
Bluetooth + 

Aplicație pentru mobil

Instrumente de măsurare pentru: încălzire, ventilație, aer condiționat și refrigerare.

Soluții complete pentru măsurări 

profesionale în domeniul HVAC.
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Soluţii de măsurare pentru clienți exigenți.

Fie că este vorba de camere de termoviziune, de sistemul 

de monitorizare testo Saveris sau analizoare de gaze de 

ardere testo, Testo SE & Co. KGaA excelează prin nivelul 

ridicat de inovare şi gama variată de produse. 

Instrumentele de măsură Testo vă ajută să economisiți 

timp şi resurse, protejați mediul înconjurător şi 

sănătatea oamenilor şi să îmbunătăţiți calitatea pro-

duselor și serviciilor prestate. Instrumentele de înaltă 

tehnologie sunt utilizate, de exemplu, în transportul și de-

pozitarea produselor din domeniul farmaceutic şi alimen-

tar, în producţie şi asigurarea calităţii în industrie, sau în 

monitorizarea condițiilor climatice. 

Serviciu tehnic pentru cele mai înalte aşteptări.

Experţii noştri vă stau la dispoziție cu informații despre 

produsele și serviciile Testo. În cazul unei reparaţii, vă ga-

rantăm un timp de răspuns rapid și, în funcție de situație, 

un instrument de împrumut.

Gamă variată de cursuri și instruiri.

Compania noastră oferă, la cerere, cursuri de pregătire și 

instruire pentru utilizarea instrumentelor în diverse aplicații. 

Consultanță personalizată.

Oferim suport și asistență de luni până vineri, de la 8:00 la 

17:00. Ne puteți contacta la tel. 0264 202 170, ne puteţi 

scrie un e-mail la adresa info@testo.ro sau puteți vizita 

site-ul nostru, www.testo.ro.

Testo, lider mondial în domeniul tehnologiei 
de măsurare portabilă și staționară.

Datorită experienței sale de peste șase decenii, Testo devine furnizorul complet de echipamente și servicii pentru:

• Analiza si reglarea sistemelor HVAC/R
• Analiza emisiilor și a gazelor de ardere
• Asigurarea calitatii în sectoarele alimentar si farmaceutic
• Auditul energetic si evaluarea pierderilor 

Toate acestea venind la pachet cu o experiență vastă în domeniul instrumentației de măsură și control, ce se 
reflectă clar în calitatea echipamentelor și serviciilor oferite.  Lumea va continua să fie tot complexă, dar atunci 
când trebuie să luați decizii cu adevărat importante, puteți să vă bazați pe instrumentele și soluțiile de măsurare 
de la Testo.
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Încălzire, Ventilaţie, Aer Condiţionat, Refrigerare

Instrumentele de măsură de la Testo sunt utilizate în lumea 

întreagă pentru o gamă extinsă de aplicaţii. Totuşi, cel mai 

important domeniu de colaborare pentru Testo este cu teh-

nicienii din sectorul HVAC/R. În acest domeniu sarcinile de 

măsurare sunt mai diversificate, condiţiile mai severe iar cli-

enţii sunt mai pretenţioşi, condiţii ce formează un amestec 

ideal pentru noi.

Încălzire

Gazele de ardere ce sunt eliberate în urma combustiei 

conţin CO2 şi oxizi sau particule de cenuşă printre altele. 

Acestea poluează mediul înconjurător, având un efect nefast 

asupra climatului şi prezentând numeroase riscuri la adresa 

sănătăţii oamenilor. De aceea este esenţială proiectarea 

unor instalaţii ce au procese de combustie mai eficiente, 

procese termice optimizate şi, mai presus de toate, emisii 

reduse.

Ventilație

Un climat prielnic la locul de muncă în zilele noastre  este 

de la sine înţeles în majoritatea companiilor, cel puţin din 

punct de vedere tehnic. În ultimul timp, la locurile de muncă 

sunt instalate sisteme de ventilaţie şi aer condiţionat tot mai 

performante. Totuşi, este important ca aceste sisteme să fie 

întreţinute şi reglate optim.

Refrigerare

Tehnologia digitală şi-a făcut loc în toate domeniile iar 

industria frigorifică nu face excepţie. În cazul sistemelor 

frigorifice, trebuie verificate presiunile și temperaturile şi 

calculate supraîncălzirile sau subrăcirile pentru ca sistemul 

să funcţioneze fără probleme.

Termografie

În domeniul tehnologiei clădirilor soluţiile de măsurare 

diverse vă ajută să descoperiţi atât problemele unei clădiri 

(umiditatea în clădire, zonele cu mucegai, punţile termice) 

 cât şi potenţialul de optimizare (consultanţă energetică).

La termografierea clădirilor, camerele de termoviziune sunt 

ideale pentru vizualizarea rapidă şi uşoară a pierderilor de 

căldură din sistemele de încălzire sau aer condiţionat ale 

clădirilor respective.

Electrice

Testo revoluționează tehnologia măsurărilor electrice cu 

instrumente de măsură inovatoare cu tehnologii unice ce 

se remarcă prin ușurința în utilizare fiind mai fiabile decât 

oricând înainte. Multimetre digitale, clește ampermetric cu 

un mecanism unic de prindere sau testere de tensiune care 

măsoară curentul – bine ați venit într-o nouă eră!

Laborator de etalonări atestat B.R.M.L.

Laboratorul de etalonări din cadrul Testo România este 

atestat de către Biroul Român de Metrologie Legală pentru 

etalonarea analizoarelor de gaze de ardere portabile, a 

termometrelor, a higrometrelor digitale, presiune și sunet.

Testo România este certificată de către DEKRA

Certification GmbH conform sistemului de management

al calității ISO 9001.

Service

Încercăm să oferim cele mai bune servicii pentru clienții și 

partenerii noștri, astfel vă stam dispoziție atât înainte cât și 

după achiziția instrumentelor de măsură Testo oferind con-

sultanță cu privire la modul de utilizare al instrumentelor și 

serive tehnic în identificarea și soluționarea defecțiunilor 

sau a problemelor apărute. 

Soluţii complete de măsurare
pentru domeniul HVAC/R
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de  
încălzire.

Beneficiați de avantajele oferite de liderul mondial pe piața tehnologiei de măsurare a 
sistemelor de încălzire.

Testo și tehnologia de măsurare a gazelor de ardere 

– o poveste de succes de peste trei decenii. Încă din 

1978 am identificat rolul important jucat de analiza 

electronică a gazelor de ardere pentru o eficiență sporită 

a energiei  și am introdus pe piață primul analizor de 

gaze de ardere. De atunci, legi din ce în ce mai stricte cer 

atât reducerea consumului de energie și a emisiilor, iar 

progresul tehnologic, cât și folosirea energiei regenerabile 

au schimbat modul de încălzire a clădirilor. Respectăm 

îndeaproape aceste progrese, recunoaștem tendințele și 

suntem capabili așadar să oferim în permanență aplicații 

inovatoare. Numai un sistem de încălzire reglat optim 

poate transforma în mod eficient combustibilul folosit în 

căldură, eliberând astfel cât mai puține substanțe poluante. 

Pentru ca acest lucru să fie garantat, sistemul trebuie să fie 

testat și reglat periodic. Tehnologia de măsurare de primă 

clasă reprezintă contribuția noastră la îndeplinirea acestor 

aspecte.

La Testo veți găsi o gamă largă de analizoare complexe     

pentru analiza gazelor de ardere. Echipamentul perfect   

adaptat și accesoriile aferente vă asigură că veți opera         

întotdeauna cu produsul adecvat sarcinii dumneavoastră  

de măsurare.

Toate instrumentele de măsură sunt supuse unei verificări   

riguroase a calității înainte să părăsească fabricile noastre. 

Pentru dezvoltarea și testarea senzorilor de gaze de ardere 

operăm chiar și o uzină proprie de cogenerare. Calitatea, 

inovația și experiența sunt virtuțiile ce ne ajută să fim 

numărul 1 în lume în tehnologia de măsurare a sistemelor 

de încălzire. Beneficiați de acest lucru acum, achiziționând 

noile noastre analizoare de gaze de ardere testo 310 și testo 

340 sau binecunoscutul testo 330, a cărui calitate a fost 

demonstrată.

De la analizorul robust pentru măsurări de bază, până la 

instrumentul de top echipat cu senzori revoluționari ce au 

o durată lungă de viață, gama noastră de produse acoperă 

toate operațiunile de măsurare a gazelor de ardere din 

sistemele de încălzire efectuate în scop de optimizare, 

reglare și service.

4
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Analizor de gaze de 
ardere testo 310

•  Design robust pentru utilizare zilnică

•  Durată de viaţă a bateriei de până la 10 ore

•  Măsoară gaze de ardere, tiraj, CO ambiental şi presiune

• Restabilirea automată a punctului de zero a senzorilor, în  
   doar 30 secunde

• Ecran iluminat

•  Documentarea valorilor măsurate prin imprimanta IR

Analizorul de gaze de ardere testo 310 combină funcţii sim-

ple cu o acurateţe mare de măsurare, fiind astfel ideal pen-

tru măsurările de bază la sistemele de încălzire. Durata de 

viaţă lungă a acumulatorului, de până la 10 ore, vă 

garantează o disponibilitate sporită. Operarea ușoară şi 

designul compact fac din testo 310 un instrument robust 

pentru activitatea zilnică, chiar şi în condiţii dificile.

testo 310 - set 
Analizor de gaze de ardere pen-
tru măsurarea O

2
, CO, hPa şi °C; 

include acumulator, certificat de 
calibrare din fabrică, sondă de 180 
mm cu con de fixare, geantă de 
transport, alimentator cu cablu, 
furtun din silicon pentru măsurarea 
presiunii şi 5 filtre pentru particule.

Cod produs: 0563 3100

testo 310 - set cu imprimantă

Analizor de gaze de ardere pentru măsurarea O
2
, CO, hPa şi °C; 

include acumulator, certificat de calibrare din fabrică, imprimantă 
IR (0554 3100), sondă de 180 mm cu con de fixare, geantă de 
transport, alimentator cu cablu, furtun din silicon pentru măsurarea 
presiunii, 5 filtre pentru particule şi 2 role de hârtie termică pentru 
imprimantă.

Cod produs: 0563 3110

Accesorii pentru instrumentul de măsură

Senzori de gaz de schimb

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Alimentator cu cablu USB 

Imprimantă IR 

Imprimantă rapidă IrDA 

Set hârtie termică pentru imprimantă (6 buc.)

Set filtre de particule (10 buc.)

Senzor O
2

Senzor CO

Cod produs

Domeniu de măsură Acurateţe ±1 cifră Rezoluţie

Temperatură gaze de ardere 0 la +400 °C ±1 °C (de la 0 la +100 °C)
±1,5% din val. măs. (>100 °C)

0,1 °C

Temperatură ambientală  -20 la +100 °C ± 1 °C 0,1 °C

Măsurare tiraj ±0,03 hPa (-3,00 la +3,00 hPa)
±1,5% din val. măs. (domeniul rămas)

0,01 hPa

Măsurare presiune -40 la 40 hPa

-20 la +20 hPa

± 0,5 hPa 0,1 hPa

Măsurarea O2 0 la 21 % vol. ±0,2 vol. % 0,1 vol. %

Măsurarea CO 
(fără compensare de H

2
)

0 la 4.000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din val. măs. (401 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

1 ppm

Măsurare CO ambiental 0 la 4.000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din val. măs. (401 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

Eficiență (Eta) 0 la 120% - 0,1%

Pierderi de gaze de ardere 0 la 99,9% - 0,1%

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Robust
Instrument robust şi uşor, pentru utilizare zilnică, 
chiar şi în condiţii dificile.

Afișaj iluminat
Afișaj pe două linii şi structură clară a meniului.  
Uşor de utilizat şi de citit.

Acumulator din litiu
Operare prin acumulator cu litiu (1500 mAh) – 
până la 10 ore de funcționare fără reîncărcare; 
este posibilă încărcarea prin USB.

Capcană pentru condens
Capcană integrată pentru condens – golire rapidă 
şi uşoară.

Restabilire automată a punctului de
zero pentru senzori
Restabilire automată a punctului de zero în doar 
30 de secunde după pornire. Funcția poate fi
anulată dacă nu este necesară.

Filtru pentru sondă
Poate fi schimbat rapid şi uşor.

Fixare
Magneţi integraţi pentru o fixare uşoară pe 
arzător.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Analizor profesional de 
gaze de ardere testo 330

•  Numeroase meniuri de măsurare pentru analiza sistemelor 
de încălzire, inclusiv analiza gazelor de ardere, măsurarea 
tirajului și testarea conductelor de gaz

•  Funcție integrată de monitorizare a senzorilor

•  4 ani de garanţie fără contract de mentenanţă

•  Domeniu de măsură până la 30.000 ppm CO 

   (testo 330 -2)

•  Restabilire automată a punctului de zero pentru senzorii 
de gaz, fără a scoate sonda din coș (testo 330-2)

Analizorul testo 330 respectă cele mai înalte cerinţe şi 

poate îndeplini toate sarcinile de măsurare la sistemele de 

încălzire. Gama variată de sonde pentru gaze de ardere 

elimină necesitatea unui instrument de măsură suplimen-

tar. Alţi combustibili pot fi definiţi individual. Cu testo 330 

se poate efectua analiza gazelor de ardere provenite de la 

combustibili solizi și se pot testa conductele de gaz. In-

strumentul poate fi echipat simultan cu până la trei senzori 

de gaz, O
2
, CO şi NO(NO

x
). Analizorul include și un senzor 

pentru măsurarea temperaturii ambientale, iar temperatura 

gazelor de ardere este măsurată prin intermediul sondei de 

prelevare probe. 

Senzorii au o durată de viaţă extinsă de până la 6 ani.

Opțiune: măsurare tiraje mici, rezoluţie 0,1 Pa, domeniu 
de măsură până la 100 Pa (în locul măsurării standard a 
tirajului)

Opțiune: măsurare presiuni diferenţiale mici

Opţiune: senzor NO, domeniu de măsură între  0 și 
3.000 ppm, rezoluţie 1 ppm

Opţiune: compensare cu H
2
 pentru senzorul CO

Opţiune: senzor CO
low

Opţiune: bluetooth

Opţiune: senzor NO
low

Opţiuni pentru testo 330

Domeniu de măsură Acurateţe ±1 cifră Rezoluţie

Temperatură -40 la +1.200 °C ±0,5 °C (0,0 la +100,0 °C)
±0,5% din val. măs. (domeniul rămas)

0,1 °C (-40 la 999,9 °C)
±1 °C (domeniul rămas)

Măsurare tiraj -9,99 la +40 hPa ±0,02 hPa sau ± 5% din val. măs. (-0,50 la +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61 la +3,00 hPa)
±1,5% din val. măs. (+3,01 la +40,00 hPa) (se aplică valoarea 
mai mare)

0,01 hPa

Măsurare presiune 0 la 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 la 50,0 hPa) / ± 1% din val. măs. (50,1 la 
100,0 hPa)
±1,5 % din val. măs. (domeniul rămas)

0,1 hPa

Măsurare O2 0 la 21 % vol. ±0,2 vol. % 0,1 % vol. 

Măsurare CO  
(fără compensare de H

2
)

0 la 4.000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm) /± 5% din val. măs. (401 la 
2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 4.000 ppm)

1 ppm

Măsurare CO  
(cu compensare de H

2
)

0 la 8.000 ppm ±10 ppm la ±10% din val. măs. (0 la 200 ppm)
±20 ppm la ±5% din val. măs. (201 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 8.000 ppm)

1 ppm

Calculare CO2 0 la CO
2
 max ±0,2 vol. 0,1  % vol.

Opţiune: măsurare NO 0 la 3.000 ppm ±5 ppm (0 la 100 ppm) /± 5% din val. măs. (101 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 3.000 ppm)

1 ppm

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Set 2 testo 330-1 
(cu compensare de H

2
)

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“, include sen-
zori O

2
 și CO, acumulator și certificat de calibrare din fabrică.

testo 330-1  0632 3306
Opțiune: senzor CO cu compensare de H

2
 √

Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

testo 330-2  0632 3307
Opțiune: senzor CO cu compensare de H

2
 √

Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

Set 3 testo 330-2
(cu compensare de H

2
)

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“ și funcție 
integrată de restabilire a punctului de zero pentru tiraj și gazele de 
ardere, include senzori O

2
 și CO, acumulator și certificat de calibrare 

din fabrică.

Set 1 testo 330-1
(fără compensare de H

2
) 

Analizor de gaze de ardere cu senzori de gaz „longlife“, 
include senzori O

2
 și CO, acumulator și certificat de 

calibrare din fabrică.

testo 330-1  0632 3306
Opțiune: senzor NO √
Sondă de prelevare gaze de ardere 180 mm 0600 9740
Imprimantă IR 0554 0549
Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC 0554 1096
Geantă de transport multifuncțională 0516 3300

Seturi recomandate
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Monitorizarea senzorilor
Funcție integrată de monitorizare a stării senzori-
lor, cu afișaj de tip semafor, ușor de înțeles. 

Restabilirea punctului de zero pentru tiraj și 
gazele de ardere
Funcție integrată de restabilire a punctului de 
zero pentru tiraj și gazele de ardere: sonda poate 
rămâne în fluxul de gaze în timpul restabilirii pun-
ctului de zero (doar pentru testo 330-2).

Afișaj grafic color, de înaltă rezoluție
Meniurile de măsurare și valorile măsurate sunt 
prezentate în detaliu și sunt întotdeauna ușor de 
citit.  

Flexibilitate cu sonde modulare 
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor asigură 
flexibilitate în toate aplicațiile. Pentru a schimba 
tija sondei, aceasta trebuie pur și simplu pozițio-
nată pe mânerul sondei și conectată.

Senzori de gaz cu durată extinsă de viață
Senzorii analizoarelor testo 330 au o durată de 
viață de până la 6 ani. Se economisește cel puțin 
o înlocuire a senzorilor într-un ciclu normal de 
funcționare.

Schimbarea senzorilor de către utilizator
Senzorii pot fi înlocuiți cu ușurință de către utiliza-
tor, fără a fi necesare alte ajustări și fără pierderea 
garanției. 

Diluție CO
În cazul măsurării concentrației de CO, domeniul 
de măsură este extins de la 4.000 ppm la 30.000 
ppm (doar pentru testo 330-2).

Durată de viață lungă a bateriei
Datorită acumulatorului Li-ion, nu este necesară 
înlocuirea frecventă a bateriei, fiind asigurată o 
funcționare continuă de până la 8 ore, cu pompa 
pornită. Bateria poate fi incărcată în instrument, 
fără afectarea memoriei și fără descărcare com-
pletă.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Descărcarea gratuită a aplicației pentru mobil testo Combustion
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Analizor de gaze de 
ardere și emisii testo 340

•  Analiza gazelor de ardere cu până la 4 senzori de gaz ce 
pot fi configurați de utilizator

•  Extinderea domeniului de măsură, fără restricții la 
concentrații mari de gaz

•  Gamă variată de sonde

•  8 parametri afișați simultan pe ecran 

Designul compact și tehnologia avansată fac din testo 340 

instrumentul ideal pentru activitatea de punere în funcțiune, 

service, întreținere și testare, atât în domeniul rezidențial 

cât și în domeniul industrial (arzătoare industriale, motoare 

industriale staționare, turbine pe gaz sau procese termice). 

Funcția unică de extindere a domeniului de măsură permite 

efectuarea unor măsurări fără restricții, chiar și la concen-

trații mari de gaz.

În configurația standard, testo 340 este echipat cu un sen-

zor O
2
. Pot fi configurați individual încă trei senzori de gaz 

pentru a adapta instrumentul la măsurările necesare.

Domeniu de măsură Acuratețe ±1 cifră Rezoluție

O2 0 la 25% vol. ±0,2% vol. 0,01% vol.

CO (compensare H2 ) 0 la 10.000 ppm
(cu diluție până la 50.000 
ppm)

±10 ppm sau ±10% din val. măs. (0 la 200 ppm)
±20 ppm sau ±5% din val. măs. (201 la 2.000 ppm)
±10% din val. măs. (2.001 la 10.000 ppm)

1 ppm

COlow

(compensare H2 )
0 la 500 ppm ±2 ppm (0 la 39,9 ppm)

±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)*

*Datele corespund unei temperaturi ambientale de 20°C. Se adaugă un coefi-

cient suplimentar de temperatură de 0.25% din valoarea citită/K.

0,1 ppm

NO 0 la 4.000 ppm ±5 ppm (0 la 99 ppm)
±5% din val. măs. (100 la 1.999 ppm)
±10% din val. măs. (2.000 la 4.000 ppm)

1 ppm

NOlow 0 la 300 ppm ±2 ppm (0 la 39,9 ppm)
±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 ppm

NO2* 0 la 500 ppm ±10 ppm (0 la 199 ppm)
±5% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 ppm

SO2* 0 la 5.000 ppm ±10 ppm (0 la 99 ppm)
±10% din val. măs. (restul domeniului de măsură)

1 ppm

Temperatură
Sondă Tip K (NiCr-Ni)

-40 la +1.200 °C ±0,5 °C (0 la +99 °C)
±0,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 °C

Măsurarea tirajului -40 la +40 hPa ±0,03 hPa (-2,99 la +2,99 hPa)
±1,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,01 hPa

Măsurarea presiunii
diferențiale 

-200 la 200 hPa ±0,5 hPa (-49,9 la 49,9 hPa)
±1,5 % din val. măs. (restul domeniului de măsură)

0,1 hPa

Măsurarea presiunii
absolute 

600 la +1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

Parametri calculați 
Eficiență
Pierderi
Punct de rouă

0 la 120%
0 la 99,9%
0 la 99,9 °C

0,1%
0,1%
0,1 °C

CO2
(calculat din O

2
)

0 la CO
2 
max. ±0,2% vol. 0,1% vol.

testo 340 pentru domeniul 
rezidențial

Analizor testo 340, include acumulator, certificat  0632 3340

de  calibrare din fabrică și curea pentru transport, 

echipat cu senzor O
2
, măsurare integrată a vitezei 

gazelor de ardere/presiunii diferențiale  

Opțiune: modul de măsurare CO (compensat cu H
2
),             √

 0 la 50.000 ppm, rezoluție 1 ppm  

Opțiune: modul de măsurare NO, 0 la 4.000 ppm        √
Opțiune: modul de măsurare SO

2
, 0 la 5.000 ppm  0554 1096

Sondă compactă pentru gaze de ardere, lungime  0600 9740

de imersie 180 mm*, include con pentru blocarea 

sondei, termocuplu NiCr-Ni (TI), Tmax 500 °C, 

furtun special pentru măsurarea NO
2
/SO

2
, 

lungime 2,2 m 

Alimentator rețea 100-240 V AC / 6,3 V DC pentru 0554 1096

încărcarea acumulatorului sau operarea cu 

conectare la sursă 

Imprimantă rapidă Testo IrDA pentru tipărirea  0554 0549

datelor la locul măsurării, include o rolă de hârtie

termică și 4 baterii AA

Software "easyEmission" pentru descărcarea și 0554 3334

prelucrarea datelor, include cablu USB pentru 

conectarea la PC 

Geantă de transport pentru instrument și accesorii 0516 3400

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

* Sondele de prelevare sunt disponibile în mai multe variante: compacte
sau modulare, cu lungimi de 180 mm sau 335 mm.

* Pentru a evita absorbția, durata maximă a unei măsurări nu trebuie să depășească 2 ore.
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Protecție a senzorului CO
În cazul măsurării concentrației de CO, domeniul 
de măsură este extins automat de la 10.000 ppm 
la 50.000 ppm. 

Flexibilitate cu sonde modulare
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor 
asigură flexibilitate în toate aplicațiile. Pentru a 
schimba tija sondei, aceasta trebuie pur și simplu 
poziționată pe mânerul sondei și conectată.

Gestionarea datelor de măsurare cu softul 
"easyEmission"
Valorile pot fi citite, prelucrate și arhivate ușor, 
prin utilizarea softului "easyEmission". 

Certificări
Analizorul de gaze de ardere testo 340 este testat 
TÜV conform 1. BImSchV EN 50379, Partea 2.

Schimbare eficientă a sondelor de prelevare
Schimbare rapidă și ușoară a sondelor prin inter-
mediul cuplajului unic al acestora. Toate căile de 
gaz sunt conectate la instrument simultan prin 
conexiunea tip baionetă.

Schimbarea senzorilor de către utilizator
Senzorii pot fi înlocuiți cu ușurință de către utiliza-
tor, fără a fi necesare alte ajustări și fără a pierde 
garanția.

Container integrat pentru condens
Designul Testo elimină posibilitatea acumulării 
condensului în interiorul instrumentului. Analizorul 
testo 340 avertizează utilizatorul atunci când con-
tainerul pentru condens trebuie golit.

Tipărirea valorilor măsurate
Interfață IR integrată pentru comunicarea cu o 
imprimantă rapidă IrDA Testo.  

Restabilirea punctului de zero pentru tiraj și 
gazele de ardere
Funcție integrată de restabilire a punctului de 
zero pentru tiraj și gazele de ardere: sonda poate 
rămâne în fluxul de gaze în timpul restabilirii 
punctului de zero.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Descărcarea gratuită a aplicației pentru mobil testo Combustion
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Instrument pentru 
măsurarea presiunii şi 
a scurgerilor de gaze 
testo 324
•  Un singur instrument pentru toate măsurările necesare la 

conductele de apă și gaz

• Structură simplă a meniului

• Senzor de presiune integrat pentru măsurări de până la  
   300 mbari

•  Senzori de mare precizie

•  2 ani garanţie

testo 324 este instrumentul ideal pentru verificările de 

uzură, detecție a scurgerilor și funcționalitate a sistemelor 

de gaz şi apă. Un debitmetru, un senzor de presiune abso-

lută şi doi senzori de presiune diferențială asigură rezultate 

de măsurare extrem de precise. Fiind special dezvoltat pen-

tru aplicațiile din cadrul activităților zilnice, toate elementele 

relevante sunt combinate într-un singur instrument. Prin ali-

mentarea sistemului cu gaz, în loc de aer, se evită formarea 

amestecurilor periculoase de gaz și aer. 

Instrumentul este testat conform DVGW-G-5952.

testo 324 - Set de bază

Instrument pentru măsurarea 
scurgerilor de gaze testo 324, alimen-
tator reţea, geantă sistem, include 
unitate alimentare gaz, bloc terminal* 
cu furtun de conectare, pompă manu-
ală pentru setarea presiunii de testare, 
adaptor pentru portul de testare la 
boiler pe gaz, dopuri de presiune înaltă 
de  3/4“ şi 1 1/4“.

Instrument pentru măsurarea scurgerilor de gaze testo 324, unitate 
de alim. reţea pentru testo 324 şi imprimantă IR, geanta sistemului, 
include unitatea de alimentare gaz, bloc terminal* cu furtun de conec-
tare, pompă manuală pentru setarea presiunii de testare, adaptor 
pentru portul de testare la boiler pe gaz, dopuri de presiune înaltă 
de  3/4“ şi 1 1/4“, dopuri de presiune înaltă de 3/8" şi 3/4", dopuri de 
presiune înaltă de 1/2" şi 1", 1/2" şi dopuri de testare conice 3/4", 
detector de scurgeri de gaze testo 316-2, imprimantă în infraroșu 
(incl. baterii) şi hârtie de rezervă pentru imprimantă.

Cod produs: 0563 3240 70

testo 324 - Set profesional 

Cod produs: 0563 3240 71

 * Instrument, pompă, şi furtune de conectare, incl. valvă şi robinet de suprapresiune

0632 3240testo 324 instrument pt. măsurarea presiunii 
şi scurgerilor (fără alimentator)

Opţiune: transmisie wireless bluetooth® 

Bluetooth ® echipat ulterior

Instrument de măsură şi accesorii Cod produs

Măsurare scurgeri
Domeniu de măsură: 0 la 10 l/h
Acurateţe: ±0,2 l/h sau ±5% din val. măs.

Măsurare presiune
Domeniu de măsură: 0 la 1.000 hPa
Acurateţe: ±0,5 hPa sau ±3% din val. măs.

Măsurare presiune 
absolută

Domeniu de măsură: 600 la 1.150 hPa
Acurateţe: ± 3 hPa

Suprasarcină la 1.200 hPa

Măs. temp. TC tip K 
(doar instrumentul)

Domeniu de măsură: -40 la +600 °C
Acurateţe: ± 0,5°C sau ± 0,5%

Măs. temp. NTC tip 5k 
(doar instrumentul)

Domeniu de măsură: -20 la +100 °C

Instrument pentru 
măsurarea presiunii 
diferenţiale testo 510

testo 510

Instrument de măsură practic pentru presiunea 
diferenţială, include capac de protecţie, baterii, 
husă, furtune de silicon și certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0563 0510

Presiune pozitivă 500 mbar

Domeniu de măsură

Acurateţe 
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 100 hPa

±0,03 hPa (0 la 0,30 hPa)
±0,05 hPa (0,31 la 1,00 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% din val. măs.) (1,01 la
 100 hPa)

0,01 hPa

•  Măsurarea presiunii diferenţiale de la 0 la 100 hPa

•  Posibilitatea măsurării vitezei aerului cu un tub Pitot

•  Compensare cu temperatura şi densitatea aerului

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

 * Instrument, pompă, şi furtune de conectare, incl. valvă şi robinet de suprapresiune
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Detector de scurgeri din 
conducte cu gaz natural 
testo 316-1

Detector de scurgeri 
de gaze ușor de utilizat 
testo 317-2

•  Sondă flexibilă pentru măsurarea în locuri greu accesibile

•  Carcasă TopSafe pentru protecție împotriva murdăriei și a 
loviturilor (opţională)

• Alarmă vizuală şi acustică la depăşirea valorilor limită

•  Afişaj cu bare grafice

• Autoverificarea senzorului la pornirea instrumentului

• Ton de alarmă ce se intensifică odată cu creșterea  
   concentrației de gaz

• Ton continuu de avertizare atunci când pragul de alarmă

   este depășit

testo 317-2

Detector de scurgeri de gaze naturale, include 
husă cu clemă de prindere, curelușă pentru mână 
şi baterii.

Cod produs: 0632 3172

Metan Propan

Domeniu de măsură 0 la 20.000 ppm CH
4

0 la 10.000 C
3
H

8

Prag minim de răspuns 100 ppm CH
4

50 C
3
H

8

Prima limită de alarmă 10.000 ppm CH
4

(20% LEL) (20% LEL)5.000 C
3
H

8

testo 316-1

Detector electronic pentru scurgeri de gaze, cu 
sondă de măsurare flexibilă și baterii.

Cod produs: 0632 0316
Metan

Domeniu de măsură 0 la 10.000 ppm CH
4

Pragul minim de răspuns 100 ppm

Prima limită de alarmă de la 200 ppm CH
4

(LED galben)

A doua limită de alarmă de la 10.000 ppm CH
4

(LED roşu)

testo 316-2

Detector electronic pentru scurgeri de gaze
naturale, cu sondă de măsurare flexibilă, 
include alimentator și căşti de protecție.

Cod produs: 0632 3162

Metan Propan

Domeniu de măsură 10 ppm la 4,0 % vol. CH
4
 10 ppm la 1,9 vol. % C

3
H

8

10.000 ppm H
2

Pragul minim de răspuns 10 ppm 10 ppm

Prima limită de alarmă

A doua limită de alarmă

200 ppm CH
4
 

10.000 ppm CH
4
 

100 ppm C
3
H

8

5.000 ppm C
3
H

8

Hidrogen

10 ppm la 4,0 vol. % H
2

200 ppm H
2

10 ppm

Detector de scurgeri de 
gaze cu pompă integrată 
testo 316-2

•  Alarmă optică şi acustică datorită barei de afişare pentru 
creșteri periculoase ale concentrațiilor de gaze

•  Ecran cu afișarea scurgerilor maxime

• Pompă integrată

•  Sondă de măsurare flexibilă pentru zone greu accesibile

•  Opţiune de conectare căști pentru localizarea exactă a 
scurgerilor în medii zgomotoase

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

Termometru cu infraroşu 
testo 830

•  Marcaj laser și sistem optic performant pentru măsurări 
exacte chiar și la distanțe mari

•  Emisivitate reglabilă

•  Două valori limită de alarmă reglabile

•  Funcţie Hold şi afişare a valorilor min/max

Termometru cu infraroşu, fascicul laser de 
marcare a măsurării cu 1 punct, sistem 
optic 10:1, valori limită reglabile, funcţie de 
alarmă, include baterii şi certificat de cali-
brare din fabrică. 

Cod produs: 0560 8311

Termometru cu infraroşu, fascicul laser de mar-
care a măsurării cu 2 puncte, sistem optic 30:1, 
valori limită reglabile, funcţie de alarmă, posi-
bilitatea conectării unei sonde externe, include 
baterii şi certificat de calibrare din fabrică.  

Cod produs: 0560 8314

testo 830-T1 testo 830-T4

Domeniu de măsură

Infraroşu -30 la +400 °C -30 la +400 °C

Tip K (NiCr-Ni) – -50 la +500 °C

Acurateţe ±1 cifră

Infraroşu ±1,5 °C sau 1,5% 
din val. măs. (+0,1 
la +400 °C)
±2 °C sau ±2% din 
val. măs. (-30 la 
0 °C)
se aplică valoarea 
cea mai mare

±1,5 °C (-20 la 
0 °C)
±2 °C (-30 la 
-20,1 °C)
±1 °C sau 1% din 
val. măs. (domeniul 
de măsură rămas)

Tip K (NiCr-Ni) – ±0,5 °C +0,5% din 
val. măs.

Rezoluţie 0,1 °C 0,1 °C

testo 830-T1

testo 830-T4

Instrument pentru 
umiditatea lemnului/ 
materialelor testo 606

•  Caracteristici suplimentare pentru detectarea zonelor 
umede în materialele de construcţii

• Ecran iluminat

•  Avantaje suplimentare pentru modelul testo 606-2: 
măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului ambiental, 
calcularea punctului de rouă şi temperatura bulbului 
umed.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

testo 606-1/-2 testo 606-2

Umiditate 
material

NTC Senzor   
umiditate

Domeniu de 
măsură

0 la 50% -10 la +50 °C 0 la 100% UR

Acurateţe 
±1 cifră

1% ± 0,5 °C ±2,5% UR (5 
la 95% UR)

Rezoluţie 0,1 0,1 °C 0,1% UR

testo 606-1

Instrument portabil pentru măsurarea umidităţii 
lemnului/a materialelor de construcții, include 
capac de protecţie, husă de transport, baterii și 
certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 6060

testo 606-2

Instrument portabil pentru măsurarea umidităţii 
lemnului/materialelor de construcții, cu senzor 
integrat pentru măsurarea umidității și tempera-
turii ambientale, include capac de protecţie, husă 
de transport, baterii și certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0560 6062
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Sondele inteligente Testo – compacte și operate prin 
smartphone.

Cu noile sonde inteligente Testo, măsurați mai ușor și mai rapid decât oricând înainte. Noile instrumente compacte pot fi 

operate prin smartphone sau tabletă prin testo Smart Probes App. 

Sondele inteligente Testo transmit valorile măsurate prin Bluetooth către aplicația 
pentru mobil Testo Smart Probes pe smartphone/tabletă. Astfel valorile sunt 
introduse într-un raport și transmise direct pe e-mail.

Avantaje:

• O mai mare mobilitate: Valorile măsurate sunt întotdeauna la îndemână, pregătite de  
   utilizare.
•  Mai multă securitate: Citirea wireless a valorilor măsurate pe telefonul dumneavoastră 

inteligent sau tabletă.
• Mai mult profesionalism: Completarea rapoartelor cu imagini foto și expedierea lor ca 
   fișiere PDF sau Excel.

Aplicația pentru mobil gratuită testo Smart Probes App

testo 115i: 
Termometru tip clește

•  Măsoară temperaturile pe tur 
și retur.

•  Determină cu ușurință 
parametrii esențiali 
ai unui sistem 
frigoric, cum ar fi 
supraîncălzirea sau 
subrăcirea.

Cod produs 0560 1115

testo 805i: 
Termometru cu infraroșu

•  Marcarea punctului de 
măsurare cu cercul din 8 
puncte laser, vizibil ușor.

• Măsurare în infraroșu, 
   fără contact, a  
   temperaturii   
   suprafețelor.

Cod produs 0560 1805

testo 510i: 
Manometru diferențial

•  Măsurarea presiunii 
dinamice (de curgere) și 
a presiunii statice ale 
gazului.

•  Meniu de măsurare pentru 
testarea etanșeității, 
inclusiv alarmare.

Cod produs 0560 1510

Sonde inteligente Testo – setul pentru încălzire

Cod produs 0563 0004

Setul este compus din testo 115i, testo 510i, testo 805i și geantă de 
transport testo Smart Case. Cu setul pentru încălzire puteți măsura 
temperatura fără contact, temperaturile pe tur și retur, debitul de gaz și 
presiunea statică. Geanta de transport permite transportarea comodă 
a instrumentelor de măsură, ceea ce înseamnă că vor fi întotdeauna 
disponibile la nevoie.
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Sisteme diferite. Viteze diferite. Un singur expert.

Testarea sistemelor de ventilație și a aerului condiționat – în conducte sau la grilele de 
ventilație cu instrumente multifuncționale.

Datorită diverselor locații de măsurare și a diferitelor viteze 

de curgere, cerințele tehnologiei de măsurare privind 

punerea în funcțiune  și întreținerea  sistemelor de ventilație 

și aer condiționat sunt foarte ridicate.

Determinarea exactă a debitului, măsurări rapide la fața 

locului în conducte sau înregistrarea turbulențelor la grilele 

de ventilație sunt imposibil de determinat fără mijloace 

de măsurare adecvate. Fără acestea este puțin probabil 

să se asigure calitatea optimă a aerului interior în clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale.

Rezultatele exacte pot fi obținute doar prin măsurarea 

directă în conductă. Cu toate acestea, conductele 

de ventilație sunt frecvent ascunse sau inaccesibile, 

adesea fiind necesar să se recurgă la măsurări la grilele 

de evacuare. În plus, turbulențele din conducte și de la     

grilele de ventilație falsifică adesea rezultatele. De aceea,  

măsurările precise ale debitului sunt dificil de efectuat. 

Din acest motiv, Testo oferă soluția optimă pentru fiecare 

tip și domeniu de măsurare: sonde cu fir cald, anemometre 

cu elice, instrumente de măsurare a presiunii diferențiale, 

instrumente de măsurare în formă de pâlnie și instrumente 

de măsură multifuncționale. Dispozitivul de uniformizare 

a fluxului de aer patentat de Testo, elimină turbulențele și 

transformă fluxul de aer într-unul aproape uniform.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro15
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Versatilitate și confort maxim

Instrumentul pentru măsurarea vitezei aerului și

a calității aerului ambiental testo 440 combină avantajele 

unui dispozitiv portabil compact cu meniuri de măsurare

intuitive și o gamă largă de sonde de viteză și sonde IAQ. 

În meniul aparatului sunt predefinite meniuri pentru cele 

mai importante aplicații disponibile în instrument, iar toate 

sondele testo 440 sunt disponibile și ca versiuni fără 

fir, prin Bluetooth. Afișarea paralelă a 3 valori măsurate, 

configurarea parametrilor de măsurare și centralizarea 

rezultatelor sunt alte avantaje ale instrumentului. Seturile 

preconfigurate testo 440 sunt disponibile în diverse variante 

și dedicate celor mai importante domenii de aplicabilitate.

Soluții inovatoare prin aplicația pentru mobil

Verificarea e-mailurilor, a temperaturilor, sau planificarea 

măsurărilor: lucrurile sunt acum mai ușoare cu un 

smartphone. Măsurările la grilele de ventilație sunt acum 

mai convenabile și mai puțin stresante cu aplicațiile noastre 

gratuite pentru mobil, pentru măsurarea debitului volumetric 

cu balometrul testo 420 sau cu aplicația pentru sondele 

inteligente, Testo Smart Probes App.

•  Măsurări independente de locație: Smartphone-ul devine 

ecranul dumneavoastră.

•  Afișarea valorilor măsurate în mod convenabil: Valorile 

sunt întodeauna la îndemână.

• Documentare inteligentă: Crearea și salvarea rapoartelor 

   măsurărilor și expedierea acestora către orice adresă de 

   e-mail. 

Testo a dezvoltat un dispozitiv de uniformizare a fluxului 

de aer, pentru testo 420 și testovent testo 417. Dispozitivul 

elimină turbulențele la ieșirea din grilele cu flux turbionar și 

îl transformă într-unul aproape uniform, lucru care conduce 

la o măsurare exactă a debitului volumetric în sistemul VAC.

Soluția de măsură compatibilă cu normele 

fiecărei cerințe VAC.

testo 480 vine în ajutorul evaluatorilor, consultanților, fur-

nizorilor de servicii tehnice din domeniul ventilației și aerului 

condiționat. Sarcinile de măsurare, pot fi realizate rapid 

și eficient. În plus, puteți testa rapid și sigur parametrii de 

calitate relevanți în producție și procesare datorită gamei 

extinse de sonde create special pentru aplicații industriale.

Instrumentul de măsură multifuncțional pentru sistemele 

VAC este echipat cu sonde digitale, inteligente, ce pot fi cal-

ibrate și etalonate independent de instrumentul de măsură.

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro 16
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Măsurări precise și exacte în conducte.

Modul simplu pentru rezultate optime în toate domeniile de măsură

Termo-anemometru testo 

425 (0 la 20 m/s)

Instrument de precizie pentru 

măsurarea vitezei aerului  între 1 și 5 

m/s. Cu o sondă atașată permanent 

și mâner telescopic de 820 mm este 

ideal pentru măsurări în conducte.

°Cm/s

Termo-anemometru  

testo 405 (0 la 10 m/s)

Extrem de precis în intervalul de 

măsurare cuprins între 0 și 2 m/s. 

Este echipat cu sondă telescopică 

extensibilă până la 300 mm. În plus 

calculează automat debitul volumetric.

°Cm/s

Termo-anemometru  

testo 405i (0 la 30 m/s)

Operare ușoară datorită funcționării exclusiv prin 

aplicația pentru mobil Testo Smart Probes App. 

Crearea rapoartelor și expedierea  acestora către 

orice adresă de e-mail este de asemenea posibilă.

°Cm/s

Pentru ca aerul condiționat și sistemele de ventilație să 

funcționeze corespunzător, viteza fluxului de aer în canalul 

de aerisire trebuie verificată cu regularitate. Numai atunci 

când fluxurile de aer corespund cerințelor din încăperi 

(cald, frig sau aer proaspăt) și sunt evacuate în mod corect,  

calitatea aerului din interior este optimă. În cazul în care 

canalul de ventilație este accesibil, măsurarea în conductă 

este cea mai bună soluție. Deși rezultatele sunt de obicei 

foarte precise, trebuie să se țină cont de faptul că fluxul de 

aer este în general neomogen și turbulent.

În scopul obținerii unor rezultate exacte, măsurările trebuie 

întotdeauna realizate în mai multe puncte din secțiunea 

transversală a conductei. În urma acestor măsurări, 

viteza medie de curgere este calculată pe baza valorilor 

individuale.

Instrumentele de măsurare VAC de la Testo vă sprijină 

atât în cazul măsurărilor la grilele de vențilație cât și în 

calcularea automată a debitului volumetric.

Instrumentul potrivit cerințelor dumneavoastră depinde de 

intervalul vitezei aerului pe care doriți să îl măsurați.

Viteze mici de până la 5 m/s

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro17



 1818

Pam/s

Balometru cu funcții extinse 

testo 420 (-120 la +120 Pa)

Măsurări precise ale vitezei aerului 

de până la 14 m/s, și a presiunii în 

combinație cu un tub Pitot.

Anemometru compact 

testo 416 (0.6 la 40 m/s)

Este instrumentul nostru cu acu-

ratețe mare care măsoară viteza 

aerului de la 5 m/s. Mâner tele-

scopic de până la 890 mm.

m/s

Instrument pentru presiunea 

diferenţială testo 510 (0 la 

+100 hPa)

Ușor de operat, compact și cu 

display integrat.

hPam/s

Manometru diferențial cu 

Bluetooth și App

testo 510i (-150 la +150 hPa)

Operare ușoară datorită funcționării 

prin aplicația pentru mobil Testo 

Smart Probes App.prin crearea 

rapoartelor și expedierea acestora 

pe e-mail.

hPam/s

Viteze medii de peste 5 m/s Viteze medii și mari de la 40 la 100 m/s, precum și 

fluxuri de aer cu impurități

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro 18
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Măsurări precise la grilele de ventilație.

Tehnologia de măsurare Testo oferă rezultate de încredere chiar și la anemostate turbionare.

Măsurările la grilele de ventilație sunt necesare pentru 

o calitate optimă a aerului din interior. Procedurile de 

măsurare obișnuite la grile se bazează pe un flux de curgere 

uniform (laminar). La anemostatele turbionare se creează 

turbulențe care pot genera măsurări eronate. Pentru a putea 

Balometru cu funcții extinse 

testo 420 (40 la 4000 m3/h)

Măsurări ale fluxului de aer la intrare 

și la ieșire. Ideal pentru măsurări la 

grile de ventilație de la 360 mm, în 

clădirile nerezidențiale. Documen-

tare ușoară și convenabilă cu testo 

420 App.

Poate fi combinat cu pâlnii inter-

schimbabile de dimensiuni diferite: 

360 x 360 mm / 915 x 915 / 1220 x 

305 mm / 1220 x 610 mm.

%UR °C Pam/s

m3/h

Anemometru cu elice testo 

417 set 2 (0 la 440 m3/h)

Cu 2 pâlnii de măsurare (Ø 200 

mm pentru anemostate circulare 

și 330 x 330 mm pentru anemo-

state rectangulare ) și cu dispozi-

tiv de uniformizare. Măsurători ale 

fluxului de aer la intrare și la ieșire 

în clădiri rezidențiale. Ideal pentru 

grile de ventilație de până la 330 

mm. Cu măsurarea debitului până 

la 200 m3 / h.

m/s °Cm3/h

măsura aceste fluxuri de curgere neunifore, este esențial 

să se atașeze la instrumentul de măsurare, o pâlnie cu un 

dispozitiv de uniformizare a fluxului de aer.

Pâlniile patentate Testo,  garantează măsurări precise chiar 

și în flux de aer neuniform (turbulent).

Acuratețe mare chiar și pentru curgeri turbionare
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Anemometru cu elice 

testo 417 (0.3 la 20 m/s)

Măsurători rapide cu ajutorul 

sondei cu elice Ø 100 mm și 

cu funcția de calculare a valorii 

medie. 

°C m3/hm/s

Anemometru cu elice testo 

410i (0.4 la 30 m/s)

Operat prin smartphone. Docu-

mentarea și crearea rapoartelor și 

transmiterea acestora prin e-mail  

cu ajutorul aplicației testo Smart 

Probes App.

°Cm/s

Anemometru cu elice testo 

410-2 

(0.4 la 20 m/s)

Elice montată permanent, cu un 

diametru de 40 mm și senzor de 

umiditate.

°C %URm/s

Set pâlnii pentru anemo-

state circulare/rectangulare 

testovent 417

Pentru măsurări precise la grilele 

de ventilație.
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Instrumente

multifuncționale 

pentru măsurări în 

conducte și la grilele de 

ventilație.

Înregistrarea mai multor parametrii VAC nu doar 
a vitezei aerului.

Sondă cu elice Ø 16 mm (0635 9535)

(0.6 la 40 m/s)

Cu mâner telescopic max. 890 mm, pentru 

măsurări în conducte și calcularea rapidă a 

debitului volumetric.

Sondă viteză cu fir cald Ø 12 mm (0635 1535)

(0 la 20 m/s)

Sondă pentru măsurarea vitezei, a temperaturii şi 

a umidităţii, cu mâner telescopic de maxim 745 

mm.

Sondă cu elice, Ø 100 mm (0635 9435) 

(0.3 la 20 m/s)

Ideal pentru determinarea debitului volumetric și 

a vitezei de curgere la grilele de ventilație. Pentru 

măsurarea la anemostate și grile de ventilație, 

recomandăm setul testovent 417. 

Set pâlnii testovent 417 (0563 4170)

În combinație cu sondele cu elice 0635 9435 și 

0635 9542, permite măsurarea precisă și comodă 

la grile de ventilație și anemostate.

Sonde potrivite pentru testo 435-4:

Instrument multifuncțional pentru 

măsurarea calității aerului interior 

testo 435-4

Testo 435-4 funcționează eficient și sigur, fără a 

avea nevoie de programare prealabilă:

•  Măsurarea rapidă în conductă la atingerea unui 

singur buton

• Senzor integrat de presiune diferențială,     

   pentru măsurări cu tub Pitot și monitorizarea   

   filtrelor pentru impurități

• Flexibilitate datorită sondelor radio pentru 

   temperatură și umiditate

•  Include software PC pentru analiza și 

documentarea valorilor

hPam/s°C Lux%UR
ppm
CO

2

Cu instrumentele noastre de măsurare multifuncționale, 

măsurați rapid și precis toți parametrii aerului condiționat și 

a sistemelor de ventilație cu ajutorul sondelor adecvate de la 

Testo. Utilizează libertatea maximă de asociere și conectează 

sonde diferite la testo 480 sau testo 435: de ex. sonde cu fir 

cald, sonde cu elice sau tuburi Pitot. În plus, față de viteza 

de curgere, debitul volumetric, temperatura și umiditatea, 

cu instrumentele noastre multifuncționale puteți măsura 

presiunea absolută și diferențială, iluminarea, temperatura de 

radiație, căldura radiantă, gradul de turbulențe și concentrația 

de CO
2 
cu doar un singur instrument.
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Instrumentul multifuncțional VAC testo 480

Testo 480 vă sprijină în toate sarcinile de 

măsurare și garantează calitatea optimă a aerului 

din interior, datorită programelor ghidate de 

măsurare integrată și a funcțiilor suplimentare 

practice:

• Programe ghidate de măsurare a debitului 

volumetric, gradulului de turbulență și confort 

(PMV / PPD)

• Respectarea îndrumărilor pentru sistemele 

VAC, conform EN 12599 sistemelor VAC în rețea, 

conform EN 12599

• Măsurări confortabile în conducte: adâncimea 

sondei de imersie este calculată și afișată în mod 

automat.

• Condiții optime de lucru datorită marcajelor de 

lungime ușor vizibile ale telescopului

• Stocarea rapidă a valorilor măsurate cu butonul 

“Save” integrat în sondă

hPam/s°C Lux%UR
ppm
CO

2

Sondă cu elice Ø 16 mm (0635 9542)

(0.6 la 50 m/s)

Ideală pentru măsurarea vitezei aerului în 

conducte. Înregistrează, de asemenea, debitul 

volumetric și temperaturi de până la +70 °C. 

Măsurări confortabile chiar și la conducte mari 

datorită mânerului telescopic de până la 960 mm. 

Sondă cu fir cald (0635 1543)

(0 la 20 m/s)

4 funcții într-o singură sondă: măsurarea vitezei 

aerului, a temperaturii, a umidității și a presiunii 

absolute în conducte și la grilele de ventilație 

cu curgere laminară. Cu mâner telescopic cu 

lungime de până la 1,100 mm pentru suprafețe 

înalte. 

Sondă cu elice Ø 100 mm

(0635 9343) (0.3 la 20 m/s)

Măsurarea vitezei aerului, a debitului și a 

temperaturii de până la +60 °C la grile. Testovent 

417 este de asemenea potrivit pentru măsurări la 

anemostatele turbionare.

Sonde potrivite pentru testo 480
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Instrumentul pentru măsurarea vitezei aerului și a 
calității aerului ambiental testo 440: versatilitate 
într-un format compact.

testo 440 combină avantajele unui dispozitiv portabil compact cu meniuri de măsurare intuitive și o gamă largă de sonde de 

viteza aerului și sonde pentru calitatea aerului ambiental, fiind disponibil în două versiuni cu următoarele avantaje:

• Meniuri clar structurate pentru toate sarcinile de măsurare la sistemele de aer condiționat și ventilație

• Sonde Bluetooth pentru ușurință în măsurare

• Măner universal pentru toate sondele 

• Afișarea paralelă a 3 valori măsurate

• Memorie internă de până la 7500 de valori măsurate

Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Date tehnice testo 440

testo 440 testo 440 dP

Temperatură (NTC)

Interval de măsurare -40 la +150 °C

Exactitate (±1 cifră) ±0.4 °C (-40 la -25.1 °C) 
±0.2 °C (-25 la +74.9 °C) 
±0.4 °C (+75 la +99.9 °C) 

±0.5% din v.m. (domeniu rămas)

Rezoluție 0.1 °C

Temperatură (TC)

Interval de măsurare -200 la +1370 °C

Exactitate (±1 cifră) ±(0.3 °C + 0.1% din v.m.)

Rezoluție 0.1 °C

Presiune 
diferențială

Interval de măsurare

–

-150 la +150 hPa

Exactitate (±1 cifră) ±0.05 hPa (0 la 
+1.00 hPa) 

±0.2 hPa + 1.5% 
din v.m. (domeniu 

rămas)

Rezoluție 0.01 hPa

Conexiuni sonde

TC tip K 1 conexiune

NTC TUC / sonde 
digitale cu cablu

1 conexiune

Sondă Bluetooth 1 conexiune pentru o  sondă digitală 
Bluetooth sau sondă inteligentă testo

Presiune diferențială – +

Date tehnice

Temp. de operare -20 la +50 °C

Temp. de depozitare -20 la +50 °C

Tip baterie 3 baterii AA

Durata viață baterie 12 ore (măsurare tipică cu elice)

Greutate 250 g

Dimensiuni 154 x 65 x 32 mm
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Seturi pentru măsurarea în conducte, la anemostate și la filtre

Seturi pentru măsurări în conducte și la anemostate

testo 440 delta P  
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

testo 440  
Set 1 pentru viteza aerului cu BT

testo 440 delta P  
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

testo 440  
Set 2 pentru viteza aerului cu BT

- testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ 
  incl. senzor de presiune diferențială, cu memorie internă și funcție 
  de exportare a datelor
- mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
- cap de sondă cu fir cald incl. senzori de temperatură și 
  umiditate
- cap de sondă cu elice de 100 mm incl. senzor de temperatură
- telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90°, compatibile cu ambele 
  sonde
- geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

- instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu 
  memorie internă și funcție de exportare a datelor
- sonda cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de     
  temperatură
- sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură,  cablu fix (1,8 m) și   
  telescop (0,85 m)
- meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea debitului   
  volumic
- geantă de transport pentru testo 440 și sonde

- instrument pentru măsurarea vitezei aerului & IAQ testo 440 cu     
  memorie internă și funcție de exportare a datelor
- sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. senzor de 
  temperatură
- sondă cu elice de 16 mm cu telescop (0,85 m), cablu fix (1,8 m)
- meniuri de măsurare specifice de ex. pentru determinarea debitului 
  volumic
- geantă de transport pentru testo 440 și sonde

- testo 440 dP instrument pentru măsurarea vitezei aerului și IAQ 
  incl. senzor de presiune diferențială, cu memorie internă și funcție 
  de exportare a datelor
- mâner universal pentru sonde cu Bluetooth
- cap de sondă de 16 mm
- cap de sondă cu 100 mm incl. senzor de temperatură
- cap de sondă de umiditate incl. senzor de temperatură
- telescop (1 m) și cot cu unghiul de 90°, compatibile cu ambele    
  sonde
- geantă de transport pentru testo 440 dP și sonde

Cod produs 0563 4409

Cod produs 0563 4406

Cod produs 0563 4410

Cod produs 0563 4407
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Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Seturi suplimentare

testo 440  
Set cu sondă pentru viteza 
aerului cu fir cald

testo 440  
Set cu sondă pentru viteza aerului 
cu elice de 100 mm cu BT

testo 440  
Set pentru CO₂ cu BT

testo 440  
Set pentru iluminare

testo 440  
Set pentru umiditate cu BT

testo 440  

Set pentru confortul ambiental 

cu BT

testo 440  
Set cu sondă pentru viteza 
aerului cu elice de 16 mm

- Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & 
  IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție 
  de exportare a datelor
- Sondă cu fir cald incl. senzor de temperatură, 
  cablu fix (1,8 m) și telescop (0,85 m)
- Meniuri de măsurare specifice de ex. pentru 
  determinarea debitului volumic și calcularea 
  mediei multipunct
- Geantă transport pentru testo 440 și sondă

- Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & 
  IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție 
  de exportare a datelor
- Sondă cu elice de 100 mm cu Bluetooth, incl. 
  senzor de temperatură
- Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru 
  determinarea debitului volumic
- Geantă de transport pentru testo 440 și 
  sondă

- Instrument pentru măsurarea vitezei aerului   
  & IAQ testo 440
- sondă pentru măsurarea concentrației de 
  CO2 ambiental, incl. senzor de temperatură  
  și umiditate
-   Geantă de transport pentru testo 440 și 

sondă

- instrument pentru măsurarea vitezei aerului 
  & IAQ testo 440
- Sondă pentru iluminare
- Geantă de transport pentru testo 440 și 
  sondă

- Instrumentul pentru măsurarea vitezei 
  aerului & IAQ testo 440
- Sondă pentru umiditate relativă 
  și temperatură cu Bluetooth
-  Geantă de transport pentru testo 440 și 

sondă

- Instrument pentru măsurarea vitezei 
  aerului & IAQ testo 440 cu memorie 
  internă și funcție de exportare a 
  datelor
- Sondă pentru gradul de turbulențe
  (400 mm)
- Sondă pentru CO2 cu Bluetooth, incl.    
  senzor de temperatură și umiditate

- Instrument pentru măsurarea vitezei aerului & 
   IAQ testo 440 cu memorie internă și funcție 
   de exportare a datelor
- Sondă cu elice de 16 mm, cablu fix (1,8 m) 
  cu telescop (0,85 m)
- Meniuri de măsurare specifice, de ex. pentru 
  determinarea debitului volumic și calcularea  
   mediei multipunct
- Geantă transport pentru testo 440 și sondă

Cod produs 0563 4400

Cod produs 0563 4403

Cod produs 0563 4405

Cod produs 0563 4402

Cod produs 0563 4404

Cod produs 0563 4408

Cod produs 0563 4401
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Tehnologia de măsurare în conducte și la grilele de ventilație

Informații pentru comandă:

testo 405

Termo-anemometru testo 405 cu tijă telescopică, 
inclusiv suport de fixare în conductă și baterii.

Cod produs 0560 4053

testo 405i

Termo-anemometru testo 405i cu Bluetooth și 
aplicație pentru mobil.
Include baterii și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 1405

testo 416
Anemometru cu sondă telescopică testo 416, 
conectată permanent (lungime maximă 890 mm) 
cu elice de 16 mm, cu baterie şi protocol de 
calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 4160

testo 425
Termo-anemometru testo 425 cu sondă atașată 
permanent, pentru măsurarea temperaturii și 
a vitezei, cu tijă telescopică (max. 820 mm), 
protocol de calibrare din fabrică și baterie.

Cod produs 0560 4251

incl. App

testo 510

Instrument pentru presiune diferenţială testo 510, 
furtune din silicon (Ø 4 mm și 5 mm) cu adaptor, 
include capac de protecție, protocol de calibrare 
din fabrică, husă de protecție și baterii.

Cod produs 0563 0510

testo 510i

Manometru diferențial cu Bluetooth și aplicație 
pentru mobil, include set furtune (Ø 4 mm și 5 
mm) cu adaptor, baterii și protocol de calibrare 
din fabrică.

Cod produs 0560 1510

incl. App

testo 420

Balometru cu funcții extinse testo 420 include baterii 
și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 0420

testo 417
Anemometru compact testo 417 cu sondă cu elice 
Ø 100 mm, include o pâlnie circulară cu diametru de 
200 mm și o pâlnie pentru anemostate rectangulare 
de 330 x 330 mm.

Cod produs 0563 4171

testo 410-2
Anemometru cu elice testo 410-2 pentru măsurarea 
vitezei aerului, a umidității și a temperaturii, include 
capac de protecţie, curelușă pentru mână, baterii şi 
protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 4102

testo 410i

Anemometru cu elice testo 410i,
include baterii și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 1410 incl. App

incl. App
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Domeniu de 
măsură

Documen-
tație

Telescop Pâlnie Sondă 
Pitot

Memorie EN  
12599

Debit 
total

În conducte

testo 405 0 la 10 m/s 300 mm

testo 405i 0 la 30 m/s App 400 mm

testo 425 0 la 20 m/s 820 mm

testo 416 0.6 la 40 m/s 890 mm

testo 510 + tub Pitot* 2 la 40 m/s  
*

testo 510i + tub Pitot* 2 la 50 m/s App  
*

testo 420 + tub Pitot* 0.2 la 14 m/s App  
*

La grilele de ventilație

testo 420 set 40 la 4000 m³/h App  
*

testo 417
0.3 la 20 m/s
0 la + 99999 m³/h  

*

testo 410-2 0.4 la 20 m/s

testo 410i 0.4 la 30 m/s App

Instrument multifuncțional 
testo 480

Soft PC
Imprimantă  

*
 
*

testo 480 + sondă cu elice*
(0635 9542)

0.6 la 50 m/s 950 mm

testo 480 + sondă cu fir cald*
(0635 1543)

0 la 20 m/s 1100 mm

testo 480 + sondă cu elice/tempe-
ratură* (0635 9343)

0.1 la 15 m/s

Instrument multifuncțional testo 
435-4

Soft PC
Imprimantă  

*
 
*

testo 435-4 +sondă cu elice* 
(0635 9535)

0 la 40 m/s 890 mm

testo 435-4 + sondă cu fir cald* 
(0635 1535)

0 la 20 m/s 745 mm

testo 435-4 + sondă cu elice/
temperatură*(0635 9435)

0.3 la 20 m/s

Instrument multifuncțional 
testo 440

testo 440

testo 440

testo 440

Tehnologia de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Măsurarea vitezei aerului

Comparație produse

Tub Pitot
Tub Pitot, Ø 7mm, din oţel 
inoxidabil, pentru măsurarea 
vitezei aerului*

0554 4200

0635 2145

0635 2345

Tub Pitot, lungime 500 mm, Ø 7 mm,

Tub Pitot, lungime  350 mm, Ø 7 mm

Tub Pitot, lungime  1000 mm, Ø 7 mm

* opțional
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În construirea unui sistem frigorific sunt implicate multe 

sarcini diferite. Acestea variază de la planificarea unui 

proiect sau a unei instalații, până la mentenanța sistemelor 

frigorifice și aer condiționat sau a pompelor de căldură. 

Pentru ca un sistem să funcționeze conform planificării, 

trebuie verificate presiunea, temperatura și orice 

supraîncălzire sau subrăcire a acestuia. Din punctul de 

vedere al acestor parametri, manifoldurile analogice nu sunt 

suficiente pentru a furniza informații de încredere despre 

eficiența și siguranța unui singur sistem. Acestea măsoară 

doar presiunea înaltă sau joasă a sistemului frigorific. Este 

nevoie de un instrument de măsură suplimentar pentru orice 

alt tip de măsurare. Proceduri incomode, măsurări care 

durează mult și rezultate susceptibile la interpretări, toate 

acestea contribuie la configurarea ineficientă a sistemului și 

costuri suplimentare pentru clienții dumneavoastră.

Puteți evita aceste probleme folosind manifoldurile digitale 

de la Testo. Un singur instrument înregistrează o gamă 

variată de parametri: manifoldul poate măsura rapid și ușor 

valorile de presiune și de temperatură, sau poate efectua 

teste de etanșeitate cu compensare de temperatură. Valorile 

pot fi stocate și evaluate pe calculator, iar protocoalele de 

măsură pot fi tipărite direct la locul analizei. Practic, toți 

agenții frigorifici standard sunt menționați în instrumente. 

Manifolduri digitale cu aplicație pentru mobil și 

Bluetooth

Punctul culminant al manifoldurilor testo 550 și testo 557 

este aplicația pentru mobil care conectează instrumentele 

prin Bluetooth. Acesta oferă utilizatorilor noi posibilități de 

a lucra mai rapid și mai confortabil, și, prin urmare, mai 

eficient, cu instrumente de măsură digitale.

Cu ajutorul acestei aplicații, datele măsurate pot fi citite 

confortabil de pe un smartphone sau tabletă iar apoi valorile 

măsurate pot fi trimise prin e-mail.

Generație nouă, perfomanță ridicată

Perfomanțe crescute pentru manifoldurile digitale testo 

549, testo 550 și testo 557. Domeniul de măsură a fost 

extins până la 60 bari, iar durata de funcționare a bateriei 

a crescut la 250 de ore. Noua generație de baterii digitale 

conține 60 dintre cei mai utilizați agenți frigorifici. Datorită 

cadrului metalic suplimentar pentru afișaj, noua generație 

de baterii digitale este mai robustă ca oricând.

Expertiză în tehnologiile frigorifice de la 
Testo. Acum, cu o nouă generație.

Soluția completă pentru punerea în funcțiune și mentenața sistemelor frigorifice 
și a pompelor de căldură. 

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo
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Măsurați digital, lucrați eficient. 

Testați sistemele frigorifice rapid și sigur utilizând manifolduri digitale. 

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo

În zilele noastre, multe domenii de activitate ar fi de 

neimaginat fără tehnologia digitală. Industria sistemelor 

frigorifice nu face excepție. Totuși, manifoldurile analogice 

sunt încă utilizate în tehnologia sistemelor frigorifice. 

Conform informațiilor prezentate de numeroase studii, 

printre care se numără și cel efectuat de organizația 

guvernamentală din Statele Unite “Energy Star”, până la 

74% din toate sistemele de refrigerare sunt configurate 

necorespunzător prin utilizarea tehnologiei de măsurare 

analogică.* Aceasta este greu de utilizat iar rezultatele 

măsurărilor sunt supuse interpretării.

Manifoldurile digitale de la Testo pot îndeplini toate 

solicitările zilnice în industria sistemelor frigorifice. Prin 

utilizarea unui singur instrument pot fi măsurați mai mulți 

parametri. Obțineți o analiză completă a stării în care se 

află un sistem frigorific sau o pompă de căldură, în timp 

real, oricând aveți nevoie. Rezultatele sigure ale măsurărilor 

sistemele frigorifice configurate corect pot economisi cu 

până la 12,5% din costurile de energie.*

*Sursă: www.energystar.gov

Măsurare foarte precisă a vacuum-ului:  

testo 557 cu sondă externă

29
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250 h

Eficiență inclusă prin aplicația pentru mobil: 
testo 550 și testo 557.

Cu aplicația pentru mobil și Bluetooth, munca devine mai eficientă și mai confortabilă.
Munca devine mai eficientă și mai confortabilă Munca devine mai eficientă și mai con-
fortabilă Munca devine mai eficientă și mai confortabilă.

Aplicație pentru mobil și Bluetooth

Analiză și documentare mai convenabilă precum și 

actualizări direct la locul măsurărilor.

Operare mai simplă

Operare simplificată pentru o măsurare mai rapidă.

Măsurare foarte precisă

Sonde externe pentru măsurarea foarte precisă a 

vacuum-ului.

Domeniu de măsură crescut

Performanțe superioare datorită creșterii domeniu-

lui de măsură al presiunii până la 60 de bari.

Agenți frigorifici stocați

60 de agenți frigorifici salvați în instrument.

Cu aplicația pentru mobil integrată prin Bluetooth, 

testo 550 și testo 557 deschid noi posibilități de analiză 

și documentare mai eficiente. Cu ajutorul acestei 

aplicații,  datele măsurate pot fi citite confortabil de 

pe un smartphone sau tabletă. Valorile măsurate pot fi 

documentate cu ajutorul aplicației pentru mobil, și apoi 

trimise prin e-mail. Lista agenților frigorifici existenți poate 

fi actualizată cu ajutorul aplicației. În plus, puteți selecta cei 

mai importanți 60 de agenți frigorifici pe care să îi salvați în 

instrument.

Cu noul manifold digital, testo 557, multe dintre 

echipamentele de măsură devin inutile și sunt înlocuite doar 

de un singur aparat - unul foarte precis. În comparație cu 

noul testo 550, acest manifold digital este dotat cu 4 valve 

de măsurare pentru o muncă mai sigură și rapidă în punerea 

în funcțiune, service-ul și mentenanța sistemelor frigorifice. 

Un alt element important este sonda Pirani dezvoltată de 

Testo pentru noul testo 557, care permite măsurarea foarte 

precisă a vacuum-ului.

Durata crescută de viață a bateriei

Durata de funcționare a bateriei a crescut la 250 

de ore

Design mai robust

Design nou, mai robust datorită cadrului metalic supli-

mentar pentru afișaj – asigură o protecție suplimen-

tară la impact.
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Eficient și profesional. 

Manifoldul potrivit pentru fiecare aplicație. Acum mai eficient cu aplicația pentru mobil și Bluetooth.

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo

Măsurarea integrată a temperaturii

Domeniu identic pentru măsurarea presiunilor joase/înalte 

Bloc de supape cu 4 canale

Acuratețea măsurării presiunii

Memorie internă, documentare

testo 549

Instrumentul ideal pentru măsurarea 

presiunii și a temperaturii în toate 

activitățiile de service.

(până la 2 sonde de temperatură)

0.5% din scală

până la 60 bari

–

–

3

Analogic

> 1% din scală

Product-dependent

–

–

–

Actualizarea agenților de refrigerare de către utilizator

Măsurare automată a presiunii absolute

Mod pompă de căldură

Test de etanșeitate compensat cu căldura

Măsurare vacuum Indicare

–

–

3

3

–

–

–

–

–

Software opțional “EasyKool” ––

Aplicație pentru mobil și Bluetooth ––

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro31
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testo 570

Pentru toate activitățile solicitante, de ex. 

diagnoza erorilor.

testo 550
Instrument precis și comod pentru 

măsurarea presiunii și temperaturii cu 

aplicație pentru mobil și Bluetooth.

(până la 2 sonde de temperatură)

0.5% din scală

până la 60 bari

–

–

3

0.5% din scală

până la 60 bari

(până la 3 sonde de temperatură)3

3

3

testo 557
Măsurare integrată a vacuumului și bloc 

de supape cu 4 canale pentru puneri în 

funcțiune și activități generale de service, 

cu aplicație pentru mobil și Bluetooth.

0.5% din scală

până la 60 bari

(până la 2 sonde de temperatură)3

–

3

Precis și robustIndicare

–

3

3

3

3

3

Precis cu sondă externă

Prin aplicația pe mobil

3

3

3 3

– 3–

Prin aplicația pe mobil

3 3 –
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Date tehnice

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo

testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

Temperatura de operare -10 la +50 °C -10 la +50 °C -10 la +50 °C -20 la +50 °C

Temperatura de stocare -20 la +60 °C -20 la +60 °C -20 la +60 °C -20 la +60 °C

Durata de viață a 
bateriei

250 ore (fără iluminare și 
Bluetooth®)

250 de ore (fără iluminare și 
Bluetooth®)

250 de ore (fără iluminare 
și Bluetooth®, fară sonde 
externe)

aprox. 40 de ore (fără iluminare)

Dimensiuni 200 x 109 x 63 mm 200 x 109 x 63 mm 220 x 125 x 70 mm 280 x 135 x 75 mm

Clasa de protecție IP42 IP42 IP42 IP42

Greutate 1060 g 1060 g 1200 g 1200 g

Presiune

Domeniu de măsură -1 la 60 bar -1 la 60 bar -1 la 60 bar 50 bar

Supraîncărcare 65 bar 65 bar 65 bar –

Acuratețe (la 22 °C) ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală

Rezoluție 0.01 bar 0.01 bar 0.01 bar 0.01 bar

Conexiuni 3 x 7/16“ – UNF 3 x 7/16“ – UNF 3 x 7/16“ – UNF + 1 x 5/8‘‘ 
– UNF

3 x 7/16“ – UNF + 1 x 5/8‘‘ – 
UNF

Supraîncărcare rel. (LP/
HP)

– – – 52 bar / 52 bar

Presiune joasă rel. (LP)
Presiune înaltă rel. (HP)

– – – 50 bar / 50 bar

Temperatură

Domeniu de măsură -50 la +150 °C -50 la +150 °C -50 la +150 °C -50 la +150 °C

Acuratețe (la 22 °C) ± 0.5 °C ± 0.5 °C ± 0.5 °C ± 0.5 °C

Rezoluție 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Conexiuni sonde 2 intrări (NTC) 2 intrări (NTC) 2 intrări (NTC) 3 intrări (NTC)

Vacuum

Domeniu de măsură 
(rel.)

-1 bar la 0 bar -1 bar la 0 bar -1 bar la 0 bar -1 bar la 0 bar

Acuratețe (la 22 °C) – – – 1 % din scală

Rezoluție – – 10 microni 1 hPa / 1 mbar / 500 microni

Conexiuni sonde – – 1 intrare (sondă externă pen-
tru vacuum)

–

Agenți frigorifici stocați 
în instrument

60 agenți: R11, R12, R123, 
R1234yf, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, 
R23, R290, R32, R401A, 
R401B, R401C, R402A, 
R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, 
R409A, R410A, R411A, 
R412A, R413A, R414B, 
R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, 
R424A, R426A, R427A, 
R434A, R437A, R438A, 
R502, R503, R507, R508A, 
R508B, R600, R600a, R744 
(CO

2
), R718 (H

2
O),  

actualizări prin serviciul pen-
tru clienți Testo

60 agenți: R11, R12, R123, 
R1234yf, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, 
R23, R290, R32, R401A, 
R401B, R401C, R402A, 
R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, 
R409A, R410A, R411A, 
R412A, R413A, R414B, 
R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, 
R424A, R426A, R427A, 
R434A, R437A, R438A, 
R502, R503, R507, R508A, 
R508B, R600, R600a, R744 
(CO

2
), R718 (H

2
O), actualizări 

prin aplicația pentru mobil

60 agenți: R11, R12, R123, 
R1234yf, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, 
R23, R290, R32, R401A, 
R401B, R401C, R402A, 
R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, 
R409A, R410A, R411A, 
R412A, R413A, R414B, 
R416A, R417A, R420A, 
R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, 
R424A, R426A, R427A, 
R434A, R437A, R438A, 
R502, R503, R507, R508A, 
R508B, R600, R600a, R744 
(CO

2
), R718 (H

2
O), actualizări 

prin aplicația pentru mobil

R12, R22, R123, R134a, R227, 
R290, R401A, R401B, R402A, 
R402B, R404A, R406A, R407A, 
R407C, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R413A, R414B, R416A, 
R417A, R420A, R421A, R421B, 
R422A, R422B, R422D, R424A, 
R427A, R434A, R437A, R438A, 
R502, R503, R507, R600, 
R600a, R718 (H

2
O), R744 (doar 

în domeniu de măsură permis 
până la 50 bari), R1234yf
Actualizările pot fi efectuate de 
către utilizator (prin “EasyKool” 
software)
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Service pentru sistemele frigorifice. 
Nu pentru instrumentul de măsură. 

testo 552: Măsurarea vacuumului pentru o evacuare eficientă, cu senzor ce nu necesită 
mentenanță. 

Cârlig de suspendare
Cârlig pliabil și rezistent; facilitează 
suspendarea instrumentului testo 552 pe 
conducte, de exemplu.

Mufă MiniDin
Mufă MiniDin pentru conectarea la 
manifoldul digital testo 570 printr-un cablu 
de conectare (0554 5520).

Afișarea nivelului de încărcare a 
bateriei 
testo 552 se livrează cu două baterii 
standard AA cu o durată de viață de până la 
2,400 de ore (operare continuă timp de 100 
de zile).

Temperaturi
Sunt afișate temperatura de evaporare a apei 
(H

2
O), temperatura ambientală și diferența de 

temperatură DeltaT.

Presiune absolută
Afișare clară a valorii măsurate de presiune 
absolută.

Iluminare display
Facilitează citirea valorilor, chiar și într-un 
mediu întunecat.

testo 552

testo 552 este un vacuumetru digital pentru evacuarea 

sistemelor frigorifice și a pompelor de căldură. Acest 

instrument oferă informații precise despre nivelul 

dezumidificării și despre îndepărtarea substanțelor străine 

(uleiuri, gaze străine).

testo 552 este singurul instrument digital pentru măsurarea 

vacuumului, al cărui senzor de presiune absolută nu are 

nevoie de service suplimentar, spre deosebire de alte 

tehnologii ale senzorilor. 

Chiar și așa, instrumentul oferă rezultate exacte. Cu o 

durată de viață a bateriei de până la 2,400 de ore, cu două 

baterii standard AA, puteți utiliza testo 522 continuu, timp 

de 100 de zile fără să schimbați bateriile. Designul robust 

îl face potrivit pentru utilizarea zilnică, și îl protejează de 

murdărie și apă. 

Ciclu de măsurare 0.5 sec

Conexiuni - 2x 7/16“ UNF
- 1x MiniDin (testo 570)

Senzori 1 senzor de presiune absolută

Date tehnice pentru testo 552

Rezoluție vacuum 0.01 hPa / 10 microni

Precizie vacuum 0 la 1.33 hPa / 0 la 1000 microni: până la ±10 microni

0 to 200 hPa / 0 la 150000 microni: ± 0.3% din scală = ±0.6 

hPA

200 to 1100 hPa / 150000 to 825080 microni: ±0.3% din scală 

Domeniu de măsurare 1100 to 0 mbari / 825080 to 0 microni 

Supraîncărcare senzor absolut: 6 bari / 87 psi (relativ: 5 bar / 72 psi)

Temperatura de operare -20 la 50 °C / -4 la 122 °F

Durata de viață a bateriei 2,400 h (2x AA), (aprox. 130 de ore cu iluminare activă)

Clasa de protecție IP 42

Unități de măsură mmHg, Torr, mbar, hPa, microni, inH
2
0, inHg, Pa
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testo 316-4

Detector de scurgeri profesional.

testo 316-3

Detector de scurgeri multifuncțional.

Identificați ușor orice scurgere.

testo 316-3 și testo 316-4: detectoare de scurgeri pentru toți agenții frigorifici uzuali. 

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo

Scurgerile dintr-un sistem frigorific au consecințe grave. 

Sistemul nu mai are capacitatea de răcire necesară.

În cel mai rău caz, componentele sistemului pot fi 

deteriorate, fară a menționa daunele asupra mediului și 

costurile suportate de clienți.

Utilizatorii au nevoie de instrumente de măsură rapide 

și sigure, care să poată detecta chiar și cele mai mici 

scurgeri. testo 316-3 este detectorul dumneavoastă de 

scurgeri multifuncțional. Sensibilitatea mare de detecție a 

instrumentului de 4 g/a, vă permite să indentificați chiar 

și cele mai mai mici scurgeri. Instrumentul poate fi utilizat 

cu o singură mână. Alarma vizuală și acustică garantează 

siguranța.

Pentru aplicații mai solicitante recomandăm testo 316-4. 

Acest detector de scurgeri dispune de sensibilitate ridicată 

(3 g/a) și un afișaj grafic și vă permite să detectați toate 

scurgerile din sistem. Verificarea permanentă a senzorului 

asigură faptul că munca dumneavoastră va fi întotdeauna 

rapidă și sigură. Vârful special al senzorului vă permite să 

utilizați testo 316-4 și în cazul sistemelor de refrigerare care 

funcționează cu amoniac.

Agenți frigorifici detectabili 

Sensibilitate (general) 3 g/a

R134, R22, R404a, H2 și toți agenții de 
refrigerare uzuali precum HFC, HCFC și CFC

4 g/a

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A și toți HFC, HCFC și CFC

3

3

3

3

3

3

3 –

–

–

3

3

Conformitate

Temperatura de operare

EN14624:2012, E35-422, Directiva 2004/108/EC

-20 la +50 °C

EN14624:2012, SAE J1627, Directiva 2004/108/

-20 la +50 °C

Set acumulatori (NiMh)

6 ore de utilizare continuă

Baterii 2 x D

16 ore de utilizare continuă

Semiconductor sensibil la gaz

Până la 2 ani

Diodă încălzită

80 - 100 h (echivalentul unui an)

Sursa de energie

Durata de viață a bateriei

Senzor

Durata de viață a senzorului

Înlocuire ușoară a senzorului de către utilizator 

Alarmă vizuală

Alarmă acustică

Filtru de protecție împotriva murdăriei

Mufă pentru căsti (pentru zone zgomotoase)

Indicator grafic pentru concentrație maximă

Sensibilitate (EN 14624:2012) 1.5 g/a1 g/a
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Sonde inteligente Testo – setul pentru sisteme frigorifice

Cod produs 0563 0002

Setul este compus din testo 2 sonde testo 549i , 2 sonde testo 115i 
și geantă de transport testo Smart Case. Setul pentru sistemele 
frigorifice este ideal pentru pentru instalarea, mentenanța și evaluarea 
sistemelor de aer condiționat și sistemele frigorifice. Geanta de 
transport permite transportarea comodă a instrumentelor de măsură, 
ceea ce înseamnă că vor fi întotdeauna disponibile la nevoie. 

Druck / Temperatur

testo 557

Liste

LP

bar

to

°C

HP

bar

tc

°C

TabelleGrafik

R134a P
rel

Druck / Temperatur

testo 557

Liste

LP

bar

to

°C

HP

bar

tc

°C

TabelleGrafik

R134a P
rel

Pressure / temperature

testo 557

List

LP

bar

to

°C

HP

bar

tc

°C

TableTrending

R134a P
rel

Sondele inteligente Testo – compacte și operate prin 
smartphone.

Cu noile sonde inteligente Testo, măsurați mai ușor și mai rapid decât oricând înainte. Noile instrumente compacte pot fi 

operate prin smartphone sau tabletă prin testo Smart Probes App. 

Avantaje:

• O mai mare mobilitate: Valorile măsurate sunt întotdeauna la îndemână, pregătite de  
   utilizare.
•  Mai multă securitate: Citirea wireless a valorilor măsurate pe telefonul dumneavoatră 

inteligent sau pe tabletă.
• Mai mult profesionalism: Completarea rapoartelor cu imagini foto și expedierea lor ca 
   fișiere PDF sau Excel.

Aplicația pentru mobil gratuită testo Smart Probes App

Tehnologia de măsurare a sistemelor de încălzire de la Testo

testo 115i: 
Termometru tip clește

•  Măsoară temperaturile pe 
tur și retur.

•  Determină cu ușurință 
parametrii esențiali 
ai unui sistem frig-
orific, cum ar fi 
supraîncălzirea sau 
subrăcirea.

Cod produs 0560 1115

testo 549i: 
Sondă pentru presiuni mari

•  Măsurarea presiunilor ridicate și 
scăzute

• Instalare rapidă și facilă la    
   conectorul de presiune și
   pierdere redusă de  
   agent frigorific datorită    
   montării fără furtun.

Cod produs 0560 1549

Sondele inteligente Testo transmit valorile măsurate prin Bluetooth către aplicația 
pentru mobil Testo Smart Probes pe smartphone/tabletă. Astfel valorile sunt 
introduse într-un raport și transmise direct pe e-mail.
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De ce este utilă o cameră de termoviziune? 

Rezoluție înaltă și calitate a imaginilor
Până la 320 x 240 pixeli - cu testo SuperResolution, 
chiar și până la 640 x 480 pixeli. Calitatea imaginii 
și rezoluția sunt ideale pentru toate aplicațiile în 
construcție și industrie.

Conexiunea la App și la alte instrumente de 
măsurare Testo.
Creați și trimiteți rapoarte concise de la locul măsurării 
cu aplicația testo Thermography. Pentru imagini termice 
şi mai semnificative, camera de termoviziune integrează 
wireless valorile măsurate de către cleștele ampermetric 
testo 770-3, cât și cele măsurate de termohigrometrul 
testo 605i (ambele fiind disponibile ca opțiuni).

Setarea automată a emisivității
Funcția testo ε-Assist setează automat emisivitatea 
și temperatura obiectului măsurat, facilitând astfel o 
termografiere precisă.

Imagini comparabile în mod obiectiv
testo ScaleAssist ajustează distribuția culorilor scalei la 
temperatura interioară și exterioară a obiectului măsurat 
și diferența dintre acestea. Acest lucru asigură, în mod 
obiectiv, imagini termice comparabile și lipsite de erori.

• Efectuarea activităților de mentenanță în funcție de
condițiile date pentru a preveni nefuncționarea
sistemelor.

•  Detectarea scurgerilor și verificarea sistemelor sau a unor
părți ale clădirilor devine mai rapidă, economisind timp și
bani.

Atât în sectorul industrial cât și în cel de construcții, utilizarea unei camere de termoviziune vă aduce următoarele beneficii:

Asigurarea funcționalității și 
calității: identificarea rapidă a 
defectelor din radiatoare. 

Economie de timp și resurse: 
localizarea anomaliilor și 
scurgerilor din conducte.

Menținerea sistemelor: 
identificarea temperaturilor înalte 
în întrerupătoare de circuit și a 
componentelor electrice pentru 
prevenirea defecțiunilor.

Detectarea pierderilor de 
căldură din clădiri: identificarea 
rapidă și înregistrarea punților 
termice și a izolațiilor defectuase.

Caracteristici convingătoare 

pentru o termografie eficientă.

•  Verificarea rapidă a etanșeității îmbinării țevilor sau
capacitatea funcțională a unui sistem de încălzire, oferind
dovezi concrete clientului chiar la locul măsurării.

•  Impresionați și câștigați clienți noi prin profesionalismul
oferit de camera dumneavoastră de termoviziune.

320
x

240
640
x

480

App

+°C

-°Cc
o

lo
r

Tehnologia de măsurare cu camerele de termoviziune de la Testo
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Modelul potrivit pentru orice cerință. 

testo 865
Pornește, țintește, 
află mai multe.

testo 871
Termografie inteligentă 
pentru cerințe profesionale.

testo 868
Termografie inteligentă, 
interconectată

testo 872
Termografie inteligentă cu 
imagini optime.

Având o rezoluție de 160 x 120 pixeli, 
este camera ideală pentru măsurări entry 
level în termografie: Identifică diferențe de 
temperatură de 0.12°C și recunoașterea 
automată a punctele cald/rece.

Cu o rezoluție de 240 x 180 pixeli, identifică 
diferențele de temperatură de 0.09 °C. Incl. 
aparat de fotografiat digital și aplicație 
pentru mobil. Integrează valorile măsurate de 
către termohigrometrul testo 605i și cleștele 
ampermetric testo 770-3.

Cameră digitală integrată și rezoluție IR 
de 160 x 120 pixeli cu care diferențele de 
temperatură de 0,12 ° C sunt vizibile. Include 
Aplicația pentru mobil Thermography App 
permite editarea și trimiterea rapoartelor de 
la locul măsurărilor.  

Cameră de termoviziune cu rezoluție de 320 
x 240 pixeli, cameră digitală, marker laser și 
certitudinea identificării diferențelor de tem-
peratură de la 0,06 °C. Integrează valorile 
măsurate de către termohigrometrul testo 
605i și cleștele ampermetric testo 770-3.
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Calitate optimă a imaginilor termice cu noile funcții.

testo ε - Assist: 
Setați emisivitatea automat

Lipește testo ε - markerul și înregistrează 
obiectul cu ajutorul camerei digitale integrate în 
camera de termoviziune. ε și RTC sunt determinate automat. Termografează obiectul cu precizie 

Pentru imagini termice precise, este importantă setarea 

în instrument a emisivităţii (ε) și temperaturii reflectate de 

către obiectul examinat cu camera de termoviziune. În trecut 

acest lucru era complicat de făcut, iar în ceea ce privește 

temperatura reflectată, acuratețea nu era destul de bună. 

Acest lucru se schimbă datorită funcției testo ε-Assist: 

doar atașați unul dintre autocolantele de referință incluse 

în pachet, la obiectul măsurat. Cu ajutorul camerei digitale 

integrate, camera de termoviziune recunoaște autocolantul, 

determină emisivitatea și temperatura reflectată și setează 

automat ambele valori.

testo ScaleAssist: 
Imagini termice comparabile

Deoarece scalele de temperaturi și culori ale imaginilor 

termice pot fi adaptate individual, există posibilitatea de a 

interpreta greșit comportamentul termic al unei clădiri. 

Funcția testo ScaleAssist rezolvă această problemă prin 

ajustarea distribuției culorilor scalei la temperatura interioară 

Fără testo ScaleAssist Cu testo ScaleAssist

și exterioară a obiectului măsurat și a diferenței dintre 

acestea. Acest lucru asigură, în mod obiectiv, imagini ter-

mice comparabile și lipsite de erori.

Avertizare IFOV: Știi întotdeauna ce poate 

fi măsurat cu precizie de la o anumită distanță.

Tehnologia de măsurare cu camerele de termoviziune de la Testo
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Camera de termoviziune
testo 871 / 872 

Modelele testo 871 şi testo 872 pot fi conectate wireless la 

termohigrometrul testo 605i şi la cleştele ampermetric testo 

770-3, iar valorile măsurate sunt transmise prin Bluetooth

către camerele de termoviziune. Acest fapt permite o 

identificare clară şi rapidă a zonelor cu umezeală într-o 

clădire sau la ce încărcare funcţionează un panou electric.

Descărcați gratuit aplicația pentru Android sau iOS.

Cu aplicația testo Thermography puteți crea și trimite 

rapoarte concise de la locul măsurării și le puteți salva 

online. În plus, aplicația oferă instrumente utile pentru 

analize rapide la locul măsurărilor, pentru a introduce 

puncte de măsurare suplimentare, pentru a determina 

evoluția temperaturilor sau pentru a adăuga comentarii la 

o imagine termică. De asemenea, smartphone-ul/tableta

dumneavoastră devine un ecran secundar și o telecomandă

pentru camera de termoviziune.

testo Thermography App pentru testo 868 / 871/ 872 

Lucrează inteligent și conectat la rețea.

Aplicația testo Thermography 

Conectivitate cu testo 605i și testo 770-3

Cleștele ampermetric testo 770.

• Braț complet retractabil în instrument pentru
o flexibilitatea maximă

• AC/DC auto și afișaj mare pe două linii
• Valoare efectivă reală (TRMS)

Termohigrometru testo 605i

•  Instrument profesional compact din seria
sondelor inteligente

• Calculul automat al temperaturii punctului de
rouă și a bulbului umed

• Determină capacitatea de răcire sau încălzire
ale unui sistem
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Alte modele profesionale  
de camere de termoviziune. 

testo 875-1i
Pornește, țintește, 
află mai multe.

testo 875-2i
Termografie inteligentă, 
interconectată

Ideal echipată pentru termografie 
industrială și construcții. Cele mai mici 
diferențe de temperatură pot fi văzute cu 
o sensibilitate termică <50 mK. Puteți crea
imagini reale cu camera digitală încorporată
cât și atribui acestora imaginile termice.

Efectuarea testelor pe materiale și 
componente fără a le afecta structura.
Testo 875-2 este soluția ideală pentru o 
varietate de aplicații industriale, inclusiv 
inspecții termice, precum și inspecții la 
panourile solare.

Tehnologia de măsurare cu camerele de termoviziune de la Testo

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro

Comparație între modelele testo 875i

testo 
875-1i

Rezoluție 
detector IR

160 x120 pixeli

Obiectiv 
standard

32° x 23°

Obiectiv telefoto -

Sensibilitate 
termică (NETD)

< 50 mk la + 30 °C

Domeniu de 
măsură a 
temperaturii

- 20 la + 350 °C

Rezoluție cameră 
digitală

0.3 MP

Focalizare Focalizare manuală

Ecran 3,5”

Memorie Card SD 
interschimbabil

testo 
875-2i

160 x120 pixeli

32° x 23°

< 50 mk la + 30 °C

- 30 la + 350 °C

0.3 MP

Focalizare manuală

3,5”

Card SD 
interschimbabil

9° x 7° (opțional)

9° x 7°



42

În locația noastră din Baden-Württemberg, personal cu 

înaltă calificare lucrează la dezvoltarea funcțiilor practice și 

a noilor tehnologii pentru viitoarele camere de termoviziune. 

Dezvoltatorii noștri și managerii de produs lucrează 

întotdeauna împreună cu practicieni, cum ar fi ingineri de 

încălzire, electricieni, constructori, ingineri de service și 

instalații. Deoarece fiind conștienți de cerințele exacte ale 

grupurilor noastre țintă este singura modalitate de a ne 

asigura că dezvoltăm camere de termoviziune care să vă 

permită să vizualizați sistemele și procesele într-o lumină cu 

totul nouă.

Camerele de termoviziune Testo.

Încă de la înființarea Testo în 1957, compania a dobândit 

o experiență în măsurarea temperaturii - care formează

baza în termografie. În 2007 am lansat prima cameră de 

termoviziune dezvoltată în întregime. De atunci, camerele 

noastre de termoviziune au fost fabricate exclusiv în 

Germania - acest lucru ne permite să păstrăm calitatea 

constantă a instrumentelor.

Camerele de termoviziune

în comparație.

testo
865

testo
868

testo
871

testo
872

Rezoluție în infraroșu
160 x 120 pixeli  

(cu testo SuperResolution 
320 x 240 pixeli)

160 x 120 pixeli  
(cu testo SuperResolution 

320 x 240 pixeli)

240 x 180 pixeli  
(cu testo SuperResolution 

480 x 360 pixeli)

320 x 240 pixeli  
(cu testo SuperResolution 

640 x 480 pixeli)

Sensibilitate termică 
(NETD)

< 120 mK < 100 mK < 90 mK < 60 mK

Domeniu de măsură -20 la +280 °C -30 la +650 °C -30 la +650 °C -30 la +650 °C

Lentile standard (FOV) 31° x 23° 31° x 23° 35° x 26° 42° x 30°

Conenxiune prin 
wireless la aplicație

–

Cameră digitală 
integrată

–

Avertizare IFOV

testo ScaleAssist

testo ε-Assist –

Conecxiunea cu testo 
605i și testo 770-3 prin 
Bluetooth

– –

Marcaj laser – – –
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Comparație modele multimetru 
digital

testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Detectarea automată a parametrilor 
măsurați

Operare ușoară și modernă, cu
taste funcționale în loc de selector

Ecran iluminat

Valoare efectivă reală - TRMS –

Domeniu μA pentru măsurarea curentului –

Filtru trece jos –

Domeniu de tensiune de până la 1,000 V – –

Cele trei modele de testo 760 elimină setările incorecte, 

deoarece parametrii de măsurare sunt detectați automat în 

momentul conectării pinilor de măsurare și datorită iluminării 

tastelor funcționale corespunzătoare. Tastele funcționale 

înlocuiesc selectorul tradițional, ceea ce înseamnă o 

operare mai ușoară și o mai mare fiabilitate.

Detectarea automată a 

parametrilor măsurați la 

conectarea pinilor

Operare ușoară, modernă, 

cu taste funcționale în loc 

de selector

Valoare efectivă reală - 

TRMS

Ecran LCD mare, cu 

iluminare

Date tehnice testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Interval măsurare tensiune 
AC/DC

0.1 mV la 600 V 0.1 mV la 
1,000 V

Interval măsurare curent 
AC/DC

1 mA la 10 A 0.1 µA la 10 A

Interval măsurare rezistență 0.1 la 40 MΩ 0.1 la 60 MΩ

Interval măsurare frecvență 0.001 Hz la 
500 kHz

 0.001 Hz la 
10 MHz

 0.001 Hz la 
30 MHz

Interval măsurare 
capacitate

0.001 nF la 
200 µF

0.001 nF la 
30,000 µF

0.001 nF la 
60,000 µF

Interval măsurare 
temperatură

- -20 la +500 °C

Ecran (cifre) 4,000 6,000

Supratensiune CAT4/300 V 
CAT3/600 V

CAT4/600 V 
CAT3/1000 V

Clasa de protecție IP 64

Standarde EN 61010-1, IEC 61326

Recunoaște automat parametrii măsurați
Multimetrul digital testo 760.

Tehnologia de măsurare a parametrilor electrici de la Testo

Testarea tensiunii în tabloul de comandă al unei pompe de căldură.

Testarea tensiunii într-un tablou 
electric.

Măsurări pentru reglarea 
curentului de ionizare
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Cele trei instrumente din gama testo 770 sunt ideale 

pentru măsurarea curentului non-contact la panourile de 

siguranțe. Unul dintre cele două brațe ale cleștelui poate 

fi complet retras în instrument. Acest mecanism unic face 

foarte ușoară înfășurarea cablurilor chiar și în locuri mai 

înguste. Detectarea parametrilor în mod automat asigură, de 

asemenea, siguranța la locul măsurărilor: în zona de curent 

și tensiune toate cele trei instrumente detectează automat 

curentul continuu sau alternativ precum și alți parametri 

cum ar fi rezistența, continuitatea curentului sau capacitatea 

electrică.

Comparație modele clește amper-
metric

testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Mecanism de înfășurare a cablului

Detectarea automată a parametrilor 
măsurați

Afișaj mare pe două linii

Valoare efectivă reală - TRMS

Măsurare curent de pornire 

Domeniu μA pentru măsurarea curentului –

Adaptor de temperatură de tip K –

Bluetooth – –

Măsurare putere – –

Mecanism unic de prindre 

ce face munca mai ușoară la 

punctele de măsurare înguste

AC/DC automat pentru curent 

și tensiune

Afișaj mare pe două linii

Valoare efectivă reală - TRMS

Cu funcții suplimentare, cum 

ar fi curentul de pornire, de 

putere și de măsurare μA, 

împreună cu Bluetooth

Date tehnice testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Interval măsurare tensiune 
AC/DC

1 mV la 600 V

Interval măsurare curent 
AC/DC

0.1 la 400 A 0.1 la 600 A

Măsurare putere –

Interval măsurare µA – 0.1 la 400 µA

Interval de măsurare rezistență 0.1 Ω la 40 MΩ 0.1 Ω la 
60 MΩ

Interval măsurare frecvență 0.001 Hz la 10 kHz

Interval măsurare capacitate 0.001 µF la 
100 µF

0.001 µF la 
100 µF

0.001 µF la 
60,000 µF

Interval măsurare temperatură – -20 la +500 °C

Bluetooth –

Ecran (cifre) 4,000 6,000

Supratensiune CAT4/600 V   /   CAT3/1000 V

Certificări TÜV, CSA, CE

Standarde EN 61010-1, IEC 61376

Înfășoară cablurile fără să le atingă.
Cleștele ampermetric testo 770.

Măsurarea curentului într-un tablou electric.

Măsurarea tensiunii în panoul de 
control al unei pompe de căldură 
cu instrumentul de măsurare 
suspendat.

Prinderea cablului cu cleștele 
ampermetric într-o unitate de 
refrigerare exterioară
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Cele trei modele din gama testerelor de tensiune testo 

750, sunt primele instrumente cu LED-uri pentru indicarea 

multilaterală a valorilor măsurate. Afișajul poate fi văzut din 

orice poziție și garantează o indicație ideală de tensiune 

datorită fibrelor sale optice unice. Toate cele trei modele 

satisfac cele mai recente cerințe în ceea ce privește 

testerele de tensiune în conformitate cu standardul EN 

61243-3: 2010 și au specificații de siguranță în conformitate 

cu CAT III. Instrumentele au cele mai importante funcții 

pentru testarea tensiunii, testarea continuității și măsurarea 

câmpului magnetic rotativ.

Indicator multilateral, lizibil cu LED 

patentat Testo

Inel anti-alunecare pentru o 

prindere sigură

Mâner ergonomic

Iluminarea punctului de măsurare

Date tehnice testo  
750-1

testo  
750-2

testo  
750-3

Testarea tensiunii 12 la 690 V

Testarea continuității < 500 kΩ

Testarea câmpului magnetic 
rotativ

100 la 690 V pentru 50/60 Hz

Testarea fazei cu un singur 
pol

- 100 la 690 V pentru 
50/60 Hz

Supratensiune CAT4/600 V    /   CAT3/1000 V

Clasa de protecție IP 64

Certificări TÜV, CSA, CE

Standarde EN 61243-3:2010

Comparație modele tester de 
tensiune

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Indicator multilateral cu LED, patentat

Fibră optică pentru indicare optimă a 
tensiunii

Inel anti-alunecare

Mâner ergonomic

Certificat conform standardului pentru 
testere de tensiune DIN EN61243-3:2010

luminarea punctului de măsurare –

Testarea fazei cu un singur pol –

Funcție pentru declanșare disjunctor 
diferențial

–

Ecran LCD suplimentar – –

Ușor de citit din orice poziție.
Tester de tensiune testo 750.

Tehnologia de măsurare a parametrilor electrici de la Testo

Măsurarea tensiunii pe un 
compresor.

Măsurarea tensiunii la un boiler.

Măsurarea tensiunii într-un tablou electric.
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Comparație modele tester de 
măsurarea tensiunii/curentului 

testo  
755-1

testo  
755-2

Certificat conform standardului pentru 
testere de tensiune DIN EN61243-
3:2010

Detectarea parametrilor în mod automat

Iluminarea punctului de măsurare

Vârfuri de măsurare inteschimbabile –

Domeniu de tensiune de până la 1,000 V –

Testarea fazei cu un singur pol –

Testarea câmpului magnetic rotaviv –

Filtrarea interferențelor de înaltă frecvență.
Tester de tensiune non-contact testo 745.

Ambele instrumente din gama testo 755 sunt primele de acest 

gen: testere de tensiune care îndeplinesc cele mai recente 

standarde și care pot măsura și curentul. Aceasta înseamnă 

că sunt potrivite pentru toate sarcinile de măsurare uzuale. 

La fiecare utilizare își selectează automat setările potrivite 

prevenind astfel setările incorecte și periculoase. Ambele 

instrumente au toate funcțiile importante pentru determinarea 

tensiunii, pentru măsurarea curentului, rezistenței, precum 

și pentru testele de continuitate. Vârfurile de măsurare pot 

fi schimbate cu ușurință, astfel încât nu este necesar să fie 

înlocuit întregul instrument în caz de deteriorare.

Testerul de tensiune non-contact cu domeniu de măsurare 

al tensiunii de până la 1.000 V este potrivit pentru verificarea 

inițială și rapidă a oricăror surse de defect. În cazul în care 

prezența tensiunii este detectată, testo 745 oferă un aver-

tisment prin intermediul unui semnal vizual și acustic clar. În 

scopul realizării unei măsurări corecte testerul de tensiune este 

dotat cu un filtru de interferențe pentru frecvențele înalte. 

Detectarea parametrilor în mod 

automat

Certificat conform standardului 

pentru testele de tensiune DIN 

EN 61243-3:2010

Pornirea automată la detectarea 

parametrilor măsurați

Punctul de măsurare iluminat

Vârfuri de măsurare 

interschimbabile

Filtru ce blochează semnalele de 

interferență de frecvență înaltă.

Sensibilitate ajustabilă

Semnal vizual și acustic

Iluminarea punctului de măsurare

Rezistent la apă și praf conform 

IP 67

Date tehnice
testo 
755-1

testo 
755-2

Testarea tensiunii 6 la  
600 V

6 la 
1000 V

Curent 0.1 la 200 A AC

Rezistență 1 Ω la 100 kΩ

Teste de 
continuitate

< 50 Ω

Testarea 
câmpului 
magnetic rotativ

– > 100 la 
690 V

Testarea fazei cu 
un singur pol

– 100 la 
690 V

Ecran (număr) 4,000

Supratensiune CAT4/600 V  /  
CAT3/1000 V

Clasa de pro-
tecție

IP 64

Certificări TÜV, CSA, CE

Date tehnice

Tester tensiune 12 la 1,000 V 
AC

Supratensiune CAT4/600 V  /  
CAT3/1000 V

Certificări  CSA, CE

Standarde EN 61010-1, 
IEC 61326

 
Primul tester de tensiune ce măsoară și curentul.
Tester pentru măsurarea tensiunii/curentului testo 755.

Măsurarea tensiunii pe un 
compresor.

Verificare preliminară pe un 
compresor
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Instrument pentru 
măsurarea CO/CO

2
        

testo 315-3
• Măsoară în paralel concentrația de CO și CO₂ ambiental

• Semnale optice și auditive

• Senzori robuști

testo 315-3

instrument pentru măsurarea concentrației 
de CO/CO₂ din aerul ambiental fără Blutooth, 
include alimentator și cablu USB.

Cod produs: 0632 3153
Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0 la +100 ppm CO / 0 la +10.000 ppm CO₂

±3 ppm (0…20 ppm)/±300 ppm (0…4000 ppm)

0,5 ppm/10 ppm 

Tahometru optic 
testo 460

Detector de CO
testo 317-3

Instrument pentru 
măsurarea CO

2
        

testo 535

• Măsurare optică a rpm 

• LED de marcare a punctului de măsurare

• Afișarea valorilor min/max

• 3 ani garanţie pentru senzorul de CO 

• Instrumentul este pregătit pentru utilizare imediat după  
   pornire 

• Praguri de alarmă reglabile

• Măsurarea sigură a nivelului de CO
2
 

• Senzor infraroşu cu stabilitate pe termen lung

• Monitorizare pe termen lung prin valori maxime şi medii

testo 460

Instrument pentru măsurarea rotațiilor pe minut, 
include capac de protecție, husă de transport, 
baterii și certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 0460

Domeniu de măsură 100 la 29.999 rpm

Acurateţe ±1 cifră ±0,02 % din valoarea măsurată

Rezoluţie 1 rpm

testo 317-3

Instrument de monitorizare a nivelului de CO, 
include husă cu clemă de prindere, căşti, curea 
pentru încheietură, baterii şi certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0632 3173

Domeniu de măsură 0 la 1.999 ppm

Acurateţe ±1 cifră ±3 ppm (0 la 29 ppm)
10% (+30 la 1.999 ppm)

Rezoluţie 1 ppm

testo 535

Instrument pentru măsurarea nivelului 
de CO

2
 cu sondă conectată permanent, 

include baterii și certificat de calibrare din 
fabrică. 

Cod produs: 0560 5350Dom. de măs.

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 9.999 ppm CO
2

±(75 ppm CO
2
 ±3% din val. măs.) (0 la 5.000 ppm CO

2
)

±(150 ppm CO
2
 ±5% din val. măs.) (5.001 la 9.999 ppm CO

2
)

1 ppm CO
2

Alte instrumente profesionale de la Testo

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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Instrumente pentru  
măsurarea temperaturii 
testo 925/testo 922
•  Ideale pentru aplicaţiile din domeniul încălzirii, ventilației 

și aerului condiţionat 

•  Cu sonde radio opționale

•  Afişarea temperaturii diferenţiale (testo 922)

Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

-50 la +1.000 °C

±(0,5 °C +0,3% din val. măs.) (-40 la +900 °C)
±(0,7 °C +0,5% din val. măs.) (domeniul rămas)

0,1 °C (-50 la +199,9 °C)
±1 °C (domeniu rămas)

testo 922

Termometru cu 2 canale, TC tip K, 
posibilitatea conectării unei sonde radio, 
include baterii și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs: 0560 9221

testo 925

Termometru cu 1 canal, TC tip K, alarmă 
acustică, posibilitatea conectării unei sonde 
radio, include baterii și certificat de cali-
brare din fabrică .

Cod produs: 0560 9250

Sonometru
testo 816-1

•  Sonometru conform cu IEC 61672-1 Clasa 2 şi 

   ANSI S1,4 tip 2

• Capacitate de stocare a datelor de până la 31.000 valori  
   măsurate

• Evaluarea frecvenţei conf curbelor caracteristice A şi C

• Evaluare fast/slow în funcție de timp

Accesorii Cod produs

0554 0452Calibrator pentru calibrarea periodică a  
sonometrului testo 816-1

Domeniu de măsură 30 la 130 dB

Domeniu de frecvenţă 20 Hz/ 8 kHz

Acurateţe
±1 cifră

±1,4 dB
(în condiţiile de referinţă: 94 dB, 1 kHz)

Rezoluţie 0,1 dB

Luxmetru
testo 540

• Senzor ajustat la sensibilitatea spectrală a ochiului

• Funcţie Hold şi afișarea valorilor max/min

• Ecran iluminat

testo 540

Luxmetru portabil, include capac de protecţie, 
husă de transport, baterii și certificat de calibrare 
din fabrică.

Cod produs: 0560 0540
Domeniu de măsură

Acurateţe
±1 cifră

Rezoluţie

0 la 99.999 lux

±3 lux sau ±3% din val. măs. (comparativ 
cu clasa de referinţă B, DIN 5032 partea 7)

1 lux (0 la 19.999 lux)
10 lux (domeniul de măsură rămas)

testo 816-1

Sonometru digital cu microfon, capac de pro-
tecție împotriva vântului, software PC, cablu de 
conectare, manual de utilizare pe CD-ROM şi 
baterii într-o geantă de transport. 

Cod produs: 0563 8170

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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• Intervale de măsurare selectabile
• Transferarea valorilor prin cablu USB/card SD
• Posibilitate de conectare sonde externe
• Documentarea și analiza valorilor inregistrate prin trei versiuni de software 
•   Intuitiv, fiabil și ușor de utilizat

Înregistratoare de temperatură și umiditate cu descărcare manuală

testo 175 T3: înregistrarea 
temperaturilor pe tur și retur în 
instalațiile de încălzire.

testo 175 H1: înregistrarea 
temperaturii și umidității 
ambientale.

testo 176 T4: înregistrarea 
temperaturilor în camere climatice 
prin patru canale.

testo 176 H1: înregistrarea 
temperaturii și umidității în 
instalațiile de ventilație și 
climatizare.

Saveris 2 T2: monitorizarea 
temperaturii în camerele de 
servere.

Saveris 2 H1: monitorizarea 
temperaturii și umidității în zonele 
de producție.

Saveris 2 H2: monitorizarea 
temperaturii și umidității în 
sisteme de ventilație.

testo 160 IAQ: pentru evaluarea 
confortului ambiental. Măsurarea 
temperaturii, umidității și CO2 și a 
presiunii atmosferice.

Înregistratoare de temperatură și umiditate cu tehnologie Cloud

•   Stocarea online a datelor, testo Cloud, prin reteaua wireless
• Inregistrarea datelor si transferarea acestora prin intermediul e-mailului 
     sau opțional prin sms
•   Accesarea valorilor in orice moment de pe smart phone, tablera sau PC
•   Monitorizarea completa a parametrilor confortului ambiental
• Functie de alarmare in cazul depasirii limitelor selectate de catre utilizator
• Posibilitate de conectare sonde externe
• Gestionarea rapoartelor si vizualizarea acestora in timp real

Înregistratoare de temperatură și umiditate de la Testo



50

Laborator de etalonări atestat BRML

Certificare ISO 9001:2015

 Un nivel ridicat al calității serviciilor oferite de o organ-
izație este asigurat în general prin implementarea și respectarea 
unui sistem de management al calității. 
Testo România a fost certificată în anul 2015 de către DEKRA 
Certification GmbH conform standardului internațional ISO 
9001:2008 iar în anul 2018 s-a făcut trecerea la ultima versiune 
a standardului, ISO 9001:2015. 
Prin aderarea la acest standard, filiala noastră garantează 
colaboratorilor săi produse și servicii de înaltă calitate, oferite 
de consultanți specializați care vă pot îndruma spre alegerea 
unei soluții potrivite de măsurare pentru aplicația 
dumneavoastră.

Departament de service specializat

 Testo România are în structura sa un departament de service 
specializat pentru echipamentele produse de Testo ce dispune 
de aparatură performantă necesară unor verificări riguroase. 
Pregătirea inginerilor de service este asigurată prin instruiri 
periodice în Germania și la nivel local, iar experiența acumulată 
în ultimii ani garantează soluționarea cu profesionalism a 
oricăror probleme apărute, într-un timp scurt.

 Colaborarea cu Testo România înseamnă să beneficiați de 
produse și servicii de calitate, etalonări pentru echipamente și 
service specializat, toate de la un singur furnizor.

 În anul 2017, Testo a sărbătorit 60 de ani de la 
înființare. Cu această ocazie, Testo România a pus bazele 
unui laborator propriu pentru etalonarea echipamentelor de 
măsurare, ce este atestat de către Biroul Român de Metrologie 
Legală, având trasabilitate la standardul internațional ISO 
17025.

Tipurile de echipamente ce pot fi etalonate în cadrul 
laboratorului nostru sunt:

• analizoare portabile de gaze de ardere pentru parametrii O2,  
   CO, NO, SO2
• termometre digitale (indicatoare și tip datalogger) în domeniul   
   de temperatură -40...+180 °C
• higrometre digitale (indicatoare, tip datalogger sau cu sondă   
   externă) în domeniul de umiditate relativă 11 ... 76% UR la   
   temperatura de referință +25 °C
• termometre digitale cu sondă externă de imersie/penetrare,   
   pentru aer/gaze și de contact în domeniul de temperatură 
   -20...+150 °C
• termometre cu infraroșu și camere de termoviziune în      
   domeniul de temperatură -20...+150 °C
• manometre diferențiale digitale în domeniul de presiune 
   0...250 mbar
• sonometre digitale

Mai multe produse şi accesorii pot fi găsite pe www.testo.ro
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