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Bij Testo vindt u de juiste meetinstrumenten voor een  
efficiënt gebouwbeheer.

De betrouwbare partner  
voor facility managers.
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Te koud, te veel tocht, te veel lawaai? Met 
de testo 480 beantwoordt u klachten met 
objectieve comfortwaarden.
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Testo – De betrouwbare partner  
voor facility managers.

Uw voordelen met Testo

Bedrijfskosten, behaaglijkheid, energieverbruik: facility ma-

nagers moeten vele dingen in de gaten houden. En ze moe-

ten de efficiëntie van systemen en processen verhogen. Hoe 

pak je dit aan?

Door alle systemen optimaal af te regelen en regelmatig te 

controleren. Want alleen correct afgestelde airco´s, koel-, 

ventilatie- en verwarmingsinstallaties halen alles uit hun 

potentieel. Ook het preventieve onderhoud aan elektrische 

installaties en schakelkasten vermindert defecten en zorgt 

voor een perfect werkende installatie.

Efficiëntieverhoging betekent echter ook dat u tijd en moeite 

bespaart. Daarom heeft u meettechniek nodig die uw werk 

eenvoudiger maakt en degelijk genoeg is om uw tempo bij 

te benen. 

Bij Testo vindt u niet alleen nauwkeurige meettechniek voor 

een energie-efficiënt gebouw. Een groot aantal services 

onder één dak, zoals professioneel advies, scholingen en 

webinars, herstallingen en onderhoud alsook kalibratie en 

validatie, maakt van Testo een ideale partner voor facility 

managers – voor efficiënt ingestelde installaties en een  

efficiënte workflow. Lees nu meer over hoe Testo´s meet-

techniek en services u bij uw dagelijks werk voor gebouw-

beheer kunnen ondersteunen.

Meettechniek voor alle taken binnen het 

facility management 

Bij Testo vindt u meetinstrumenten voor airco´s, 

verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties 

alsook voor elektrische meetgrootheden.

One-Stop-Service

Onderhoud, reparaties, 24-uurs-onderdelen-

service, voelers op maat gebouwd alsmede 

seminars en webinars met handige 

praktijkkennis. Alles onder één dak opdat u nog 

efficiënter kunt werken.

Professionele multifunctionele 

meetinstrumenten

Dankzij een uitgebreide keuze aan voelers bent u 

goed gewapend voor de normconforme klimaat- 

en comfortmeting en industriële instandhouding.

Testmiddelmanagement-systeem PRIMAS

PRIMAS is een combinatie van kalibratie,  

documentatiemanagement, gekoppeld aan een 

speciale software en afgerond door logistiek en 

organisatie. De modulaire opbouw maakt  

individuele aanpassingen mogelijk.

Robuuste techniek die lang meegaat

Meetinstrumenten van Testo zijn eenvoudig te 

bedienen en bestand tegen een hoge dagelijkse 

werkdruk. En als er toch eens iets stuk gaat, dan 

stelt Testo service alles in staat om uw herstelling 

zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Tijd besparen door digitale documentatie

Rapporten automatisch opstellen, van foto´s 

voorzien, opslaan en via e-mail versturen: geen 

probleem met onze meetinstrumenten met App-

verbinding.
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Zorgen voor comfort. 
Energie-efficiëntie verhogen.

Meettechniek van Testo ondersteunt u bij volgende taken:

Meetoplossingen voor het facility management 
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Verwarmingsinstallaties efficiënt instellen

Rookgasanalysers zijn onmisbaar om verwarmingsinstalla-

ties in te stellen en te onderhouden. Met meetinstrumenten 

voor toevoer- en teruglooptemperatuur en verschildruk 

garanderen ze een optimale werking van de verwarming en 

zorgen ervoor dat de installatie energiebesparend draait.

Zorgen voor goede luchtkwaliteit en comfort

Vocht-, lux- en geluidsmeters van Testo zorgen voor een 

aangenaam werkklimaat. Met de multifunctionele meter 

testo 480 kunt u het comfort in ruimtes objectief en 

normconform volgens PMV/PPD beoordelen. Dataloggers 

geven uitsluitsel over de oorzaken van schimmel, bijv. 

verkeerde ventilatie. 

Elektrische installaties controleren

Met de testo 770 stroomtang, de testo 760 digitale 

multimeter en andere elektrische meetinstrumenten van 

Testo kunt u elektrische installaties veilig en eenvoudig 

controleren. De warmtebeeldcamera testo 871/872 laat 

oververhitting zien, contactloos en voordat systemen 

uitvallen. 

Koelinstallaties efficiënt instellen

Met de digitale manifolds en de testo Refrigeration 

App heeft u alle druk- en temperatuurwaarden op uw 

smartphone onder controle. Met slechts één klik maakt  

en verstuurt u individueel aangepaste rapporten. 

Ventilatiesystemen efficiënt inregelen

Alleen als toe- en afvoersystemen correct zijn afgesteld 

kan een installatie optimaal presteren. Bij Testo vindt 

u instrumenten en voelers voor kanaalmeting, evenals 

debiet-meetkappen en trechters voor het meten bij de 

luchtuitgang. De multimeter testo 480 leidt u stap voor stap 

door de normconforme matrixmeting.
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WiFi dataloggersysteem  
testo Saveris 2 H2

•  Binnenklimaat parameters %RV en °C  
(op afstand) monitoren

•  Alamering bij over- of onderschrijden
 

Bestelnr. 0572 2005

Luxmeter  
testo 540 

•  Instapmodel voor eenvoudige en snelle 
lichtmeting op werkplekken

 

Bestelnr. 0560 0540

Datalogger voor temperatuur en 
vocht testo 175 H1

•  Continue bewaking van vocht en tempera-
tuur op kantoor en in opslagruimtes

• Eenvoudige gegevensoverdracht per USB
•  Gegevensanalyse en documentatie op de 

PC

Bestelnr. 0572 1754

Geluidsmeter  
testo 816-1

• Geluidshinder op de werkplek (lawaai,  
luchtafvoer) meten en naleving van de  
grenswaarden controleren

Bestelnr. 0563 8170

Multifunctionele klimaatmeter testo 480 

•  Alle klimaatparameters meten met één instrument: voelers 

voor temperatuur, %RV, tocht, stroming, CO2, lux

• Comfort objectief weergeven volgens PMV/PPD

• Normconforme matrixmeting uitvoeren

• Handige stap-voor-stap menu´s

• Afzonderlijk te kalibreren voelers

• Met analyse-software

•  Uiterst nauwkeurige verschildruksensor voor  

debietismeting met pitot of filterbewaking 

Bestelnr. 0563 4800

De voelers

* Voor overige details met bestelnr. zie p. 12

Meetoplossingen voor het facility management 

Ventilatiesystemen efficiënt inregelen.  
Zorgen voor comfort.

Airco´s en ventilatiesystemen verbruiken enorm veel energie. Voor een aangenaam binnenmilieu zijn ze echter onontbeerlijk. 

Meetinstrumenten van Testo helpen u erbij de installaties efficiënt af te regelen om snel duidelijke besparingen te bereiken – 

zonder het klimaat in de ruimtes negatief te beïnvloeden. 

EUR 1.116,00

EUR 249,00

EUR 490,00

EUR 230,00

EUR 116,00
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testo Smart Probes  
klimaat-set

•  Eenvoudig bepalen van luchtsnelheid, 
debiet, oppervlaktetemperatuur, vocht en 
schimmel

•  Altijd bij de hand in de compacte koffer

Bestelnr. 0563 0003

Vleugelrad-anemometer-set 
testo 417

•  Voor de meting van debiet, 
stromingssnelheid en temperatuur

•  Nauwkeurige detectie van het debiet 
onafhankelijk van de draaiingsrichting

•  Nauwkeurige meting ook bij turbulente 
stromingen dankzij gepatenteerde 
gelijkrichter

Bestelnr. 0563 4172

De voelers

* Voor overige details met bestelnr. zie p. 12

Multifunctionele klimaatmeter  
testo 435-4

•  Breed voelerassortiment met anemometer, vochtvoelers, 

lux- en turbulentiegraadvoelers

• Eenvoudige bediening

• Met analyse-software

•  Inclusief verschildruksensor voor debietsmeting met  

pitot of filterbewaking

Bestelnr. 0563 4354

Luchtdebietsmeter  
testo 420 

•  Nauwkeurige meting van toe- en afvoerlucht 
bij grote openingen, zelfs bij wervelende 
stromingen

• 2,9 kg licht
•  Met App voor comfortabele meting aan  

pulsie- en extractieroosters

Bestelnr. 0563 4200

Thermo-anemometer  
testo 405

 •  Meet luchtsnelheid, debiet en  
luchttemperatuur

•  Te gebruiken in het ventilatiekanaal en in 
ruimtes

•  Uittrekbare telescoop tot 300 mm

Bestelnr. 0560 4053testo 420 App

testo Smart 
Probes App EUR 315,00 EUR 465,00

EUR 2.199,00 EUR 113,00

EUR 700,00
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Elektrische installaties  
controleren.

Stroomtang en digitale multimeter behoren tot de 

basisuitrusting van een facility manager om elektrische 

aansluitingen en het vermogen van schakelkasten, 

koelinstallaties en warmtepompen alsook klimaat- 

en verwarmingssystemen te controleren. Met een 

warmtebeeldcamera herkent u oververhitting aan 

componenten van een installatie op tijd en verlengt de 

levensduur door preventief onderhoud.

Digitale multimeter  
testo 760-2 

•  Veilig werken door automatische 
meetgrootheidherkenning

•  TRMS voor uiterst nauwkeurige resultaten 
ook bij grote elektrische installaties met 
onregelmatige patronen

•  Laagdoorlaatfilter voor exacte meting bij 
motoren met frequentieregelaar

Bestelnr. 0590 7602

Stroomtang  
testo 770-3

•  Comfortabel werken ook als er weinig ruimte 
is door volledig inschuifbare bek

•  Eenvoudige vermogensmeting
•  TRMS voor uiterst nauwkeurige resultaten 

ook bij grote elektrische installaties met 
onregelmatige patronen 

•  Meting van de inschakelstroom
•  Alle meetwaarden onder controle en veilige 

afstand tot de meetplek met de testo Smart 
Probes App 

Bestelnr. 0590 7703

Warmtebeeldcamera met App 
testo 872

•  Optimale beeldkwaliteit dankzij IR-resolutie 
van 320 x 240 pixels (640 x 480 met 
testo SuperResolution)

•  Uiterst nauwkeurige meting met 0,06 °C 
thermische gevoeligheid 

•  Geïntegreerde digitale camera
•  Speciaal vochtgamma ter detectie van 

schimmelgevaar
•  testo ScaleAssist voor objectief vergelijkbare 

en foutloze warmtebeelden
•  Draadloze verbinding met stroomtang 

testo 770-3 en thermo-hygrometer 
testo 605i

Bestelnr. 0560 8721

Warmtebeeldcamera met App 
testo 871

•  Uitstekende beeldkwaliteit dankzij IR-
resolutie van 240 x 180 pixels (480 x 360 
met testo SuperResolution)

•   Temperatuurverschillen vanaf 0,09 °C 
herkennen

•  Geïntegreerde digitale camera
•  Speciaal vochtgamma ter detectie van 

schimmelgevaar
•  testo ScaleAssist voor objectief vergelijkbare 

en foutloze warmtebeelden
•  Draadloze verbinding met stroomtang 

testo 770-3 en thermo-hygrometer 
testo 605i 

Bestelnr. 0560 8712
testo Thermo-
graphy App

testo Smart 
Probes App

testo Thermo-
graphy App

testo Thermo-
graphy App

Meetoplossingen voor het facility management 

EUR 209,00

EUR  1.999,00

EUR 149,00

EUR 2.699
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Koelinstallaties en warmtepompen  
efficiënt instellen.

Een koel- en klimaatsysteem veroorzaakt vijf tot tien keer 

zo veel verbruikskosten als het bedrag van de investering. 

Dat betekent: met optimaal ingestelde en regelmatig 

gecontroleerde koelinstallaties bespaart men een hoop 

geld. Met de app-gestuurde digitale manifolds verlopen 

inbedrijfstelling en service aan koelsystemen comfortabeler 

dan ooit. En voor de snelle controles zonder slangen heeft u 

de testo Smart Probes koeltechniek set altijd bij de hand.

Lekdetector voor koelmiddelen 
testo 316-3

•  Voor FCKW, HFKW, FKW, H2
•  Hoge sensitiviteit (< 4 g/a)
•  Voldoet aan de voorschriften van de 

F-gassen-verordening 

Bestelnr. 0563 3163

testo Smart Probes  
koeltechniek set 

•  Voor het snel en eenvoudig controleren van 
koelsystemen

•  Zonder slangen – zonder verlies van 
koudemiddel

•  Temperatuur en druk grafisch weergegeven
•  Individuele klantrapporten met één klik

Bestelnr. 0563 0002

Digitale manifold  
testo 550 

•  Voor het eenvoudige onderhoud van 
koelsystemen

•  Temperatuur en druk grafisch weergegeven
•  Individuele klantrapporten met één klik

 
 

Bestelnr. 0563 1550
testo Refrigera-
tion App

Digitale manifold  
testo 557 

•  Voor comfortabele installatie en onderhoud 
van koelsystemen

•  Temperatuur en druk grafisch weergegeven
•  Nauwkeurige vacuümmeting met externe 

voeler
•  Individuele klantrapporten met één klik

 
 

Bestelnr. 0563 1557
testo Refrigera-
tion App

testo Smart 
Probes App

EUR 307,00 EUR 454,00

EUR 220,00 EUR 250,00
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Verwarmingsinstallaties  
efficiënt inregelen.

In het stooklokaal ligt vaak het grootste besparingspotentieel. Rookgasanalysers en verschildrukmeters van Testo helpen u 

erbij het thermische comfort in alle ruimtes te garanderen zonder energie en warmte te verspillen. Met de controle van het 

rookgasverlies kunt u de efficiëntie van de installatie beoordelen en sturen. Hydraulisch inregelen zorgt voor een optimale 

werking van de verwarmingsinstallatie en reduceert energieverspilling door verkeerd gebruik. 

Set voor de
installateur testo 922

•  Tweekanaals meetinstrument met optionele 
draadloze voeler

•  Weergave van de verschiltemperatuur
•  Permanente weergave van de max.-/min.-

waarden

Bestelnr. 0563 9221

Gaslekdetector voor lekkage bij 
aardgasleidingen testo 316-1

•  Snelle gaslek-lokalisering bij 
aardgasleidingen

•  Akoestisch en optisch alarm met twee 
standen bij grenswaardeoverschrijding

•  Buigzame meetvoeler – bereikt ook moeilijk 
toegankelijke plaatsen

Bestelnr. 0632 0316

Verschildrukmeter  
testo 510i 

•  Voor verschildrukmeting (0 tot 150 hPA) aan 
gasketels

•  Meetmenu voor de controle van de drukda-
ling incl. alarmering

•  Magneethouder voor eenvoudige  
bevestiging

Bestelnr. 0560 1510
testo Smart 
Probes App

testo Smart Probes  
verwarmingsset 

•  Meting van de gasstromings- en  
stagnatiedruk

•  Contactloze temperatuurmeting aan  
vloerverwarmingen en radiatoren 

•  Meetmenu voor de controle van de  
drukdaling incl. alarmering

•  Snelle beelddocumentatie met IR-tempera-
tuurmeetwaarden en meetvlekmarkering

Bestelnr. 0563 0004
testo Smart 
Probes App

Infrarood thermometer  
testo 810

•  Meet oppervlakte- en luchttemperatuur 
tegelijkertijd en contactloos

•  Automatische weergave van het 
temperatuurverschil

•  Instelbare emissiegraad

Bestelnr. 0560 0810

Verschildrukmeter  
testo 510 set

•  Voor verschildrukmeting (0 tot 100 hPa) aan 
gasketels en filters van airco´s

•  Optionele pitotbuis voor stromingsmetingen 
in ventilatiekanaal 

Bestelnr. 0563 0510

Meetoplossingen voor het facility management 

EUR 210,00

EUR 129,00 EUR 70,00

EUR 85,00

EUR 348,00EUR 200,00
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testo 330-1 LX met printer

Set bestaande uit: 
∙  Rookgasanalyser testo 330-1 LX met O2-sensor,  

CO-sensor en Bluetooth®

∙  Internationale voeding
∙  Basis-rookgassonde, lengte 180 mm, Ø 6 mm
∙  Vervangende vuilfilters (10 stuks)
∙  testo snelprinter IRDA met vervangend thermisch papier
∙  Systeemkoffer voor instrument, sonden en toebehoren 

Bestelnr. 0563 6033 71

• 5 jaar garantie zonder onderhoudscontract op O2- en CO-sensoren

• Zelf te vervangen LongLife-sensoren met een levensduur tot wel 6 jaar

• Geïntegreerde sensorbewaking

Jubileumsets

testo 330-2 LX met printer

Set bestaande uit: 
∙  Rookgasanalyser testo 330-2 LX met O2-Sensor, H2-gecompenseerde 

CO-sensor en Bluetooth®
∙  Internationale voeding
∙  Rookgassonde modulair, lengte 180 mm, Ø 8 mm
∙  Vervangende vuilfilters (10 stuks)
∙  testo snelprinter IRDA met vervangend thermisch papier
∙  Systeemkoffer voor instrument, sondes en toebehoren 

 

Bestelnr. 0563 6034 71
testo rookgas 
App

testo 330i AppEUR 1.800,00

EUR 2.252,00
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Aanbevolen voelers voor  
testo 480 en testo 435.

Voelers voor testo 480 Bestelnr.

Stroming

Vleugelrad-meetsonde Ø 100 mm, 
voor meting aan ventilatieuitgangen*

0635 9343 610,80

Vleugelrad-meetsonde Ø 16 mm met 
telescoop (schaalverdeling max. 960 
mm) en geïntegreerde meetknop*

0635 9542 592,80

Thermische stromingssonde (hot 
wire) Ø 10 mm, 90° knikbaar (200 
mm), met telescoop (schaalverdeling 
max. 1100 mm) en geïntegreerde 
meetknop*

0635 1543 591,00

Comfort

Comfortsonde voor turbulentiegraad-
meting volgens EN 13779*

0628 0143 710,00

IAQ-sonde ter beoordeling van 
de binnenluchtkwaliteit, CO2-, 
vocht-, temperatuur- en absolute-
drukmeting, incl. tafelstatief*

0632 1543 884,40

Lux-sonde, voor het meten van de 
lichtsterkte

0635 0543 354,00

Globe-thermometer Ø 150 mm, TE 
type K, voor het meten van de stra-
lingswarmte

0602 0743 441,60

Vocht

Uiterst nauwkeurige vocht-/tempera-
tuurvoeler (Ø 12 mm)*

0636 9743 386,40

Temperatuur

Snel reagerende oppervlaktevoeler 
(TE type K)

0602 0393 111,00

Robuuste luchttemperatuurvoeler (TE 
type K) - vaste kabel uitgerekt 1,2 m

0602 1793 54,00

Voelers voor testo 435 Bestelnr.

Stroming

Hot wire sonde (Ø 12 mm) - voor 
stroming, temperatuur, vocht

0635 1535 532,00

Vleugelrad-sonde (Ø 60 mm) - voor 
stromingsmeting bij de luchtuitlaat

0635 9335 473,00

Vleugelrad-/temperatuursonde (Ø 
100 mm) - voor luchtuitlaten

0635 9435 354,00

Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) - voor 
stromingsmeting in een kanaal

0635 9535 473,00

Comfort

Comfortsonde voor turbulentiegraad-
meting

0628 0109 828,00

Binnenluchtkwaliteit-sonde voor CO2, 
temperatuur, vocht, absolute druk

0632 1535 793,00

Lux-voeler, voeler voor het meten 
van de lichtsterkte

0635 0545 390,00

Globe-thermometer Ø 150 mm, TE 
type K, voor het meten van de stra-
lingswarmte

0602 0743 441,60

Vocht

Vocht-/temperatuurvoeler 0636 9735 345,00

U-waarde

Temperatuurvoeler voor de U-waarde 
bepaling

0614 1635 228,00

Temperatuur

Snel reagerende oppervlaktevoeler 
(TE type K)

0602 0393 111,00

Robuuste luchttemperatuurvoeler (TE 
type K) - vaste kabel uitgerekt 1,2 m

0602 1793 54,00

*Aansluitkabel nodig (bestelnr. 0430 0100)


