
Technická data

Skladovací teplota -20 ... 50 °C

Provozní teplota +4 ... 45 °C

Provozní vlhkost 0 ... 95 %rv

Typ baterie 9 V článková baterie

Životnost 5 h

Hmotnost cca 300 g

Rozměry 190 x 57 x 42 mm (bez měřicí sondy)

Metan

Měřicí rozsah 0 ... 10 000 ppm CH4

Spodní práh rozlišitelnosti 100 ppm

1. práh alarmu od 200 ppm CH4 (žlutá LED)

2. práh alarmu od 10 000 ppm CH4 (červená LED)

Displej LED (3-barevný)

t90 5 s

Doba nahřátí 30 s

Ostatní Polovodičové čidlo

Záruka 2 roky
(záruční podmínky viz internetové stránky
www.testo.cz)
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testo 316-1

Elektronický detektor 
úniku plynu
s flexibilní sondou, 
včetně baterie

Obj. č.: 1117 1242

5.620,- Kč

Cena: 4.990,- Kč

TopSafe

Odolné ochranné pouzdro 
včetně stojánku

Obj. č.: 0516 0189

1.380,- Kč

Cena: 1.190,- Kč

ZDARMA

Testo SE & Co. KGaA
Batery charger

8.4 V
250 mAh

Akumulátor Ni-MH
- pro provoz přístroje na 3,5 hod.

Obj. č.: 0515 0025
Cena: 180,- Kč

Detektor úniku plynu
testo 316-1

CH4



testo 750-1

Zkoušečka napětí,
včetně ochrany 
měřicích hrotů a baterií

• Přehledný, patentovaný
3-stranný LED displej

• Technologie světlovodů
pro optimální
indikaci napětí

• Protiskluzový límec pro
bezpečné uchycení

• Ergonomický tvar rukojeti
• Osvětlení měřeného místa

Obj. č.: 0590 7501

Cena: 1.210,- Kč

testo 317-3

CO monitor 
včetně koženého pouzdra,
sluchátka, poutka na ruku,
funkcí samotestování
a snímače 

• Bez nulovací fáze
- přístroj je připraven
k okamžitému použití

• Nastavitelná hranice
alarmu

• Nulování CO
na místě měření

• Optický a akustický
alarm

Obj. č.: 0632 3173

Cena: 4.300,- Kč

testo 510i

Chytrým telefonem ovládaný
přístroj pro měření diferenčního
tlaku, včetně sady hadic
(Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem,
baterií a výstupním protokolem
z výroby

• Měření diferenčního tlaku,
rychlosti proudění
a objemového průtoku

• Snadná konfigurace a stano-
vení objemového průtoku

• Menu měření pro zkoušku
těsnosti včetně alarmů

• Analýza a zaslání naměřených
dat pomocí aplikace pro
chytré sondy testo Smart
Probes App

Obj. č.: 0560 1510

Cena: 2.390,- Kč

testo 805i

Chytrým telefonem ovládaný
infračervený teploměr, 
včetně baterií a výstupního
protokolu z výroby

• Bezkontaktní IR měření
povrchové teploty

• Jednoduchá fotodokumentace
místa měření včetně měřené
hodnoty a bodového označení

• Analýza a zaslání naměřených
dat pomocí aplikace pro
chytré sondy testo Smart
Probes App

• Dobře viditelné laserové
8-bodové kruhové označení
místa měření

Obj. č.: 0560 1805

Cena: 2.110,- Kč

testo 410i

Chytrým telefonem
ovládaný vrtulkový
anemometr, včetně 
baterií a výstupního
protokolu z výroby 

• Měření rychlosti
proudění, objemového
průtoku a teploty

• Snadná konfigurace
parametrů vyústky
(rozměry a geometrie)

• Informace o objemovém
průtoku několika vyústek
pro účely regulace

• Analýza a zaslání naměřených
dat pomocí aplikace
pro chytré sondy
testo Smart Probes App

Obj. č.: 0560 1410

Cena: 2.110,- Kč

testo 115i

Chytrým telefonem ovládaný
klešťový teploměr pro měření na
trubkách o průměru 6 až 35 mm,
včetně baterií a výstupního
protokolu z výroby

• Měření vstupní teploty
a teploty zpátečky
na topných systémech

• Měření teploty na chladicích
systémech pro automatický
výpočet přehřátí a podchlazení

• Rychlá identifikace teplotních
změn díky grafickému zobrazení

• Analýza a zaslání naměřených
dat pomocí aplikace
pro chytré sondy
testo Smart Probes App

Obj. č.: 0560 1115

Cena: 1.405,- Kč
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www.testo.cz

Testo, s.r.o.

Jinonická 80
158 00 Praha 5

tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748

e-mail: info@testo.cz

Další informace k chytrým sondám:

Informace Video

testo Smart Probes App


