
Nejlepší partner pro spolehlivost
a efektivitu v průmyslové výrobě.

Vše, co v oblasti zajištění kvality průmyslové výroby potřebujete.
Měřicí technika a služby od firmy Testo.
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Přístroje pro seřízení a kontrolu vzduchotechniky.

Univerzální přístroj pro měření 
klimatických veličin testo 400

•  Stejně intuitivní jako Váš chytrý telefon, s chytrým dotykovým displejem

•  Všechna naměřená data jsou jasně a okamžitě zobrazena na velkém 5” displeji

•  Měří všechny klimatické veličiny: proudění v potrubí i na vyústkách, teplotu,
vlhkost, tlak, osvětlení, sálavé teplo, intenzitu turbulence, CO₂ a CO

•  Velmi přesný, nezávislý na poloze, zabudovaný senzor diferenčního tlaku

•  Vysoce kvalitní digitální sondy s koncepcí inteligentní kalibrace

•  Zdokumentujte naměřené hodnoty přímo u zákazníka a odešlete je e-mailem
nebo je dále analyzujte pomocí počítačového softwaru testo DataControl

•  Chytré a intuitivní měřicí programy:
- Měření HVAC sítě podle ČSN EN ISO 12599 a ASHRAE 111
- PMV/PPD podle ČSN EN ISO 7730 a ASHRAE 55
- Průvan a intenzita turbulence podle ČSN EN ISO 7730 a ASHRAE 55
- Měření WBGT podle DIN 33403 a EN ISO 7243, měření NET dle DIN 33403

Univerzální měřicí přístroj testo 400 pro měření klimatických veličin je ideální pro 
všechny odborníky v oblasti klimatizační a ventilační techniky, kterým umožňuje 
měřit, dokumentovat a analyzovat všechny klimatické veličiny s jedním přístrojem.

Sada testo 400 pro měření proudění vzduchu se sondou se žhaveným drátkem

Sada testo 400 pro měření proudění vzduchu s 16mm vrtulkovou sondou

-  testo 400 univerzální přístroj pro měření klimatických veličin, včetně přepravního 
kufru pro měření objemového průtoku, testo DataControl softwaru, silikonových 
hadic, napájecího zdroje s USB kabelem a výstupního protokolu z výroby

-  Bluetooth® sonda se žhaveným drátkem, včetně teplotního a vlhkostního senzoru 
(zahrnuje hlavici sondy se žhaveným drátkem, teleskop (prodloužení do 1.0 m), 
adaptér rukojeti a Bluetooth® rukojeť), 4 x AA baterie a výstupní protokol z výroby

- Hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm), včetně teplotního senzoru a výstupního 
  protokolu z výroby

- Hlavice velmi přesné vlhkostní/teplotní sondy, včetně výstupního protokolu z výroby

- Úhel 90° pro připojení vrtulkové sondy (Ø 100 mm)

-  testo 400 univerzální přístroj pro měření klimatických veličin, včetně přepravního 
kufru pro měření objemového průtoku, testo DataControl softwaru, silikonových 
hadic, napájecího zdroje s USB kabelem a výstupního protokolu z výroby

-  Vrtulková sonda (Ø 16 mm) s Bluetooth®, včetně teplotního senzoru (zahrnuje 
16 mm hlavici vrtulkové sondy, teleskop (prodloužení do 1.0 m), adaptér rukojeti 
a Bluetooth® rukojeť), 4 x AA baterie a výstupní protokol z výroby

- Hlavice vrtulkové sondy (Ø 100 mm), včetně teplotního senzoru a výstupního 
 protokolu z výroby

- Hlavice velmi přesné vlhkostní/teplotní sondy, včetně výstupního protokolu z výroby

- Úhel 90° pro připojení vrtulkové sondy (Ø 100 mm)

Obj. č. 0563 0400 71     

Obj. č. 0563 0400 72     

SmartTouch
CO
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Lux
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Přístroj pro měření 
klimatických veličin 
testo 440
•  Měřte všechny klimatické veličiny pomocí jediného

přístroje - se sondami pro měření intenzity turbulence,
rychlosti proudění, intenzity osvětlení, CO₂, teploty,
vlhkosti, sálavého tepla, tlaku, diferenčního tlaku

•   Intuitivní ovládání díky velkému displeji s jasně
strukturovanými menu měření

•   Paralelní zobrazení 3 měřených hodnot

•  Komfort bezdrátového měření s Bluetooth sondami

•  Bezpečný a spolehlivý díky vnitřní datové paměti
a rozhraní USB pro export dat

Měřicí přístroj testo 440  pro měření klimatických veličin 

kombinuje výhody kompaktního ručního zařízení 

s intuitivními menu měření a komplexním výběrem sond  

pro měření klimatických veličin. Testo 440 můžete připojit  

k rozmanitému výběru digitálních sond, chytrých sond testo 

nebo k mnoha teplotním sondám testo.

testo 440
Přístroj pro měření klimatických veličin  
pro klimatizaci, ventilaci a kvalitu vzduchu 
v místnosti, vč. USB kabelu, výstupního 
protokolu z výroby a baterií

Obj. č. 0560 4401

testo 440
- výhodná kombinovaná sada 1 
  pro měření proudění s BT
Přístroj pro měření klimatických veličin 
s vnitřní pamětí a funkcí exportu dat, 
100mm vrtulková sonda s Bluetooth 
a teplotním senzorem, sonda  
se žhaveným drátkem s 0,85m 
teleskopem, teplotním senzorem  
a 1,8m kabelem, menu měření, 
kombinovaný kufr

Obj. č. 0563 4406

Sondy pro testo 400 a 440 Obj. č.

Proudění

Sonda se žhaveným drátkem 
včetně teplotního a vlhkostního 
senzoru, ohýbatelná o 90°

0635 1571
0635 1572

Vrtulková sonda (Ø 16 mm), 
vč. teplotního senzoru

0635 9571
0635 9572

Velmi přesná vrtulková sonda (Ø 
100 mm), vč. teplotního senzoru

0635 9371
0635 9372

Vrtulková sonda (Ø 100 mm), vč. 
teplotního senzoru

0635 9431
0635 9432

Pohoda prostředí

Sonda pro měření intenzity 
turbulence - s kabelem

0628 0152

Sonda CO₂, s teplotním a 
vlhkostním senzorem

0632 1551
0632 1552

Sonda CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda pro měření intenzity 
osvětlení, kabelová

0635 0551

Vlhkost

Vlhkostní / teplotní sonda 0636 9731 
0636 9732

Velmi přesná vlhkostní / teplotní 
sonda

0636 9771
0636 9772

Teplota

Povrchová sonda s velmi rychlou 
odezvou (TE typu K)

0602 0393

Robustní sonda pro okolní 
vzduch (TE typu K), 1,2m kabel 

0602 1793

s Bluetooth

s kabelem

Rukojeť testo 440 se dá během 
sekundy spojit jednoduše  
a bezpečně s hlavicí sondy nebo 
s adaptérem pro teleskop  
a hlavice sond.

cvak

cvak

testo 440 dP
Měřicí přístroj pro klima s integrovaným 
senzorem diferenčního tlaku, 
připojovací hadice, 3 x tužkové baterie 
typ AA, USB kabel a výstupní protokol 
z výroby

Obj.č. 0560 4402
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NOVINKA

Termokamery

Termokamera testo 883
•  IR rozlišení 320 x 240 pixelů (s technologií SuperResolution až 640 × 480 pixelů)

•  Teplotní citlivost 40 mK

•  Integrovaný fotoaparát a laserové označení místa měření

•  Aplikace pro chytré telefony testo Thermography App

•  Rádiový přenos dat z klešťového multimetru testo 770-3 a termohygrometru testo 605i

•  S funkcemi testo SiteRecognition (inteligentní správa termogramu) a testo ScaleAssist
(automatické nastavení kontrastu)

Vynikající kvalita obrazu, automatické přiřazování / archivace termogramů k měřenému 

objektu a profesionální analýza snímků a vytváření zpráv činí termokameru testo 883 

dokonalým partnerem pro správce budov.

IR rozlišení 320 x 240 pixelů
testo 883

Optika Manuální

Zorné pole 
Minimální  zaostřovací vzdálenost

30° x 23° (standardní objektiv)
12° x 9° (teleobjektiv)

< 0,1 m (standardní objektiv)

Geometrické rozlišení (IFOV)

testo SuperResolution (rozlišení/IFOV)

Teplotní citlivost (NETD) ˂ 40 mK

1,7 mrad (standardní objektiv), 0,7 mrad (teleobjektiv)

640 x 480 pixelů, 1,3 mrad

Měřicí rozsah -30 až +650 °C
Přesnost ±2 °C, ±2 % z naměřené hodnoty (platí vyšší hodnota)

testo
Thermography
App

testo 883 Sada testo 883
Termokamera testo 883 se standardním 
objektivem 30° x 23°, kabel USB-C, USB 
napájecí zdroj, lithium-iontový akumulátor, 
popruh, náhlavní souprava Bluetooth®  
(v závislosti na zemi), krátký návod, výstupní 
protokol z výroby, profesionální software 
IRSoft (zdarma ke stažení) a transportní kufr.

Termokamera testo 883 se standardním 
objektivem 30° x 23°, teleobjektiv 12° x 9°, 
kabel USB-C, USB napájecí zdroj,  
lithium-iontový akumulátor, náhradní 
akumulátor, nabíjecí stanice s USB kabelem, 
popruh, náhlavní souprava Bluetooth®  
(v závislosti na zemi), krátký návod, výstupní 
protokol z výroby, profesionální software 
IRSoft (zdarma ke stažení) a transportní kufr.

Obj. č. 0560 8830 Obj. č. 0563 8830 

Profesionální analyzační 
software testo IRSoft

Kromě měření správy míst měření (testo SiteRecognition) 

Vám software umožňuje také komplexně analyzovat, 

zpracovávat a dokumentovat termogramy.  

Software je zdarma ke stažení na  

www.testo.cz/irsoft. 
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Termokamera testo 865
•  IR rozlišení 160 x 120 pixelů (s technologií

SuperResolution až 320 × 240 pixelů)

• Automatická detekce teplého-studeného místa

•  Funkce testo ScaleAssist pro spolehlivé porovnání

termogramů při termografii budov

• Indikátor IFOV

• Pevná optika

testo 865
S USB kabelem, síťovým zdrojem, Li-ion 
akumulátorem, profesionálním PC softwarem, 
návodem k obsluze, zkráceným návodem, 
kufrem a výstupním protokolem z výroby

Obj. č. 0560 8650

Teplotní citlivost (NETD) 120 mK

Zorné pole / min. zaostřovací vzdálenost 31° x 23° / < 0,5 m

Geometrické rozlišení (IFOV) 3,4 mrad

testo SuperResolution (rozlišení/IFOV) 320 x 240 pixelů / 2,1 mrad

Aplikace testo Thermography App
Prostřednictvím aplikace testo Thermography App

se z Vašeho chytrého telefonu / tabletu stane 

druhý displej Vaší termokamery, ze kterého můžete 

termokameru dálkové ovládat. Navíc lze pomocí aplikace 

rychle a pohodlně vytvářet, online archivovat či odesílat 

kompaktní protokoly měření. Aplikace je zdarma 

ke stažení pro zařízení Android a iOS.

Termokamera testo 872

•  IR rozlišení 320 x 240 pixelů (s technologií

SuperResolution až 640 × 480 pixelů)

•  Teplotní citlivost 60 mK

• Integrovaný fotoaparát a laserové označení místa měření

• Aplikace pro chytré telefony testo Thermography App

•  Rádiový přenos dat z klešťového multimetru testo 770-3

a termohygrometru testo 605i

• Funkce testo ScaleAssist a testo ε-Assist

• Pevná optika

Teplotní citlivost (NETD) 60 mK

Zorné pole / min. zaostřovací vzdálenost 42° x 30° / < 0,5 m

Geometrické rozlišení (IFOV) 2,3 mrad

testo SuperResolution (rozlišení/IFOV) 640 x 480 pixelů / 1,3 mrad

testo 872
S rádiovým modulem BT/WLAN, USB 
kabelem, síťovým zdrojem, 
Li-ion akumulátorem, profesionálním PC 
softwarem, 3x testo ε-Markery, návodem 
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem 
a výstupním protokolem z výroby

Obj. č. 0560 8721 AKCE

Teplotní citlivost (NETD) 100 mK

Zorné pole / min. zaostřovací vzdálenost 31° x 23° / < 0,5 m

Geometrické rozlišení (IFOV) 3,4 mrad

testo SuperResolution (rozlišení/IFOV) 320 x 240 pixelů / 2,1 mrad

testo 868
S rádiovým modulem BT/WLAN, 
USB kabelem, síťovým zdrojem,  
Li-ion akumulátorem, profesionálním  
PC softwarem, 3x testo ε-markery, návodem 
k obsluze, zkráceným návodem, kufrem  
a výstupním protokolem z výroby

Obj. č. 0560 8681

Termokamera testo 868

•  IR rozlišení 160 x 120 pixelů (s technologií

SuperResolution až 320 × 240 pixelů)

•  Aplikace pro chytré telefony testo Thermography App

• Integrovaný fotoaparát

• Automatická detekce teplého-studeného místa

•  Funkce testo ScaleAssist pro spolehlivé porovnání

termogramů při termografii budov

•  Funkce testo ε-Assist pro automatické nastavení

emisivity měřeného objektu

• Pevná optika

AKCE
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Termokamera testo 890

Termokamera pro ty nejvyšší nároky
•  IR rozlišení 640 x 480 pixelů.

•  Technologie testo SuperResolution s rozlišením 1280 x 960 pixelů.

• Teplotní citlivost < 40 mK.

•  Flexibilita díky otočné rukojeti a díky otočnému vyklápěcímu displeji.

•  Vyměnitelné objektivy.

•  Režim měření pro detekci oblastí s rizikem vzniku plísně.

•  Vysokoteplotní měření až do 1.200 °C.

•  Asistent panoramatického snímku.

•  Technologie SiteRecognition.

• Plně radiometrické video měření a zachycení obrazové sekvence.

Termokamera testo 890 nabízí vynikající kvalitu obrazu pro nejvyšší termografické požadavky. Díky vysoce kvalitnímu 

infračervenému systému měření s detektorem s rozlišením 640 x 480 pixelů lze termosnímky zaznamenávat v megapixelové 

kvalitě (1290 x 960) pomocí technologie SuperResolution. To znamená, že i ty nejmenší měřené objekty, jako jsou elektronické 

součásti nebo vzdálené měřené objekty, např. na průmyslových zařízeních, lze bezpečně zaznamenávat termograficky 

v nejlepší kvalitě obrazu a vysokém rozlišení. Dokonce i termické procesy mohou být přesně analyzovány v průběhu času 

pomocí plně radiometrického měření videa: všechny body měření termosnímku jsou k dispozici vždy s přesností na pixel.

Testo SiteRecognition - automatická správa termogramu.

1a.  V počítačovém softwaru 
testo IRSoft vytvořte 
seznam svých měřených 
objektů.

1b.  Importujte do 
počítačového softwaru 
testo IRSoft svůj stávající 
inventární seznam s kódy.

Pokud již pro své měřené objekty používáte kódy 
nebo máte inventární seznamy:

Jak testo SiteRecognition funguje

2a.   Vytvořte v testo IRSoft 
kódy pro měřené objekty, 
vytiskněte je a přilepte  
na měřený objekt.

2b.  Přeneste data 
do termokamery testo 883.

3.  V termokameře testo 883
aktivujte průvodce
testo SiteRecognition.

Termokamera testo 883
během měření automaticky
rozpozná kódy a uloží
příslušné informace
o místě měření spolu
s termogramem.

4.  Při synchronizaci
termokamery
s testo IRSoft jsou
termogramy automaticky
správně přiřazeny. 

Můžete také exportovat
pracovní výsledky
pro programy třetích stran,
což Vám ušetří čas
a je to velmi intuitivní.

Typický problém při údržbě: 

Mnoho podobných měřených objektů znamená mnoho 

podobných termogramů. Dříve bylo pro jasné přidělení 

snímků po kontrole nutné vytvořit komplexní seznamy 

nebo přidat hlasový komentář ke každému jednotlivému 

termogramu. 

Inovace od společnosti Testo nyní řeší tyto problémy: 

Technologie testo SiteRecognition zaručuje plně 

automatické rozpoznávání míst, jakož i ukládání a správu 

termogramů. Díky tomu jsou vyloučeny jakékoliv záměny, 

předchází se chybám během vyhodnocení a ušetří se čas, 

který byl dříve potřeba pro ruční přiřazení termogramu.
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Elektrické veličiny a Chytré sondy

Klešťový multimetr testo 770

•  Unikátní klešťový mechanizmus usnadňuje měření i v těch

nejtěsnějších místech

•  Automatické rozpoznání AC/DC napětí a proudu

•  Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS)

•  Dodatečné funkce, jako měření startovacího proudu,

měření výkonu a měření mikroampérů

•  Bluetooth

testo 770-2
Klešťový multimetr, včetně sady měřicích kabelů, 
adaptéru pro TE typu K
a baterií.

Obj. č. 0590 7702

testo 770-3
Klešťový multimetr, včetně baterií, sady měřicích 
kabelů, s Bluetooth

Obj. č. 0590 7703
Aplikace testo Smart App
pro testo 770-3
Zdarma ke stažení
Pro Android a IOS

Termohygrometr testo 605i 
ovládaný chytrým telefonem
•  Kompaktní profesionální měřicí přístroj řady Chytré sondy

testo pro použití s chytrými telefony / tablety.
•  Měření vlhkosti a teploty vzduchu v místnostech a v potrubích.
•  Automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého

teploměru pomocí aplikace testo Smart App.

•  Bezproblémové použití u od sebe vzdálených bodů měření
- dosah Bluetooth® až 100 m.

Teploměr testo 915i 
ovládaný chytrým telefonem

•  Chytrá sonda s bezdrátovým měřením teploty pro
nejrůznější aplikace díky velkému výběru sond a
kompabilitě s běžnými termočlánkovými sondami typu K.

•  Bezpečné připojení měřicí sondy testo díky inovativnímu
zajišťovacímu mechanizmu na rukojeti.

•  Snadná obsluha, vyhodnocení a dokumentace v bezplatné
aplikaci testo Smart App.

•  Automatické Bluetooth® připojení k chytrým telefonům,
tabletům nebo měřicím přístrojům testo (například testo
400, testo 550s) s dosahem až 100 m.

• Vysoká přesnost měření.

testo 915i v sadě
Univerzální teplotní sada skládající se  
z chytré sondy testo 915i s připojitelnou 
ponornou/vpichovací sondou, sondou okolního 
vzduchu a povrchovou sondou v chytrém 
kufru, vč. baterií a výstupního protokolu 
z výroby.

Obj. číslo 0563 5915 

Aplikace testo Smart App
Aplikace promění Váš chytrý telefon nebo tablet v displej chytré sondy testo. Ovládání měřicího 
přístroje a stejně tak zobrazení naměřených hodnot probíhá pomocí Bluetooth spojení skrze 
aplikaci ve Vašem chytrém telefonu nebo tabletu – nezávisle na místě měření. Aplikaci můžete 
navíc použít pro vytvoření protokolu měření, přidat do něj fotografie nebo komentáře a vše 
odeslat pomocí e-mailu. Aplikace je dostupná pro zařízení iOS a Android.

testo 605i
testo 605i, termohygrometr ovládaný chytrým 
telefonem, včetně baterií  
a výstupního protokolu z výroby

Obj. číslo 0560 2605 02 
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Kontrola kvality a spotřeby stlačeného vzduchu.

Průtokoměry stlačeného vzduchu testo 6651- 6654

Průtokoměry stlačeného vzduchu testo 6656- 6657

Průtokoměry spotřeby stlačeného vzduchu testo 6451-54 pro průměry potrubí DN 15-50

Průtokoměry spotřeby stlačeného vzduchu testo 6456-57 pro průměry potrubí DN 65-250

• Ideální pro všechny běžné průměry potrubí DN 15/25/40/50.

• Čtyři měřené veličiny v jednom přístroji: průtok, sumarizace, teplota, provozní tlak.

• Přímé monitorování stlačeného vzduchu se současným zobrazením tří měřených hodnot díky standardnímu TFT displeji.

• Nejlepší systémová integrace díky dvěma analogovým výstupům 4 až 20 mA.

• Nejvyšší přesnost měření, integrovaná měřicí část zamezuje chybám měření.

• Snadná a levná montáž.

V průmyslových podnicích je stlačený vzduch důležitým zdrojem energie, jehož náklady na spotřebu 
jsou vysoké. Průtokoměry spotřeby stlačeného vzduchu testo umožňují velmi přesné měření spotřeby 
stlačeného vzduchu, což umožňuje identifikovat možnosti úspory energie a snížit náklady. Průtokoměry 
stlačeného vzduchu lze také použít pro cílenou implementaci managementu životního prostředí - např. 
podle ISO 50.001 nebo ISO 14.001.

Další oblastí použití je monitorování úniků stlačeného vzduchu v systému. Kromě toho můžete měřič  
spotřeby stlačeného vzduchu použít také pro analýzu provozních špiček, abyste zjistili, zda je Vaše  
kapacita výroby stlačeného vzduchu dostatečná. Nově vyvinutý „senzor typu all-in-one” zaznamenává nejen 
spotřebu stlačeného vzduchu a teplotu, ale také tlak, čímž eliminuje potřebu samostatného měření tlaku.

Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu z řady testo 645X využívají měření na kalorimetrickém principu, 
takže je jakékoliv další měření tlaku a teploty nadbytečné a nepodléhá opotřebení pohyblivých částí.

• Flexibilní: vhodný pro velké průměry potrubí DN 65 - 250.

• Jasný přehled: přímé monitorování stlačeného vzduchu se zobrazením tří naměřených hodnot současně díky
TFT displeji již v základu.

• Nejlepší systémová integrace: dva analogové výstupy 4 až 20 mA.

• Tři měřené veličiny, jeden přístroj: průtok, totalizátor a teplota.

• U testo 6457 rychlovýměnná armatura:  možnost vyjmutí sondy pod tlakem

Průtokoměry spotřeby stlačeného vzduchu testo 6456 a testo 6457 se používají k zaznamenávání, 
monitorování a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu, a jsou proto dokonalými měřicími přístroji pro 
zjišťování úniků v systémech stlačeného vzduchu, k rozdělení nákladů podle spotřeby a pro řízení provozních 
špiček. 

Přístroje testo 6456 a testo 6457 zaznamenávají normovaný objemový průtok provozního stlačeného vzduchu 
na kalorimetrickém principu, což znamená, že je měřicí metoda nezávislá na procesním tlaku a nevytváří 
trvalou ztrátu tlaku.

Průtokoměr spotřeby stlačeného vzduchu testo 6457 je vybaven patentovanou rychlovýměnnou armaturou, 
která umožňuje vyjmutí měřicí sondy pod tlakem. To je velká výhoda, zejména pokud jde o větší jmenovité 
světlosti, protože  se často jedná o hlavní potrubí neumožňující odtlakování pro účely údržby.

Obj. č. testo 6451: 0555 6451
Obj. č. testo 6452: 0555 6452
Obj. č. testo 6453: 0555 6453     Vzhledem k tomu, že se jedná o konfigurační přístroj, finální cena  
Obj. č. testo 6454: 0555 6454     může být stanovena až po konkrétní konfiguraci daného přístroje.

Obj. č. testo 6453: 0555 6456 Vzhledem k tomu, že se jedná o konfigurační přístroj, finální cena  
Obj. č. testo 6454: 0555 6457 může být stanovena až po konkrétní konfiguraci daného přístroje.
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Ultrazvukové detektory úniku stlačeného vzduchu 

testo Sensor LD 

testo Sensor LD pro s integrovanou kamerou

Sada ultrazvukového detektoru  
testo Sensor LD pro vyhovuje 
požadavkům přístrojů třídy 1 
“Standardní testovací metoda úniku 
za pomoci ultrazvuku”  
(ASTM Int - E1002-05).

testo Sensor LD pro 
sada ultrazvukového detektoru
Obsah dodávky:
 testo Sensor LD pro detektor úniku s akustickým trychtýřem  
a integrovanou kamerou, přepravní kufr, zvukotěsná sluchátka,
směrový nástavec a špička, síťový zdroj, spirálový kabel  
pro připojení ultrazvukového senzoru,  
délka 2 m (prodloužený).

Obj. číslo 8900 0501 

• Akustický trychtýř pro lepší určení polohy úniků.
• Robustnost a nízká hmotnost zajišťují použití v průmyslovém prostředí.
• Nepřetržitý provoz po dobu 9 hodin.
• Snadné ovládání pomocí dotykového displeje.
• S integrovanou kamerou: zobrazení a ukládání úniků v obraze.
• Přímé zobrazení úniku v l/min. a náklady v Kč.
• Přenos dat o úniku do počítače přes USB.
• Snadné vytváření hlášení v souladu s ISO 50001 pomocí Testo Leak Software.

testo Sensor LD 
Obsah dodávky:
Ultrazvukový detektor úniku testo Sensor LD pro systémy 
stlačeného vzduchu, vč. transportního kufru, zvukotěsných 
sluchátek, směrového akustického nástavce, síťového zdroje 
a akustického trychtýře.

Obj. číslo 8800 0301 

• Robustnost a nízká hmotnost zajišťují použití v průmyslovém prostředí.
• Vylepšená detekce úniků díky akustickému trychtýři.
• Moderní velkokapacitní akumulátory (Li-lon).
• Doba provozu min. 10 hodin.
• Snadné ovládání pomocí membránové klávesnice.

Uložená data o úniku jsou exportována do programu Testo 
Leak Software pro hlášení pomocí USB flash disku.

Po exportu do programu Testo Leak Software jsou k dispozici 
pro zpracování následující údaje o úniku:
• Fotografie místa úniku
• Datum / čas
• Název firmy / oddělení / stroj
• Množství úniku v litrech / minutu (nastavitelná jednotka)
• Náklady na úniky za rok v Kč (nastavitelná měna)
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Analyzátory spalin a detektory úniku plynu.

Průmyslové analyzátory spalin testo 340 a testo 350

testo 340 testo 350

Přenosný měřicí přístroj  
pro měření spalin v průmyslu.

• Možnost rozšíření měřicího
rozsahu pro neomezené měření
při vysokých koncentracích plynu.

• Analýza spalin s až čtyřmi volně
konfigurovatelnými senzory.

• Velký výběr sond.

• Rozhraní Bluetooth®

• Komfortní management
naměřených dat.

• TÜV / EN 50379 část 2.

Profesionální měřicí systém pro mobilní 
měření emisí v průmyslu.

• Intuitivní ovládání s užitečnými
předvolbami v přístroji.

• Velký grafický barevný displej.

• Robustní design pro průmyslové použití:
- odolný proti znečištění a nárazu díky
  integrovaným gumovým hranám 

      ve tvaru písmene X. 
   - robustní konektory, 
   - uzavřené komůrky chrání vnitřek 

  přístroje před nečistotami z okolí.

• Snadná výměna plynových senzorů
a rychlý přístup k opotřebeným dílům
díky servisnímu otvoru.

Obj. č. 0632 3340                               Obj. č. 0632 3340   

testo DiSCmini, přístroj pro měření počtu 
nanočástic, vč. transportního kufru, 
ochranného krytu, SD karty a čtečky  
na SD karty, prodlužovací hadice pro 
připojení k impaktoru, síťového zdroje, 
síťového kabelu (dle země původu)  
a výstupního protokolu z výroby.

Obj. č. 133

Přístroj pro měření počtu nanočástic testo DiSCmini

testo DiSCmini

Praktické a spolehlivé řešení pro měření aerosolů
• Namátková měření v pracovním prostředí
  nasyceném aerosoly (např. při svařovaní či pájení 
  nebo ve slévárnách)

• Měření bez nutnosti dalších provozních materiálů,
  jako jsou např. rozpouštědla či zdroje 
  radioaktivního záření

• Absolutní velikost částic 10 - 700 nm

Detektory úniku plynu testo 316-1 a testo 316 Ex

testo 316-1 testo 316 Ex

Detektor netěsností v plynovodech.

• Flexibilní sonda
pro těžko dostupná místa.

• TopSafe chrání před nečistotami
a nárazem (na objednávku).

• Akustický alarm v případě
překročení limitu.

• Optický alarm.

Detektor plynu s ochrannou Ex.

• Ohebná sonda pro těžko přístupná místa.

• Rozlišení na displeji 1 ppm.

• Potlačení zobrazení
pro komfortní určení místa úniku.

• Ve shodě s 94/9/EG (ATEX).

Obj. č. 0632 0316                                 Obj. č. 0632 0336      
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Monitorovací systém 
testo Saveris 2
•  Přenos dat pomocí WiFi

•  Všechna naměřená data jsou dostupná kdykoliv a kdekoliv

•  Upozornění alarmu při překročení hraničních hodnot

•  Bezplatné online úložiště (Testo Cloud) ve verzi BASIC

Monitorovací systém testo Saveris 2 s WiFi záznamníky

je moderní řešení pro sledování teplot a vlhkostí ve skladech

či na pracovištích.

S pomocí webového rozhraní je nastavení systému naprostá 

hračka. WiFi záznamníky měří teplotu a vlhkost  

dle nastaveného intervalu měření a přenáší naměřené  

hodnoty do Testo Cloudu pomocí WiFi sítě.

Vaše uložená data je pak možné analyzovat kdykoliv

a kdekoliv pomocí chytrého telefonu / tabletu či PC

s aktivním internetovým připojením. Překročení hraničních

hodnot je okamžitě hlášeno pomocí e-mailu, nebo SMS.  

Toto Vám umožní získat kontrolu nad Vašimi kritickými 

procesy za každé situace, i když nejste osobně na místě.

Upozornění: Mějte, prosím, na paměti, že pro využívání monitorovacího
systému testo Saveris 2 je nutné se nejdříve registrovat ke službě Testo
Cloud (www.saveris.net) a zároveň mít přístup k fungující WiFi síti
v místě měření.

testo Saveris 2-T1

testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-H2

Obj. č. 0572 2031

Obj. č. 0572 2034

Obj. č. 0572 2032

Obj. č. 0572 2035

WiFi záznamník teploty s displejem 
a integrovaným teplotním NTC senzorem, 
vč. USB kabelu, nástěnného držáku, baterií 
a výstupního protokolu z výroby

WiFi záznamník teploty a relativní vlhkosti 
s displejem, integrovaný kapacitní vlhkostní 
senzor, vč. USB kabelu, nástěnného držáku, 
baterií a výstupního protokolu z výroby

WiFi záznamník teploty s displejem, 
2 konektory pro externí teplotní NTC sondy 
nebo dveřní kontakty, vč. USB kabelu, 
nástěnného držáku, baterií a výstupního 
protokolu z výroby

WiFi záznamník teploty a relativní vlhkosti 
s displejem, konektor pro externí vlhkostní
sondu, vč. USB kabelu, nástěnného držáku, 
baterií a výstupního protokolu z výroby



29
81

 0
98

X
/c

z/
05

/2
02

1
V

eš
ke

ré
 z

m
ěn

y,
 i 

te
ch

ni
ck

éh
o 

ch
ar

ak
te

ru
, j

so
u 

vy
hr

az
en

y.

Provádíme kalibrace teploty, vlhkosti a proudění vzduchu a další veličiny mimo rozsah akreditace. 

Kalibrace u společnosti Testo
– přehled Vašich výhod:

• Zvyšování kvality produkce

• Zabránění zmetkovitosti a dodatečných prací

• Splnění norem, směrnic a standardů

•  Ochrana před případnými nároky na náhradu

Doporučení:
minimálně tři kalibrační body - standardně jsou však čtyři kalibrační 
body rozložené v celém rozsahu používání.
Jestliže teplotní sonda sleduje teplotní proces v rozsahu od 50 °C do 
250 °C, mohly by být zvoleny následující tři kalibrační body.

Kalibrační body

Testo nabízí svým zákazníkům profesionální podporu také v těchto oblastech:
• Validace • Správa měřidel

• Kvalifikace • Kalibrace u zákazníka

• Mapování

Další služby

Požadovaná 
hodnota ve °C

Nejspodnější
procesní bod

Procesní bod ve středu
rozsahu kalibrace

Nejvyšší procesní bod

Kalibrování Vašich měřicích přístrojů 

v akreditovaných laboratořích

• Správné výsledky měření díky kalibraci

– návaznost na národní a mezinárodní standardy

• Podle individuální potřeby obdržíte kalibraci v rozsahu akreditace,

nebo kalibraci ISO

• Využijte našich letitých zkušeností v měřicí technice

Testo – Váš partner 
pro kalibrace

• Kalibrace přístrojů také jiných značek / výrobců

Druhy kalibrací
Co je kalibrace
Jde o porovnání hodnoty etalonu a kalibrovaného měřidla.
Zákazníci mají různé požadavky na kalibrace a kontroly jejich přístrojů. 
Pokud je zákazník kontrolován (auditován) externími organizacemi 
(úřady), měl by zvážit kalibraci v rozsahu akreditace.
Kalibraci v rozsahu akreditace by měli zvolit ti uživatelé, kteří chtějí 
provést kalibraci měřidla jako vlastní etalon, tedy měřidlo který 
používají ke kalibracím dalších přístrojů (interní kalibrace). 
Rozhodnutí o vhodnosti kalibrace mimo rozsah akreditace nebo 
v rozsahu akreditace obvykle závisí na interním procesu uživatele, 
který by měl zvážit všechny souvislosti a rizika.

Kalibrace v rozsahu akreditace
např.: ČMI nebo DAkkS (Německo).

Firmy, které musí nebo se rozhodnou pro akreditovanou kalibraci, 
obdrží službu na nejvyšší úrovni techniky měření. Kalibrační postupy 
a dokumenty jsou měřítkem pro všechna průmyslová zadání kalibrací.

Testo - Váš partner pro kalibrace a servis.

Servisní služby
Autorizovaný servis Testo, s.r.o.
Zajišťujeme profesionální servis všech přístrojů značky testo. Opravy 
a servis jsou prováděny na nejmodernějších zařízeních. Naši pracovníci 
jsou pravidelně školeni výrobcem přístrojů Testo SE & Co. KGaA. 
Mezi standardní služby servisu Testo, s.r.o. patří:
• instalace u zákazníka,
• zaruční a pozáruční opravy

Testo Česká republika nabízí k prodeji přístrojů také profesionální servis a služby kalibrační laboratoře.

Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344

akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.
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