
Preț listă 9.379 LEI + TVA

Preț set promo 8.590 LEI + TVA

Preț listă 11.119 LEI + TVA

Preț set promo 9.590 LEI + TVA

Cele mai bine vândute analizoare de gaze 
de ardere de la Testo.

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Cu seturile complete, veți obține toate măsurătorile la sis-

temele de încălzire mai ușor și mai rapid decât oricând 

înainte.

 

• Mai economic: prețuri reduse la achiziționarea seturilor 

predefinite.

• Mai multă calitate: echipamente de măsură ce integrează 

tehnologie de ultimă generație.

• Mai multă flexibilitate: datorită gamei variate de echipa-

mente de măsură

testo 330-2 LX:  
Analizor profesional pentru gaze de 
ardere cu funcții extinse
• Centre centrale termice pe combustibil 
   gazos
•  Garanție extinsă de 5 ani pentru senzorii   
   O2 și CO
•  Senzori longlife cu durată de viață de până 
   la 6 ani
•  Diluție până la 30.000 ppm CO
• Aplicație pentru mobil pentru operare și 
  documentare
• Restabilirea punctului de zero în coș, fără      
   scoaterea sondei.

testo 330-1 LX:  
Analizor profesional de gaze 
• Pentru centrale termice pe combustibil     
   gazos
• Garanție extinsă de 5 ani pentru senzorii   
   O2 și CO
• Funcție integrată de monitorizare a 
   senzorilor
• Senzori longlife cu durată de viață de până 
   la 6 ani
• Aplicație pentru mobil pentru operare și 
  documentare
• Afişaj color grafic cu rezoluție 240 x 320                                                                  
  pixeli

Set promoțional testo 330-2 LX cu imprimantă 
• analizor de gaze testo 330-2 LX cu senzori O2, CO  
  (cu comp. de H2), NO(x) și Bluetooth
• alimentator universal
• sondă modulară pentru prelevare probe cu lungime  
  180 mm și 8 mm diametru
• filtre pentru particule, 10 buc.
• imprimantă Testo IrDA
• hârtie termică pentru imprimanta IrDA, 7 role
• geantă de transport pentru instrument, sondă și  
  accesorii
• certificat de etalonare

Set promoțional testo 330-1 LX cu imprimantă 
• analizor de gaze testo 330-1 LX cu senzori O2, CO     
  (fără comp. de H2), NO(x) și Bluetooth
• alimentator universal
• sondă compactă pentru prelevare probe cu  
  lungime 180 mm și 6 mm diametru
• filtre pentru particule, 10 buc.
• imprimantă Testo IrDA
• hârtie termică pentru imprimanta IrDA, 7 role
• geantă de transport pentru instrument, sondă și    
  accesorii
• certificat de etalonare



testo 340
Analizor de gaze de ardere profesional

• Pentru centrale termice pe combustibil gazos,     
   lichid sau solid
•  Domeniu de măsură extins pentru 

concentrații mari de gaze. 
•  Senzori precalibrați substituibili de către 

utilizator
•  Imprimantă rapidă Testo IrDA
• Echipat cu până la patru senzori Set promoțional testo 340 

•  analizor de gaze de ardere testo 340, cu senzori de 
O2, CO(H2), NO(x) și SO2

• sondă compactă pentru prelevare probe (lungime:     
   180 mm, Ø 6 mm) 
• bluetooth și aplicație pentru mobil
• filtre pentru particule, 10 buc.
• imprimantă Testo IrDA
• hârtie termică pentru imprimanta IrDA, 7 role
• alimentator
•  geantă de transport (înălțime 130 mm) 
• certificat de etalonare

Preț listă 11.348 LEI + TVA

Preț set promo 10.290 LEI + TVA

 

Aplicația gratuită pentru mobil testo flue gas App pentru testo 

330-1/2 LX și aplicația testo combustion App pentru testo 340 

 Analizoarele testo 330 LX transferă rezultatele măsurărilor prin 

interfața IR către imprimanta Testo IrDA pentru a fi tipărite. Pe lângă această 

posibilitate, rezultatele analizelor cu testo 330 LX pot fi vizualizate în aplicația 

pentru mobil, prin intermediul căreia pot fi create rapoarte ce se pot expedia 

prin email sau salva pe calculator pentru documentare ulterioară.

vă ajută să îndepliniți cu ușurință toate sarcinile de măsurare la 

sistemele de încălzire cu telefonul smartphone sau tabletă.
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