
Analisador de 
refrigeração digital 
com Bluetooth para 
sistemas de refrigeração 
e bombas de calor; 
incl. 2 sondas do tipo 
pinça, baterias, mala e 
protocolo de calibração

testo 550 
Manómetro 
digital

Testo 316-3, detetor de
fugas para CFC, HFC,
HCFC incl. cabeça
de sensor, mala de
transporte, protoloco de
calibração, pilhas e filtro

testo 316-3 
Detetor de 
fugas

Modelo 0563 1550Modelo 0563 3163

Free App for iOS Free App for Android

Descarreguese la App

220€

+ 
IV

A

269€

+ 
IV

A

Set de refrigeração 
Smart Probes

Para o arranque, colocação 
em funcionamento e pesquisa 
de erros nos sistemas de 
climatização e refrigeração. É 
composto por: 2x testo 115i, 2x 
testo 549i, estojo para Smart 
Probes (refrigeração), baterias, 
protocolo de calibração

Descarreguese la App
testo Smart Probes

Modelo 0563 0002 Modelo 0590 7703

220€

+ 
IV

A

179€

+ 
IV

A

Perfeito para 
realizar testes  
Perfeito para as 
medições mais
exigentes

Com os testo Smart Probes de Testo e os 
analisadores digitais de refrigeração dispõe 
das ferramentas adequadas para executar 
todos os trabalhos em sistemas de refrigeração 
e bombas de calor

testo 770-3: Pinza 
amperimètrica

-  Mecanismo de pinça retrátil
-  Display de duas linhas, deteção 

automática de AC/DC
-  Medição True RMS melhorada 
-  Comunicação por Bluetooth 

para conexão com a app testo 
SmartProbes e o smartphone/
tablet

Permite realizar medições sem 
contato fáceis e seguras em 
condutores que se encontram 
muito próximos entre sí. O seu 
mecanismo de fixação permite um 
trabalho simples. Com Bluetooth 
para conectar com a app  
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Temperatura ambiente, de infravermelhos (IR) e a superfície

Modelo 0560 1805Modelo 0560 1905Modelo 0560 1115

testo 549i:
Instrumento de 
medição de alta 
pressão

-  Medição de alta e baixa 
pressão

-  Instalação rápida e simples na 
saída de pressão

-  Perda mínima de refrigerante 
através da aplicação sem 
mangueiras

-  Gama de medição -1 … 60 bar

Modelo 0560 1549 Modelo 0560 1510

Caudal/temperatura  en rejillas y conductos

Modelo 0560 1410 Modelo 0560 1405 Modelo 0560 1605

+ 
IV

A65€

+ 
IV

A75€

+ 
IV

A50€

+ 
IV

A60€
+ 

IV
A85€

+ 
IV

A75€

+ 
IV

A90€

+ 
IV

A75€

-  Medição da temperatura em 
sistemas de refrigeração 
para o cálculo automático 
de superaquecimento e 
subrefrigeração

-  Facilidade de utilização mesmo 
em pontos de medição que 
estão distantes

- Gama de medição
-40 ... +150 °C

testo 115i 
Termómetro de
braçadeira

-  Medição de temperatura em 
espaços interiores, canais e 
saídas de ar

-  Reconhecimento rápido da 
evolução da temperatura me-
diante o indicador gráfico de 
progresso

-  Gama de medição  
-50 … +150 °C

testo 905i 
Termómetro

testo 805i: 
Termómetro por 
infravermelhos

-  Medição sem contacto por 
infravermelhos da temperatura 
de superfícies

-  Sinalização da marca de me-
dição por um círculo a laser de 
8 pontos perfeitamente visível

-  Fácil seleção de emissividade 
mediante a lista de material 
armazenado 

-  Documentação de imagens 
com valores de medição e 
sinalização da marca de me-
dição

- Ótica 10:1, gama de medição
-30 … +250 °C

testo 510i  
Manómetro diferencial

- Comprovação da pressão estática
e da pressão de fluxo

- O menu de medição para o teste
de estanqueidade inclui alarme

- Configuração simples e cálculo do
fluxo volumétrico com tubo de 
Pitot

- Gama de medição -150 …150 hPa

- Medição da velocidade do ar,
fluxo volumétrico e 
temperatura

- Representação do fluxo
volumétrico de múltiplas saídas
de ar para ajustar instalações

- Parametrização simples da 
grelha (dimensões e geometria)

- Gama de medição
0,4 … 30 m/s e -20 … +60 °C

testo 410i 
Anemómetro de 
molinete

-  Medição da velocidade 
do ar, fluxo volumétrico e 
temperatura

-  Fácil configuração da 
dimensão e geometria da 
secção transversal do canal 
para o cálculo do fluxo 
volumétrico

-  Telescópio extensível até 
400 mm

-  Gama de medição
0 … 30 m/s e -20 … +60 °C

testo 405i  
Anemómetro térmico

-  Medição da humidade 
ambiente e da temperatura 
ambiente em espaços 
interiores e condutas

-  Cálculo automático do ponto 
de orvalho e da temperatura de 
bulbo húmido (wet bulb)

-  Gama de medição
0 … 100 %HR e -20 … +60 °C

testo 605i 
Termohigrómetro


