
Most 1 év 

extra

garanciával*

Élvonalbeli füstgázelemző szettek és
egyéb profi mérőműszerek.

Testo: A fűtési szezon 
hivatalos partnere

* További információ a www.testo.hu oldalon
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Mikor véget ér a nyár, az év 
legforgalmasabb időszaka veszi kezdetét

Testo fűtéstechnikai mérések

testo 320
az univerzális füstgázelemző

•   1 éves kiegészítő garancia a termék 
regisztrálásával

• A fűtési rendszerekkel kapcsolatos fontos 
  értékek elemzése egyetlen füstgázelemzővel
• Gyors és egyszerű menüvezérlés
• Akár 10 óra üzemidő

testo 330-2 LL 
a profi  füstgázelemző szett

•   1 éves kiegészítő garancia a termék 
regisztrálásával

•   Integrált érzékelő megfigyelés
•   Automatikus frisslevegő hígítás 30 000 ppm 

CO-ig
•   Működtetés és dokumentáció App-ról

testo 320 füstgázelemző szett

•   testo 320 füstgázelemző O2 és CO 
mérőcellával és Bluetooth csatlakozással 
(rend.sz.: 0632 3223)

•   USB hálózati adapter kábellel 
(rend.sz.: 0554 1105)

• Füstgáz mintavevő szonda 
   (hossz 180 mm, Ø 6 mm; 
   rend.sz.: 0600 9740)
•   Műszerbőrönd (rend.sz.: 0516 0021)
• Működtetés és dokumentáció App-ról

testo 330-2 LL
kéményseprő szett
•   testo 330-2 LL füstgázelemző O2 és H2-

kompenzált CO mérőcellával és Bluetooth 
csatlakozással

•   Hálózati adapter 100-240 V AC/ 6,3 V DC  
(rend.sz. 0554 1096)

•   Füstgázszonda (hossz 300 mm, Ø 8 mm; 
rend.sz.: 0600 9761) 

•   Égéslevegő érzékelő
(hossz 190 mm; rend.sz. 0600 9787)

•   testo EasyHeat PC szoftver 
(rend.sz.: 0554 3332)

testo 330-2 LL 
fűtésszerelő szett
•   testo 330-2 füstgázelemző O2 és H2-

kompenzált CO mérőcellával, Bluetooth 
csatlakozással

•   Hálózati adapter 100-240 V AC/ 6,3 V DC 
(rend.sz.: 0554 1096)

•   Moduláris füstgázszondával, rögzítő 
kónusszal (hossz 180 mm, Ø 8 mm; 
rend.sz.: 0600 9760)

• Infra nyomtató (rend.sz.: 0554 0549)
•   Professzionális műszerbőrönd

(magasság: 130 mm; rend.sz.: 0516 3300)
•   Égéslevegő érzékelő

(hossz 190 mm; rend.sz.: 0600 9787)
•   testo EasyHeat PC szoftver 

(rend.sz. 0554 3332)

Rend. sz.: 28 0563 3220 

Rend. sz.:  0563 3372 76 

Rend. sz.: 0563 3372 78

Az ősz beköszöntével a munka újra beindul, a fűtési 

szezon el indul, és a teendők megszaporodnak. 

A lehető leghatékonyabb munkavégzéshez a Testo átfogó 

műszerválasztékot kínál, az élvonalbeli füstgáz szettektől 

egészen a professzionális mérőműszereken át.

Újdonság a szettben: 
testo EasyHeat PC software 

(további tudnivalók az 5. oldalon)
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testo 330i okos füstgázelemzés
•   1 éves kiegészítő garancia a termék 

regisztrálásával
•   Egyszerű működtetés és dokumentáció 

okostelefon App-ról
•   Automatikus frisslevegő hígítás 

30 000 ppm CO-ig
•   Jegyzőkönyv készítés helyben, 

küldés e-mailben

testo 330i 
kéményseprő szett
•   testo 330i füstgázelemző O2 és H2-

kompenzált CO mérőcellával és 
Bluetooth csatlakozással

•   Hálózati adapter 100-240 V AC/ 6,3 V DC 
(rend.sz 0554 1096)

•   Moduláris füstgázszonda (hossz 300 mm, 
Ø 8 mm; rend.sz.: 0600 9761) 

•   Égéslevegő érzékelő, hossz 190 mm, 
rögzítő kónusszal (rend.sz. 0600 9787)

testo 330i 
fűtésszerelő szett 
•   testo 330i füstgázelemző O2 és 

H2-kompenzált CO mérőcellával és 
Bluetooth csatlakozással

•   Hálózati adapter 100-240 V AC/ 6,3 V DC 
(rend.sz 0554 1096)

•   Moduláris füstgázszonda 
(hossz 180 mm, Ø 8 mm; 
rend.sz. 0600 9760)

•   Égéslevegő érzékelő, hossz 190 mm, 
rögzítő kónusszal (rend.sz. 0600 9787)

•   testoFix - szonda rögzítő adapter 
(rend.sz 0554 3006)

•   Professzionális műszerbőrönd
(magasság 130 mm; rend.sz. 0516 3302) 

Rend. sz.: 0563 3000 75

Rend. sz.: 0563 3000 73
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Égéslevegő hőmérséklet érzékelő, 190 mm-es kábellel, kónusszal és 
mágneses rögzítővel

Rend. sz.:  0600 9787

Tömlő gáznyomás mérésére Rend. sz.:  0554 1203

Nyomáskészlet, tömörségi nyomáspróbához Rend. sz.: 0554 1213

Koromszám mérő pumpa szűrőpapírral olaj tüzelésű rendszerekhez
Kónusz rögzítő csavarral

Rend. sz.:  0554 0307

Rend. sz.:  0554 9010

Füstgázszonda (hossz: 300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500°C) nagy átmérőjű füstgáz 
csövekhez

Rend. sz.:  0554 9761 

Flexibilis füstgázszonda (hossz: 330 mm; Ø 9 mm; Tmax180°C (rövid ideig +200°C) a 
nehezen hozzáférhető helyekre

Rend. sz.: 0554 9770

testo 320 testo 330-2 LL testo 330i

Fűtőanyagok Olaj, gáz Olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok Olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok

Legfontosabb mérési paraméterek O2, CO O2, CO, H2-kompenzált CO, NO O2, CO, H2-kompenzált CO, NO

Méréstartomány
CO: 0 ... 4.000 ppm 
CO2: 0 ... CO2 max

CO H2-kompenzált: 0 ... 30.000 ppm 
(frisslevegős hígítással) 

CO: 0 ... 4.000 ppm

CO H2-kompenzált: 0 ... 30.000 ppm 
(frisslevegős hígítással) 

CO: 0 ... 4.000 ppm

CO mérés (H2-kompenzált) –
Hosszú élettartamú CO mérőcella 
(6 éves élettartam)

–

Füstgázveszteség mérés  

Huzatmérés  Külön mérés indítása szükséges  Füstgázméréssel párhuzamos  Füstgázméréssel párhuzamos

Differenciál-, és hálózati
gáznyomás mérés**

Szenzor és hibadiagnosztika

Mérőcella nullázás a szonda 
leválasztása nélkül

–

15 perces átlagérték számítás a 
szilárd tüzelőanyagú rendszereknél, 
CO mérés esetén

– –

Digitális jegyzőkönyvek készítése 
és e-mailben továbbítása 
közvetlenül az app-ban

–

Garancia (műszer, O2-/CO 
mérőcellák, szonda)

2 év 4 év 4 év

Garancia termékregisztrációval 
(műszer, O2-/CO mérőcellák)

3 év 5 év 5 év

KIjelző
Nagyfelbontású, színes

grafi kus kijelző
Nagyfelbontású, színes

grafi kus kijelző
Okostelefon/ táblagép

Memória 20 mérési jegyzőkönyv 500.000 mérési jegyzőkönyv 500.000 mérési jegyzőkönyv

Szoftver/App Combustion App testo EasyHeat / Combustion App testo 330i App

Praktikus kiegészítők füstgázelemző szettekhez

Testo fűtéstechnikai mérések

Füstgázelemzők összehasonlítása*

App-al

* A 2-3 oldalon található testo 330-2 LL és 330i szettek konfigurációjára vonatkozik. ** Opcionális tartozékok szükségesek.
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Környezeti CO érzékelő Rend. sz.: 0632 3331

Finomnyomás érzékelő 4 Pa méréshez. Kapilláris cső szett 4 Pa méréshez (külön 
rendelhető, rend. sz: 0554 1215) szintén szükséges

Rend. sz.: 0638 0330

Rend. sz.: 0554 1215

testo jegyzőkönyv nyomtató, testo 320 és testo 330-1/2 műszerhez,
1 tekercs hőpapírral és 4 AA elemmel

Rend. sz.: 0554 0549

testo Bluetooth/infra nyomtató testo 320 és testo 330-1/2 műszerhez
1 tekercs hőpapírral, tölthető elemmel és hálózati adapterrel

Rend. sz.: 0554 0620

testo Bluetooth/infra nyomtató testo 330i műszerhez
1 tekercs hőpapírral, tölthető elemmel és hálózati adapterrel

Rend. sz.: 0554 0621

Füstgázelemző App-ok összehasonlítása

Praktikus kiegészítők füstgázelemzéshez

A testo Combustion App (testo 320 és testo 330-2 LL) és a testo 330i App (testo 330i esetén) segítségével a fűtési rendszerrel 

kapcsolatos összes feladatot egyszerűen elvégezheti okostelefonján vagy táblagépén keresztül.

Az App-alapú füstgázmérés előnyei:

•   Egyszerű elemző üzemmód – akár teljesen App segítségével, mint a testo 330i esetében,

   vagy mérés indításához, leállításához és naplózásához (testo 320 és testo 330-2 LL)

• A mérések még gyorsabbak

• A mérési adatok mindig ott vannak, ahol szükség van rá

testo Combustion 

App:
Tartsa szemmel az összes 
rendszerparamétert 
helyfüggetlenül 
(testo 320 és 
testo 330-2 LL).

testo 330i App: 
Jelentéskészítés 
és e-mailes küldés 
egyszerűen.

Dokumentálás
testo EasyHeat 
PC szoftverrel:

Megbízható mérés:

•   Az ügyfél / mérési adatok folyamatos 

tárolása és kezelése

Egyszerű szinkronizálás:

•   Az ügyfél / mérési adatok 

szinkronizálása a mérőműszerrel

Szakmai jegyzőkönyv:

•   PDF jelentések készítése és 

küldése a bizonyítási kötelezettség 

teljesítéséhez

Ingyenes letöltés iOS vagy 
Android rendszerre:

App-tól App-ig
funkció:

Zökkenőmentes adatátvitelre számos 
ipari alkalmazáshoz.

testo App to 
App Interface
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Testo fűtéstechnikai mérések

testo 324 gáz- és 
vízvezeték vizsgáló szett
•   testo 324 újratölthető akkumulá-

torral, gyári műbizonylattal, 
hálózati adapterrel 

•   Rendszerbőrönd 
adagolóegységgel

• Kézi nyomáspumpa
•     Csatlakozó adapter 

gázkészülékekhez
•   Y-csatlakozó, nagynyomású 

szonda, nagynyomású csatlakozó  
• Kónuszos vizsgálódugó ½" + ¾"
•   Nagynyomású vizsgálódugók:  

⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼"
•   testo EasyHeat PC szoftver

testo 324 
nyomásmérő és gázszivárgás vizsgáló

testo 324 a víz- és gáznyomás mestere
•   DVGW-G-5952 ellenőrzött
•   Minimális telepítési munka és könnyű kezelhetőség
•   Automatikus nyomáselőállítás 300 mbar-ig 
•   Nagyobb megbízhatóság kisebb erőfeszítéssel, nemesgázokkal végzett 

vizsgálatok során
•   TRGI 2008 G-600 és DVGW G-5952 által előírt gázvezeték vizsgálatok 

(terhelés, tömörség és használhatósági vizsgálat)
•   TRF 2012 szerinti vizsgálatok LPG vezetékeken

(terhelés és tömörség próba)
 •   Ivóvízvezetékek vizsgálata a ZVSHK EN 806-4 szerint

•  Szennyvíz vezetékek vizsgálata a DIN EN 1610 szerint

•   Lakókocsik gázvezetékein végzett mérések a DIN DVGW G607 és a 
DIN EN 1949 szerint

Rend. sz.: 0563 3240 77 

testo 324 
alap szett
•   testo 324 újratölthető 

akkumulátorral, gyári 
műbizonylattal, hálózati 
adapterrel és Bluetooth 
tecnológiával

•   Rendszerbőrönd 
adagolóegységgel 

•  Kézi nyomáspumpa
•   Csatlakozó adapter 

gázkészülékekhez
•   Nagynyomású 

vizsgálódugók ¾" és 1¼" 
méretben

•   testo EasyHeat PC 
szoftver

Rend. sz.: 0563 3240 70

Tipp: Indítson vagy állítson 
le méréseket, készítsen 
jegyzőkönyvet az App-ban

Új a szettben: 
testo EasyHeat PC szoftver 

(további információ a 7. oldalon)
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•   Automatikus csőtérfogat számítás

•  Könnyű kezelhetőség

•   Időmegtakarítás az eltárolt TRGI-konform 

menük révén

•  Rendkívül egyszerű – egyetlen tömlővel

•  Közvetlen csatlakozás a gázkészülékhez

•  Megbízható mérés
Megbízható mérés:

•   Ügyfél-/mérésadatok folyamatos tárolása 

és kezelése

Egyszerű szinkronizálás:

•   Ügyfél-/mérésadatok szinkronizálása a  

testo 324 és a testo EasyHeat között

Professzionális jegyzőkönyv készítés:

•   PDF jegyzőkönyvek készítése és 

továbbítása bizonyíték felmutatására

Gyakorlati példa: 
Használhatósági vizsgálat

Gázmérő csatlakozó
Vizsgáló készlet csatlakoztatásához.

IRDA gyorsnyomtató
Dokumentáljon és 
ellenőrizzen mérési értékeket 
gyorsan a helyszínen. Vezeték 
nélküli infra interfésszel, 1 
tekercs hőpapírral és 4db AA 
elemmel. 

testo 316-2 
gázszivárgás kereső
Keressen metánt, propánt 
és hidrogént a levegőben 
gyorsan és egyszerűen 
a beépített szivattyúnak 
köszönhetően. A kijelző 
oszlopdiagram formájában 
mutatja a gázkoncentrációt, 
a műszer határérték túllépés 
esetén riaszt.

Mégtöbb termék és tartozék a testo 324-hez

Rend. sz.: 0554 0549 Rend. sz.: 0554 3156Rend. sz.: 0632 3162

Start Mérés Dokumentáció 
   a testo EasyHeat 

PC szoftverrel
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testo 760-1
Rend. sz.:
0590 7601

testo 760-2
Rend.sz.: 
0590 7602

testo 760-3
Rend.sz.:  
0590 7603

testo 770-1
Rend. sz.: 
0590 7701

testo 750-1

Rend. sz.:
0590 7501

testo 750-2
Rend. sz.:
0590 7502

testo 750-3:
Rend. sz.:
0590 7503

testo 770-2
Rend. sz.:
0590 7702

testo 770-3
Rend. sz.: 
0590 7703

testo 760 digitális 
multiméter: ionáram 
ellenőrzés, hibamegelőzés 
fűtőrendszereknél

•   Ionáram ellenőrzése a problémák 
megelőzéséhez

•   Funkciógombokkal – megakadályozzák 
a helytelen bevitelből származó hibákat

•   Nagy, megvilágított LCD kijelző az 
optimális olvashatóságért

testo 770 lakatfogó: vezetékek 
mérése minden pozícióban

•   Az egyedülálló fogómechanizmus 
megkönnyíti a munkát a szűk helyeken

•   Multiméter funkció: ionáram mérés a 
problémák megelőzéséhez

• Használható a Smart Probes App-al,                                                                                                                                          
   okostelefonnal/táblagéppel Bluetooth                                                                                                                                        
   kapcsolaton keresztül

testo 750 feszültségmérő: 
egyedi, minden irányból 
leolvasható kijelzővel

•   Szabadalmaztatott, 360°-os kijelző
•  Ergonomikus markolat
•   Áram-védőkapcsolók vizsgálatára is 

alkalmas

Nélkülözhetetlen a fűtéstechnikában: 
Villamos méréstechnológia

Testo fűtéstechnikai mérések

testo Smart Probes App:
Töltse le Androidra vagy 
IOS-re díjmentesen

Digitális multiméter típusok 
összehasonlítása

testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

Megvilágított kijelző

TRMS mérés –

μA méréstartomány –

Alul áteresztő szűrő –

AC/DC feszültség 
méréstartomány

0,1 mV ... 600 V
0,1 mV ... 
1.000 V

AC/DC áram méréstartomány 1 mA ... 10 A 0.1 μA ... 10 A

Hőmérséklet méréstartomány – -20 ... +500°C

Lakatfogók összehasonlítása testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

TRMS mérés

Indítási áram mérés

μA méréstartomány –

Bluetooth és testo Smart Probes App – –

AC/DC feszültség méréstartomány 1 mV ... 600 V

AC/DC áram méréstartomány 0,1 ... 400 A
0,1 ... 
600 A

Teljesítmény mérés – –

Feszültségmérők összehasonlítása testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Szabadalommal védett LED kijelző

A legújabb feszültségmérő 
szabványnak megfelel 
(DIN EN 61243-3:2010)

Mérési pont megvilágítás –

Egyfázisú feszültségmérés –

Kiegészítő LCD kijelzővel – –

AC/DC feszültség méréstartomány 12 ... 690 V

Szünetmentesség méréstartomány < 500 kΩ
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testo 755-1
Rend. sz.:
0590 7551

testo 755-2
Rend. sz.:
0590 7552

testo 745
Rend. sz.:
0590 7450

testo 755 áram- és 
feszültségmérő: áram, 
feszültség, és ellenállás 
méréséhez

•   Mérési eredmények akár 
bekapcsolás vagy menüválasztás 
nélkül

•   Automatikus mérési érték felismerés
•   Feszültség méréstartomány akár 

1.000 V-ig
•   Áram- és feszültségmérés egy 

műszerrel

testo 745 érintésmentes 
feszültségmérő: nincs még egy 
ennyire megbízható műszer

•   Optikai és hangjelzés
•   2 érzékenységi szint
   (12 ... 50 V / 50 ... 1.000 V)
•  Mérési pont megvilágítás 
• Szűrő (LPF) magas frekvenciájú zajok 
   szűrésére
•  Víz- és porálló az IP 67 szabvány szerint

Praktikus kiegészítők a villamos mérőműszerekhez

Mágneses akasztó
A testo 760 multiméterhez

Műszertáska

Rend. sz.: 0590 0001

testo 760
Rend. sz.:
0590 0016

testo 755/770
Rend. sz.:
0590 0017

testo 750
Rend. sz.:
0590 0018

Hőelem adapter
A testo 760 multiméterhez

Mérőkábel készlet 
(ferde dugós) 
Tip Ø: 2 mm

Rend. sz.: 0590 0002 Rend. sz.: 0590 0010

Mérőkábel készlet
(ferde dugós) 
Tip Ø: 4 mm

Rend. sz.: 0590 0011

K típusú hőelem adapter 
A testo 770 lakatfogóhoz

Rend. sz.: 0590 0021

Krokodilcsipesz szett
0590 0011 mérőkábelhez

Rend. sz.: 0590 0009

Lakatfogó adapter 
A testo 760-2/-3 multiméterhez

Rend. sz.: 0590 0003

Érintésmentes feszültségmérés egy fűtőrendszer elosztódobozán a testo 745-tel.

Áram/ feszültségmérő modell 
összehasonlítás

testo 755-1 testo 755-2

DIN EN 61243-3:2010 alapján 
hitelesítve

Mérési pont megvilágítás

Cserélhető mérőcsúcsok

Egyfázisú feszültségmérés –

Forgó mágneses mező mérése –

AC/DC feszültség méréstartomány 6 ... 600 V 6 ... 1.000 V

Áram méréstartomány 0,1 ... 200 A AC
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A Testo okosérzékelői Bluetooth kapcsolattal továbbítják a Smart Probes App-nak a 
mért értékeket. Okostelefonjával elemezheti és dokumentálhatja az adatokat, valamint 
akár a helyszínről is továbbíthatja azokat e-mailben jegyzőkönyvek formájában.

Az előnyei:
•  Rugalmasabb: a mérések ott érhetők el ahol csak szükséges.
•   Megbízhatóbb: mért értékek közvetlen digitális feldolgozása. 
•  Professzionális: átlátható DIN A4 jegyzőkönyv képekkel, logoval és 

megjegyzésekkel.

testo 115i 
csőhőmérséklet 
érzékelő 

•Előremenő / visszatérő ág                                                                                                                                               
  hőmérséklet mérése
•  -40 ... +150°C
•Hőmérséklet                                                                                                                                          
  különbség                                                                                                                                           
  kiolvasása az                                                                                                                                              
  App-ról

Rend. sz.: 
0560 1115

testo 805i
infra 
hőmérsékletmérő

•   Érintésmentes felületi 
hőmérséklet mérés

•   Penész érzékelés a 
testo 605i-vel 

   együtt használva
•  -30 ... +250°C

Rend. sz.:
0560 1805 

testo 549i 
nagynyomás 
érzékelő

 •   Alacsony és magas 
nyomásmérés, 
hőszivattyúkon is

•  -1 ... +60 bar

Rend. sz.:
0560 1549

testo 510i
diff erenciálnyomás 
mérő

•   Gázáram és statikus   
nyomás mérés

•   -150 ... +150 hPa

Rend. sz.:
0560 1510

testo 405i 
hődrótós 
légsebességmérő

•   Légsebesség, 
térfogatáram, 
és hőmérséklet 
mérés

•   -20 ... +60°C; 
0 ... 30 m/s

Rend. sz.:
0560 1405

Rend. sz.:
0560 1905

testo 905i levegő 
hőmérsékletmérő

•  Megbízható levegő 
hőmérséklet mérés

•   Grafikus kijelzés
•  -50 ... +150°C

Rend. sz.:
0563 0004

testo Smart Probes 
fűtéstechnikai szett

• A testo Smart Case tartalma:
   testo 115i, testo 510i és testo 805i 

•   Minden hőmérsékletre és nyomásra 
fűtésrendszereken

Rend. sz:
0560 1605

testo 605i 
páratartalom és 
hőmérsékletmérő

•   Szobák és 
légcsatornák 
hőmérséklet és 
páratartalom mérése

•   -20 ... +60°C; 
0 ... 100% RH

Rend. sz.:
0560 1410 

testo 410i
szárnykerekes 
légsebességmérő

• Légsebesség,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   térfogatáram, és                                                                                                                                               
   hőmérséklet mérés
•   -20 ... +60°C; 

 0,4 ... 30 m/s

Testo fűtéstechnikai mérések

testo App to 
App Interface

testo App-tól App-ig 
interfész: 
Zökkenőmentes adatátvitel számos 
applikációra

testo Smart Probes App:
Töltse le iOS-re vagy Androidra 
díjmentesen:

Testo Smart Probes: Kompakt, sokoldalú 
műszerek fűtőrendszerek vizsgálatához
A testo Smart Probes műszerekkel minden eddiginél egyszerűbben és hatékonyabban végezhet hőmérséklet, nyomás, vagy 

páratartalom méréseket. Az okos műszereket okostelefonjával vagy táblagépével vezérelheti a testo Smart Probes App révén. 
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Rendelési javaslat 
fűtésrendszereken végzett 
hőmérséklet különbség 
méréshez

Rendelési javaslat 
penész felméréséhez

Rend. sz.: 0563 0002 02

testo 115i
Rend. sz.:
0560 1115

testo 805i
Rend. sz.:
0560 1805

testo Smart Case
Rend. sz.:
0516 0240

testo 605i
Rend. sz.:
0560 1605

testo Smart Case
Rend. sz.:
0516 0260

Rend. sz.: 0563 0003

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett

   Ideális hőszivattyúk, klíma-, 
és hűtőrendszerek gyors 
vizsgálatára: 2 nagynyomás 
érzékelő (testo 549i) és 2 
csőhőmérséklet érzékelő (testo 
115i) a testo Smart Probes HVAC 
műszertáskában

•   Működtetés a testo Smart 
Probes applikációval, 
okostelefonnal vagy táblagéppel

•   Túlhevítés és utóhűtés, valamint 
elpárolgási és kondenzációs 
hőmérséklet automatikus 
számítása

•   Méréstartomány: -40 ... +150°C; 
-1 ... +60 bar

•   A testo Smart Case tartalma: 2 db. testo 115i 
csőhőmérséklet érzékelő  (kérjük, a 3 terméket 
külön rendelje meg)

• Előremenő és visszatérő hőmérséklet egyszerű mérése                                                                                                                                           
   fűtőrendszereknél és elosztóknál
• Hőmérséklet különbség közvetlen kijelzése

Penészedésre hajlamos területek 
egyszerű és gyors vizsgálata. 
Érintésmentes hőmérséklet mérés, gyors 
kép dokumentáció és mérési pont jelzés.

•   testo 605i páratartalom és 
hőmérsékletmérő műszer: Páratartalom 
és környezeti hőmérséklet mérés 
harmatpont számításhoz

•   testo 805i infra hőmérsékletmérő: 
A fal felületi hőmérsékletének 
megállapításához. 

testo Smart Probes
klímatechnikai szett

•   A testo Smart Probes klímatechnikai 
szettel mérhet légsebességet, 
páratartalmat, térfogatáramot és 
hőmérsékletet klímarendszereken 
és a környezetükben is.

•   Légcsatornák és befúvók 
keresztmetszetének egyszerű 
paraméterezése térfogatáram 
méréshez (testo 405i, 
testo 410i)

•   Penész kockázatának 
megállapítása a testo 605i és 
a testo 805i műszer együttes 
használatával

Új!

A penész kockázata a harmatponthoz 
viszonyítva jelenik meg, zöld, sárga, 
vagy piros jelzéssel: 
Zöld: Nincs penész kockázat 
Sárga: Lehetséges penészedés
Piros: Magas penész kockázat
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Klímatechnikai és IAQ mérés 
a testo 440 műszerrel
Az új testo 440 egyesíti a kompakt kézi mérőműszerek és 

a felhasználóbarát menüvezetés, valamint a különböző 

cserélhető szondák előnyeit. 

Ez azt jelenti, hogy kézben tarthat minden 

differenciálnyomás, térfogatáram, szén-monoxid, felületi és 

vízhőmérséklet, stb. paramétert. 

Testo fűtéstechnikai mérések

Diff erenciálnyomás mérés gázvezetékeken

Környezeti CO mérés

Rend. sz.:  0560 4402

Rend. sz.: 0560 4401

Bluetooth 
markolattal
Rend. sz.:
0632 1271

Vezetékes 
markolattal
Rend. sz.:
0632 1272

testo 440 dP

•   Differenciálnyomás mérés: -150 ...+150 hPa
•   Mágnesek a műszer hátulján, belső memória, 

USB interfész adat exportáláshoz, kompatibilis 
Bluetooth nyomtató (külön rendelhető)

•   Számos szondával kompatibilis
•  Szilikon csatlakozó tömlő
•   Szállítási kiszerelés: klímatechnikai és IAQ 

mérőműszer beépített differenciálnyomás 
érzékelővel,csatlakozó tömlő, 3x AA elem, USB 
kábel, gyári műbizonylat.

testo 440 klímatechnikai és IAQ 
mérőműszer

Intuitív 
Átláthatóan rendezett mérőmenük térfogatáram, 
K-faktor, turbulenciafok, hűtő-/fűtő teljesítmény, 
penészedés mérésekhez.

Vezeték nélküli 
Bluetooth szondák a kényelmesebb mérésekhez; 
nincsenek összegabalyodó kábelek. 

Helytakarékos 
Univerzális markolat minden szondához – több 
felhasználási terület, kevesebb felszereléssel. 

CO szonda

• Intuitív: átláthatóan rendszerezett mérőmenük                                                                                                                                        
   hosszú távú mérésekhez, környezeti CO                                                                                                                                               
   koncentráció méréséhez.
•   Precíz: hosszú élettartamú, stabil 

elektrokémiai érzékelő
• Kényelmes: Bluetooth kapcsolat                                                                                                                                        
   a mérőműszer és a szonda között, praktikus                                                                                                                                        
   gombbal a markolaton a mért CO értékek                                                                                                                                          
   tárolására 
•   Intelligens kalibrációs megoldás
•   A testo 440 műszerhez

Áttekinthető 
Minden lényeges elem megtalálható egyetlen kézi 
műszerben. 3 érték egyidejű kijelzése, konfiguráció és 
kijelzés egyetlen pillanat alatt.

Biztonságos, megbízható 
Akár 7500 mérési jegyzőkönyv tárolására alkalmas belső 
memória, USB interfész adat exportáláshoz és opcionális 
nyomtatáshoz. AA elemekkel működtethető.

Szállítási kiszerelés: klímatechnikai és IAQ mérőműszer,    
3 x AA elem, USB kábel és gyári műbizonylat.
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Bluetooth/IRDA nyomtató

Újratölthető akkumulátorral, hálózati adapterrel, 1 tekercs 
hőpapírral; testo 330i és testo 440 műszerhez

Rend. sz.: 0554 0621

Tartalék hőpapír 

Nyomtatóhoz (6 tekercs), a mérési adatok akár 10 évig 
olvashatók

Rend. sz.: 0554 0568

Műszerbőrönd 

Térfogatáram méréshez, 
méretek: 520 x 130 x 400 mm

Rend. sz.: 0516 4900

Táska

A testo 440-hez és szondáihoz, 
méretek: 516 x 135 x 256 mm

Rend. sz.: 0516 4401

Térfogatáram mérés befúvóknál

Megfelelő víz, levegő, áramlás és visszatérő hőmérséklet tartozékok

Rend. sz.:
0615 1212

Rend. sz.:
0563 4170

Rend. sz.: 
0554 4172

Rend. sz.: 
0554 0960

Bluetooth 
markolattal
Rend. sz.: 
0635 9431

Vezetékes 
markolattal
Rend. sz.:
0635 9432

Vízhatlan NTC 
merülő-/beszúró 
érzékelő
•   Méréstartomány: 

-50 ... +150°C
•  Hossz: 115 mm

Rend. sz.:
0628 0020

Fűtéscső 
hőmérséklet 
érzékelő tépőzárral
•   Méréstartomány: 

-50 ... +120°C
•  Átmérő: 120 mm

Rend. sz.:
0615 1712

Robusztus levegő 
hőmérséklet 
érzékelő (NTC) 
•   Méréstartomány: 

-50 ... +150°C

100 mm szárnykerekes érzékelő

•   Térfogatáram és légsebesség (0,3 ... 35m/s) 
egyidejű mérése, hőmérséklet mérésre

•   Ideális elszívókon végzett mérésekhez a 
testo 417 laminátor szettel 

•   Az opcionálisan elérhető laminátorral és 
a laminátor szettel biztosítható a pontos 
eredmény még turbulenciában is

•   A testo 440 műszerhez

Opcionális tartozékok

Megfelelő tartozékok

testovent 417 
tölcsér szett

•  Tartalma egy tölcsér szellőző-
nyílásokhoz (Ø 200 mm) és egy 
tölcsér szellőző rácsokhoz 
(330 x 330 mm) 

•   Beszívott / kimenő levegőhöz

testovent 417 
laminátor

Kihúzható teleszkóp 
•   A testo 440 légsebesség 

szondákhoz (37,5 ... 100 cm 
90°-os adapterrel)

Rend. sz.:
0615 5505

Csőhőmérséklet 
érzékelő (NTC)
•  Vezetékeken végzett 

mérésekhez

•   Méréstartomány: 
-40 ... +125°C
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Testo fűtéstechnikai mérések

Az első választás minden fűtéstechnikai 
feladatra: okos Testo hőkamerák

 •   Infra felbontás 320 x 240 pixel
(a testo SuperResolution technológiával 
640 x 480 pixel)

 •   Beépített digitális kamera és lézerjelölő
 •   Vezeték nélküli adattovábbítás a testo 

770-3 lakatfogóról és a testo 605i 
páratartalom és hőmérsékletmérőről

 •   testo Thermography App-pal
•   Méréstartomány: -30 ... +100°C; 

0 ... +650°C

 •   Infra felbontás 160 x 120 pixel 
(a testo SuperResolution technológiával 
320 x 240 pixel)

 •  Beépített digitális kamera
 •     testo Thermography App-pal
•   Méréstartomány: -30 ... +100°C; 

0 ... +650°C

 • Infra felbontás 160 x 120 pixel                                                                                                                                            
  (a testo SuperResolution technológiával                                                                                                                                   
  320 x 240 pixel)
 •   Automatikus hideg / meleg folt felismerés
•  Méréstartomány: -20 ... +280°C

 •   Infra felbontás 240 x 180 pixel 
(a testo SuperResolution technológiával 
480 x 360 pixel)

•   Beépített digitális kamera
 •     Vezeték nélküli adattovábbítás a testo 

770-3 lakatfogóról és a testo 605i 
páratartalom és hőmérsékletmérőről

 •   testo Thermography App-pal
• Méréstartomány: -30 ... +100°C; 
   0 ... +650°C

testo 872 okos termográfi a 
legmagasabb képminőséggel

testo 868 okos hőképalkotás

testo 871 okos termográfi a a magas 
követelményekhez

testo 865 kapcsolja be, mérjen, 
tudjon meg többet

Rend. sz: 0560 8721

Rend. sz.: 0560 8681

Rend. sz: 0560 8712

Rend. sz.: 0560 8650

testo Thermography App
•   Készítsen rövid, lényegre törő 

jegyzőkönyveket, továbbítsa e-mailben vagy 
mentse online. 

•   Hasznos funkciókkal a gyors helyszíni 
elemzéshez. 

•   Továbbítsa a hőképeket okostelefonra/
táblagépre élőben.

testo Thermography 
App a testo 868-hoz:
Töltse le díjmentesen iOS-re 
vagy Androidra:
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A meglepetések elkerüléséhez: 
A legnépszerűbb Testo termékek

testo 922 fűtésszerelő szett
• Kétcsatornás mérőműszer, opcionális rádió                                                                                                                                            
   frekvenciás érzékelővel
•   Hőmérséklet különbség kijelzése (például 

előremenő és visszatérő hőmérséklet)
•   Min./max. értékek folyamatos megjelenítése
•   Opcionális strapabíró TopSafe műszertokkal
•   2 darab rugós csőhőmérséklet érzékelővel és 

műszertáskával
•  Méréstartomány: -50 ... +1.000°C

testo 606-2 anyagnedvesség és 
páratartalom mérő
• Fa, és egyéb anyagok mérése beszúró                                                                                                                                          
   érzékelő tűvel 
•   Problémák felkutatása és megelőzése: 

harmatpont és nedves hőmérséklet számítás 
•   Méréstartomány: -10 ... +50°C (hőmérséklet); 

0 ... 100% RH (páratartalom)

Anyagnedvesség meghatározása

Végezzen hidraulikus kiegyenlítést

Rend. sz.: 0563 9221

Rend. sz.: 0560 6062

testo 510 diff erenciálnyomás 
mérő műszer
• Gáznyomás mérés a füstgázelemzéssel                                                                                                                                
   egyidejűleg

•   Mágneses műszer hátlap a könnyebb 
munkavégzéshez 

•  Méréstartomány: 0 ... 100 hPa
•   Szilikon csatlakozó tömlővel, övtáskával 

testo 316-1 gázszivárgás kereső 
földgáz vezetékekhez
•   Gázszivárgás keresés földgáz vezetékeknél
•   Hang és két szintes optikai riasztás 

határérték átlépés esetén
•  Méréstartomány: 0 ... 10.000 ppm CH4

Rend. sz.: 0563 0510

Rend. sz.: 0632 0316

testo 417 szárnykerekes 
légsebességmérő szett

•   testo 417 szárnykerekes 
légsebességmérő beépített 
szárnykerékkel

•   Tölcsér befúvókhoz és 
szellőzőrácsokhoz

•   Méréstartomány: 0 ... +50°C (NTC 
hőmérséklet); 0,3 ... 20 m/s (légáram); 

•  0 ... 99999 m³/h (térfogatáram)

testo 550 digitális szervizcsaptelep 
szett
•   Alkalmas hőszivattyúk vizsgálatára
•   Automatikus túlhevítés/utóhűtés számítás, nincs 

többé szükség hosszadalmas számításokra
•   Praktikus applikációval: (távoli) kijelzés, grafikus 

értékmegjelenítés, eredmények dokumentációja

•   A szervizcsaptelep 60 hűtőközeget tárol 
(frissítés  az App-pal lehetséges)

testo 174 H szett mini hőmérséklet 
és páratartalom adatgyűjtő
•   16.000 hőmérséklet és páratartalom érték 

tárolására képes memória
• A szett előnye: tartalmazza a PC-re történő                                                                                                                                          
  adatátvitelhez szükséges USB interfészt 
• Méréstartomány: -20 ... +70°C (hőmérséklet);                                                                                                                                   
   0 ... 100% RH (páratartalom)

Rend. sz.: 0563 4171

Rend. sz.: 0563 1550

Rend. sz.: 0572 0566

A gáznyomás megfelelő beállítása

Gázszivárgás keresés

Belső levegő felügyelet

Szellőzőrendszerek megfelelő beállítása

Vízhőmérséklet mérés

Rend. sz.: 0563 1080

testo 108 digitális hőmérsékletmérő
•   Azonnal használható: 1 beszúró hőmérséklet 

érzékelő a szállítási kiszerelésben, további 
csatlakoztatható érzékelők elérhetőek (K és T típusú)

•   A beszúró hőmérséklet érzékelő csatlakoztatásával 
a műszer vízálló (IP 67)

•  HACCP és EN 13485 kompatibilis
•  Méréstartomány: -50 ... +300°C



Rend. sz.: 28 0563 3220

testo 320 füstgázelemző szett
•   testo 330-2 füstgázelemző O2 és 

H2-kompenzált CO mérőcellával, Bluetooth 
csatlakozással

•   Hálózati adapter (rend. sz.: 0554 1096)
•   Moduláris füstgázszonda (hossz 180 mm, 

Ø 8 mm; rend. sz.: 0600 9760)
•   Infra nyomtató (rend. sz.: 0554 0549)
•   Professzionális műszerbőrönd 

(magasság 130 mm; rend. sz. 0516 3300)
• Égéslevegő érzékelő 
   (hossz 190 mm; rend.sz.: 0600 9787)
•   testo EasyHeat PC szoftver (rend. sz: 0554 3332)

testo 330-2 LL kéményseprő szett
testo 330-2 O2 és H2-kompenzált CO mérőcellával, Bluetooth csatlakozással, 
moduláris füstgázszondával (hossz 300 mm, Ø 8 mm), hálózati adapterrel, 
égéslevegő érzékelővel (hossz 190 mm), testo EasyHeat PC szoftverrel 
(rend.sz: 0554 3332)
Rend. sz.: 0563 3372 76

Rend. sz.: 0563 3372 78

testo 330-2 LL fűtésszerelő szett

testo 330i kéményseprő szett
testo 330i  O2 és H2-kompenzált CO mérőcellával Bluetooth 
csatlakozással, moduláris füstgázszondával (hossz 300 mm,                
Ø 8 mm), hálózati egység, égéslevegő érzékelő (hossz 190 mm), 
rögzítő kónusszal

Rend. sz.: 0563 3000 75

Rend. sz.: 0563 3000 73

testo 330i fűtésszerelő szett testo 324 gáz- és vízvezeték vizsgáló szett

•   testo 324 nyomásmérő és 
gázszivárgás vizsgáló műszer 
Bluetooth csatlakozással

•   Nagynyomás szonda és 
csatlakozó

• Kónuszos vizsgálódugó ½" + ¾"
•   Nagynyomású vizsgálódugó 

⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼"
• Kézi nyomáspumpa
•   Csatlakozó adapterrel 

gázkészülékekhez
• Rendszerbőrönd                                                                                                                                      
   adagolóegységgel
•   Y-elosztó hálózati egység, 

újratölthető akkumulátor
•   testo EasyHeat PC szoftver

testo 324 alap szett
testo 324 Bluetooth csatlakozással, újratölthető akkumulátor, 
hálózati adapter, csatlakozó adapter gázkészülékekhez, ¾" + 1¼ 
nagynyomású vizsgálódugók, kézi nyomáspumpa, rendszerbőrönd 
adagolóegységgel, testo EasyHeat PC szoftver

Rend. sz.: 0563 3240 70

Rend. sz.: 0563 3240 77
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Testo fűtéstechnikai mérések

• Hálózati adapter
   (rend. sz.: 0554 1096)
•   Moduláris füstgázszonda 

(hossz 180 mm, Ø 8 mm; 
rend.sz: 0600 9760)

•   Égéslevegő érzékelő, hossz 
190 mm, rögzítő kónusszal 
(rend. sz: 0600 9787)

•   testoFix szonda rögzítő adapter 
(rend. sz: 0554 3006)

•   Professzionális műszerbőrönd 
(magasság 130 mm; 
rend. sz: 0516 3302)

•   testo 330i füstgázelemző O2 és 
H2-kompenzált  CO mérőcellával, 
Bluetooth csatlakozással

•   testo 320 füstgázelemző O2 és CO 
mérőcellával és Bluetooth csatlakozással 
(rend. sz.: 0632 3223)

•   USB hálózati adapter kábellel
(rend.sz.: 0554 1105)

• Füstgáz mintavevő szonda 
   (hossz 180 mm, Ø 6 mm; 
   rend. sz.: 0600 9740)
•   Műszerbőrönd (rend. sz.: 0516 0021)
• Működtetés és dokumentáció App-ról)

Újdonság a 
szettben: 

testo EasyHeat 
PC szoftver

Újdonság a 
szettben: 

testo EasyHeat 
PC szoftver

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
Röppentyű u. 53

1139 Budapest
Magyarország

+36 1 237 1747
kapcsolat@testo.hu


