
A Testo quer comemorar o seu 60º aniversário, oferecendo 
até 60 meses de garantia sem contrato de manutenção para 
os analisadores de combustão - sets aniversário.

Grande promoção sets 
Aniversário Testo: 
60 anos, 60 meses Participe e ganhe uma 

câmara 
termográfica 
testo 865
Consulte as condições do sorteio 
no interior ou em www.testo.pt.
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Impressora Bluetooth® testo: 
•  incl. bateria, carregador e 1 rolo 

papel

Impressora rápida IRDA: 
•  incl. bateria e 1 rolo de papel.

Impressora Bluetooth® testo: 
•  incl. bateria, carregador e 1 rolo 

papel

Impressora rápida IRDA: 
•  incl. bateria e 1 rolo de papel.

com impressora 
0554 0621.

Set com impressora 0563 3110.

com impressora 0554 0621.

com impressora 0554 0549.

Preço do set
em campanha 500 €

Preço do set 
em campanha 630 €

Preço do set 
em campanha 995 €

Preço do set 
em campanha 
1200 €

Preço do set 
em campanha 
1220 €

Preço do set 
em campanha 
1520 €

Preço do set 
em campanha 
1470 €

Preço do set 
em campanha 
1770 €

Sets aniversário para  
a medição de gases de combustão. 

Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

testo 320 COH2: 
O analisador de gases 
de combustão universal

•  Para instalações de gás, fuel oil e combustíveis 
sólidos 

•  2 anos de garantia sem contrato de 
manutenção para os sensores de O2 e COH2 
(0-8000 ppm) 

•  Navegação rápida e simples pelos menus
•  Ecrã gráfico de alta definição
•  Rápida reinicialização do sensor

testo 330i LX: 
O futuro da análise  
dos gases de combustão

•  Para instalações de gás,  
fuel oil e combustíveis sólidos

•  5 anos de garantia sem contrato de 
manutenção para os sensores de O2 e CO 

•  Manuseamento e documentação com 
smartphone e App

•  Diluição automática até 30 000 ppm CO.
•  Alojamento de plástico completamente fechado 

e muito robusto

* Os preços não incluem IVA nem os gastos de transporte. 

Set aniversário testo 330i LX Avançado  
com sensor de CO com compensação de H2:
•  testo 330i LX com sensor de O2, sensor de CO e 

Bluetooth 
•  Fonte de alimentação internacional 
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm) 
•  Filtros de sujidade de reposição  

(10 unidades) 
•  Mala para o testo 330i 

Set aniversário testo 320 COH2:
• Analisador de combustão testo COH2 com  
  sensores de O2 e CO (8000ppm) para combustíveis sólidos
•  Sonda de combustão compacta (comprimento: 180 mm; 

Ø 6 mm).
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Bolsa de filtros de reposição 
• Mala pequena para testo 320 
COH2

Set aniversário testo 330i LX:
•  testo 330i LX com sensor de O2, sensor de CO e 

Bluetooth®

•  Alimentador
•  Sonda de PdC básica (longitude 180 mm, Ø 6 mm) 
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento testo 330i

Set de iniciação testo 310:
• Analisador de combustão testo 310 com bateria e  
   protocolo de calibração para uma medição de O2, 
   CO, hPa e ºC 
•  Sonda de combustão compacta (longitude: 180 mm; 

Ø 6 mm).
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Mala para testo 310, sondas e    
   acessórios.

Modelo 0563 6035 70  

Modelo 0563 3100  

+

+

+

+

Modelo 0563 6035 76  

Modelo 0563 3220 74  

Em 2017, celebramos o nosso 60º aniversário com novos sets 

de aniversário para gases de combustão: os modelos espe-

ciais testo 320 COH2, testo 330-1 LX, LX, testo 330-2 e testo 

330i LX são os únicos analisadores de gases de combustão 

com uma garantia até 60 meses sem contrato de manutenção. 

Isso economiza dinheiro e esforço.
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Preço do set 
em campanha 
1490 €

Preço do set 
em campanha 
1800 €

Preço do set 
em campanha 
1690 €

Preço do set 
em campanha 
2000 €

Preço do set 
em campanha 
1790 €

Preço do set 
em campanha 
2100 €

testo 330-2 LX: 
Análise profissional dos gases de combustão, 
aperfeiçoando
•  Para instalações de gás, fuel oil e combustíveis 

sólidos
•  5 anos de garantia sem contrato de manutenção 

para os sensores de O2 e CO  
•  Sensores LongLife com até 6 anos  

de vida útil 
•  Diluição até 30 000 ppm CO para a medição 

de CO segura em instalações de combustíveis 
sólidos

• Com App para manuseamento e documentação 

testo 330-1 LX: 
O analisador de combustão profissional
•  Para instalações de gás, fuel oil e combustíveis 

sólidos
•  5 anos de garantia sem contrato de 

manutenção para os sensores de O2 e CO  
• Controlo de sensores integrado
• Ecrã gráfico a cores de alta resolução
• Com App para manuseamento e 
documentação 
•  Sensores LongLife com um vida útil de até 6 

anos

Set aniversário testo 330-1 LX 
•  testo 330-1 LX com sensor de O2 e CO e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o  

instrumento, as sondas  
e os acessórios

Set aniversário testo 330-2 LX 
•  testo 330-2 LX com sensor de O2 e CO (com 

compensação de H2) e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o  

instrumento, as sondas  
e os acessórios

PACK 1: 0563 6033 72 + multímetro ref. 0590 7601

PACK 2: 0563 6034 70 + multímetro ref. 0590 7601

Impressora rápida IRDA: 
•  incl. bateria e 1 rolo de papel.

Impressora rápida IRDA: 
•  incl. bateria e 1 rolo de papel.

PACK 1 +
Modelo 0554 0549

PACK2 +
Modelo 0554 0549

Impressora Bluetooth® testo: 
•  incl. bateria, carregador e 1 rolo 

de papel

Impressora Bluetooth® testo: 
•  incl. bateria, carregador e 1 rolo 

de papel

PACK 1 +
Modelo 0554 0620

PACK 2 +
Modelo 0554 0620

Ganhe uma câmara  
termográfica testo 865.
Agora, os elétricos testo têm prémio!

Sorteio câmara termográfica 865

Digitalize o código QR 
para aceder diretamente 
ao site oficial do sorteio:

Estamos a sortear uma 

câmara 
termográfica 
testo 865

Comprar um pack composto de um analisador mais 

qualquer instrumento da gama* de medidores de 

parâmetros elétricos testo e entrará no sorteio ** 

de uma fabulosa câmara termográfica testo 865. 

Preencha já o formulário da na web abaixo:

 www.testo.com/pt-PT/promocoes/sorteio-analisadores-combustao-60-aniversario

* exceto o detetor sem contacto testo 745. Todo o equipamento elétrico deve ser acompanhado por um analisador de combustão referência 0563 6033 72 ou 0563 6034 70. 
** consulte as bases do sorteio em: https://www.testo.com/pt-PT/promocoes/sorteio-analisadores-combustao-60-aniversario. Data do sorteio: 16.01.2018.
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Sonda de temperatura do ar de combustão externa de 190 mm com cabo,  
cone e suporte de imane

0600 9787

Set de ligação de pressão para a medição da pressão de fluxo e de ligação 0554 1203

Bomba de opacidade para câmaras de combustão por fuel oil 
Cone para a bomba de opacidade

0554 0307

0554 9010

Sonda de combustão (longitude 300 mm, Ø 8 mm) para grandes diâmetros  
do tubo de gás de escape

0600 9761 

Sonda flexível de gases de combustão (longitude 330 mm, Ø 9 mm, Tmáx. +180 °C)  
incl. cone para medições em pontos de difícil acesso

0600 9770

Analisadores de combustão  
em comparação.*

Acessórios práticos para os sets de aniversário.

*Refere-se à configuração do dispositivo dos sets de aniversário na página 2 - 3.

Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

testo 310 testo 320 COH2: testo 330-1 LX: testo 330-2 LX: testo 330i LX:

Combustíveis Fueloil, gás Fueloil, gás, 
combustíveis sólidos

Fueloil, gás, 
combustíveis sólidos

Fueloil, gás, 
combustíveis sólidos

Fueloil, gás, 
combustíveis sólidos

Lugares para o sensor O2, CO O2, COH2 O2, CO, NO (possibilidade 
de ampliação)

O2, CO com compensação 
de H2, NO (possibilidade de 

ampliação)

O2, CO ou CO com compen-
sação de H2, NO (possibili-

dade de ampliação)

Faixas de medição CO: 0 … 4.000 ppm COH2: 0 … 8 000 ppm CO: 0 … 4.000 ppm CO com compensação de H2: 
0 … 30 000 ppm

(mediante diluição 
com ar limpo)

CO com compensação de H2: 
0 … 30 000 ppm

CO: 0 … 15 000 ppm
(mediante diluição 

com ar limpo)

Medição de CO (com 
compensação de H2) – – –

Sensor de CO LongLife 
com vida útil de até 6 anos – –

Medição da perda 
de gases de combustão

Medição de tiro Adicional à medição da 
perda de gases de 

combustão

Adicional à medição da 
perda de gases de 

combustão

Paralela à medição da 
perda de gases de 

combustão

Paralela à medição da 
perda de gases de 

combustão

Paralela à medição da 
perda de gases de 

combustão

Medição da pressão diferen-
cial/pressão do fluxo de gás

Diagnóstico de falhas e de 
sensores

–

Reposição das células de 
medição e do sensor sem 
remover a sonda

– – –

Bluetooth – –

Garantia (sensores de O2/CO) 2 anos 2 anos 5 anos 5 anos 5 anos

Garantia (dispositivo, sonda) 2 anos 2 anos 4 anos 4 anos 4 anos

Ecrã Visor iluminado Ecrã gráfico a cores 
de alta resolução

Ecrã gráfico a cores 
de alta resolução

Ecrã gráfico a cores 
de alta resolução

Smartphone/tablet

Memória – 500 leituras 500.000 protocolos 
de medição

500.000 protocolos de medição 500.000 protocolos 
de medição

Software/App No testo 
EasyHeat

testo EasyHeat / 
App combustão testo

testo EasyHeat / 
App combustão testo

App testo 330i

114 € 

45.60 € 

98 € 

21.66 € 

271.20 € 

345.60 € 
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Sonda de medição de CO ambiental 0632 3331

Impressora rápida de infravermelhos para o testo 320 COH2 e testo 330-1/2 LX  
incl. 1 rolo de papel térmico e 4 pilhas AA

0554 0549

Impressora Bluetooth testo para o testo 330-1/2 LX 
incl. 1 rolo de papel térmico, bateria e fonte de alimentação

0554 0620

Impressora Bluetooth / de infravermelhos para testo 330i  
incl. 1 rolo de papel térmico, bateria e fonte de alimentação 0554 0621

Comparação de Apps para  
a análise dos gases de combustão.

Acessórios práticos para os sets de aniversário.

Com a App combustão testo (testo 330-1/2 LX) e a App 

testo 330i (para testo 330i LX) é possível executar todos os tra-

A medição dos gases de combustão coa a App oferece estas vantagens: 

•  Manuseamento simplificado dos instrumentos de medição, completamente me-

diante a App como com o testo 330i LX ou para iniciar, deter e protocolizar uma 

medição (testo 330-1/2 LX)

• As medições são efetuadas com mais rapidez.

• Dados medidos sempre disponíveis quando e onde sejam necessários.

App combustão testo*:  

Todos os parâmetros do 

sistema à vista, indepen-

dentemente do lugar de 

medição.

App testo 330i:

Fácil criação de proto-

colos e envio por correio 

eletrónico.

balhos nas instalações de aquecimento de forma cómoda com 

o seu smartphone ou tablet. 

Descarrega agora mesmo 

de forma gratuita para An-

droid ou iOS:

Corrente centralGráfico

Gás de combustão

Lista

TI
°C

CO
ppm

Tiro
mbar

O2
%

Gás natural

Protocolos

Nome da empresa

Anexos

Nome do ficheiro

Comentário

Adicionar

Fechar Enviar

Sr. XY GmbH
Sr. XY
Celsiusstraße 2
79822 Titisee
info@señorxy.de

27-08-2015_17-21-24-Max_señorxy

MM
Sr. XY

Medición de gases de combustión

Gasóleo para aquecimento

Corrente centralGráficoLista

TH

448 € 

240 € 

361.20 € 

361.20 € 
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Imprescindível para profissões do aquecimento: 
Tecnologia de medição elétrica.

Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

Modelo 0590 7601

testo 760-1 testo 760-2 testo 760-3

Modelo 0590 7701

testo 770-1

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3

testo 770-2 testo 770-3

Modelo 0590 7501

Modelo 0590 7602

Modelo 0590 7702

Modelo 0590 7502

Modelo 0590 7603

Modelo 0590 7703

Modelo 0590 7503

O multímetro digital testo 760: comprova a corrente de ionização e evita avaria no sistema de 
aquecimento.

As pinças amperimétricas testo 770: agarram os cabos em qualquer local. 

O detetor de tensão testo 750: com ecrã integral único. 

Medição da corrente de ionização com o 
testo 760.

Medição da tensão num acumulador tér-
mico com o testo 770.

Deteção de tensão na ligação de uma ins-
talação de aquecimento com o testo 750.

•  Mede a corrente de ionização 
da chama do queimador

•  Reconhecimento automático 
dos parâmetros de medição 
através das linhas de 
verificação inseridas

•  Grande ecrã LCD iluminado 
para uma legibilidade 
excelente

•  Mecanismo de aperto único 
que facilita o trabalho em lu-
gares de medição estreitos.

•  Função de multímetro: mede 
a corrente de ionização da 
chama do queimador

•  Possibilidade de uso via 
Bluetooth com a App testo 
Smart Probes e através do 
smartphone ou do tablet

•  O ecrã completo de 360° 
patenteado e bem ordenado 
permite uma leitura por todos 
los lados

• Asas ergonómicas
•  Verificação das ligações ID

Ecrã LED integral patenteado

Certificado de conformidade para detetores de 
tensão conforme a DIN-EN 61243-3:2010

Iluminação da zona de medição –

Teste de fase unipolar –

Ecrã LC adicional – –
Faixa de medição de tensão CA/CC 12 … 690 V

Faixa de medição do controlo de continuidade < 500 kΩ

Ecrã retroiluminado

Medição do verdadeiro valor eficaz 
TRMS

–

Faixa de medição de corrente μA –

Filtro passa-baixa –

Faixa de medição de tensão CA/CC 0,1 mV … 600 V
0,1 mV  

… 1000 V

Faixa de medição de corrente CA/CC 1 mA … 10 A 0,1 µA … 10 A

Faixa de medição de temperatura – -20 … +500 °C

Comparação de modelos  
Pinças amperimétricas

testo  
770-1

testo  
770-2

testo  
770-3

Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS

Medição da corrente de arranque 

Faixa de medição de corrente μA –

Bluetooth e a App testo Smart Probes – –
Faixa de medição de tensão CA/CC 1 mV … 600 V

Faixa de medição de corrente CA/CC 0,1 … 400 A
0,1 … 600 

A

Medição de rendimento – –

89 €

129 €

43 € 

149 €

169 € 

67 € 

199 €

209 € 

93 € 
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Acessórios

testo 755-1

testo 755-2

Modelo 0590 7450

Modelo 0590 7551

Modelo 0590 7552

O detetor de tensão e corrente testo 755: mede a tensão, a corrente e as resistências.

O detetor de tensão sem contacto testo 745: fiável como ninguém.

Medição da tensão num compressor 
com o testo 755.

Teste de tensão sem contacto numa 
caixa de distribuição até uma instalação 
de aquecimento com o testo 745.

•  Resultado de medição sem 
ligação nem seleção

•   Reconhecimento automático de 
parâmetros

•  Faixa de tensão até 1.000 V.
•  Detetor de tensão e corrente 

num único instrumento

•  Sinal de advertência ótica e acústica.
•  2 sensibilidades (12 … 50 V / 50 … 1000 V).
• Iluminação da zona de medição 
•  Filtro (LPF) para sinais de interferência de alta frequência
Resistente à agua e ao pó de acordo com a IP 67

testo 745

Gancho magnético para o multímetro testo 760 Bolsa de transporte

Modelo 0590 0001
Modelo 
0590 0016

para testo 760

Modelo 
0590 0017

para testo 755/770

Modelo 
0590 0018

para testo 750

Adaptador de termopar para o 
multímetro testo 760

Cabos de medição standard (conector 
angulado) - Ø da ponta: 2 mm

Modelo 0590 0002 Modelo 0590 0010

Cabos de medição standard (conector 
angulado) - Ø da ponta: 4 mm

Modelo 0590 0011

Adaptador de termopar tipo K para pinças 
amperimétricas testo 770

Modelo 0590 0021

Jogo de pinças caimão
para o uso com o cabo de medição 0590 0011

Modelo 0590 0009

Adaptador de pinças amperimétricas

Modelo 0590 0003

Certificado de conformidade para de-
tetores de tensão conforme a DIN-EN 
61243-3:2010

Iluminação da zona de medição

Pontas da sonda intercambiáveis

Teste de fase unipolar –

Medição do campo magnético –

Faixa de medição de tensão CA/CC 6 … 600 V 6 … 1 000 V

Faixa de medição de corrente 0,1 … 200 A CA

29 € 

129 €

159 €

20 € 
25 € 25 € 25 € 

25 € 19 € 

19 € 25 € 

19 €  100 € 
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bar
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TabelleGrafik

R134a Prel
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Testo Smart Probes: Os todo-o-terreno  
compactos para as instalações de aquecimento.

Com as Testo Smart Probes realizará medições de temperatura, pressão ou humidade de forma mais simples e produtiva como 

nunca antes. Isto é graças ao facto de que estas práticas ferramentas de medição poderem ser manuseadas através da App testo 

Smart Probes com o seu smartphone ou tablet. 

As Testo Smart Probes transmitem os valores medidos via Bluetooth à App testo Smart 
Probes no seu smartphone ou tablet. Assim, é possível analisar e documentar os 
dados, e enviá-los diretamente do local de medição na forma de protocolo por correio 
eletrónico.

As suas vantagens:
• Mais mobilidade: valores medidos sempre disponíveis quando e onde necessário.
•  Mais segurança: os resultados de medição são processados diretamente de forma digital. Fim às 

pilhas de papel.
• Mais profissionalismo: Relatório nítido em formato A4 com fotos, logotipo e comentários.

App testo Smart Probes para descarregar gratuitamente

Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

testo 115i: 
Termómetro de braçadeira 
•  Mede a temperatura 

alimentação/ retorno, entre 
outras

• -40 … +150 °C

Modelo  
0560 1115

testo 805i: 
Termómetro por 
infravermelhos
-  Documentação com 

valores medidos e marca 
de medição

• -30 … +250 °C

Modelo  
0560 1805

testo 549i:  
Analisador de alta 
pressão 
 •  Mede a pressão alta e 

baixa
• -1 … +60 bar

Modelo  
0560 1549

testo 510i: 
Manómetro 
diferencial 
•  Mede a pressão 

do fluxo de gás e a 
pressão em repouso

•  -150 … +150 hPa

Modelo  
0560 1510

testo 405i:  
Anemómetro térmico 
•  Mede o caudal 

volumétrico, a 
velocidade do ar 
e a temperatura

•  -20 … +60 °C;  
0 … 30 m/s

Modelo  
0560 1405

Modelo  
0560 1905

testo 905i:  
Termómetro
•  Mede a temperatura do ar 

de forma fiável
•  Indicador de progresso 

gráfico da temperatura
• -50 … +150 °C

Modelo  
0563 0004

Set de aquecimento  
testo Smart Probes
testo 115i, testo 510i e testo 805i 
na testo Smart Case. Para medir 
e verificar todas as temperaturas 
e pressões da instalação de 
aquecimento.

Modelo  
0560 1605

testo 605i: 
Termohigrómetro
•  Medição da humidade 

e ambiental e a 
temperatura ambiente 
em interiores e canais

•  -20 … +60°C; 
0 … 100 %HR

Modelo  
0560 1410 

testo 410i:  
Anemómetro de molinete
•  Medição da velocidade do 

ar, caudal volumétrico e 
temperatura

•  -20 … +60 °C; 
0,4 … 30 m/s

50 € 75 € 60 €85 € 90 €

65 € 210 €75 € 75 €
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Primeira opção para qualquer trabalho de aquecimento:  
As câmaras termográficas inteligentes Testo.

 •  Resolução infravermelhos 320 x 240 pi-
xéis (com a tecnologia testo SuperResolu-
tion 640 x 480 pixéis)

 •  Câmara digital integrada e marcador laser
 •  Transmissão sem fios dos valores de medi-

ção das pinças amperimétricas testo 770-3 
e do termohigrómetro testo 605i

 •  Com a testo Thermography App
•  Faixa de medição: -30 … +100 °C; 

0 … +650 °C

 •  Resolução infravermelhos 160 x 120 pi-
xéis (com a tecnologia testo SuperResolu-
tion 320 x 240 pixéis)

 •  Câmara digital integrada
 •  Com a testo Thermography App
•  Faixa de medição: -30 … +100 °C; 

0 … +650 °C

 •  Resolução infravermelhos 160 x 120 pi-
xéis (com a tecnologia testo SuperResolu-
tion 320 x 240 pixéis)

 •  Deteção automática de pontos frios e 
quentes

• Faixa de medição: -20 … +280 °C

 •  Resolução infravermelhos 240 x 180 pi-
xéis (com a tecnologia testo SuperResolu-
tion 480 x 360 pixéis)

•  Câmara digital integrada
 •  Transmissão sem fios dos valores de medi-

ção das pinças amperimétricas testo 770-3 
e do termohigrómetro testo 605i

 •  Com a testo Thermography App
•  Faixa de medição: -30 … +100 °C; 

0 … +650 °C

testo 872: Termografia inteligente 
com excelente qualidade de imagem.

testo 868: Termografia inteligente e 
associada.    

testo 871: Termografia inteligente 
para exigências profissionais.

testo 865: Ligar, manter e obter mais 
informação.

testo Thermography App para 
testo 868-871-872 
Descarrega agora mesmo de forma 
gratuita para Android ou iOS:

Modelo 0560 8721

Modelo 0560 8681

Modelo 0560 8712

Modelo 0560 8650

testo Thermography App.
 

•  Criação rápida de relatórios compactos, armazenamento online e envio 

por correio eletrónico. 

•  Contém funções úteis para a análise rápida in situ. 

•  Transferência de imagens térmicas ao vivo por smartphone/tablet.

2699 €

1499 €

1999 €

1100 €
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Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

No haverá nada que o surpreenda:  
Outros bestsellers Testo.

Termómetro por infravermelhos testo 810
•  Medição simultânea da temperatura superficial e 

da temperatura ambiente
• Visualização da diferença de temperatura
•  Faixas de medição:  

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

Instrumento de medição da temperatura 
testo 925
•  Sonda de temperatura conectável e sonda de 

temperatura por rádio conectável
•  Ampla oferta de sondas de temperatura rápidas
• Faixa de medição: -50 … +1000 °C

Instrumento de medição da temperatura 
testo 922
•  Medição da temperatura e visualização direta da 

temperatura diferencial
•  Grande seleção de sondas 
•  Faixa de medição: -50 … +1000 °C

Modelo 0560 0810

Modelo 0560 9250

Termómetro por infravermelhos testo 830-T2
•  Ótica 12:1 e processador de alta resolução para 

obter resultados de medição precisos
• Emissividade configurável
•  Faixas de medição:    

-30 … +400 °C (IR); -50 … +500 °C (TP tipo K)

Modelo 0560 8312

Termohigrómetro testo 625
•  Mede a temperatura ambiente e a humidade 

ambiental relativa
•  Calcula o ponto de orvalho e a temperatura de 

bolbo húmido
•  Faixas de medição:   

-10 … +60 °C (temperatura NTC); 
0  … 100 %HR (humidade)

Sonda de 
penetração 
estanque 
 •  Faixa de medição: 

-60 … +400 °C

Sondas de pinça 
 •  Faixa de medição: 

-50 … +100 °C 
(períodos curtos até 
+130 °C)

Sonda de superfície 
de reação rápida 
 •  Faixa de medição: 

-60 … +300 °C

Robusta sonda 
de ar 
 •  Faixa de medição: 

-60 … +400 °C

Termohigrómetro testo 606-2
•  Medição do conteúdo de humidade na 

madeira e outros materiais por meio de 
agulhas de penetração 

•  Pesquisa e prevenção de problemas: Cálculo 
do ponto de orvalho e bolbo húmido 

•  Faixas de medição:  
-10 … +50 °C (temperatura); 0 … 100 %HR 
(humidade)

Sondas para o testo 922 e para o testo 925

♠Termohigrómetros

Instrumentos de medição da temperatura

Modelo 0560 9221

Modelo 0563 6251Modelo 0560 6062

Modelo  
0602 1293

Modelo  
0602 4692

Modelo  
0602 0393

Modelo  
0602 1793

70 €

149 €

88 €

79 €

199 €

122 €

54 €59 €111 €38 €
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Manómetro diferencial testo 510
•  Medição da pressão do fluxo de gás paralela à medição dos gases de combustão
•  O instrumento está equipado com imanes na parte posterior para trabalhar com as mãos livres 
• Faixa de medição: 0 … 100 hPa
•  incl. mangueira de ligação de silicone e ligação de cinto

Detetor de fugas de gás em condutas  
de gás natural testo 316-1
•  Localização de fugas de gás em condutas de 

gás natural
•  Alarme acústico e visual de dois níveis em caso 

de ultrapassar o valor limite
• Faixa de medição: 0 até 10000 ppm CH₄

Monitor de CO para medir no ar 
testo 317-3
•  Fase zero do CO no local
•  Alarme visual e sonoro
•  3 anos de garantia no sensor de CO
•  Função auto-teste

Modelo 0563 0510

Modelo 0632 0316

Modelo 0632 3173

Detetor de fugas de gás com visor ótico 
testo 317-2
•  testo 317-2 detetor de fugas de gás
•  Capa com clip para cinto
•  Correia de pulso 
•  Pilhas  

Instrumento de medição de 
CO/CO2 ambiente testo 315-3
•  Medição direta e em paralelo de CO/CO2

•  Em cumprimento da UNE-EN 50543
•  Cómodo e de fácil manuseamento 
•  Resultados de medição transferíveis para o 

testo 330 LL
•  Possibilidade de impressão de ticket 

Modelo 0632 3172

Modelo 0632 3153

Manómetros diferenciais/Anemómetros

Detetores de fugas

Registadores de dados

Set de aquecimento testo Smart Probes
•  Medição da pressão do gá e da pressão estática
• Medição da temperatura sem contacto em solos radiantes e radiadores
•  Menu de medição específico para o teste de estanqueidade com alarmes na app testo Smart 

Probes
•  Função de captura de imagens do lugar medido com a inclusão do valor medido e da marca de 

medição

Modelo 0563 0004

Set Smart Probes Aquecimento

780 €

200 €

129 €

210 €

130 €

153 €



Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, c/ B, nº 2

08348 Cabrils
(Barcelona - Espanha)

Telefone: +351 234 320 280 
+34 93 753 95 20

e-mail: testo@testo.pt

www.testo.pt
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Preço do set 
em campanha 995 €

Preço do set 
em campanha 
1470 €

Preço do set 
em campanha 
1490 €

Preço do set 
em campanha 
1800 €

Preço do set 
em campanha 500 €

Preço do set 
em campanha 
1220 €

Preço do set 
em campanha 
1490 €

Preço do set 
em campanha 
1800 €

+

Informação de sets analisadores de combustão 

Tecnologia de medição para sistemas de aquecimento Testo

PACK 1 + com impressora IRDA 0554 0549 PACK 1 + com impressora Bluetooth® 0554 0620

Set aniversário testo 330-1 LX 

•  testo 330-1 LX com sensor de O2 e CO e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento, as sondas  

e os acessórios

PACK 1: 0563 6033 72 + multímetro ref. 0590 7601

Set aniversário testo 330-1 LX 

•  testo 330-1 LX com sensor de O2 e CO e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento, as sondas  

e os acessórios

PACK 1: 0563 6033 72 + multímetro ref. 0590 7601

PACK 2 + com impressora IRDA 0554 0549 PACK 2 + com impressora Bluetooth® 0554 0620

Set aniversário testo 330-2 LX 

•  testo 330-2 LX com sensor de O2 e CO 
   (com compensação de H2) e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento, as sondas  

e os acessórios

PACK 2: 0563 6034 70 + multímetro ref. 0590 7601

Set aniversário testo 330-2 LX 

•  testo 330-2 LX com sensor de O2 e CO 
   (com compensação de H2) e Bluetooth
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm)
•  Fonte de alimentação internacional
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento, as sondas  

e os acessórios

PACK 2: 0563 6034 70 + multímetro ref. 0590 7601
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+ com impressora Bluetooth® testo 0554 0621 + com impressora Bluetooth® testo 0554 0621

Set aniversário testo 330i LX:
•  testo 330i LX com sensor de O2, 
   sensor de CO e Bluetooth®

•  Alimentador
•  Sonda de PdC básica (longitude 180 mm,  

Ø 6 mm) 
•  Filtros de sujidade de reposição (10 unidades)
•  Mala para o instrumento testo 330i

Modelo 0563 6035 70     

Set aniversário testo 330i LX Avançado 
com sensor de CO com compensação de H2:

•  testo 330i LX com sensor de O2, sensor de CO e 
Bluetooth 

•  Fonte de alimentação internacional 
•  Sonda de combustão modular  

(longitude 180 mm, Ø 8 mm) 
•  Filtros de sujidade de reposição  

(10 unidades) 
•  Mala para o testo 330i 

Modelo 0563 6035 76     

Set de iniciação testo 310:
• Analisador de combustão testo 310 com bateria 
   e protocolo de calibragem para a medição de O2, 
   CO, hPa e ºC 
•  Sonda de combustão compacta (longitude: 180 mm; 

Ø 6 mm).
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Mala para testo 310, sondas e    
   acessórios.

Modelo 0563 3100     

Set com impressora 0563 3110. + com impressora IRDA 0554 0549

Set aniversário testo 320 COH2:
• Analisador de combustão 
   testo 320 COH2 com sensores de O2 
   e CO (8000 ppm) para 
   combustíveis sólidos
•  Sonda de combustão compacta 
   (comprimento: 180 mm; Ø 6 mm).
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Bolsa de filtros de reposição 
• Mala pequena para testo 320 COH2

Modelo 0563 3220 74     

Preço do set 
em campanha 
1200 €

Preço do set 
em campanha 
1770 €

Preço do set 
em campanha 
1790 €

Preço do set 
em campanha 
2100 €

Preço do set 
em campanha 630 €

Preço do set 
em campanha 
1520 €

Preço do set 
em campanha 
1690 €

Preço do set 
em campanha 
2000 €


