Promocja!

Inteligentny pomiar.
Cyfrowa dokumentacja.
Łatwa obsługa, wiarygodne wyniki, cyfrowa dokumentacja pomiaru: przyrządy
pomiarowe Testo do serwisowania systemów grzewczych i pomp ciepła.

Inteligentny pomiar – cyfrowa dokumentacja:
Z analizatorem spalin testo 300

W nadchodzącym sezonie grzewczym przed
specjalistami z branży grzewczej staną
szczególne wyzwania. Klienci są wymagający
i oczekują obsługi na najwyższym poziomie, a
jednocześnie liczą na minimalizację kosztów.
Analizator spalin testo 300 został opracowany
właśnie z myślą o takich sytuacjach. Dzięki
niezawodnym funkcjom sprosta wszystkim
wyzwaniom, przed którymi staniesz w tym
Film aplikacyjny
testo 300

sezonie grzewczym - i nie tylko.

Intuicyjna obsługa
• Duży wyświetlacz z technologią Smart-Touch - intuicyjna obsługa zupełnie jak w smartfonie
• Przejrzysta struktura menu dla wszystkich istotnych parametrów
pomiarowych przechowywanych w urządzeniu
• Nigdy więcej oczekiwania. Analizator spalin testo 300 jest gotowy
do pomiaru po naciśnięciu przycisku

Profesjonalna dokumentacja
• Bezpośrednio na miejscu pomiaru - raporty przesyłane e-mailem
• Wbudowana książka adresowa ze szczegółami danego systemu
grzewczego

Solidna konstrukcja
• Wbudowany wyświetlacz odporny na zarysowania - z wymienialną
przez użytkownika folią ochronną
• Skręcana obudowa - dla dodatkowego bezpieczeństwa
• Wyjątkowo mocne, pokryte gumą magnesy z tyłu - zapewniają
bezpieczny montaż, który jest jednocześnie delikatny dla materiału

Filmy produktowe
testo 300
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Zawsze idealna konfiguracja:
testo 300 zestawy promocyjne

Promocja!

testo 300
zestaw bez drukarki

testo 300
zestaw z drukarką

Analizator spalin

Bluetooth®, drukarka w tym 6 rolek papieru
termicznego

testo 300
zestaw z drukarką

testo 300

Sensor
Sonda spalinowa

testo 300
zestaw bez drukarki

O₂, CO do 4,000 ppm

O2 i CO z kompensacją H2 (8.000 ppm),

kompaktowa sonda
spalin 180mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C

kompaktowa sonda spalin, 180 mm,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

–

–

Torba na instrumenty z paskiem do
przenoszenia
Walizka transportowa na przyrząd i akcesoria

–

–

–

–

0564 3002 70

0564 3002 71

0564 3002 72

0564 3002 73

Zasilacz USB, w tym kabel USB
Zapasowe filtry (10 szt.)
Pełna wersja EasyHeat (oprogramowanie PC)
Nr katalogowy
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testo 300
zestaw bez drukarką

Analizator spalin

testo 300
zestaw z drukarki

testo 300
zestaw bez drukarki

testo 300
zestaw z drukarką

testo 300 z celą o wydłużonej żywotności

Sensor

O2 i CO (4.000 ppm)
z możliwością rozbudowy o celę NO

O2 i CO z kompensacją H2 (8.000 ppm) z
możliwością rozbudowy o celę NO

Sonda spalinowa

kompaktowa sonda spalin 180mm,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

kompaktowa sonda spalin 180mm,
Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Bluetooth®, drukarka w tym 6 rolek papieru
termicznego

–

Torba na instrumenty z paskiem do
przenoszenia

–

–

–

–

0564 3004 70

0564 3004 71

0564 3004 72

0564 3004 73

–

Walizka transportowa na przyrząd i akcesoria
Zasilacz USB, w tym kabel USB
Zapasowe filtry (10 szt.)
Pełna wersja EasyHeat (oprogramowanie PC)
Nr katalogowy
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testo 300
zestaw bez drukarki

Analizator spalin

testo 300
zestaw z drukarką

testo 300
zestaw bez drukarki

testo 300
zestaw z drukarką

testo 300 z celą o wydłużonej żywotności

Sensor

O2 i CO (15.000 ppm) z
możliwością rozbudowy o celę NO

O2 i CO z kompensacją H2 (30.000 ppm) z
możliwością rozbudowy o celę NO

Sonda spalinowa

kompaktowa sonda spalin 180mm,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

modułowa sonda spalin 180mm,
Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Bluetooth®, drukarka w tym 6 rolek papieru
termicznego

–

Torba na instrumenty z paskiem do
przenoszenia

–

–

–

–

0564 3004 80

0564 3004 81

0564 3004 82

0564 3004 89

–

Walizka transportowa na przyrząd i akcesoria
Zasilacz USB, w tym kabel USB
Zapasowe filtry (10 szt.)
Pełna wersja EasyHeat (oprogramowanie PC)
Nr katalogowy
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Inteligentny pomiar – cyfrowa dokumentacja:
testo 557 - zestaw do serwisu i konserwacji
pomp ciepła
Początkowo były to prace sporadyczne - a
teraz montaż i serwis pomp ciepła jest częścią
codziennego życia w ogrzewnictwie.
Wzrost ten nie jest zaskakujący, ponieważ
ta wydajna i przyjazna dla środowiska
technologia jest w stanie wygenerować
od czterech do pięciu razy więcej energii
cieplnej ze zużytej energii elektrycznej.
Aby pompy ciepła działały prawidłowo i
wydajnie, należy je w regularnych odstępach
czasu dokładnie sprawdzać i optymalizować
ich pracę. Kluczowe znaczenie mają tutaj
ciśnienie i czynnik chłodniczy.
Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 zestaw idealnie sprawdzi się przy serwisie i
konserwacji pomp ciepła, dzieki następującym
zaletom:

Intuicyjna obsługa
• Automatyczne obliczanie temperatury parowania i kondensacji,
jak również przegrzania i dochłodzenia
• Łatwa obsługa jedną ręką - dla większej swobody ruchu
• 60 standardowych czynników chłodniczych zapamiętanych w
urządzeniu, aktualizacja czynników za pomocą aplikacji mobilnej

Cyfrowa dokumentacja
• Raport pomiarowy generowany jest natychmiast, bezpośrednio
na miejscu pomiaru i wysłany w formie PDF lub pliku Excel
• Zarządzanie danymi klienta w aplikacji mobilnej – wszystkie dane
zawsze pod ręką

Solidna kontrukcja
• Solidna obudowa z metalową ramą (IP42) - niezawodna ochrona
przed uderzeniami
• Długa żywotność baterii – do 250 godzin
• Niewielka strata czynnika chłodniczego dzięki specjalnemu
wykonaniu
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Inteligentny pomiar – cyfrowa dokumentacja:
technologia pomiarowa do serwisu
i konserwacji pomp ciepła
testo 557 - zestaw do pomp ciepła
z Bluetooth®
•K
 alkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia
w czasie rzeczywistym
•P
 ołączenie ze smartfonem/tabletem za pomocą
aplikacji mobilnej: zdalny monitoring i dokumentacja
pomiarowa

Promocja!

Skład zestawu
• elektroniczna oprawa zaworowa testo 557
• 2 sondy zaciskowe
• sonda próżni
• walizka transportowa

Nr katalogowy 0563 1557

testo 550 elektroniczna oprawa zaworowa
z Bluetooth®

testo SmartSond do chłodnictwa
współpracujący ze Smartfonem

Nr katalogowy 0563 1550

Nr katalogowy 0563 0002 10
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Jeszcze lepsze wyposażenie: więcej
przyrządów pomiarowych na sezon grzewczy
Niezależnie
klasycznego

czy

dotyczy

to

ogrzewania

pomp

ciepła,

olejowego,

czy

Obejmują one pomiary od różnicy ciśnień do wykrywania

gazowego

wycieków gazu i lokalizowania uszkodzonych instalacji

lub na paliwa stałe - jesienią i zimą w systemach

rurowych

grzewczych

Testo znajdziesz odpowiednie przyrządy pomiarowe do

kumuluje

się

wiele

zadań

pomiarowych.

w

systemach

powyższych aplikacji.
testo 510 elektroniczny manometr różnicowy
Nie tylko do użytku w kotłach gazowych.
• Pomiar różnicy ciśnień od 0 do 100 hPa
• Łatwy pomiar prędkości przepływu,
przepływu objętościowego i spadku
ciśnienia za pomocą rurki Pitota
• W zestawie komplet węży silikonowych

Nr katalogowy 0563 0510

testo 510i manometr różnicowy
współpracujący ze smartfonem
Więcej wygody podczas pomiarów
dzięki aplikacji mobilnej.
• Prosta konfiguracja i pomiar przepływu
powietrza z opcjonalną rurką Pitota
• Menu pomiarowe dla próby
ciśnieniowej instalacji gazowej wraz z
funkcją alarmu
• Uchwyt magnetyczny ułatwiający
montaż
Nr katalogowy 0560 1510

testo 316-1 detektor nieszczelności
gazowych
Bezpieczeństwo przede wszystkim.
• Niezawodne wykrywanie
nieszczelności gazowych
• Alarm wizualny i dźwiękowy w
testo 316-1 sygnalizują miejsca, gdzie
znajdują się niebezpiecznie wysokie
koncentracje gazu
• Giętka sonda pomiarowa do
trudno dostępnych miejsc
Nr katalogowy 0632 0316
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ogrzewania

podłogowego.

W

testo 770-3 amperomierz cęgowy
z Bluetooth®
Unikalny mechanizm cęgowy
cable-grabTM ułatwiający pracę w trudno
dostepnych i ciasnych miejscach
•J
 edno z dwóch ramion cęg może być
całkowicie wsunięte do urządzenia
•A
 utomatyczne rozpoznawanie prądu
stałego i przemiennego (AC/DC)
•K
 omunikacja Bluetooth ze smartfonem
lub tabletem za pomoc aplikacji mobilnej
Nr katalogowy 0590 7703

testo 868 kamera termowizyjna
Bezinwazyjne wykrywanie wycieków.
•W
 ysoka jakość obrazu termowizyjnego:
Rozdzielczość detektora 160 x 120 px,
SuperResolution - 320×240 pikseli
• Duży zakres pomiaru temperatury:
-30°C do +650°C
•O
 bsługa kamery za pomocą urządzenia
mobilnego z aplikacja mobilną “testo
Thermography App”

Nr katalogowy 0560 8681

Więcej informacji o przyrządach
do ogrzewnictwa na
www.testo.com.pl
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Zawsze po bezpiecznej stronie:
Z usługami Testo

Mamy odpowiedzi na
wszystkie Twoje pytania
Jeśli potrzebujesz pomocy
przy określonych zadaniach
pomiarowych lub jeśli
możemy doradzić, który
przyrząd pomiarowy
najlepiej pasuje do Twojego
zastosowania: nasi eksperci

Kontakt

są do Twojej dyspozycji.

Serwis przyrządów
dla Twojej technologii

Serwis

pomiarowej
• Usługa odbioru i dostawy
• Serwis części zamiennych

Wzorcowanie: Większa
precyzja, większe
bezpieczeństwo
W naszym akredytowanym
laboratorium pomiarowym
zapewniamy, że Twoja
technologia pomiarowa działa
zgodnie z normami.

www.testo.com.pl

2981 6974/dk/06.2020 – Subject to change, including technical changes, without notice.

Oferujemy następujące usługi

