
Mérési megoldások 
épületgépészek számára

Válassza a mérési feladatra legmegfelelőbb műszert!



Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

testo 440 - Klímatechnikai mérőrendszer

testo 440 klímatechnikai mérőműszer: sokoldalúság kompakt formában

Üdvözöljük a klíma- és szellőzéstechnikai mérések új korszakában! A testo 440 egy olyan új műszer, mely a kompakt  kézi műszerek előnyét
megtartva intuitív mérési menüvel készült és klíma szondák széles választékával kombinálható. Tartsa ellenőrzése alatt valamennyi mérési
feladatát a klíma- és a szellőzéstechnikai berendezéseken! Mutatjuk hogyan!
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A legfontosabb klíma- és szellőzéstechnikai alkalmazások mérési menüit elmentettük a testo 440 mérőműszerben. 
Ezek a menük biztosítják, hogy mérési feladatait gyorsabban, hatékonyabban és biztonságosabban tudja elvégezni.

Intuitív vezetett mérési menük

Térfogatáram

Mérőtölcsér mérés

Prandtl csöves mérés

K-faktor, térfogatáram

Fűtési-/hűtési terhelés

Penész előrejelzés

Turbulencia fok mérése

Hosszú idejű mérések

Válasszon alkalmazást

Vezeték nélküli csatlakozás:
Bluetooth®-os szondák gondoskodnak a komfortosabb mérésről 
és a műszerbőröndben eluralkodó kábel-káosz megszüntetéséről.

Helytakarékosság:

Áttekinthetőség: 
Minden fontos dolog egyetlen kéziműszerben egyesült: 3 mérési 
paraméter egyidejű megjelenítése, konfiguráció és az eredmény 
megjelenítése egyetlen szempillantás alatt. 

Megbízhatóság és biztonság:
Belső adattárolójában akár 7500 mérési jegyzőkönyv menthető
el, melyhez az adatátvitelt az USB csatlakozó biztosítja.
Az összes tárolt adat megtekintése, elemzése és kiértékelése 
.csv-ben történik, és külön szoftver telepítése nélkül lehetséges.
A mérési értékek opcionálisan kinyomtathatók. 

Intelligens kalibrálási koncepció: 
A szondák a műszertől függetlenül kalibrálhatók.

Kompatibilitás:
testo Smart Probes okosérzékelő csatlakoztatás Bluetooth-on
keresztül.
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Az univerzálisan használható markolat az összes szondafejjel
csatlakoztatható - így többféle felhasználási módra van lehető-
ség kevesebb eszközzel.



testo 440 - Klímatechnikai mérőrendszer

Nagypontosságú szondafej 
páratartalom méréshez

CO2 szondafej hőmérséklet- és 
páratartalom érzékelővel

CO szondafej 

Hődrótos szondafej 
hőmérséklet- és 
páratartalom érzékelővel

16 mm-es szárnykerekes 
szondafej hőmérséklet 
érzékelővel

Nagypontosságú 100 mm-es 
szárnykerekes szondafej 
hőmérséklet érzékelővel

100 mm-es szárnykerekes 
szondafej hőmérséklet 
érzékelővel

Szondafej páratartalom méréshez

testo 440 szondafejek áramlásméréshez, hőmérséklet-
és páratartalom érzékelővel 

Szondafejek páratartalom, CO, CO2 és hőmérséklet méréshez

testo 440 szondamarkolat (Bluetooth-os vagy 
kábeles kivitelben)

testo 440 szondamarkolat és adapter a 
testo 440 áramlásmérő szondákhoz

testo 440 szondamarkolat, adapter és teleszkóp a
testo 440 áramlásmérő szondákhoz

A testo 440 szonda rendszere

Határtalanul sokoldalú: az univerzálisan használható markolat az összes klímatechnikai szondafejhez csatlakoztatható. Mindez amellett, hogy
súly- és helytakarékos, valamennyi alkalmazási területen precíz mérés végzését teszi lehetővé. A testo 440 mérőműszerrel az összes klíma-
és szellőzéstechnikai mérést kézben tarthatja – ráadásul, rendszerben.

Mitől válik könnyebbé a mérés?

Minden testo 440 áramlásmérő
érzékelő - mellyel csatornában
mérünk - skálázott, kihúzható te-
leszkóppal készül (opcionálisan
1 m-ről 2 m-re hosszabbítható).
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A 100 mm-es szárnykerekes
szonda kényelmesen csatlakoz-
tatható a 90°-os adapterrel és a
teleszkóppal. Ez leegyszerűsíti a
méréseket a nehezen hozzáfér-
hető anemosztátokon.

Olyan környezetben mér, ahol
nincs Bluetooth kapcsolat? Nem
probléma: a szondafejet egysze-
rűen csak csatlakoztassa át a
Bluetooth-osról a kábeles mar-
kolatra – és máris kezdheti a
mérést.

A testo 440 dP modellel - mely
beépített differenciálnyomás ér-
zékelővel rendelkezik - biztosít-
hatja, hogy a klímatechnikai
berendezések szűrői rendelte-
tésszerűen működjenek, vala-
mint, hogy ne kerüljön a
környezetből szennyeződés a
beltéri levegőbe.



Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

testo 440 műszercsalád
Szettek rendelési adatai

testo 440 delta P
Bluetooth-os légsebesség szett 1

Szettek csatornában, kimeneteken és szűrőkön végzett mérésekhez

testo 440 delta P
Bluetooth-os  légsebesség szett 2

testo 440
Bluetooth-os légsebesség szett 1

testo 440
Bluetooth-os légsebesség szett 2

Szettek csatornában és kimeneteken végzett mérésekhez

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer belső adattárolóval és
adatátviteli funkcióval

• 100 mm-es Bluetooth-os szárnykerekes szonda, hőmérsék-
letérzékelővel

• 16 mm-es teleszkópos (0,85 m) szárnykerekes szonda, kábe-
les (1,8 m)

• Mérési menü többek között térfogatáram meghatározáshoz
• Táska a testo 440 és több érzékelő számára

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer belső adattárolóval és
adatátviteli funkcióval

• 100 mm-es szárnykerekes Bluetooth-os szonda, hőmérséklet-
érzékelővel

• Hődrótos szonda teleszkóppal (0,85 m), hőmérséklet érzékelő-
vel, kábeles (1,8 m)

• Mérési menü többek között térfogatáram meghatározáshoz
• Táska a testo 440 és több érzékelő számára

429.990,- +ÁFA

Rendelési szám:
0563 4409

Rendelési szám:
0563 4410 462.990,- +ÁFA

Rendelési szám:
0563 4406 280.990,- +ÁFA

Rendelési szám:
0563 4407 297.490,- +ÁFA
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• testo 440 dP klímatechnikai mérőműszer beépített differenciál-
nyomás érzékelővel, belső adattárolóval és adattovábbítási
funkcióval

• Univerzálisan használható Bluetooth-os szonda markolat
• Hődrótos szondafej hőmérsékletérzékelővel
• 100 mm-es szárnykerekes szondafej hőmérsékletérzékelővel
• Teleszkóp (1 m) és mindkét érzékelőhöz illő 90°-os adapter
• Táska a testo 440 dP és több érzékelő számára

• testo 440 dP klímatechnikai mérőműszer beépített differenciál-
nyomás érzékelővel, belső adattárolóval és adattovábbítási
funkcióval

• Univerzálisan használható Bluetooth-os szonda markolat
• 16 mm-es szárnykerekes szondafej
• Páratartalom szondafej hőmérsékletérzékelővel
• 100 mm-es szárnykerekes szondafej hőmérsékletérzékelővel
• Teleszkóp (1 m) és mindkét érzékelőhöz illő 90°-os adapter
• Táska a testo 440 dP és több érzékelő számára



Rendelési szám:
0563 4400

148.490,- +ÁFA

Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

testo 440
Hődrótos szett

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer
belső adattárolóval és adatátviteli funk-
cióval

• Hődrótos szonda teleszkóppal (0,85 m),
hőmérséklet érzékelővel, kábeles (1,8 m)

• Mérési menü többek között a térfogatá-
ram meghatározásához valamint időbeni
és pontonkénti középérték számításhoz

• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

Rendelési szám:
0563 4401

164.990,- +ÁFA

testo 440
16 mm-es szárnykerekes szett

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer
belső adattárolóval és adatátviteli funk-
cióval

• Szárnykerekes szonda, kábeles
(1,8 m), teleszkópos (0,85m)

• Mérési menü többek között a térfogatá-
ram meghatározásához valamint időbeni
és pontonkénti középérték számításhoz

• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

Rendelési szám:
0563 4403

211.490,- +ÁFA Rendelési szám:
0563 4408

495.990,- +ÁFA

testo 440
Bluetooth-os komfortérzet szett
• testo 440 klímatechnikai mérőműszer

belső adattárolóval és adatátviteli funk-
cióval

• Turbulencia fok szonda (400 mm)
• Bluetooth-os CO2 szonda hőmérséklet-

és páratartalom érzékelővel
• Táska a testo 440 és több szonda szá-

mára

Rendelési szám:
0563 4405

230.990,- +ÁFA

testo 440
Bluetooth-os CO2 szett

Rendelési szám:
0563 4404

131.990,- +ÁFA

testo 440
Bluetooth-os páratartalom szett

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer
• Bluetooth-os páratartalom és hőmérsék-

letérzékelő
• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

Rendelési szám:
0563 4402

178.490,- +ÁFA

testo 440
Lux szett

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer
• Lux megvilágítás érzékelő
• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer
• Bluetooth-os CO2 szonda hőmérséklet-

és páratartalom érzékelővel
• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

• testo 440 klímatechnikai mérőműszer belső
adattárolóval és adatátviteli funkcióval

• 100 mm-es Bluetooth-os szárnykerekes
szonda, hőmérsékletérzékelővel

• Mérési menü többek között a
térfogatáram meghatározásához

• Táska a testo 440 és 1 szonda számára

testo 440 műszercsalád
Szettek rendelési adatai
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Egyéb szettek

testo 440
Bluetooth-os 100 mm-es szárnykerekes szett
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Smart Probes - Okostelefonra optimalizált 
profi, kompakt mérőműszerek.

• Fűtési rendszerek előremenő és
visszatérő ágának hőmérséklet 
mérésére

• Hűtési rendszerek hőmérséklet 
mérésére, automatikus 
túlhevülés és utóhűtés 
számításhoz

• Szétszórtan elhelyezkedő
mérési pontok kényelmes 
mérésére

• Gyors hőmérséklet-változások
azonnali nyomon követése 
grafikonon

• Méréstartomány: 
- 40 ... + 150 °C

testo 115i 
csőhőmérséklet érzékelő

• Levegő páratartalom 
és hőmérsékletmérő, 
helyiségek és légcsatornák
méréséhez

• Automatikus harmatpont és
nedves hőmérséklet 
számítás

• Méréstartomány: 
0 ... 100 % rH; 
- 20 ... + 60°C

testo 605i 
páratartalom mérő érzékelő

testo 405i hődrótos 
légsebességmérő érzékelő

• Légsebesség, térfogatáram és 
hőmérséklet mérés

• Anemosztátok kényelmes 
paraméterezése 
(méretek és 
geometria)
• Egyszerre több 
anemosztát 

térfogatáramának
megjelenítése

• Méréstartomány: 
0,4 ... 30 m/s; 
- 20 ... + 60 °C

testo 410i szárnykerekes
légsebességmérő érzékelő

• Felületi hőmérséklet 
érintésmentes mérése

• Jól látható 8 lézerpontos 
mérési pont jelölés

• Listából kiválasztható emissziós 
tényező anyaglista 

• Képdokumentációban rögzített
hőmérsékleti érték kijelzés 
és mérési hely lézerjelölés

• 10:1 -es optika
• Méréstartomány: 

- 30 ... + 250 °C

testo 805i 
infra hőmérsékletmérő érzékelő

• Kis- és nagynyomás mérése
• Gyors és egyszerű telepítés, a

gyorscsatlakozónak köszönhe-
tően

• Alacsony hűtőközeg veszteség,
a tömlőmentes alkalmazással

• Méréstartomány:
-1 ... 60 bar

testo 549i 
nagynyomás érzékelő

• Égőnyomás és hálózati gáznyomás
mérésére

• Tömörségi nyomáspróba 
elvégzése riasztás funkcióval

• Egyszerűen kivitelezhető és  
könnyen beállítható 
légsebesség mérés Prandtl-   
csővel 

• Mágneses hátlap az 
egyszerű rögzítésért

• Méréstartomány: 
-150 ... + 150 hPa

testo 510i 
differenciál nyomásmérő érzékelő

• Légsebesség, térfogatáram
és hőmérséklet mérésére 

• A légcsatorna paraméterei-
nek egyszerű beállítása
térfogatáram számításához
(méretek és geometria)

• 400 mm-ig kihúzható 
teleszkópos érzékelő szár

• Méréstartomány: 
0 ... 30 m/s; 
- 20 ... + 60 °C

• Beltéri helyiségek, 
légcsatornák és 
anemosztátok gyors és
egyszerű hőmérséklet
ellenőrzésére

• Gyors hőmérséklet-
változások azonnali 
nyomon követése 
grafikonon

• Méréstartomány: 
- 50 ... + 150 °C

testo 905i 
hőmérsékletmérő érzékelő

20.480,- +ÁFA

23.630,- +ÁFA

18.900,- +ÁFA

26.780,- +ÁFA

23.630,- +ÁFA

28.350,- +ÁFA
23.630,- +ÁFA

15.750,- +ÁFA

Mostantól okostelefonja mérőműszerré válik!

Állítsa össze saját, személyes műszerkészletét!

Ismerje meg a teljes egészében okostelefonról vezérelhető testo Smart Probes Okosérzékelő családot, mely kifejezetten a hűtés-, fűtés- és
klímatechnikai szakemberek számára készült. A 8 tagú Okosérzékelő család, az ingyenes Smart Probes Applikáció segítségével, Bluetooth
kapcsolaton keresztül okostelefonról és tabletről vezérelhető. Az újításnak köszönhetően a műszerek jóval kisebbek lettek, több, összetett
mérési funkcióval gazdagodtak, és nem utolsó sorban jóval kedvezőbb áron szerezhetőek be.

0560 1115

0560 1605
0560 1405

0560 1410

0560 1510

0560 1549

0560 1805

0560 1905



Smart Probes - Okostelefonra optimalizált 
profi, kompakt mérőműszerek.
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testo Smart Probes Applikáció: Egy App. Nyolc műszer. Számtalan előny.

• Akár 6 okosérzékelő egyidejű kijelzése.
• Mért eredmények grafikus vagy táblázatos megjelenítése. 
• Tárolt menüpontok egyedi mérések számára: elpárolgási és kondenzációs 

hőmérséklet, a túlhevülés és utóhűtés automatikus számítása; anemosztátok 
és légcsatornák térfogatáram mérése; felületi infra hőmérsékletmérés 
képdokumentációval. 

• Jegyzőkönyvek kiegészítése képpel és szakmai megjegyzésekkel, ezek 
továbbítása PDF vagy  Excel fájlformátumban.

testo Smart Probes App
díjmentes letölthető

Rendszerkövetelmények: 
iOS 8.3 vagy Android 4.3 
és ezek frissebb verziói, Bluetooth 4.0

Smart Probes
klímatechnikai szett

testo 405i, testo 410i, testo 605i és
testo 805i testo Smart Case táskában.

A klímatechnikai szettel, a légkondicio-
náló egységek és rendszerek légsebes-
sége, a páratartalma, a térfogatárama
és a hőmérséklete mérhető.

Smart Probes
hűtéstechnikai szett 

2x testo 549i és 2x testo 115i 
testo Smart Case táskában.

A hűtéstechnikai szett ideális a légkon-
dicionáló és hűtőberendezések szervi-
zelésénél, beszabályozásánál, üzembe
helyezésénél vagy a rendszer hibáinak
feltárásánál. 

Smart Probes
fűtéstechnikai szett

testo 115i, testo 510i és testo 805i
testo Smart Case táskában.

A fűtéstechnikai szettel a fűtési rend-
szerek hőmérséklete és nyomása
könnyedén mérhető és ellenőrizhető.

Okos szettek a klíma-, hűtés- és fűtéstechnika számára.

Miért jó Okosérzékelőkkel dolgozni?

•  Egyszerű és praktikus használat: Okostelefonjáról irányított érzékelőinek mérési adatait
tárolja és elemezze egy helyen, jegyzőkönyvét pedig továbbítsa akár azonnal a helyszínről.

• Mérőponttól független mérés: Elemezze a mérési adatokat okostelefonján vagy tabletjén
akár több méter távolságból, a testo Smart Probes applikációnak köszönhetően.

• Azonnal látható mérési eredmények: Kövesse nyomon a  mért értékek változását grafikonos
vagy táblázatos formában megjelenítve valós időben.

• Tárolt menüpontok az egyedi mérések számára: A gyorsabb munka érdekében, csak válasz-
szon az app alapértelmezett mérési menüjéből és máris kezdheti a munkát!

• Egyszerű jelentéskészítés és küldés már a helyszínről: A mérési adatokok dokumentációját
már a helyszínen elvégezheti: jelentést küldhet kép, PDF vagy Excel formájában.

• Szettek egyedi igényekre szabva: Állítsa össze saját Smart Probes érzékelő készletét, vagy
válasszon a kedvező árú érzékelő szett kínálatunkból.

• Műszerei mindig kéznél lesznek: Szállítsa  és tárolja érzékelőit a könnyű és kicsi testo 
Smart Case táskában, melyet akár önállóan is megvásárolhat műszereihez.

0563 0003 99.230,- +ÁFA 0563 0002 69.300,- +ÁFA 0563 0004 66.150,- +ÁFA



Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Biztos döntés hőkamerával
Új korszak az ipari és épületdiagnosztikában

testo 865

• Felbontás: 160 x 120 pixel
• SuperResolution technológiával:

320 x 240 pixel
• Automatikus hideg-meleg pont érzékelés
• Termikus érzékenység < 120 mK
• Objektív mérete: 31 ° x 23 °

Hőkamera

testo 868

• Felbontás: 160 x 120 pixel
• SuperResolution technológiával:

320 x 240 pixel
• testo Thermography Applikáció
• Automatikus hideg-meleg pont érzékelés
• Termikus érzékenység < 100 mK
• Objektív mérete: 31 ° x 23 °
• Beépített digitális fényképezőgép

Hőkamera

testo 871

• Felbontás: 240 x 180 pixel
• SuperResolution technológiával:

480 x 360 pixel
• testo Thermography Applikáció
• Automatikus hideg-meleg pont érzékelés
• Termikus érzékenység < 90 mK
• Objektív mérete: 35 ° x 26 °
• Beépített digitális fényképezőgép
• Kompatibilis a testo 605i 

és 770-3 műszerekkel

Hőkamera

• Felbontás: 320 x 240 pixel
• SuperResolution technológiával:

640 x 480 pixel
• testo Thermography Applikáció
• Automatikus hideg-meleg pont érzékelés
• Termikus érzékenység < 60 mK
• Nagy látószögű objektív 42 ° x 30 °
• Beépített digitális fényképezőgép
• Kompatibilis a testo 605i 

és 770-3 műszerekkel

Hőkamera

testo 872

0560 8681 472.190,- +ÁFA0560 8650 314.690,- +ÁFA

0560 8721 850.190,- +ÁFA0560 8712 629.690,- +ÁFA

Milyen előnyökkel jár hőkamerával dolgozni?

Tipp: hőkamerával kiválthatja az infrahőmérők korlátozott használhatóságát. Míg az
infrahőmérők csupán az egységnyi felület átlaghőmérsékletét határozzák meg, addig
a hőkamerák, nem csak az egyes pontok, de az egész felület hőeloszlását átfogóan
mérik.

Megelőzés: anyagi károk, tűzesetek és rendszerleállások megelőzése, állagmegőrző
karbantartásoknál történő használattal
Ellenőrzés: épületszigetelés, és fűtési rendszerek működésének gyors ellenőrzésére

Sokrétű használat: megelőzés és ellenőrzés

Idő és költségmegtakarítás

Gyorsabb: 
• a szivárgások helyének meghatározása,
• az épületszerkezeti, és gépészeti és villamossági rendszerek ellenőrzése, 
• egyes építkezési szakaszok vizsgálata hatékonyabb.

Ügyfélszerzés és megtartás

Nyűgözze le meglévő ügyfeleit és szerezzen újakat! Az új Testo hőkamerák nyújtotta
professzionalizmus magabiztosságot ad. 
Hőkamera segítségével például meggyőzően demonstrálhatja a szigetelés hibátlan
kivitelezését, vagy a fűtési rendszer működését ügyfelei számára.

Profizmus és praktikum egy műszerben

Széles választék: hőkamerák rutin mérésekhez és komplex elemzésekhez egyaránt.

A Testo 1957-es megalakulása óta több évtizedes tapasztalatot szerzett a hőmérsékletmérés területén, ezzel lefektetve a termográfia alapjait.
Tudta? Az első Testo hőkamera teljes egészében német fejlesztés alapján, 2007-ben készült el. A hőkameragyártása azóta is kizárólagosan
Németországban történik - ezzel segítve elő, hogy stabil és nagyon jó minőségű műszerek kerüljenek vásárlóink kezébe.
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Hőleadók hibáinak meghatáro-
zása egy pillanat alatt.

Áramköri megszakítók, és
elektromos alkatrészek túlzot-
tan magas hőmérsékletének
beazonosítása.

Épületek hőveszteségének
meghatározása, hőhidak
azonnali megjelenítése és
homlokzati hibák feltérképe-
zése.

Csővezetékek szivárgásának
és hibás működésének meg-
határozása.
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Meggyőző műszertulajdonságok 
a hatékony termográfiáért

• Szerkezeti hibák és hőhidak egyszerű meghatározása

• A hőkép színskála automatikus beállítása megóvja a 
mérési eredmények félreértelmezésétől

• Nem kívánt, extrém hőmérséklet automatikus kiszűrése

• Szerkezeti hibák egyértelmű megjelenítése

• A hőképek megbízható összehasonlítása, például 
szigetelés előtti és utáni fázisban

A testo ɛ-Asszisztens automatikusan beállítja az emissziós tényezőt
(ε) és a visszavert hőmérsékletet (RTC), így pontos hőképet kap. 
Hogy ezt elérje ε-jelölő referencia matrica használata szükséges. 
További részletek a weboldalon.

Kompatibilitás: testo 868, testo 871, testo 872

• A testo 871 és 872 hőkamerához vezetékmentesen 
csatlakoztatható a testo 605i páratartalom-, és 
hőmérsékletmérő valamint a testo 770-3 lakatfogó

• Épületek penésszel veszélyeztetett felületeinek lokalizálásához 
vagy kapcsolószekrények terhelési viszonyainak gyors 
kimutatására ideális a műszerek együttes használata 

testo SkálaAsszisztens 
nélkül

testo SkálaAsszisztens 
használatával

testo Thermography App
Így lesz okos hőkamerája

• Azonnali jegyzőkönyv készítés, online mentés 
és továbbítás e-mailben

• További mérési pontok és szöveges 
megjegyzés hozzáadása, hőmérsékleti profil 
grafikonos megjelenítése

• Hőkép megjelenítés okostelefonon / tableten, 
használja telefonját második kijelzőként

díjmentesen letölthető

Rendszerkövetelmények: 
iOS 8.3 vagy Android 4.3 
és ezek frissebb verziói,
Bluetooth 4.0

testo 
Thermography
App

testo SkálaAsszisztens 
Összehasonlítható hőképek

testo ɛ-Asszisztens
Automatikus emisszió beállítás

Csatlakoztatható mérőműszerek
Még több mérési adat kinyerése

•  Megfelelő képminőség és felbontás, az épületgépészet és az
ipar számára

•  320 x 240 pixel felbontás, testo SuperResolution technológiával 
akár 640 x 480 pixelre bővíthető

testo SuperResolution technológia 
Nagy felbontás és magas képminőség

Alaptartozék az új
hőkamerákhoz!

Kompatibilitás: testo 605i, testo 770-3 
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Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Fűtéstechnikai mérőműszerek

testo 317-2

• Sávos kijelzés
• Önteszt bekapcsolás után
• A gázkoncentráció növekedésével 
arányosan gyorsuló hangjelzés

• Folyamatos hangjelzés a riasztási 
küszöb átlépésekor

• Hangjelzés üzemkész állapot elérésekor
• Méréstartomány: Propán 0 ... 10.000 C3H8

Metán  0... 20.000 ppm CH4

0632 3172 40.950,- +ÁFA

Gázszivárgás kereső műszer

testo 317-3

• CO nullázás a mérés helyszínén
• Optikai és akusztikus riasztás
• 3 év garancia a CO szenzorra
• Önteszt funkció
• Méréstartomány: 0 … +1999 ppm

Környezeti CO monitor

0632 3173 48.200,- +ÁFA

testo 316-2

• Optikai és akusztikus riasztás 
• Beépített szivattyú
• "Vonszolt mutató" funkció a legmagasabb 

szivárgás mutatása céljából
• Hajlítható érzékelő szár
• Méréstartomány: 

Metán 10 ppm ... 4,0 Vol. % CH4

Propán 10 ppm ... 1,9 Vol. % C3H8

Hidrogén 10 ppm ... 4,0 Vol. % H2

0632 3162 94.190,- +ÁFA

Gázszivárgás kereső műszer

testo 316-EX

• 94/9/EG (ATEX) konform
• Mértékegységek ppm, Vol.%
• Riasztási funkció
• 3 különböző típusú gáz érzékeléssel

(metán, propán és hidrogén)
• Méréstartomány: 

Metán 0 ppm ... 2,5 Vol. % CH4

Propán 0 ppm ... 1,0 Vol. % C3H8

Hidrogén 0 ppm ... 2,0 Vol. % H2

Gázszivárgás kereső műszer

0632 0336 160.340,- +ÁFA
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testo 315-3

• Környezeti mérésekre 
• Párhuzamos CO/CO2 mérés
• Páratartalom mérés (opcionális érzékelővel)
• Megfelel az EN 50543 EU szabványnak és a 

BS 6173:2009 GB normának
• Méréstartomány: 

CO 0 ... 100 ppm
CO2 0 ... 10000 ppm

0632 3153 245.700,- +ÁFA

CO/CO2 mérő

testo 324

• Nyomáspróba gázvezeték hálózatokon
(TRGI 2008 és DVGW G 5952 szerint)

- Tömörségi és szilárdsági próba
- Használhatósági vizsgálat
• Nyomáspróba LPG vezetékeken 

(TRF 2012 szerint)
- Tömörségi és szilárdsági próba
- Megismételt vizsgálatok
• Gáznyomás szabályzók, nyomás-

csökkentők hibáinak feltárása
• Ivóvíz vezetékek vizsgálata 

ZVSHK (EN 806-4) szerint
• Szennyvíz vezetékek vizsgálata DIN EN 1610 szerint

Nyomáspróba szett

0563 3240 70 536.760,- +ÁFA

testo 312-4

• Tömörségi és használhatósági nyomáspróba 
gáz vezetéken DVGW-TRGI 2008 szerint 

• Szilárdsági nyomáspróba gázvezetéken nagy-
nyomás szondával DVGW-TRGI 2008 szerint

• Vizes nyomáspróba vízvezeték hálózaton na-
gynyomás szondával DIN 1988 (TRWI) szerint
és levegővel ZVSHK szerint

0563 1328 412.680,- +ÁFA

Nyomáspróba szett

A fűtési rendszerek által kibocsájtott káros anyagok egyre szigorodó határértékeinek betartása komoly felelősség, a tüzelőberendezés optimális
üzemének folyamatos fenntartása pedig üzemeltetői feladat. Ön felkészült rá? A Testo gázszivárgás keresővel, Környezeti CO monitorral,
füstgázelemzővel és nyomáspróba szettek használatával senkit nem érhet meglepetés!

Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ) által előírt 
11/ 2013. (II.21.) NGM rendeletben szereplő törvényi elő-
írásoknak megfelelő méréshez

• tömörségi és szilárdsági nyomáspróba és
• gázszivárgás keresésvizsgálat szükséges.

Figyeljen az előírások betartására!



Füstgázelemző applikációk

Jellemzők:
• Mérőhely független adatleolvasás 
• 0-24 h adatelérés 
• Numerikus és grafikonos értékmegjelenítés
• E-mailben küldhető digitális jegyzőkönyv
• Szakmai megjegyzés és kép hozzáadási lehetőség

testo Combustion

Rendszerkövetelmények:
iOS 8.3 vagy
Android 4.3
és ezek frissebb verziói,
Bluetooth 4.0

Égéslevegő
hőmérséklet
érzékelő

Rendelési szám: 
0600 9787 35.910,- +ÁFA

testo 320 LX jubileumi füstgázelemző szett
nyomtatóval

• testo 320 LX O2 és CO mérőcellával és Bluetooth
csatlakozással

• Alap füstgázszonda (hossz: 180 mm, Ø 6 mm)
• Univerzális hálózati adapter
• Tartalék szűrőbetét (x10)
• testo jegyzőkönyv nyomtató
• Tartalék hőpapír
• Műszerbőrönd szondának és kiegészítőknek

testo 320 LX jubileumi
füstgázelemző szett
nyomtató nélkül
Rendelési szám:
0563 6032 74

312.200,- +ÁFA

testo 330-1 LX jubileumi füstgázelemző szett
nyomtatóval és NO mérőcellával

Rendelési szám:
0563 6033

testo 330-2 LX jubileumi füstgázelemző szett 
nyomtatóval és NO mérőcellával

Rendelési szám:
0563 6034

• Füstgáz-, huzat-, környezeti
CO-, nyomás-, O2 és CO mérés

• Mérőcella nullázás
30mp-en belül

• Hatásfok, füstgázveszteség,
CO2 számítás

• Műszerrel egybeépített
mintavevő szonda

• Akkumulátoros üzemmód
• Jegyzőkönyv nyomtató (opció)

157.500,- +ÁFA

A szett tartalma: füstgázelemző,
füstgáz szonda, szilikon tömlő,
részecskeszűrő, műszerbőrönd

testo 310 szett
nyomtatóval

198.450,- +ÁFA

A szett tartalma: füstgázelemző,
füstgáz szonda, szilikon tömlő,
részecskeszűrő, műszerbőrönd,
nyomtató

testo 310 füstgázelemző

D
íjm

en
te

s Árbarát
választás

Testo 
tipp

Csak
2018. április

30-ig
Szerezze meg:

1 év extra
garancia

Fűtéstechnikai mérőműszerek
Testo születésnapi ajánlat meghosszabbítva
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Kompatibilitás:
testo Combustion App: 
• testo 320 LX (csak Androidra)
• testo 330-1 LX testo 330-2 LX

testo 310 szett

Rendelési szám:
0563 3100

Rendelési szám:
0563 3110

• testo 330-1 LX O2, CO és NOx mérőcellával  
• Kompakt füstgázszonda (hossz: 180 mm, Ø 6 mm)
• Univerzális hálózati adapter
• testo jegyzőkönyv nyomtató
• Műszerbőrönd szondának és kiegészítőknek

A felsorolt
kiegészítőkkel,
de nyomtató és
hőpapír nélkül.

571.290,- +ÁFA
Lista ár: 614.290,- +ÁFA**
Akciós ár:

7%
kedvezmény*

Testo 
tipp

Ragadja meg a lehetőséget!
Az akció keretében valamennyi LX szettre 1 év extra garanciát vállalunk.*

Rendelési szám:
0563 6032 75

• testo 330-2 LX O2, H2-kompenzált CO és NOx mérőcellával
és Bluetooth csatlakozással

• Kompakt füstgázszonda (hossz: 180 mm, Ø 6 mm)
• Univerzális hálózati adapter
• testo jegyzőkönyv nyomtató
• Műszerbőrönd szondának és kiegészítőknek

375.200,- +ÁFA

659.175,- +ÁFA
Lista ár: 708.790,- +ÁFA**
Akciós ár:

7%
kedvezmény*

Testo 
tipp

Ajánlott kiegészítő:
testo 320 LX
testo 330 LX
műszerekhez.

* A kiterjesztett garancia a szettek O2 és CO mérőcelláira vonatkozik.
** A feltüntetett kedvezmény a listaárból kerül levonásra. Az akciós ár már a megadott kedvezménnyel együtt értendő.



Villamos méréstechnika újraértelmezve.
A Testo innovatív elektromos mérőműszerei új mércét állítanak intelligens, felhasználóbarát technológiai megoldásaikkal: a digitális multiméter
automatikus mérési paraméter felismerő funkciója, a lakatfogók egyedi fogómechanizmusa, vagy a kétfunkciós feszültségmérő, amely 
áramerősséget is mér mind-mind új korszakot nyit a villamos mérőműszerek számára.

testo 745

• Interferencia szűrővel
• Állítható érzékenység
• Hang és fényriasztás
• Mérési pont megvilágítás
• Víz- és porálló burkolat (IP67)
• Méréstartomány: 12...1000V AC

Feszültségvizsgáló

0590 7450 9.140,- +ÁFA

• Szabadalommal védett 360°
száloptikás LED kijelző

• Csúszásgátló gyűrű
• EN 61243-3:2010-nek megfelel
• Mérési pont megvilágítás (750-2/-3)
• Egyfázisú feszültségmérés (750-2/-3)
• Fi-relé tesztelés (750-2/-3)
• Kiegészítő LCD kijelző (750-3)
• Méréstartomány: 12...690V AC/DC

Kétpólusú feszültségmérő

testo 750-1/-2/-3

0590 7501 (750-1) 13.550,- +ÁFA
0590 7502 (750-2) 21.110,- +ÁFA
0590 7503 (750-3) 29.300,- +ÁFA

testo 755-1/-2

• Automatikus mérési érték felismerés
• EN 61243-3:2010-nek megfelel
• Mérési eredmény automatikus kijelzése
• Mérési pont megvilágítás
• Cserélhető mérőcsúcs
• Egyfázisú feszültség mérés (755-2)
• Forgó mágneses mező mérése (755-2)
• Méréstartomány: 0,1...200A AC

6...600V AC/DC (755-1)
6...1000V AC/DC (755-2)

Áram és feszültségmérő 

0590 7551 (755-1) 40.640,- +ÁFA
0590 7552 (755-2) 50.090,- +ÁFA

testo 760-1/-2/-3

• Automatikus mérési érték felismerés
• Nagyméretű, megvilágított kijelző
• Valós RMS mérés (760-2/-3)
• µA méréstartomány (760-2/-3)
• Alul áteresztő szűrő (760-2/-3)
• Méréstartomány: 1mA...10A AC/DC (760-1)

0,1µA...10A AC/DC (760-2/-3)
0,1mV...600V AC/DC (760-1/-2) 
0,1mV...1000V AC/DC (760-3)

Digitális multiméter

0590 7601 (760-1) 28.040,- +ÁFA
0590 7602 (760-2) 46.940,- +ÁFA
0590 7603 (760-3) 62.690,- +ÁFA

testo 770-1/-2/-3

• Egyedi fogómegoldás a szűk helyeken 
történő mérésekhez

• Automatikus mérési érték felismerés
• Nagyméretű, két soros kijelzővel
• Valós RMS mérés
• Indítási áram mérés
• µA méréstartomány (770-2/-3)

0,1...400 µA AC/DC
• Bluetooth és Applikáció (770-3)
• Teljesítmény mérés (770-3)
• Méréstartomány: 1mV..600V AC/DC

0,1...400A AC/DC (770-1/-2) 
0,1...600A AC/DC (770-3)

Lakatfogó

0590 7701 (770-1) 40.640,- +ÁFA

0590 7702 (770-2) 53.240,- +ÁFA
0590 7703 (770-3) 65.840,- +ÁFA

• Kapcsolószekrények feszültségvizsgálata
• Motordiagnosztika
• Kompresszor áramfelvételének mérése
• Külső hűtőegység feszültség mérése
• Hőszivattyú teljesítmény mérése
• Kazánok ionáramának mérése (µA)
• Légkondicionáló egység feszültség mérése

Villamos műszerek számos felhasználási területre

Mobilalkalmazás testo 770-3 lakatfogóhoz

testo Smart Probes App

Rendszerkövetelmények: 
i OS 8.3 vagy Android 4.3 
és ezek frissebb verziói,
Bluetooth 4.0

testo Thermography App Mindkét alkalmazás díjmentesen letölthető

Minden mérési feladatra a megfelelő műszert
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Hűtéstechnikai mérőműszerek

testo 552

• Mérési adatok vizsgálata a 
testo Smart Probes App segítségével

• Karbantartásmentes abszolút 
nyomás érzékelő

• Akkumulátor élettartama 2400 óra 
• H2O párolgási hőmérséklet mérése
• Optikai riasztás határérték átlépés esetén
•  Rendkívül robusztus, víz- és szennyeződés álló (IP42)
• Méréstartomány vákuum: 0...26,66 mbar / 0...20000 micron

0560 5522 47.250,- +ÁFA

Digitális vákuummérő műszer

testo 316-4

• Különösen hosszú élettartamú érzékelő
• Optikai és akusztikus riasztás
• Folyamatos érzékelő ellenőrzés
• Csatlakoztatható fülhallgató
• Vonszolt mutató funkció a 

maximum érték kijelzésére
• Megszólalási küszöb: 3 g / év
• Nullázás a háttér szivárgáshoz

0563 3164 (szett 1) 126.000,- +ÁFA

Hűtőközeg szivárgáskereső

• Mérési eredmények távoli kijelzése
• Mérési értékek grafikus megjelenítése
• Helyszíni jegyzőkönyv készítés

Digitális szervizcsaptelep
testo 570

• Túlhevülés- és utóhűtés valós idejű
számítása két külső hőm. érzékelővel

•  Nyomás-, hőmérséklet-, áram- (opció) 
és vákuummérés egyetlen műszerben

• 60 hűtőközeg tárolható a műszerben
• Helyszíni nyomtatás Testo nyomtatóval
• Hőszivattyú üzemmód
• COP érték számítás
• Easykool szoftver: F-gáz rendelet szerinti

hűtőközeg állomány kezeléssel 
• Méréstartomány: 50 bar; -50...+150°C

0563 5702 (szett 2) 215.780,- +ÁFA

Digitális szervizcsaptelep
testo 549

• Túlhevülés- és utóhűtés valós idejű
számítása két külső hőm. érzékelővel

•  A kétutas szelepblokk, három 
csatlakozóval és három tömlőtartóval,
valamint kémlelőüveggel

• 60 hűtőközeg tárolható a műszerben
• Hőszivattyú üzemmód
• Méréstartomány: 60 bar; -50...+150°C

0560 0550 69.300,- +ÁFA

Digitális szervizcsaptelep        
testo 550

• Túlhevülés-, és utóhűtés valós idejű
számítása két külső hőm. érzékelővel

• kétutas szelepblokk, három 
csatlakozóval és három tömlőtartóval,
és kémlelő üveggel

• 60 hűtőközeg tárolható a műszerben
• Automatikus hőszivattyú üzemmód
• Vákuum funkció
• Hőmérsékletkompenzált tömörségmérés
• Méréstartomány: 60 bar; -50...+150°C

0563 1550 (szett) 96.710,- +ÁFA

Digitális szervizcsaptelep
testo 557

• Túlhevülés-, és utóhűtés valós idejű
számítása 

• Beépített vákuum mérés segíti a 
berendezés leürítését

• Automatikus hőszivattyú üzemmód
• Négyutas szelepblokk
• Automatikus légköri nyomás kompenzáció
• Hőmérsékletkompenzált tömörségmérés
• 60 hűtőközeg tárolható a műszerben
• Méréstartomány: 60 bar; -50...+150°C

0563 1557 131.990,- +ÁFA

testo 316-3

• A magas érzékenység <4g / év, már a 
legkisebb szivárgásokat is érzékeli

• Minden hűtőközeget érzékel
• Egyszerű, egy kezelőgombos működtetés
• Gyors beállási idő
• LED soros kijelző, akusztikus riasztás

0563 3163 (szett) 78.750,- +ÁFA

Elektromos hűtőközeg szivárgáskereső

A szett tartalma: szivárgáskereső, fülhallgató,
hálózati adapter, bőrönd

A szett tartalma: szivárgáskereső, bőrönd

Rendszerkövetelmények: iOS 8.3
vagy Android 4.3 és ezek frissebb
verziói, Bluetooth 4.0

testo Refrigeration App 
díjmentesen letölthető

A hűtés-, szellőzés- és légkondicionáló rendszerek szereléséhez és karbantartásához szükséges műszerekből válogattunk. Termékpalettánkban
a nyomás, hőmérséklet, túlhevülés és utóhűtés méréshez szükséges műszereken kívül, a rendszer szivárgási pontjainak feltárásához 
nélkülözhetetlen szivárgáskeresőket is megtalálja. Ne feledje, munkáját az ingyenes testo Refrigeration App könnyíti meg! Töltse le Ön is!

+ testo Refrigeration App + testo Refrigeration App

Kompatibilitás: testo 550, testo 557 

Mobilalkalmazás hűtéstechnikai műszerekhez

A szett tartalma: szervizcsaptelep, műszerbőrönd, 
2 db csipeszes hőmérséklet érzékelő, gyári műbizonylat

A szett tartalma:szervizcsaptelep, műszerbőrönd, 2 db csipeszes hőmér-
séklet érzékelő, gyári műbizonylat, szoftver, USB kábel, hálózati adapter

A szett tartalma: szervizcsaptelep, műszerbőrönd, 2 db csipeszes
hőmérséklet érzékelő, külső vákuum érzékelő, gyári műbizonylat



Minden mérési feladatra a megfelelő műszert

Hőmérsékletmérő műszerek
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testo 810

• Kombinált hőmérsékletmérő a levegő 
és a felületi hőmérséklet mérésére
zsebméretben

• 1 pontos lézerjelölés 6:1 optika
• Hold funkció a mért érték rögzítésére
• Min.-/ max. és középérték kijelzés
• Beállítható emissziós tényező
• Méréstartomány: 

Infra: -30...+300°C, NTC: -10 ... + 50 °C 

Infra hőmérsékletmérő

0560 0810 22.050,- +ÁFA

testo 835-H1

• Az 50:1 optika biztosítja a pontos 
mérést, akár nagyobb távolságokból is 

• A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák 
elkerülése érdekében - megmutatja a mért
felület pontos körvonalát

• Beépített szabadalmaztatott páraérzékelő
• Beállítható emissziós tényező
• Átlátható menüstruktúra a kényelmes 

kezelés érdekében
• Méréstartomány: -30...+ 600°C, 0...100%rH  

0560 8353 94.190,- +ÁFA

Infra hőmérsékletmérő (3 csatornás)

testo 905-T1/-T2

• A mért értékek egyszerű leolvasása,
az elforgatható kijelzőnek köszönhetően

• Gyors beállási idő
• Egyszerű kezelhetőség
• Auto off funkció
• Méréstartomány: -50 ... +350 °C
• Érzékelő: 905-T1 beszúró

905-T2 szálkeresztes

0560 9055  (905-T1) 19.530,- +ÁFA

Beszúró-/ felületi hőmérsékletmérő

0560 9056 (905-T2) 26.460,- +ÁFA

testo 922

• Ideálisan használható a klíma- és 
légtechnika területén

• Kétcsatornás hőmérsékletmérő 
műszer opciós RF szondával

• Differenciál hőmérséklet kijelzés
• TopSafe védőtok, amely védi a műszert 

a szennyeződésektől, ütésektől
• Min.-/max. értékek folyamatos kijelzése
• Hold funkció a mért érték rögzítésére
• Mért értékek ciklikus nyomtatása

0560 9221 38.430,- +ÁFA

Hőmérsékletmérő (2 csatornás)

testo 830-T1/-T2 

• Riasztási határérték beállítható
• Akusztikus és optikai riasztás 
• Kézreálló és könnyen kezelhető
• Mért felület jelölése lézerponttal 
T1 - 1 pontos, T2 - 2 pontos 

• Érintéses mérés a csatlakoztatható 
hőmérséklet érzékelővel (csak T2)

• Állítható emissziós tényező (0,1 és 1,0 között)
• Méréstartomány: -30...+ 400°C

0560 8311 (830-T1) 18.590,- +ÁFA

Infra hőmérsékletmérő

0560 8312 (830-T2) 24.890,- +ÁFA

Megbízható és nagypontosságú hőmérsékletmérő műszerekre az épületgépészeknek is szüksége van. Ajánlásunkban a munkájához legjobban 
illeszkedő műszerekből állítottunk össze egy kis ízelítőt. Válogasson kedvére!

testo 174T

• Termosztátok szabályos működésének
ellenőrzésére

• Helységek hőmérsékletének 
feljegyzésére

• Riasztás a kijelzőn
• Nagy adatbiztonság még lemerült 

elemek esetén is
• 16.000 mért értékek tárolása
• Méréstartomány: -30 ... + 70 °C

Mini hőmérséklet adatgyűjtő

0572 1560 15.440,- +ÁFA

testo 175T3

• Fűtési rendszerek előremenő és
visszatérő ágának egyidejű 
hőmérséklet mérésére

• Egyszerre 2 hőmérsékleti érték rögzítése
• Nagy kapacitású adattároló (1 millió mért érték)
• Gyors adatkiértékelés és dokumentálás 

számítógépen keresztül
• Adatátvitel USB kábelen vagy SD kártyán
• Méréstartomány: 

T-típus -50...+ 400°C 
K- típus -50...+1000°C

0572 1753 56.390,- +ÁFA

Hőmérséklet adatgyűjtő fali tartóval

testo Saveris 2-T3

• Egyszerű üzembe helyezés és működtetés
• 0-24 órás adathozzáférés okostelefon, 

táblagép vagy számítógép segítségével
• Határérték átlépésnél e-mail / 

SMS riasztás
• Testo Felhő szolgáltatás
• 2 külső hőelem bemenettel

(K-, T- és J- típusú)
• Méréstartomány: -195...+1350°C

WiFi-s hőmérséklet adatgyűjtő

0572 2033 63.000,- +ÁFA

0572 0561 (szett) 34.340,- +ÁFA A szett tartalma: adatgyűjtő, USB interfész



Páratartalom- és nedvességmérő műszerek

testo 606-2

• Fa- és építőanyagok nedvességtartal-
mának mérése 

• Harmatpontszámítás és nedves 
hőmérsékletmérés

• Hold funkció a mért érték rögzítésére
• Megvilágított kijelző
• Méréstartomány: 

-10...+50°C, 0...100%rH 

testo 610

testo 625

Anyagnedvességmérő

• Hőmérséklet-, harmatpont-, nedves 
hőmérséklet- és páratartalom megjelenítése

• Min.-/max. értékek megjelenítése
• Hold funkció a mért érték rögzítésére
• Megvilágított kijelző
• Auto off funkció
• Méréstartomány: 0 ... +100 %rH

0560 6062 46.940,- +ÁFA0560 0610 37.800,- +ÁFA

0563 6251 62.690,- +ÁFA

Páratartalom- és hőmérsékletmérő

testo 616

• Fa- és építőanyagok nedvességtartal-
mának pontos mérése 

• 10 jelleggörbe a műszerben
• Kézreálló forma az optimális 

kontaktnyomáshoz
• Mérési mélység kb. 5 cm-ig
• Méréstartomány: 

Fa: <50 %, Építőanyag: <20 %
• Felbontás: 0,1 

Anyagnedvességmérő

0560 6160 78.440,- +ÁFA

Páratartalom- és hőmérsékletmérő

U-érték szett

• Háromágú falhőmérséklet érzékelő
(belső levegő és falhőmérséklet) 

• Rádiófrekvenciás páratartalom-
és hőmérséklet érzékelő (külső 
levegő hőmérséklet)

• 3 hőmérsékleti érték egyidejű mérése
• Automatikus U-érték számítás (W/m2K)

és kijelzés
• Tartozék szoftver a kiértékeléshez és

dokumentáláshoz

0563 6353 362.500,- +ÁFA

Rendelési száma: 0636 6160 

• A testo 635 műszerhez csatlakoztatható
• Gyors, roncsolásmentes mérés egymás

után több ponton – az érzékelőt csak rá
kell nyomni a felületre

• Mérési mélység kb. 5 cm-ig
• Fa- és építőanyagok jelleggörbéje kivá-

lasztható a műszerben

0636 6160 109.240,- +ÁFA

Anyagnedvesség érzékelő

• Hőmérséklet- és páratartalom mérés
• Hosszú távon stabil páraérzékelő 
• Harmatpont- és nedves hőm. számítás
• Hold funkció és min.-/max. értékek 

megjelenítése
• Megvilágított kijelző 
• Méréstartomány: -10...+50°C, 0...100%rH

testo 635-2 hőmérséklet- és páramérő

testo 174H

• Kétcsatornás mini hőmérséklet-, és
páratartalom adatgyűjtő

• Hosszú távú stabil páratartalom érzékelés
• Nagy kapacitású adattároló (16.000 mért érték)
• Aktuális hőmérséklet- és páratartalom
értékek kijelzése

• Gyors adatkiértékelés és dokumentálás 
számítógépen keresztül

• Méréstartomány: -20...+70°C / 0...100%rH

0572 6560 24.890,- +ÁFA

Páratartalom adatgyűjtő

testo 175H1

• Nagy adatbiztonság
• Nagyméretű, jól leolvasható kijelző
• Adattároló 1 millió mért érték
• Adatátvitel USB kábelen vagy 

SD kártyán keresztül
• Gyors beállású külső páratartalom 

érzékelő
• Méréstartomány: -20...+55°C / 0...100%rH

Páratartalom adatgyűjtő

0572 1754 78.440,- +ÁFA

0572 0566 (szett) 43.790,- +ÁFA

15
A szett tartalma: adatgyűjtő, USB interfész

Kerülje el az esetleges károkat és meghibásodásokat, így például a falak, a parketta, vagy az építőanyag nedvesedését! A klíma- és szellőztető
berendezéseken a hőmérsékletmérés mellett, a páratartalom mérése is kardinális kérdés lehet. Alábbi összeállításunkban a területre vonatkozó
legszükségesebb műszereket találja meg.
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest 

Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu


