Váš nový parťák
pro topnou sezónu.
Všechny měřicí úlohy pod kontrolou - s měřicí technologií od Testo:
Topné systémy I Vyvážené ventilační systémy I Tepelná čerpadla I Termografická diagnostika

Měřicí technika pro vytápění od firmy Testo

Skutečně chytrý:
Nový analyzátor spalin testo 300.
Provádění spolehlivě přesných výsledků nestačí. Moderní analyzátor
spalin pro vás učiní vše co nejjednodušší před a po měření, ale také
i v jeho samotném průběhu. Uživatelský přívětivý testo 300 byl vyvinut
s jasným cílem.
Se zkušenostmi s měřicí technologií není pouhým výsledkem
dlouhodobého vývoje. S chytrým dotykovým ovládáním, robustní
konstrukcí a odesíláním hlášení přes e-mail se rychle stává testo 300
nenahraditelným společníkem pro všechny úlohy měření zahrnující
vytápění.

Ovládání pomocí smart-touch
Chytrý dotykový displej reaguje okamžitě
bez jakékoliv odezvy. To umožňuje intuitivní ovládání
– stejně jednoduché, jako na vašem chytrém telefonu

Odesílání hlášení přes email
Testo 300 umožňuje pohodlné vytváření dokumentace
přímo na místě. Můžete zasílat zprávy do kanceláře
nebo přímo zákazníkům prostřednictvím WLAN.

Mějte všechny měřené hodnoty na očích
Všechny systémové parametry můžete vidět
přímo na 5˝ HD displeji.

Získejte výsledky rychleji
Jasně strukturovaná nabídka pro všechna příslušná
měření, která je uložena v měřicím zařízení,
Vás efektivně provede aplikací.

Připraveno k okamžitému použití
Už žádné čekání. V pohotovostním režimu
je analyzátor spalin testo 300 připraven
měřit okamžitě po stisknutí tlačítka.

Úplně bez obav
Testo 300 disponuje technologií senzorů s životností až 6 let,
měří hodnoty CO až do 30.000 ppm a jeho budoucnost
je zabezpečena díky možnosti NO.

Získejte 1 rok záruky navíc!
Stačí se zaregistrovat na www.testo.cz
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SmartTouch

Odolný zvenku, chytrý zevnitř:
testo 300.

Posilte svou výbavu ideálním přístrojem
na měření spalin. Testo 300 má nejinovativnější technologii
ve své třídě a zároveň dlouhou životnost a stálý výkon,
aby udržel krok během náročného pracovního dne.

Snazší už to nemůže být:
obsluha
Přetažení, přiblížení, klepnutí:
To vše znáte z aplikací ve Vašem chytrém telefonu.
Právě tato intuitivní gesta, díky kterým je plánování tras,
psaní zpráv nebo nakupování tak jednoduché
a bez námahy, jsou úplně stejně snadná
a intuitivní i u přístroje testo 300.

Bez papírování:
odesílání zpráv
S testo 300 vytvoříte dokumentaci pohodlně a přímo
na místě. Prostřednictvím sítě WLAN můžete zprávy
okamžitě odesílat do kanceláře nebo zákazníkům.

Nekompromisně robustní: konstrukce
Zkouška odolnosti proti pádu
podle TÜV
Odolnost proti pádu podle
EN 50379 díky sešroubovanému
a pogumovanému pouzdru.

Chráněný displej
Odolný proti poškrábání,
zapuštěný a se speciální
ochrannou fólií, vyměnitelnou
uživatelem.

Bezpečná montáž
4 silné magnety
s gumovým potahem
- zvláště stabilní a šetrné
k materiálu.

Vždy připraven jít ještě dál
Špičková výdrž baterie:
Použití několik dní bez
nabíjení.

5500 mAh
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Porovnání analyzátorů spalin.
testo 310

Paliva

Sloty pro senzory

Měřicí rozsahy

Senzory s dlouhou
životností (Longlife)
až 6 let

Olej, plyn

O₂, CO

CO: 0 až 4.000 ppm

–

testo 300

testo 300 Longlife

testo 300 Longlife
(30,000 ppm CO)

testo 330i

Olej, plyn, pevná paliva Olej, plyn, pevná paliva Olej, plyn, pevná paliva

Olej, plyn, pevná paliva

O₂,
CO - s H₂ kompenzací,
NO - možnost

O₂, CO nebo
CO - s H₂ kompenzací,
NO - možnost

CO: 0 až 4.000 ppm
CO: 0 až 4.000 ppm CO - s H₂ kompenzací:
CO - s H₂ kompenzací: CO H₂ - s kompenzací:
0 až 30.000 ppm
0 až 8.000 ppm
0 až 8.000 ppm
(díky ředění)

CO: 0 až 15.000 ppm
CO - s H₂ kompenzací:
0 až 30.000 ppm
(díky ředění)

O₂, CO

O₂, CO,
NO - možnost

–

Měření
spalinových ztrát
Měření komínového
tahu
Jemný tlak

–

4 Pa měření

–

–
–

–

–

–

–

Měření diferenčního
tlaku / tlaku plynu
Diagnostika chyb a
senzorů

–

Nulování bez nutnosti
odpojení sondy

–

PDF hlášení

–

Funkce podpisu

–

Záruka
(přístroj, sonda,
O₂ a CO sondy)

2 roky

2 roky

4 roky

4 roky

4 roky

–

3 roky

5 let

5 let

5 let

Záruka na základě
registrace produktu
Displej
Paměť
PC software
Ovládání přístroje

–

2-řádkový podsvícený 5“ HD dotykový displej 5“ HD dotykový displej 5“ HD dotykový displej
displej
(1280 x 720 pixelů)
(1280 x 720 pixelů)
(1280 x 720 pixelů)

–

1 milion protokolů

1 milion protokolů

1 milion protokolů

500 000 protokolů

–

testo EasyHeat
software

testo EasyHeat
software

testo EasyHeat
software

–

tlačítkové ovládání

chytrý - dotykový
displej

chytrý - dotykový
displej

chytrý - dotykový
displej

Ovládání v aplikaci přes
smartphone / tablet

Longlife senzory
Špičkové senzory s provozní životností až 6 při intenzivním použití (několikrát denně).
Ušetří minimálně jednu výměnu senzoru v průběhu běžné pracovní životnosti. ** Vyžadováno volitelné příslušenství.
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Smartphone / tablet

Vhodné sady.
testo 300
Sada 1
• Přístroj, včetně napájecího zdroje
• Rozsah měření: O₂, CO, 4.000 ppm
• Kompaktní odběrová sonda
(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 náhradních filtrů
• T iskárna, včetně náhradního papíru
(obj. číslo 0564 3002 71)
• EasyHeat PC software
• Pouzdro
• 2letá záruka

Ilustrační obrázek může být odlišný od originálu

Bez tiskárny

S tiskárnou

Obj. číslo
0564 3002 70

Obj. číslo
0564 3002 71

25.700,- Kč

32.500,- Kč

testo 300 Longlife
Sada 1

testo 300 Longlife
Sada 2

• Přístroj, včetně napájecího zdroje
• Rozsah měření: O₂, CO, 4.000 ppm,
senzor NO - možnost
• Kompaktní odběrová sonda
(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 náhradních filtrů
• T iskárna, včetně náhradního papíru
(obj. číslo 0564 3004 71)
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

• Přístroj, včetně napájecího zdroje
• Rozsah měření: O₂, CO H₂,
30.000 ppm, senzor NO - možnost
• Modulární odběrová sonda
(180 mm, Ø 8 mm)
• 10 náhradních filtrů
• Tiskárna, včetně náhradního papíru
(obj. číslo 0564 3004 831)
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

Bez tiskárny

S tiskárnou

Bez tiskárny

S tiskárnou

Obj. číslo
0564 3004 70

Obj. číslo
0564 3004 71

Obj. číslo
0564 3004 82

Obj. číslo
0564 3004 89

35.200,- Kč

41.900,- Kč

44.600,- Kč

50.000,- Kč

Ilustrační obrázek může být odlišný od originálu

testo 310 sada
• testo 310 analyzátor spalin,
včetně dobíjecí baterie a
kalibračního protokolu pro měření O2, CO,
hPa a °C

testo 330i
se senzorem CO s kompenzací H2
• testo 330i se senzorem O2, senzorem CO s kompenzací H2
a Bluetooth
• Mezinárodní síťový zdroj
• Modulární odběrová sonda (délka 180 mm, Ø 8 mm)
• Držák sondy testoFix
• Kufr pro přístroj testo 330i
+ ZDARMA záslepky měřicích otvorů
Obj. číslo 0563 3000 71

45.900,- Kč

•R
 ozsah měření: 0 až 4.000 ppm
• Odběrová sonda s kuželem (180 mm, Ø 6 mm)
• Silikonová hadice pro měření tlaku, filtr
nečistot
• 5 filtrů nečistot
Bez
tiskárny
• 2 roličky termopapíru
			
Obj. číslo
do tiskárny
0563 3100
• Kufr pro přístroj
14.200,- Kč

S tiskárnou
Obj. číslo
0563 3110
17.900,- Kč
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Tip: S testo Combustion App
můžete začít měřit, zastavit
a protokolovat.

Nové v sadě:
software testo EasyHeat PC

testo 324:
Mistr v měření tlaku vody a plynu.
•
•
•
•

Testováno dle DVGW-G-5952
 inimální náročnost instalace a jednoduchá obsluha
M
Automatické vytvoření tlaku až do 300 mbar
Větší spolehlivost s menším úsilím díky měchu pro tlakové zkoušky
inertním plynem.
• Zkoušky plynovodů dle TRGI 2008 G-600, DVGW G-5952 a TPG 70401
(zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti)
• Zkoušky potrubí pro kapalné plyny dle TRF 2012
(pevnostní a tlakové zkoušky)
• Zkoušky rozvodů pitné vody dle ZVSHK EN 806-4
• Zkoušky odpadních potrubí dle DIN EN 1610
• Zkoušky plynových potrubí karavanů dle DIN DVGW G607 a DIN EN
1949

Obj. číslo 0563 3240 70
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testo 324
Základní sada

testo 324
Plynová a vodní sada

• testo 324 s dobíjecí baterií,
výstupním protokolem
z výroby, napájecím
zdrojem a Bluetooth
• Včetně systémového kufru
s napájecím zařízením
• Manuální zkušební čerpadlo
• Adaptér pro měření
na plynových kotlích
• Vysokotlaká stupňovitá
zátka ¾" + 1¼"
• Software testo EasyHeat PC
• Zdarma

• testo 324 s dobíjecí baterií,
výstupním protokolem z výroby,
napájecím zdrojem a Bluetooth
• Včetně systémového kufru s
napájecím zdrojem
• Manuální zkušební čerpadlo
• Adaptér pro přípojku měření
plynových kotlů
• Rozdělovač - Y, vysokotlaká
sonda, vysokotlaké připojení
• Kuželová zátka ½" + ¾"
• Vysokotlaká stupňovitá zátka
⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼"
• software testo EasyHeat PC

38.400,- Kč

Obj. číslo 0563 3240 77

57.500,- Kč

Vidět více – vědět více.
PROMO NABÍDKA

Aplikace testo Termografie
S aplikací testo Termografie se váš chytrý
telefon/tablet stane druhým displejem a
dálkovým ovládáním pro Vaši termokameru.
Pomocí aplikace můžete přímo na místě
také vytvářet a odesílat kompaktní zprávy
a ukládat je online. Zdarma pro Android
nebo iOS.

od 15.1. do 30.4.2020
Termokamera s aplikací
testo 868
• Nejlepší kvalita termosnímku ve své třídě
• Dobrá tepelná citlivost
• S upozorněním na vzdálenost

Rozsah dodávky:
Termokamera s rádiovým
modulem pro WLAN,
USB kabel, síťový zdroj,
litium-iontový akumulátor,
profesionální software
IRSoft (zdarma ke stažení),
3 x Testo ε‑značkovač,
návod pro uvedení
do provozu, krátký návod,
výstupní protokol z výroby
a kufr.

Obj. číslo 0560 8681

41.800,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Cena: 30.200,- Kč

Termokamera s aplikací
testo 872

Termokamera s aplikací
testo 871

• Pro profesionální termografii budov

• Vysoké infračervené rozlišení

• R
 ychlá a
spolehlivá
termografie
v nejvyšší
kvalitě obrazu

• Možnost
bezdrátového
připojení k
termohygrometru
testo 605i

•V
 elmi dobrá
tepelná citlivost
a inovativní
funkce

• Automatické
nastavení
emisivity

Rozsah dodávky: Termokamera s rádiovým
modulem pro Bluetooth/ WLAN, USB kabel,
napájecí zdroj, litium-iontový akumulátor,
profesionální software IRSoft (zdarma
ke stažení), 3 x Testo ε-značkovač, návod
pro uvedení do provozu, krátký návod,
výstupní protokol z výroby a kufr.

Rozsah dodávky: Termokamera s rádiovým
modulem pro Bluetooth/ WLAN, USB kabel,
napájecí zdroj, litium-iontový akumulátor,
profesionální software IRSoft (zdarma
ke stažení), 3 x Testo ε-značkovač, návod
pro uvedení do provozu, krátký návod,
výstupní protokol z výroby a kufr.

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

75.100,- Kč
Obj. číslo 0560 8721
Cena: 59.700,- Kč

Termokamera testo 865
• Kvalitní termografie
za přijatelnou cenu
• Přesné výsledky
• Robustní
konstrukce

Rozsah dodávky: Termokamera, včetně USB
kabelu, napájecího zdroje, litium-iontového
akumulátoru, profesionální software IRSoft
(zdarma ke stažení), návod pro uvedení
do provozu, krátký návod, výstupní protokol
z výroby a kufr.

Obj. číslo 0560 8712

Obj. číslo 0560 8650

Cena: 55.700,- Kč

Cena: 27.800,- Kč
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Nepostradatelné pro topenářské profesionály:
přístroje pro měření elektrických veličin.
Digitální multimetr testo 760:
Měří ionizační proud a
zabraňuje poruchám topného
systému.
• Kontroluje ionizační proud a zabraňuje
poruchám
• Bez manuálního přepínacího kolečka
– zabraňuje chybným nastavením a
šetří pojistky
• Velký, podsvícený LCD displej pro
snadnou čitelnost

Porovnání digitálních
multimetrů

testo 760-2
Obj. číslo
0590 7602

testo 760-3
Obj. číslo
0590 7603

2.480,- Kč

4.150,- Kč

5.540,- Kč

Klešťový multimetr testo 770:
Uchopí kabely ve všech
pozicích.
• Unikátní úchopný mechanismus
usnadňuje práci ve stísněných
podmínkách
• Funkce multimetru: kontroluje ionizační
proud a zabraňuje poruchám
• S pomocí Bluetooth a aplikace testo
Smart Probes App lze ovládat
chytrým telefonem / tabletem

testo 770-1
Obj.číslo
0590 7701

testo 770-2
Obj. číslo
0590 7702

testo 770-3
Obj. číslo
0590 7703

3.590,- Kč

4.710,- Kč

5.820,- Kč

Zkoušečka napětí testo 750:
S unikátním displejem
čitelným ze všech stran.
• Přehledný, patentovaný 360° displej,
čitelný ze všech stran
• Ergonomický tvar rukojeti
• Test proudového chrániče

Měření efektivní hodnoty TRMS

–

μA rozsah měření proudu

–

Nízkopásmový filtr

–

Měřicí rozsah napětí AC/DC

0.1 mV až 600 V
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testo 750-2
Obj. číslo
0590 7502

testo 750-3:
Obj. číslo
0590 7503

1.200,- Kč

1.870,- Kč

2.590,- Kč

0.1 mV až
1,000 V

0.1 µA až 10 A

–

-20 až +500°C

Porovnání klešťových multimetrů

testo
770-1

testo
770-2

testo
770-3

Měření efektivní hodnoty TRMS
Měření startovacího proudu
μA rozsah měření proudu

–

Bluetooth a aplikace testo Smart
Probes App

–

Měřicí rozsah napětí AC/DC

–
1 mV až 600 V

Měřicí rozsah proudu AC/DC

0.1 až 400 A

Měření výkonu

–

0.1 až
600 A

–

testo Smart Probes App:
Zdarma ke stažení pro iOS
nebo Android

Porovnání zkoušeček napětí

testo
750-1

testo
750-2

Patentovaný LED displej čitelný ze
všech stran
Certifikováno dle normy pro zkoušečky
napětí DIN EN 61243-3:2010
Osvětlení měřeného místa

–

Indikace napětí dotykem jedné sondy

–

Přídavný LC display

–

Rozsah zkoušky vodivosti

Obj. číslo
0590 7501

testo
760-3

1 mA až 10 A

Měřicí rozsah teploty

Měřicí rozsah napětí AC/DC

testo 750-1

testo
760-2

Podsvícený displej

Měřicí rozsah proudu AC/DC
testo 760-1
Obj. číslo
0590 7601

testo
760-1

–
12 až 690 V
< 500 kΩ

testo
750-3

Zkoušečka napětí a proudu
testo 755:
Měří napětí, proud a odpor.
• Naměřené hodnoty získáte bez
jakéhokoliv přepínání a výběru v
přístroji
•Automatická detekce měřené
veličiny
• Měření napětí v rozsahu až 1,000 V
• Měření napětí a proudu pouze
jediným přístrojem

testo 755-1
Obj. číslo
0590 7551

testo 755-2
Obj. číslo
0590 7552

3.590,- Kč

4.430,- Kč

Porovnání zkoušeček
napětí / proudu

testo 755-1

testo 755-2

Certifikováno dle normy pro
zkoušečky napětí
DIN EN 61243-3:2010
Osvětlení měřeného místa
Vyměnitelné měřicí hroty
Jednopólová fázová zkoušečka

–

Měření sledu fází

–

Měřicí rozsah napětí AC/DC

6 až 600 V

Měřicí rozsah proudu

6 až 1,000 V

0.1 až 200 A AC

Bezkontaktní indikátor napětí
testo 745:
Tak spolehlivý není žádný jiný.
•
•
•
•

Optický a akustický signál
2 úrovně citlivosti (12 až 50 V / 50 až 1000 V)
Osvětlení měřeného místa
Filtr (LPF) pro vysokofrekvenční rušivé
signály
• Voděodolné a prachutěsné dle IP 67

testo 745
Obj. číslo
0590 7450
Bezkontaktní měření napětí na rozvodné skříni otopného systému s testo 745.

810,- Kč

Praktické příslušenství přístrojů pro měření elektrických veličin.
Magnetický držák

Přepravní taška

Pro multimetr testo 760

For testo 760
Order no.
0590 0016

Obj. číslo 0590 0001

560,- Kč

For testo 755/770
Order no.
0590 0017

700,- Kč

700,- Kč

Adaptér pro termočlánek

Standardní měřicí kabely

Pro multimetr testo 760

(90° konektor)
Měřicí hrot Ø: 2 mm

Order no. 0590 0002

700,- Kč

Obj. číslo 0590 0010

Adaptér pro termočlánek typu K

Standardní měřicí kabely

Pro klešťový multimetr testo 770

(90° konektor)
Měřicí hrot Ø: 4 mm

Obj. číslo 0590 0021

700,- Kč

700,- Kč

530,- Kč

530,- Kč

Sada krokosvorek

Adaptér pro klešťový
multimetr

Pro použití s měřicím kabelem
0590 0011

Pro multimetr testo 760-2/-3
Obj. číslo 0590 0003

Obj. číslo 0590 0011

For testo 750
Order no.
0590 0018

2.790,- Kč

Obj. číslo 0590 0009

530,- Kč
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Chytré sondy testo: kompaktní a všestranné
přístroje pro vytápěcí systémy.
S chytrými sondami Testo Smart Probes změříte teplotu, tlak nebo vlhkost snadněji a produktivněji, než kdykoliv předtím.
Praktické měřicí přístroje se totiž dají ovládat přes aplikaci testo Smart Probes App ve Vašem chytrém telefonu / tabletu.

Chytré sondy Testo přenášejí měřené hodnoty pomocí Bluetooth do aplikace testo
Smart Probes App ve Vašem chytrém telefonu / tabletu. Zde můžete data analyzovat,
dokumentovat a přímo z místa měření odeslat e-mailem jako protokol.

Druck / Temperatur
testo 557
Liste

R134a Prel
Graﬁk

Tabelle

LP
bar

HP
bar

to
°C

tc
°C

Vaše výhody:
• Větší mobilita: naměřené hodnoty máte vždy po ruce tam, kde je právě potřebujete.
•V
 ětší spolehlivost: výsledky měření se rovnou digitálně dále zpracovávají.
• Větší profesionalita: jasná zpráva ve formátu DIN A4 s fotografiemi, logem a komentářem.

testo Smart Probes App:
Nyní zdarma ke stažení
pro iOS nebo Android:

testo App to App interface:
testo App to

App Interface

testo 115i:
Klešťový teploměr

Pro bezproblémový přenos dat do
mnoha průmyslových aplikací.

testo 805i:
Infračervený
teploměr

testo 510i:
Diferenční
tlakoměr

testo 549i:
Přístroj pro měření
vysokého tlaku

testo 405i:
Termický
anemometr

• Bezkontaktní měření
povrchové teploty

• Měření průtokového
tlaku plynu a
statického tlaku
• -150 až
+150 hPa

• Měření vysokého a
nízkého tlaku, mj. na
tepelných čerpadlech

• Měření objemového
průtoku, rychlosti
vzduchu a teploty

• -1 až +60 bar
• dosah BT 100 m

• - 20 až +60°C;
0 až 30 m/s

• Včetně měření teploty
otopné větve a zpátečky
• -40 až +150°C
• V aplikaci je možnost
vyčtení diferenční
teploty mezi		
2 měřicími body
• dosah BT 100 m

•V
 kombinaci s testo 605i
detekce míst s
rizikem vzniku		
plísní
• -30 až +250°C

Obj. číslo
0560 2115 02

Obj. číslo
0560 1805

Obj. číslo
0560 1510

Obj. číslo
0560 2549 02

Obj. číslo
0560 1405

1.670,- Kč

2.200,- Kč

2.480,- Kč

1.950,- Kč

2.650,- Kč

testo 905i:
Teploměr

testo 605i: Vlhkoměr

testo 410i:
Vrtulkový anemometr

Chytré sondy testo
Sada pro vytápění

• Měření rychlosti vzduchu,
objemového průtoku
a teploty
• -20 až +60°C;
0.4 až 30 m/s

• testo 115i, testo 510i a testo 805i
chytrém pouzdře testo
•P
 ro všechna měření teplot a tlaků u
vytápěcích zařízení

• Spolehlivé měření
teploty vzduchu
•G
 rafické zobrazení
průběhu teploty
• -50 až +150°C

• Měření vzdušné vlhkosti
a teploty v prostorech
a v kanálech
• -20 až +60°C;
0 až 100% RH
• dosah BT 100 m

Obj. číslo
0560 1905

Obj.číslo
0560 2605 02

Obj. číslo
0560 1410

Obj. číslo
0563 0004 10

1.920,- Kč

2.370,- Kč

2.200,- Kč

6.270,- Kč
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testo Chytré sondy
VAC sada

testo Chytré sondy
sada pro plíseň

• Ideální pro měření
na ventilačních systémech.

•R
 ychle identifikuje a dokumentuje
riziko plísní v místnostech

• Měření rychlosti proudění,
vlhkosti vzduchu, objemových
průtoků a teplot

• Měření vlhkosti vzduchu
a povrchové teploty
•V
 robustním Chytrém kufru
testo

• V robustním Chytrém kufru testo
Součásti sady
- Termický anemometr testo 405i, vč. teleskopického prodlužení
- Vrtulkový anemometr testo 410i
- Termohygrometr testo 605i
CHYTRÝ PŘÍSTROJ
- Infračervený termometr testo 805i
- Chytrý kufr testo
Obj. číslo 0563 0003 10

9.470,- Kč

Součásti sady
-P
 řístroj pro měření teploty a vlhkosti
testo 605i
- Infračervený teploměr testo 805i
- Chytrý kufr testo
Obj. číslo 0563 0005 10

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

4.460,- Kč

testo Chytré sondy
sada pro chlazení
ovládaná chytrým
telefonem

Chytré sondy testo
sada pro HVAC/R

• Instalace, servis a detekce
chyb na tepelných
čerpadlech

• Ideální pro instalaci, uvedení do provozu a detekci
chyb chladicích a klimatizačních systémů.

•N
 ejlepší sada pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti
proudění a tlaku

•O
 vládání pomocí chytrého telefonu/tabletu a
aplikace testo Chytré sondy

• V robustním Chytrém
pouzdru testo

• V robustním Chytrém kufru testo

Součásti sady: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i,
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 905i, testo HVAC
pouzdro, baterie, výstupní protokol z výroby
Součásti sady
- 2x klešťový teploměr
s ovládáním pomocí
chytrého telefonu
testo 115i
- 2x přístroj pro měření
vysokého tlaku
s ovládáním pomocí
chytrého telefonu
testo 549i
- Chytrý kufr testo

Obj. číslo 0563 0002 31

22.900,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Obj. číslo 0563 0002 10
7.240,- Kč

Klešťový teploměr
testo 115i
• Ovládaný chytrým
telefonem/tabletem
pomocí aplikace
testo Chytré sondy
• Snadné měření teploty
přívodu/zpátečky
•V
 robustním Chytrém
kufru testo

Návrh objednávky:
2x testo 115i
Obj. číslo 0560 2115 02

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

1.670,- Kč za 1 kus
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Měření klima v topenářství
– s intuitivním přístrojem testo 440.
Nový přístroj testo 440 v sobě kombinuje výhody kompaktního měřicího
přístroje disponujícího intuitivním menu měření a rozsáhlého výběru
měřicích sond.

S tímto přístrojem tak máte stále pod kontrolou například diferenční tlak,
objemové proudění vzduchu, oxid uhelnatý nebo povrchovou teplotu či
teplotu vody.

testo 440 - přístroj pro měření
klimatických veličin

testo 440 dP - měření diferenčního tlaku
na rozvodech plynu

Intuitivní
Jasně strukturované menu měření pro objemové
proudění vzduchu, K-faktor, stupeň turbulence,
topný a chladící výkon, indikaci míst s rizikem
vzniku plísní a dlouhodobá měření.

Měření diferenčního tlaku -150 až +150 hPa
Magnety na zadní straně přístroje, vnitřní
paměť, USB rozhraní pro přenos dat,
kompatibilní s Bluetooth tiskárnou
Kompatibilní s různými sondami
Včetně silikonové propojovací hadičky
Rozsah dodávky:
Přístroj pro měření klimatických veličin
s integrovaným senzorem diferenčního tlaku,
propojovací hadičky, 3 x AA baterie mignon,
USB kabel a výstupní protokol
z výroby.

Bezdrátový
Bluetooth sondy pro pohodlnější měření a pro méně
nepořádku s kabely v kufru pro měřicí zařízení.
Šetřící místo
Univerzálně použitelná rukojeť pro všechny sondy více aplikací, méně přístrojů

Obj. číslo 0560 4401

7.240,- Kč

10.020,- Kč

Obj. číslo 0560 4402

Měření CO v okolí.
Sonda CO
• I ntuitivní: Jasně strukturované menu měření
pro dlouhodobá měření, stejně jako pro
stanovení koncentrace CO ve vnitřních
prostorech, například v kotelnách
• Přesný: dlouhodobě stabilní elektrochemický
senzor
• Pohodlný: propojení mezi měřicím přístrojem
a sondou díky Bluetooth, s praktickým
tlačítkem na rukojeti pro ukládání jednotlivých
hodnot CO
• Inteligentní koncept kalibrace
• Pro použití s přístrojem testo 440

S Bluetooth
rukojetí
Obj. číslo
0632 1271

S rukojetí
na kabelu
Obj. číslo
0632 1272

10.720,- Kč

9.740,- Kč

Sada CO2
testo 440
Sada CO₂ s BT
testo-300-Cross-Selling-Brochure-Grafik.indd 12

- testo 440, měřící přístroj pro klima
- Sonda CO2 s Bluetooth, vč. teplotního
a vlhkostního senzoru
- Základní

kufřík pro testo 440 a 1 sondu

Obj.č. 0563 4405
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19.450,19.450,- Kč
Kč
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Měření objemového průtoku na vyústkách.
100 mm vrtulková sonda
• Pro objemový průtok a současné stanovení
(0.3 až 35 m/s) rychlosti proudění,
objemového průtoku a teploty vzduchu
• Ideální pro měření odváděného vzduchu s
pomocí sady trychtýřů testovent 417
• Přesné výsledky i při měření turbulentního
proudění díky možnosti objednání sady
trychtýřů a usměrňovače proudění
• Pro použití s přístrojem testo 440

S Bluetooth
rukojetí
Obj. číslo
0635 9431

S rukojetí		
na kabelu
Obj. číslo
0635 9432

12.660,- Kč

11.710,- Kč

Další příslušenství.
testovent 417
sada trychtýřů

testovent 417
usměrňovač proudění

Výsuvný teleskop
• Pro sondy proudění testo 440
(37.5 až 100 cm, včetně
90° úhlu)

• Sestává z trychtýřů pro talířové
ventily (Ø 200 mm) a trychtýře
pro vyústky (330 x 330 mm)
• Pro přiváděný i odváděný vzduch

Obj. číslo 0563 4170

4.760,- Kč

Obj. číslo 0554 4172

2.900,- Kč

Obj. číslo 0554 0960

4.360,- Kč

Vhodné příslušenství pro teplotu vody, vzduchu, topné větve a zpátečky
Vodotěsná
ponorná a
vpichovací sonda
(NTC)
• Měřicí rozsah:
-50 až +150°C
• Délka: 115 mm
Obj. číslo
0615 1212

2.010,- Kč

Robustní sonda
teploty vzduchu
(NTC)
•M
 ěřicí rozsah:
-50 až +150°C

Klešťová sonda
(NTC)
• Pro měření na rozvodech
topení (od 6		
do 35 mm)
• Měřicí rozsah:
-40 až +125°C

Obj. číslo
0615 1712

2.070,- Kč

Obj. číslo
0615 5505

1.370,- Kč

Teplotní sonda
se suchým zipem
(termočlánek typ K)
• Měřicí rozsah:
-50 až +120°C
• Průměr: 120 mm
Obj. číslo
0628 0020

1.120,- Kč

Vhodné příslušenství.
Bluetooth/IRDA tiskárna
Včetně dobíjecí baterie, napájecího zdroje a 1 role papíru
pro testo 330i a testo 440

Obj. číslo 0554 0621

7.450,- Kč

Obj. číslo 0554 0568

740,- Kč

Obj. číslo 0516 4900

5.320,- Kč

Obj. číslo 0516 4401

1.910,- Kč

Náhradní termopapír
Pro tiskárnu (6 rolí), dlouhodobá dokumentace
naměřených dat, tisk čitelný až 10 let
Servisní kufr
Pro měření objemového průtoku, rozměry: 520 x 130 x
400 mm
Kombinovaný kufr
Pro testo 440 a více sond,
rozměry: 516 x 135 x 256 mm
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Aby Vás už nic nepřekvapilo:
další bestsellery od firmy Testo.
Kontrola teploty.
testo 810
infračervený teploměr

testo 830-T2
infračervený teploměr

• Současné měření povrchové teploty a
teploty vzduchu
• Zobrazení diferenčních teplot
•M
 ěřicí rozsah:
-30 až +300°C (IR); -10 až +50°C (NTC)

• Optika 12:1 a nový procesor pro přesné
výsledky měření
• Nastavitelná úroveň emisí
• Měřicí rozsah:
-30 až +400°C (IR);
-50 až +500°C (TC typu K)

2.010,- Kč

Obj. číslo 0560 0810

testo 925
teploměr

testo 922
teploměr

• Připojitelná teplotní sonda a radiová
teplotní sonda
• Velký rozsah rychlých teplotních sond
• Měřicí rozsah: -50 až +1,000°C

• Měření teploty a přímé zobrazení
diferenčních teplot
• Velký výběr sond
• Měřicí rozsah: -50 až +1,000°C

2.510,- Kč

Obj. číslo 0560 9250

Obj. číslo 0560 9221

3.480,- Kč

Vodotěsná
vpichovací
sonda

Povrchová sonda
s velmi rychlou
odezvou

• Měřicí rozsah:
-60 až +400°C

• Měřicí rozsah:
-60 až +300°C

• Měřicí rozsah:
-50 až +100°C
(krátkodobě
+130°C)

• Měřicí rozsah:
-60 to +400°C

Obj. číslo
0602 1293

Obj. číslo
0602 0393

Obj. číslo
0602 4692

Obj. číslo
0602 1793

1.090,- Kč

3.180,- Kč

1.700,- Kč

1.560,- Kč

Stanovení vlhkosti paliva.

Klešťová
sonda

Robustní
sonda pro
okolní
vzduch

Kontrola vlhkosti v místnosti.

testo 606-2

testo 625

vlhkoměr

vlhkoměr

• Měření vlhkosti dřeva a dalších materiálů
vpichovacími jehlami
• Vyhledávání a prevence problémů:
výpočet rosného bodu a teploty mokrého
teploměru

• Měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti
• výpočet rosného bodu a teploty mokrého
teploměru
• Měřicí rozsahy:
-10 až +60°C (teplota NTC);
0 až 100% RH (vlhkost)

•M
 ěřicí rozsahy:
-10 až +50°C (teplota);
0 až 100% RH (vlhkost)
Obj. číslo 0560 6062
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2.180,- Kč

Order no. 0560 8312

4.230,- Kč

Obj. číslo 0563 6251

5.650,- Kč

Správné nastavení tlaku plynu.

Tahoměr.

testo 510:
diferenční tlakoměr

sada testo 512
diferenční tlakoměr

• Měří tlak plynu na tryskách hořáku

• Měřicí rozsah: od 0 do 200 Pa
• Sada pro měření komínového tahu
(2x silikonová hadička a kovová sonda)
• Včetně baterie a výstupního protokolu z výroby

•M
 agnety na zadní straně přístroje pro práci
bez pomoci rukou
• Měřicí rozsah: 0 až 100 hPa
•V
 četně silikonové propojovacích hadiček a
pouzdra na opasek

Obj. číslo 0563 0510

3.680,- Kč

Obj. číslo 1120 0097

11.420,- Kč

Detekce úniku plynu.
testo 316-1:
detektor úniku plynu pro úniky
na plynovodech pro zemní plyn

testo 316-Ex
detektor úniku plynu pro vyhledávání
úniků ve výbušném prostředí

• Lokalizace úniku plynu na plynovodech pro
zemní plyn
• Akustický a dvoustupňový alarm při
překročení hraniční hodnoty
• Měřicí rozsah: 0 až 10,000 ppm CH₄

• Spodní práh rozlišitelnosti 1 ppm
• Rozlišení 1 ppm / 0,1 obj.%
• Měřicí rozsahy:
0 ppm ... 2,5 obj.% CH4 (metan); 0 ppm ... 1,0
obj.% C3H8 (propan); 0 ppm ... 2,0 obj.% H2
(vodík)

Obj. číslo 0632 0316

5.680,- Kč

Obj. číslo 0632 0336

14.470,- Kč

Monitorování vnitřního prostředí.
testo 174 T sada
mini datalogger pro záznam
teploty

testo 174 H sada
mini datalogger pro záznam
teploty a vlhkosti

• Paměť pro uložení 16 000 naměřených
teplot, provoz na baterii cca 500 dní
• Výhoda sady: obsahuje USB rozhraní
pro přenos dat do PC
• Měřicí rozsah: -30 až +70°C

• Paměť pro uložení 16 000 naměřených hodnot
teploty a vlhkosti
• Výhody sady: obsahuje USB rozhraní pro
přenos dat do PC
• Měřicí rozsahy: -20 až +70°C (teplota); 0 až
100% RH (vlhkost)

Obj. číslo 0572 0561

3.150,- Kč

Obj. číslo 0572 0566

4.010,- Kč

Kontrola rekuperačních jednotek.
testo 417 sada 1
vrtulkový anemometr

testo 417 sada 2
vrtulkový anemometr

• testo 417 vrtulkový anemometr s
integrovanou 100mm vrtulkou
• Měřicí trychtýř pro talířové ventily a
měřicí trychtýř pro ventilační mřížky
• Měřicí rozsahy: 0 až +50°C (teplota
NTC); 0.3 až 20 m/s (proudění);
• 0 až 99,999 m³/h (objemový průtok)

• testo 417 vrtulkový anemometr s
integrovanou 100mm vrtulkou
• Měřicí trychtýř pro talířové ventily a
měřicí trychtýř pro ventilační mřížky
• Měřicí rozsahy: 0 až +50°C (teplota
NTC); 0.3 až 20 m/s (proudění);
• 0 až 99,999 m³/h (objemový průtok)
• Usměrňovač proudění testovent 417

Obj. číslo 0563 4171

Obj. číslo 0563 4172

11.000,- Kč

13.220,- Kč
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Měřicí technologie
pro udržitelné vytápění.
Sada digitálního měřicího přístroje testo 557
s Bluetooth® a 4-hadicovou plnicí sadou
•N
 apř. pro výpočet přehřátí/podchlazení, měření vakua,
teplotně kompenzované zkoušky těsnosti
•V
 zdálené monitorování a dokumentace s aplikací
v chytrém telefonu

testo Chytré sondy
sada pro chlazení plus
ovládaná chytrým telefonem
• Instalace, servis a detekce chyb
na tepelných čerpadlech
•V
 robustním Chytrém pouzdru
testo
• 2x testo 605i
• HVAC pouzdro

Sada vč. plnicích hadic Sada bez plnicích hadic
Obj. číslo 0563 2557 Obj. číslo 0563 1557
13.420,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

11.910,- Kč

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Obj. číslo 0563 0002 41

11.970,- Kč

Detektor úniku chladiva
testo 316-3

Detektor úniku
testo 316-4 sada 1

• Pro všechna běžná chladiva

•P
 ro CFC, HFC (částečně a
plně halogenované), H₂

• Detekuje i ty nejmenší úniky
• Nejjednodušší ovládání jediným tlačítkem

•V
 sadě s rozsáhlým
příslušenstvím

Obj. číslo 0563 3163

Obj. číslo 0563 3164

7.100,- Kč

11.360,- Kč

ÚSPORNÁ
SADA

Autorizované zastoupení Testo v Brně
Slovanské náměstí 8a, 612 00 Brno

e-shop: www.merici-pristroje-kadlec.cz
www.testoinfo.cz

+420 732 814 563 Radek Kadlec
+420 604 742 598 Jaromír Kadlec
+420 777 181 574 Petr Kadlec
e-mail: info@testoinfo.cz

2981 XXX4/cs/01/2020
Veškeré změny i technického charakteru jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2020.

Součásti sady
- Digitální 4 cestný přístroj testo 557 vč. 4-hadicové plnicí sady
- 2 x klešťový teploměr
- Přesný externí měřič Pirani pro měření vakua
- Kufr pro přepravu

Součásti sady
- 2x klešťový teploměr s ovládáním
pomocí chytrého telefonu testo 115i
- 2x přístroj pro měření vysokého tlaku
s ovládáním pomocí chytrého telefonu
testo 549i
- Chytrý kufr testo

