Hata ve sensör tespiti

Prob çıkarma gerekmeden ölçüm
hücreleri ve sensörlerin sıfırlanması

– –

Katı yakıt sistemlerinde 15 dk.
ortalama değer hesaplama ile CO
ölçümü

– –

Garanti (O2/CO sensörleri) 3 yıl 5 yıl*** 5 yıl *** 5 yıl***
Garanti (cihaz, prob) 2 yıl 4 yıl 4 yıl 4 yıl
Ekran Yüksek çözünürlüklü 

renkli grafik ekran
Yüksek çözünürlüklü 

renkli grafik ekran
Yüksek çözünürlüklü renkli 

grafik ekran
Akıllı telefon/tablet

Hafıza 500 okuma 500,000 ölçüm protokolü 500,000 ölçüm protokolü 500,000 ölçüm protokolü
Yazılım/mobil uygulama testo EasyHeat /  

testo baca gazı App **
testo EasyHeat /  

testo baca gazı App
testo EasyHeat /  

testo baca gazı App
testo 330i App

Baca gazı analizörlerinin karşılaştırılması*

Yıl dönümü setleri için pratik aksesuarlar

* Yıl dönümü setlerinin cihaz konfigürasyonunu sayfa 2 - 3’tedir.
** Yalnızca testo 320 LX’in Android sürümünde bulunur.
*** Sensör ölçüm limitlerinin üzerinde ölçüm yapılması halinde, sensör garanti harici kalabilir. Detaylı bilgi için ürün kullanım kılavuzuna bakınız.

Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

Aksesuarlar Ürün kodu

Harici yanma havası sıcaklık probu, 190 mm - kablo ile, koni ve manyetik tutucu 0600 9787

Akış ve bağlantı basınç ölçümü için basınç bağlantısı seti 0554 1203

Yağ yakıtlı sistemler için islilik test cihazı
İslilik test cihazı için koni

0554 0307

0554 9010

Baca gazı probu (uzunluk 300 mm, Ø 8 mm); geniş baca gazı boru çapları için 0600 9761 

Esnek baca gazı probu (uzunluk 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180°C); ulaşılması zor 
okasyonlarda ölçüm yapmak için koni dahil   0600 9770

App ile
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Baca gazı analizi için mobil uygulamaların 
karşılaştırılması.

Yıl dönümüne özel setler için pratik aksesuarlar

Testo baca gazı (testo 320 LX, testo 330-1 /2 LX için) ve 

testo 330i mobil uygulaması (testo 330i LX için); artık akıllı 

Mobil uygulama tabanlı baca gazı ölçümüyle elde ettiğiniz avantajlar: 

•  Daha kolay analizör işlemi - testo 330i LX’de olduğu gibi tamamen App 

tarafından bir ölçümü başlatma, durdurma ve günlüğe kaydetme (testo 320 

LX, testo 330-1/2 LX için)

• Ölçümler daha da hızlı tamamlanır.

• Ölçüm verileri her ihtiyaç duyulduğunda elinizin altında.

testo baca gazı 

mobil uygulaması*:  

tüm sistem parame-

trelerini bir bakışta 

- ölçüm yerine 

bakılmaksızın.

*  testo 320 LX için 
yalnızca Android 
sürümünde bulunur.

testo 330i mobil 

uygulama:  

raporların kolayca 

oluşturulması ve 

e-postayla gönder-

ilmesi.

telefonunuz veya tabletinizle ısıtma sistemleri üzerindeki 

tüm görevleri gerçekten kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz 

anlamına gelir.

IOS veya Android için 

ücretsiz indirin:

Aksesuarlar Ürün kodu

Ortam CO probu 0632 3331

Isıtma sistemi kontrolleri için hassas basınç probu ve 4 pascal ölçüm 0638 0330

testo 320 LX ve testo 330-1/2 LX için yüksek hızlı testo infrared yazıcı,
1 rulo termal kağıt ve 4 pil dahil

0554 0549

testo 320 LX ve testo 330-1/2 LX için testo Bluetooth/infrared yazıcı,
1 rulo termal kağıt, şarj edilebilir pil ve adaptör

0554 0620

testo 330i için Bluetooth/infrared yazıcı,
1 rulo termal kağıt, şarj edilebilir pil ve adaptör 0554 0621

Flue gas measurement
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Isıtma profesyonelleri için vazgeçilmez: 
Elektrik ölçüm teknolojisi.

Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

Ürün kodu 0590 7601

testo 760-1 testo 760-2 testo 760-3

Ürün kodu 0590 7701

testo 770-1

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3

testo 770-2 testo 770-3

Ürün kodu 0590 7501

Ürün kodu 0590 7602

Ürün kodu 0590 7702

Ürün kodu 0590 7502

Ürün kodu 0590 7603

Ürün kodu 0590 7703

Ürün kodu 0590 7503

testo 760 dijital multimetre: İyonizasyon akışını kontrol eder, ısıtma sistemlerinde arızaları önler.

testo 770 pens ampermetre: Kabloları dokunmadan kavrayın. 

testo 750 gerilim test cihazı: Her yerden rahatlıkla okunabilir.

testo 760 ile iyonizasyon akımı ölçümü

testo 770 ile brulörde gerilim ölçümü

testo 750 ile bir ısıtma sisteminde 
gerilim testi

•  İyonizasyon akımı ölçümü
•  Test hatlarını kolayca 

ekleme. Multimetre ölçüm 
parametresini otomatik tanır.

•  Geniş, aydınlatmalı LCD 
ekran

•  Benzersiz kavrama 
mekanizması sıkışık ölçüm 
noktalarında çalışmayı 
kolaylaştırır.

•  Multimetre fonksiyonu:  
Brulörde iyonizasyon 
ölçümü

• testo Akıllı Problar Uyg.  
   ve akıllı telefon/tablet  
   ile Bluetooth üzerinden  
   kullanılabilir.

•  Net, patentli 360° çok
   yönlü ekran her yerden
   okunabilir
• Ergonomik şekil
•  Devre kesici testi

Gerilim test cihazı model 
karşılaştırması

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Patentli çok yönlü LED ekran

DIN EN 61243-3:2010 gerilim test 
cihazı normuna göre sertifikalı

Ölçüm noktası aydınlatması –

Tek kutuplu gerilim testi –

Ek LC ekran – –

AC/DC gerilim ölçüm aralığı 12 ... 690 V

Süreklilik testi ölçüm aralığı < 500 kΩ

Dijital multimetre model 
karşılaştırması

testo 760-1 testo 
760-2

testo 
760-3

Aydınlatmalı ekran

Sinyalin dalga şeklinden 
bağımsız gerçek ölçüm - TRMS

–

μA akım ölçüm aralığı

Alçak-geçirgen filtre –

AC/DC gerilim ölçüm aralığı 0.1 mV ... 600 V
0.1 mV ... 
1,000 V

AC/DC akım ölçüm aralığı 1 mA ... 10 A 0.1 µA ... 10 A

Sıcaklık ölçüm aralığı – -20 ... +500°C

Pens ampermetre model 
karşılaştırması

testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Sinyalin dalga şeklinden bağımsız
gerçek ölçüm - TRMS

Ani akım ölçümü

μA akım ölçüm aralığı –

Bluetooth ve testo Akıllı Problar App – –

AC/DC gerilim ölçüm aralığı 1 mV ... 600 V

AC/DC akım ölçüm aralığı 0.1 ... 400 A
0.1 ... 
600 A

Performans ölçümü – –

–
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Aksesuarlar

testo 755-1

testo 755-2

Ürün kodu 0590 7450

Ürün kodu 0590 7551

Ürün kodu 0590 7552

testo 755 akım/gerilim test cihazı: Gerilimi, akımı ve dirençleri ölçer.

testo 745 temassız kontrol kalemi: Güvenilir ölçüm cihazı.

testo 755 ile bir kompresörde gerilim
ölçümü

testo 745 ile bir tevzi kutusu üzerinde
temassız gerilim kontrolü

•  Elektrik devresini kapatmadan 
ya da ayırmadan ölçüm 
alabilme

•   Otomatik ölçüm parametresi 
tespiti

•  1,000 V’a kadar gerilim aralığı
•  Akım ve gerilim testi tek 

cihazda.

•  Görsel ve sesli sinyal
•  2 hassasiyet (12 ... 50/50 ... 1000 V)
• Ölçüm noktası aydınlatması 
•  Yüksek-frekanslı parazit filtresi (LPF)
• IP 67’ye göre su ve toz geçirmez

testo 745

testo 760 multimetre için manyetik kanca sistemi Taşıma çantası

Ürün kodu 0590 0001
Ürün kodu  
0590 0016

testo 760 için

Ürün kodu  
0590 0017

testo 755/770 için

Ürün kodu  
0590 0018

testo 750 için

testo 760 multimetre için termokupıl adaptör 2 mm standart ölçüm kablosu
(Eğimli fiş)

Ürün kodu 0590 0002 Ürün kodu 0590 0010

4 mm standart ölçüm kablosu
(Eğimli fiş)

Ürün kodu 0590 0011

testo 770 için K tipi termokupıl adaptör

Ürün kodu 0590 0021

Bağlantı maşası seti 
0590 0011 ölçüm kablosu ile kullanmak için

Ürün kodu 0590 0009

Pens ampermetre adaptörü

Ürün kodu 0590 0003

Akım/gerilim test cihazı model 
karşılaştırması

testo  
755-1

testo  
755-2

DIN EN 61243-3:2010 gerilim t est 
cihazı normuna göre sertifikalı

Ölçüm noktası aydınlatması

Değiştirilebilir ölçüm uçları

Tek kutuplu gerilim testi –

Döner alan ölçümü –

AC/DC gerilim ölçüm aralığı 6 ... 600 V 6 ... 1,000 V

Akım ölçüm aralığı 0.1... 200 A AC
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Testo Akıllı Problar: Isıtma sistemleri için 
kompakt ve çok yönlü cihazlar.

Testo Akıllı Problar ile sıcaklık, basınç ya da nemi her zamankinden daha kolay ve daha verimli şekilde ölçebilirsiniz; çünkü 

kullanışlı ölçüm cihazları, testo Akıllı Problar mobil uygulaması aracılığıyla akıllı telefon/tablet tarafından çalıştırılabilir.

Testo Akıllı Problar, okumaları Bluetooth ile akıllı telefonunuz/tabletinizdeki testo 
Akıllı Prob mobil uygulamasına iletir. Ardından, veriyi analiz etmek, belgelemek ve 
bunları doğrudan sahada e-posta raporu olarak göndermek için kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız:
• Daha fazla mobilite: okumalar ihtiyaç anında elinizin altındadır.
•  Daha fazla güvenilirlik: ölçüm sonuçlarının doğrudan dijital olarak işlenmesi.  

Kağıt karmaşasına son.
• Daha fazla profesyonellik: fotoğraflar, logo ve yorumlar içeren net DIN A4 raporu.

testo Akıllı Problar mobil uygulamasını ücretsiz indirin.

Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

testo 115i:  
Kıskaçlı termometre 
•  Gidiş/dönüş sıcaklığı 

ölçümü içerir
• -40 ... +150°C

Ürün kodu 
0560 1115

testo 805i:  
İnfrared termometre 
•  Okumalar ve ölçüm 

noktalı işaretleme ile 
dokümantasyon

• -30 ... +250°C

Ürün kodu  
0560 1805 

testo 549i:  
Yüksek basınç ölçüm 
cihazı 
 •  Yüksek ve düşük basınç 

ölçümü
• -1 ... +60 bar

Ürün kodu 
0560 1549

testo 510i:  
Fark basınç ölçüm 
cihazı 
•  Gaz akış ve statik 

basınç ölçümü
•  -150 ... +150 hPa

Ürün kodu  
0560 1510

testo 405i:  
Termal anemometre 
•  Hacimsel debi, hava 

hızı ve sıcaklık ölçümü
•  -20 ... +60°C;  

0 ... 30 m/sn

Ürün kodu  
0560 1405

Ürün kodu 
0560 1905

testo 905i:  
Termometre
•  Güvenilir hava sıcaklığı 

ölçümü
•  Sıcaklık için grafik
   ilerleme ekranı
• -50 ... +150°C

Ürün kodu  
0563 0004

Testo Akıllı Problar  
Isıtma seti 
testo 115i, testo 510i ve testo 805i, 
çanta içerisinde. Isıtma sistemindeki 
tüm sıcaklık ve basınçların ölçülmesi 
ve kontrolü için.

Ürün kodu  
0560 1605

testo 605i:  
Nem ölçüm cihazı 
• Oda ve kanallarda hava  
  nemi ve sıcaklığı   
  ölçümü
•  -20 ... +60°C;  

0 ... 100% RH

Ürün kodu  
0560 1410 

testo 410i:  
Pervane anemometre 
•  Hava hızı, hacimsel debi ve 

sıcaklık ölçümü
•  -20 ... +60°C;  

0.4 ... 30 m/sn
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Her ısıtma işi için ilk tercih:  
Akıllı Testo termal kameralar.

 •   İnfrared çözünürlük 320 x 240 pixels  
(testo SuperResolution teknolojisi ile 
640 × 480 piksel)

 • Entegre dijital kamera ve lazer işaretleyici
 •  testo 770-3 pens ampermetre ve testo 

605i nem ölçüm cihazı ile kablosuz ölçüm 
verisi aktarımı

 •   testo Termografi App ile
•  Ölçüm aralığı: -30 ... +100°C;  

0 ... +650°C

 •  İnfrared çözünürlük 160 x 120 pixels  
(testo SuperResolution teknolojisi ile 
320 × 240 piksel)

 •  Entegre dijital kamera
 •  testo Termografi App ile
•  Ölçüm aralığı: -30 ... +100°C;  

0 ... +650°C

 •  İnfrared çözünürlük 160 x 120 pixels  
(testo SuperResolution teknolojisi ile 
320 × 240 piksel)

 •  Otomatik sıcak-soğuk nokta belirleme
• Ölçüm aralığı: -20 ... +280°C

 •  İnfrared çözünürlük 240 x 180 pixels  
(testo SuperResolution teknolojisi ile 
480 × 360 piksel)

•  Entegre dijital kamera
 •  testo 770-3 pens ampermetre ve testo 

605i nem ölçüm cihazı ile kablosuz ölçüm 
verisi aktarımı

 •   testo Termografi App ile
•  Ölçüm aralığı: -30 ... +100°C;  

0 ... +650°C

testo 872: Yüksek çözünürlüklü, akıllı 
termografi  

testo 868: Akıllı cihazlar ile uyumlu 
termal görüntüleme     

testo 871: Profesyonel gereksinimler 
için akıllı termografi

testo 865: Aç, işaretle, daha fazlasını 
öğren

testo Termografi mobil uygulama  
testo 868 için  
IOS veya Android için ücretsiz
indirin:

Ürün kodu 0560 8721

Ürün kodu 0560 8681

Ürün kodu 0560 8712

Ürün kodu 0560 8650

testo Termografi mobil uygulaması
 

•  Hızlı ve kompakt raporlar oluşturun, bunları çevrimiçi kaydedin

   Dilerseniz e-posta ile gönderin. 

•  Hızlı, yerinde analiz için faydalı fonksiyonlar içerir. 

•  Termal görüntüleri akıllı telefon/tablete iletin.
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Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

Testo’nun çok satan ürünleri

 testo 810 infrared termometre
•  Yüzey sıcaklığı ve hava sıcaklığının eş zamanlı 

ölçülmesi
• Sıcaklık farkı göstergesi
•  Ölçüm aralıkları:  

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

testo 925 sıcaklık ölçüm cihazı
•  Takılabilir bir sıcaklık probu ve bir radyo 

sıcaklık probu bağlanabilir.
•  Geniş, hızlı sıcaklık prob seçeneği
• Ölçüm aralığı: -50 ... +1,000°C

testo 922 sıcaklık ölçüm cihazı 
• Sıcaklık ölçümü ve fark sıcaklığın doğrudan     
   gösterimi
•  Geniş prob seçenekleri 
•  Ölçüm aralığı: -50 ... +1,000°C

Ürün kodu 0560 0810

Ürün kodu 0560 9250

testo 830-T2 infrared termometre
•  Doğru ölçüm sonuçları için 12:1 optik ve 

yüksek çözünürlüklü işlemci
• Ayarlanabilir emissivite
• Ölçüm aralıkları:    
-30 ... +400°C (IR);  
-50 ... +500°C (TC K tipi)

Ürün kodu 0560 8312

testo 625 nem ölçüm cihazı
• Hava sıcaklığı ve bağıl nemi ölçer.
•  Çiğleşme noktası ve yaş küre sıcaklığını 

hesaplar.
•  Ölçüm aralıkları: 

-10 ... +60°C (sıcaklık NTC);  
0 ... 100% RH (nem)

Su geçirmez 
batırma tipi 
termometre 
 •  Ölçüm aralığı:  

-60 ... +400°C

Kıskaçlı prob 
 •  Ölçüm aralığı :
-50 ... +100°C 
(Kısaca + 130 °C’ye 
kadar)

Hızlı tepki veren 
yüzey probu 
 • Ölçüm aralığı:  
-60 ... +300°C

Sağlam hava 
probu 
 •  Ölçüm aralığı:  

-60 ... +400°C

testo 606-2 nem ölçüm cihazı 
•  Penetrasyon iğnelerini kullanarak ahşap ve 

malzeme nemi ölçümü 
•  Sorunları bulma ve önleme: çiğleşme noktası ve 

yaş kürenin hesaplanması 
•  Ölçüm aralıkları:  

-10 ... +50°C (sıcaklık); 
0 ... 100% RH (nem)

testo 922 ve testo 925 için problar

Nem ölçüm cihazları

Sıcaklık ölçüm cihazları

Ürün kodu 0560 9221

Ürün kodu 0563 6251Ürün kodu 0560 6062

Ürün kodu  
0602 1293

Ürün kodu 
0602 4692

Ürün kodu  
0602 0393

Ürün kodu 
0602 1793
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testo 510 - fark basınç ölçüm cihazı
• Baca gazı ölçümüne paralel olarak gaz akış    
   basıncını ölçer
•  Serbest çalışmak için arkasında mıknatıslar 
• Ölçüm aralığı: 0 ... 100 hPa
•  Silikon bağlantı hortumu ve kemer çantası 

dahil

testo 316-1 - doğal gaz borularında 
sızıntılar için gaz kaçak dedektörü
•  Doğal gaz borularında gaz kaçak tespiti
•  Sınır değer ihlalleri için akustik ve iki kademeli 

görsel alarm
• Ölçüm aralığı: 0 ... 10,000 ppm CH₄

testo 174 T set - sıcaklık için mini 
datalogger
•  16.000 sıcaklık okuması için ölçüm verileri 

belleği, yaklaşık. 500 günlük pil ömrü
•  Setin avantajı: PC’ye veri aktarımı için USB 

arayüzü ile birlikte gelir
• Ölçüm aralığı:  -30 ... +70°C

testo 324 temel set - basınç ve sızdırmazlık ölçüm cihazı
•  Ölçüm aralıkları: 600 ... 1,150 hPa (mutlak basınç); 0 ... 10 l/sa (sızdırmazlık);  

-40 ... +600°C (sıcaklık TC K tipi)
• Mevzuata uygun ölçüm menüleriyle adım adım yönlendirme
•  Entegre bir basınç pompası sayesinde 300 mbar’a kadar otomatik basınç artışı; daha 

yüksek basınçlar üretmek için manuel test pompası, örn. 1 barlık test için
•  Besleme üniteli sistem kutusu, manuel test pompası, gaz kazan test portları ve ¾ “ve 1¼” 

yüksek basınçlı kademe durdurucuları için adaptör dahil

Ürün kodu 0563 0510

Ürün kodu 0632 0316

Ürün kodu 0572 0561

Ürün kodu 0563 3240 70

testo 417 set - pervane 
anemometre 
•  testo 417 pervane anemometre, 

entegre 100 mm pervane ile
•  Plaka çıkışları için ölçüm hunisi ve 

havalandırma ızgaraları için ölçüm 
hunisi

•  Ölçüm aralıkları: 0 ... +50°C (sıcaklık 
NTC); 0.3 ... 20 m/sn (akış);

• 0 ... 99,999 m³/sa (hacimsel debi)

testo 316-2 - hızlı kontrol ölçümleri için 
gaz kaçak dedektörü
•  18 parçalı bar ekran ve maksimum kaçak 

göstergesi
•  Entegre pompa sayesinde hızlı tepki süresi
• Ölçüm aralıkları:  
10 ppm ... 4.0 hacim % (metan);  
10 ppm ... 1.9 hacim % (propan);  
10 ppm ... 4.0 hacim % (hidrojen)

testo 174 H set - sıcaklık ve nem için 
mini datalogger
•  16.000 sıcaklık ve nem okuması için 

ölçüm verileri belleği
•  Setin avantajı: PC’ye veri aktarımı için 

USB arayüzü ile birlikte gelir
•  Ölçüm aralıkları:  

-20 ... +70°C (sıcaklık);  
0 ... 100% RH (nem)

Ürün kodu 0563 4171

Ürün kodu 0632 3162

Ürün kodu 0572 0566

Fark basınç ölçüm cihazları/anemometreler

Gaz kaçak dedektörleri

Dataloggerlar

Basınç ve sızdırmazlık ölçüm cihazı



Sipariş bilgileri

Testo’dan ısıtma ölçüm teknolojisi

testo 320 LX 60. yıl seti, yazıcılı 
•  testo 320 LX, O2 ve CO sensörlü ve Bluetooth’lu
•  Temel baca gazı probu (uzunluk 180 mm, Ø 6 mm)
• Uluslararası adaptör 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•   testo hızlı yazıcı 
•  Yedek termal kağıt
•  Cihaz, prob ve aksesuarlar için çanta

testo 330-2 LX 60. yıl seti, yazıcılı 
•  testo 330-2 LX; O2 sensörlü, H2-düzeltmeli CO sensörlü ve 

Bluetooth’lu
• Modüler baca gazı probu (uzunluk 180 mm, Ø 8 mm)
• Uluslararası adaptör
• Yedek partikül filtreleri (x 10)
• testo hızlı yazıcı 
• Yedek termal kağıt
•  Cihaz, prob ve aksesuarlar için çanta

testo 330-1 LX 60. yıl seti, yazıcılı 
•  testo 330-1 LX; O2 ve CO sensörlü ve Bluetooth’lu
•  Temel baca gazı probu (uzunluk 180 mm, Ø 6 mm)
•  Uluslararası adaptör
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•  testo hızlı yazıcı 
•  Yedek termal kağıt
•  Cihaz, prob ve aksesuarlar için çanta

testo 330i LX 60. yıl seti; H2-
düzeltmeli CO sensörlü 
•  testo 330i LX; O2 sensörlü, 

H2-düzeltmeli CO sensörlü ve 
Bluetooth’lu

•  Uluslararası adaptör
•  Modüler baca gazı probu  

(uzunluk 180 mm, Ø 8 mm) 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•  testoFix prob yuvası
•  testo 330i cihaz çantası

testo 320 LX 60. yıl 
seti, yazıcısız
Bileşenler solda 
belirtildiği gibidir; ancak 
yazıcı ve yedek termal 
kağıt hariç.

testo 330-2 LX 60. yıl 
seti, yazıcısız
Bileşenler solda 
belirtildiği gibidir; ancak 
yazıcı ve yedek termal 
kağıt hariç.

testo 330-1 LX 60. yıl 
seti, yazıcısız
Bileşenler solda 
belirtildiği gibidir; ancak 
yazıcı ve yedek termal 
kağıt hariç.

testo 330i LX 60. yıl seti 
•  testo330i LX; O2 sensörlü, CO 

sensörlü ve Bluetooth’lu
•  Uluslararası adaptör 
•  Temel baca gazı probu  

(uzunluk 180 mm, Ø 6 mm) 
•  Yedek partikül filtreleri (x 10)
•  testo 330i cihaz çantası 

Ürün kodu 0563 6032 75

Ürün kodu  0563 6034 71

Ürün kodu  0563 6033 71

Ürün kodu  0563 6035 71   

Ürün kodu 0563 6032 74

Ürün kodu  0563 6034 70

Ürün kodu  0563 6033 70

Ürün kodu 0563 6035 70

www.testo.com.tr
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