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Вимірювальна техніка для вентиляції та кондиціювання

Добре самопочуття людей залежить, перш за все, від 

умов мікроклімату в приміщеннях і будівлях. Комфортні 

умови необхідно підтримувати як в приватних будинках, 

так і на робочих місцях. 

Навколишнє середовище буде сприйматися як 

комфортне тільки при відповідності певних фізичних, 

хімічних і біологічних параметрів нормативним значенням. 

Крім забезпечення доброго самопочуття, підтримання 

постійного мікроклімату важливо і з інших причин: в 

музеях – для захисту художніх і культурних цінностей, в 

лабораторіях -  для забезпечення чистого фільтрованого 

повітря, що створює оптимальні умови для проведення 

досліджень.  

Завданням фахівця з систем ОВК є підтримка всіх 

необхідних параметрів мікроклімату в визначених 

діапазонах. 

Вимірювальна технологія Testo надає допомогу 

широкому колу фахівців: експертам з вентиляції та 

кондиціювання, фахівцям з інженерних мереж, експертам 

або консультантам з використання енергії та іншим. За 

допомогою приладів Testo ви зможете швидко, ефективно 

і безпечно виміряти всі важливі параметри мікроклімату: 

температуру, швидкість повітря, концентрацію CO2, 

освітленість, рівень шуму і відносну вологість. 

Крім того, прилади дозволять вам точно розрахувати 

об’ємну витрату і точку роси, проаналізувати роботу 

системи ОВК в повітроводах та на вентиляційних 

решітках і навіть здійснити точні вимірювання на вихрових 

дифузорах з випрямлячем потоку Testo. У разі потреби, 

ви можете провести аналіз результатів і оформити звіт 

про вимірювання прямо за місцем вимірів. Завдяки 

широкому спектру приладдя та спеціально розробленому 

програмному забезпеченню, ви можете сконфігурувати 

вимірювальний прилад Testo відповідно до ваших 

індивідуальних вимог.

Вимірювальні рішення для 
професіоналів з ОВК.

Використовуючи прилади Testo для вимірювання в повітроводах, системах ОВК та 
для контролю комфорту і якості повітря в приміщеннях - ви оснащені краще за всіх.
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Вимірювання в повітроводах

Для підтримання якісного повітря в приміщеннях 

необхідно забезпечити безперебійну та ефективну 

роботу систем вентиляції та кондиціювання. Для цього 

потрібно регулярно проводити контрольні виміри і, при 

необхідності, здійснювати налагодження системи. Так, 

виявлена під час вимірювань низька об’ємна витрата 

повітря в повітроводах свідчить про недостатню подачу 

свіжого повітря і неефективне видалення старого. 

Testo пропонує широкий вибір анемометрів і 

термоанемометрів для вимірювання в повітроводах 

і системах ОВК. Наприклад, простий і зручний в 

застосуванні термоанемометр testo 405 вимірює 

температуру, швидкість потоку і розраховує об’ємну 

витрату. 

Завдяки спеціальному гумовому фіксатору і 

телескопічному зонду довжиною до 300 мм, testo 405 

може використовуватися для вимірювання в повітроводах 

діаметром до 600 мм. 

Компактні анемометри testo 416 і термоанемометри testo 

425 оснащені телескопічними зондами з кабелями. Ці 

прилади забезпечують швидке проведення контрольних 

вимірювань температури, низьких і середніх швидкостей 

повітря. Обидва прилади автоматично розраховують 

об‘ємну витрату повітря у вентиляційному каналі, середню 

швидкість і середню об‘ємну витрату за встановлений 

проміжок часу або за задану кількість вимірювань. 

Прості і точні вимірювання
в повітроводах.

Простий шлях для оптимальних вимірювань - вимірювальні технології Testo, 
яким ви можете повністю довіряти. 

Вимірювальна техніка Testo дозволяє швидко, просто і точно виконувати вимірювання в повітроводах. Практичні в роботі прилади Testo, що 
оснащені додатковими функціями (розрахунок середнього і миттєвого значень), надають оптимальну підтримку при проведенні будь-яких ви-
мірювань, максимально спрощуючи вашу роботу. 
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Вимір. параметри Швидкість повітря, об’ємна витрата, температура

Діап. вимірювання 0 ... 5 м/с (-20... 0 °C), 0 ... 10 м/с (0 ... 50 °C),
0 ... 99999 м³/г, -20 ... +50 °C

Похибка ±1 цифра ±(0,1 м/с + 5 % від вимір. значення) (0 ... 2 м/с)
±(0,3 м/с + 5 % від вимір. знач.) (в іншому діапазоні), ±0,5 °C 

Розд. здатність 0,01 м/с, 0,1 °C

Замовлення № 0560 4053

Вимір. параметри Швидкість повітря, об’ємна витрата

Діап. вимірювання 0,6 ... 40 м/с

Похибка ±1 цифра ±(0,2 м/с + 1,5 % від вимір. значення)

Розд. здатність 0,1 м/с

Зонд Телескопічний: Довжина до 890 мм, ø крильчатки 16 мм

Замовлення № 0560 4160

Швидкість повітря, об’ємна витрата, температура

0 ... 20 м/с
-20 ... +70 °C

±(0,03 м/с + 5 % від вимір. значення)
±0,5 °C (0 ... 60 °C) ±0,7 °C (в іншому діапазоні)

0,01 м/с, 0,1 °C

Телескопічний: Довжина до 820 мм, кінцівка ø 7,5 мм

0560 4251

Детальний опис приладів на www.testo.kiev.ua

testo 416

Прилад з телескопічним зондом 

довжиною до 890 мм - ідеальний 

для вимірювання швидкості в пові-

троводах. Автоматичний розраху-

нок об’ємної витрати з індикацією 

на дисплеї. Усереднення за часом і 

кількістю вимірювань.

testo 425

Компактний прилад, який має дуже 

високу точність вимірювання навіть 

для низьких швидкостей. Оснащений 

телескопічним зондом з обігріва-

ємою струною. Вимірювання тем-

ператури. Усереднення за часом і 

кількістю вимірів.

testo 405

Точний, мініатюрний прилад для 

вимірювання швидкості, об’ємної 

витрати і температури повітря. 

Завдяки телескопічному зонду 

може застосовуватися для вимірю-

вань в повітроводах і вентканалах.

м/с °C

м/с м/с °Cм3/г м3/г

м3/г
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Вимірювання на вентиляційних решітках та дифузорах

Точне вимірювання потоку повітря.

Вимірювальна технологія Testo забезпечує точні результати навіть на вихрових 
дифузорах.

Коректне вимірювання швидкості повітряного потоку і 

точний розрахунок об’ємної витрати в багатьох випадках 

є непростим завданням. Зокрема це стосується вимірю-

вання об’ємної витрати на вентиляційних решітках і дифу-

зорах. На решітках створюються турбулентні потоки, які 

значно впливають на точність вимірювань.  Для забез-

печення високої точності вимірювань об’ємної витрати 

необхідно застосовувати воронки testovent. Разом з 

воронками,  ви можете використовувати testo 417, або 

testo 435 та testo 480 з зондом крильчаткою 100 мм.

  В запатентованій вимірюва-   

  льній технології Testo для  

  перетворення вихрового  

  потоку в ламінарний викори-

  стовується випрямляч 

  потоку testovent 417, який на 

50% підвищує точність вимірювань. 

Болометр testo 420 встановлює нові 

стандарти вимірювання на великих 

вихрових дифузорах. Маючи вагу 

всього 2,9 кг і вбудований випрямляч 

потоку, він дозволяє швидко і з 

максимальною точністю виміряти 

об’ємну витрату. Для більшої 

зручності користувачів болометр 

оснащений ергономічними ручками 

та дисплеєм з регульованим 

кутом нахилу. В разі необхідності 

дисплей можна зняти. Візок, що 

входить до комплекту поставки, забезпечує зручне та 

безпечне транспортування. В якості другого дисплея та 

пульта дистанційного керування можна використовувати 

Смартфон або планшет. Передача даних здійснюється 

по Bluetooth за допомогою безкоштовного Додатку testo. 

Під час вимірювань в приміщеннях з високими стелями 

використання штативу та керування за допомогою 

смартфону є просто незамінними, забезпечуючи не 

тільки комфорт, але й безпеку користувача. Додаток 

дозволяє безпосередньо за місцем вимірів створити звіт з 

проведення вимірювань та відправити його електронною 

поштою.

Вбудований випрямляч потоку
Вирівнює турбулентний потік повітря з вихрових 
дифузорів. Це дозволяє дуже точно виміряти об’ємну 
витрату повітря.

Низька вага
Вага 2,9 кг – найменша вага серед болометрів. Ви 
швидко відчуєте цю перевагу, особливо при частих 
вимірюваннях. 

Ефективна робота з Додатком
Ви можете використовувати мобільні пристрої в якості 
другого дисплея або пульта дистанційного керування, 
створювати та відправляти звіти про вимірювання без-
посередньо за місцем за допомогою Додатку.

Дисплей з регульованим кутом нахилу
Регульований кут нахилу дисплея забезпечує зручне 
та безпомилкове зчитування виміряних значень. Дис-
плей можна від’єднати від воронки. Використовуючи 
шланги, можна вимірювати тиск, а за допомогою 
трубки Піто - швидкість.

З випрямлячем 
потоку, вихровий потік 
випрямляється та точно 
вимірюється.
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Детальний опис приладів на www.testo.kiev.ua

testo 410-1 testo 417 testo 420

Мініатюрний і зручний

прилад, ідеальний для

швидких контрольних вимірю-

вань на вентиляційних решітках. 

Testo 410-1 вимірює швидкість і 

температуру. testo 410-2 - додат-

ково вимірює вологість повітря.

Анемометр testo 417 з 

вбудованою крильчаткою

100 мм вимірює швид-

кість,температуру і об’ємну 

витрату.

testo 417 комплект
Комплект анемометр testo 417 

з крильчаткою 100 мм, набором 

воронок (Ø 200 мм і 

330 x 330 мм) та 

випрямлячем 

потоку.

Болометр 

для швидких і 

точних вимірювань 

на вентрешіках різного розміру 

та форми з воронкою 610 x 610 

мм, USB кабелем та візком для 

транспортування. Можливе 

замовлення воронки різних 

розмірів.

м/с °C %ВВ м/с °C м3/г %ВВм3/г °C Па

Вимірювальні 
параметри

Швидкість повітря, температура, воло-
гість (для testo 410-2)

Швидкість повітря, об’ємна витрата, 
температура

Об’ємна витрата, температура, воло-
гість, диференціальний і абсолютний 
тиск, швидкість повітря

Діапазон вимірю-
вання

0,4 ... 20 м/с, 
-10 ... +50 °C, 
0 ... 100 % Відносна Вологість

0,3 ... 20 м/с
0 ... 99999 м³/г 
0 ... 50 °C

40 ... 4000 м³/г
0 ... 100% Відносна Вологість
-20 ... +70 °C
0 ... 120 Па
0 ...1 4 м/с
700 ... 1100 мбар

Похибка ±1 цифра ±(0,2 м/с + 2 % від вимір. значення), 
±0,5 °C 
±2,5 % Відн. Волог. (5 ... 95 % Відн. 
Волог.)

±(0,1 м/с + 1,5 % від вимір. значення) 
±0,5 °C

±3 % від вимір. значення +12 м³/г
±1,8 %ВВ +3 % від вимір. значення
±0,5 °C (0 ... +70 °C
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±2 % від вимір. значення +0,05 Па
±3 мбар

Роздільна 
здатність

0,1 м/с 
0,1 °C 
0,1 % Відн. Волог.

0,01 м/с 
0,1 м³/г (0 ... 99,9 м³/г) 
1 м³/г (100 ... 99999 м³/г) 
0,1 °C

1 м³/г
0,1 % Відн. Волог.
0,1 °C
0,001 Па
0,1 мбар

Замовлення № 0560 4101 0560 4170 (testo 417)
0563 4172 (testo 417 Комплект 2)

0563 4200

Виміряйте з комфортом на високих стелях за 
допомогою штативу і смартфону з Додатком.         

Низька вага та ергономічні рукоятки забез-
печують зручні вимірювання.

До комплекту testovent 417 входять воронки, 
що підходять до різних розмірів вентиляцій-
них решіток.

м/с Рабс
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Контроль фільтрів і вентиляторів в системах ОВК

Фільтри не забиті?
Вентилятори в порядку?

Переконайтеся в цьому за допомогою дифманометрів та тахометрів testo. 

Система вентиляції і кондиціювання повинна постійно 

підтримувати задані параметри мікроклімату в 

приміщеннях (в виробничих цехах, чистих кімнатах та ін.). 

Крім того, системи ОВК повинні відповідати жорстким 

гігієнічним нормативам, що вимагає здійснення постійного 

моніторингу стану фільтрів. Всі ці питання ефективно 

вирішують дифманометри та тахометри testo. За 

допомогою диференціальних манометрів можна швидко і 

легко визначити ступінь забруднення фільтра, зіставивши 

значення тиску до і після фільтра. 

Невеликий і зручний дифманометр testo 510, що легко 

вміщується в кишені, відображає виміряний тиск у восьми 

розмірностях. Дифманометр testo 512 з трубкою Піто 

вимірює швидкість повітря і випускається в 4 

модифікаціях, призначених для вимірювання різних 

діапазонів тиску. 

Для забезпечення ефективної роботи систем ОВК 

необхідно регулярно перевіряти стан вентиляторів. Для 

цих цілей застосовуються тахометри і стробоскопи, що 

вимірюють швидкість обертання і вібрацію ротора. 

Найбільш поширені з них: testo 460 та testo 477. Безкон-

тактний тахометр testo 460 призначений для дистанційного 

вимірювання швидкості обертання. Прилад оснащений 

червоним світлодіодом для точного позначення точки 

вимірювань на поверхні вимірюваного об’єкта. Потужний 

світлодіодний стробоскоп testo 477 використовується для 

здійснення контролю обертання і зворотно-поступальних 

рухів машин і механізмів з частотою до 300 000 обертів 

(переміщень) в хвилину.

Безконтактне вимірювання швидкості обертання оптичним тахоме-
тром testo 460. Точка вимірювань на поверхні вимірюваного об’єкта 
позначена червоним світлодіодом

Швидка і надійна перевірка забруднення фільтрів за допомогою диф-
манометра testo 510.
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Детальний опис приладів на www.testo.kiev.ua

Замовлення № 0560 0510 0560 5126

testo 510

Компактний, надійний і точний testo 

510 вимірює дифтиск від 0 до 100 

мбар і швидкість повітря в комп-

лекті з трубкою Піто.

testo 512-1

Одночасне відображення на вели-

кому екрані з підсвічуванням швид-

кості повітря і дифтиску.

2 розмірності для швидкості і 6 для 

тиску. 

Вимір. параметри Диференціальний тиск, швидкість потоку повітря Диференціальний тиск, швидкість потоку повітря

Діап. вимірювання 0 ...100 мбар 0 ... 2 мбар, 2 ... 17,5 м/с

Похибка ±1 цифра ±0,03 мбар (0...0,30 мбар), ±0,05 мбар (0,31...1,00 мбар), 
±(0,1 мбар + 1,5 % від вимір. значення) (1,01 ... 100 мбар)

0,5 % шкали

Розд. здатність 0,01 мбар 0,001 мбар, 0,1 м/с

Інші дані Вибір розмірності: Па, гПа, мбар, мм вод. ст, inH2O, мм рт. 
ст, м/с,  inHg, psi, fpm

Перевантаження: ± 10 мбар

testo 460

Вимірює швидкість обертання вен-

тиляторів, валів та ін.

Для проведення вимірювань на 

вимірюваному об’єкті необхідно 

закріпити маркер і навести промінь 

вказівника цілі.

testo 477

Екстремально широкий діапазон 

вимірювань - до 300 000 спалахів 

в хвилину дозволяє застосовувати 

світлодіодний стробоскоп testo 477 

для контролю роботи машин і меха-

нізмів без їх зупинки.

Вимір. параметри об/хв спалах/хв

Діап. вимірювання 100 ... 29999 об/хв 30 ... 300000 спалах/хв

Похибка ±1 цифра ±0,02 % від вимірюваного значення 0,02 %

Замовлення № 0560 0460 0563 4770

Роздільна здат-
ність

0,1 об/хв (100 ... 999,9 об/хв)
1 об/хв (1000 ... 29999 об/хв)

0,1 спалах/хв (30 ... 999 спалах/хв)
1 спалах/хв (1000 ... 300000 спалах/хв)

Інші дані Постачається із захисною кришкою, маркерами, ремінцем 
і шкіряним чохлом з кліпсою для ременя

Дуже потужний світловий потік в 1500 Люкс
Постачається з кейсом і кабелем

об/хв спал/хв

мбар м/смбар м/с
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Багатофункціональні вимірювальні прилади

Контроль мікроклімату в приміщеннях передбачає 

виконання широкого спектру вимірювальних завдань і 

використання різноманітних приладів. Крім визначення 

безлічі параметрів: температури, вологості, тиску, 

об’ємної витрати, концентрації CO2 та ін., отримані 

дані необхідно проаналізувати та задокументувати. 

Професійні прилади повинні відповідати певним вимогам, 

які пред’являють до них різні фахівці в секторі ОВК: 

від техніків і наладчиків, до консультантів і розробників 

систем. 

Більшість вимірювальних приладів для систем ОВК 

вимірюють від одного до трьох параметрів одночасно. 

Однак, такі прилади не справляються зі складними 

завданнями, такими як комплексне обслуговування 

систем ОВК, контроль рівня комфорту в офісних 

приміщеннях, обробка та архівація великих обсягів даних, 

автоматичне складання професійних звітів. 

Багатофункціональні вимірювальні прилади Testo, такі як 

testo 480 або testo 435, дозволяють ефективно виконати 

всі ці завдання, надаючи користувачам максимальну 

зручність як при проведенні вимірювань, так і при обробці 

великих обсягів даних в програмному забезпеченні 

testo. Завдяки широкому вибору зондів і приладдя 

багатофункціональні прилади Testo дозволяють вирішити 

практично будь-яке вимірювальне завдання. 

Унікальною особливістю testo 480 є застосування 

зондів з цифровим виходом, завдяки чому виміряне 

значення передається без втрати точності. Крім того, 

цифрові зонди самостійно інформують користувача про 

дату наступного калібрування. Інтелектуальна система 

калібрування записує результати калібрування в пам’ять 

зонда.

Аналіз системи ОВК 
всього одним приладом.

З багатофункціональними вимірювальними приладами Testo ви готові вирішити 
будь-яке вимірювальне завдання. 
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testo 435-2

Багатофункціональний прилад testo 435-2 є 

вашим надійним партнером при проведенні 

аналізу мікроклімату в приміщеннях, моніто-

рингу та налагодженні систем ОВК. Прилад 

автоматично вибирає меню вимірювань в 

залежності від підключених зондів, дозволяє 

задати програми вимірювань 

для виконання різних завдань 

(вимірювання на решітках, 

проведення безперервних 

тривалих вимірювань та ін.).

testo 480

Зразковий прилад testo 480 для професіоналів 

сектора ОВК: техніків, наладчиків, розробни-

ків та консультантів. Широкий вибір цифрових 

зондів з вбудованою пам’яттю. Інтелектуальна 

система калібрування зондів зі збереженням 

результатів калібрування в пам’яті зонда.

Комплект поставки Прилад testo 435-2 з вбудованою пам’яттю, програмою 
для ПК і USB кабелем для підключення до ПК

Вбудовані програми вимірювань відповідно DIN EN 12599, 
програмою для ПК і USB кабелем для ПК

Замовлення № 0563 4352 0563 4800

Вимірювані 
параметри

CO2, вологість, температура, абсолютний тиск, освітле-
ність, об’ємна витрата

CO2, вологість, температура, абсолютний і диференціаль-
ний тиск, освітленість, об’ємна витрата, тяга

Діапазон 
вимірювання

Температура:  -200...1370 °С
Вологість:  0...100 % Відн. Вол.
Швидкість повітря:  0...60 м/с
Абсолютний тиск: 700...1100 мБар
Концентрація СО:     0...500 ппм
Концентрація СО2:    0...1% об. CO2  
Освітленість: 0...100 000 люкс                      

Температура:  -200...1370 °С
Вологість:  0...100 % Відн. Вол.
Швидкість повітря:  0...50 м/с
Диференц. тиск:  -25...+25 мБар
Абсолютний тиск: 700...1100 мБар
Концентрація СО:     0...500 ппм
Концентрація СО2:    0...1% об. CO2  
Освітленість: 0...100 000 люкс        

Детальний опис приладів на www.testo.kiev.ua

мбар

Люкс

м/с

°C %ВВ

ппм 
CO2

мбар

Люкс

м/с

°C %ВВ

ппм 
CO2

Area MEAN

Похибка Залежить від типу зонду. 
Більш докладно на www.testo.kiev.ua

Залежить від типу зонду. 
Більш докладно на www.testo.kiev.ua
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Вимірювання комфорту в приміщеннях

Для характеристики якості повітря в приміщеннях, 

обладнаних системами вентиляції і кондиціювання, 

застосовується показник IAQ (indoor air quality). Згідно 

з ним якість повітря оцінюється не тільки за такими 

параметрами, як температура, вологість та швидкість 

потоку повітря. Дуже важливо мати інформацію про 

концентрацію CO2, рівень освітленості і шуму. Тільки в 

комплексі всі ці параметри характеризують, наскільки 

комфортно сприймається мікроклімат в приміщенні. 

За допомогою testo 435 можна виміряти практично всі 

зазначені вище параметри та здійснювати моніторинг 

систем ОВК. Широкий вибір професійних зондів 

до приладу дозволяє вирішити практично будь-

яке вимірювальне завдання, пов’язане з аналізом 

повітря в приміщеннях. Наприклад, використовуючи 

сферичний зонд і зонд IAQ, можна оцінити комфортність 

температурного режиму, виміряти CO2, температуру, 

абсолютний тиск і вологість. Встановлені в прилад 

стандартні програми вимірювань, або профілі, можна 

використовувати для найбільш поширених завдань таких, 

як вимірювання на вентиляційних решітках або IAQ. 

Наявність готових профілів дозволяє значно прискорити 

складання програми вимірювань. 

 

testo 435 може працювати з бездротовими зондами 

температури і вологості, віддаленими на відстань до 

20 метрів. До приладу можна одночасно підключити 

2 дротових і 3 бездротових зонда. Виміряні дані 

зберігаються в пам’яті приладу і можуть бути передані на 

ПК для обробки, архівації та складання звітів. Програмне 

забезпечення для обробки даних входить в комплект 

поставки приладу testo 435-2. 

Комфорт можна виміряти.

testo 435 оснащений програмою-гідом, що значно спрощує проведення вимірювань 
з визначення рівня комфорту в приміщеннях і документування результатів.

Великий вибір зондів,
зонд (IAQ), зонди-анемометри, зон-
ди-термоанемометри, бездротові 
зонди температури і вологості

Два роз’єми для
підключення зондів

Проста робота з програмами 
вимірювань

Великий дисплей з
підсвічуванням

ПО для аналізу, архівації
і документування даних

Area MEAN
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Зонд для оцінки якості повітря 
в приміщеннях (IAQ). Вимірює 
CO2, вологість, температуру 
і абсолютний тиск. Поставля-
ється з власником зонда на 
плоскій поверхні

0 ... 50 °C
0 ... 100% Відн.
Вол.
0...10000ппм CO2

600...1150 мБар

± 0,3 °C
±2 % Відн. Вол. (2... 98 % Відн. Вол.)
±(75 ппм CO2 ± 3 % від вимір. знач.)
±(150 ппм CO2 ± 5 % від вимір. знач.)
(5001...10000 ппм CO2)
± 10 мБар

0632 1535

Вимірювання комфорту приладом testo 435. Завдяки широкій гамі зондів таких як, наприклад, зонд рівнів турбулентності повітря (див. фото) 
можна без зусиль виміряти всі параметри, що впливають на якість повітря в приміщеннях.

Зонди для визначення 
комфорту

Діапазон     
вимірювань

Похибка Замовлення №

Зонд вологості і температури -20 ...70 °C
0 ...100% Відн. 
Вол.

± 0,3 °C
±2 % Відн. Вол. (.2...98 % Відн. Вол.)

0636 9735

Зонд для вимірювання освіт-
леності

0...100000 Люкс
0...300 Гц

f1 = 6 % = налаштування по V(лямбда) 
f2 = 5 % = вибірка по cos Клас C

0635 0545

Телескопічний зонд комфорту 
для вимірювання ступеня тур-
булентності повітря (довжина 
до 820 мм) зі штативом, відпо-
відає EN 13779

0 ... 50 °C
0 ... 5 м/с

± 0,3 °C
±(0,03 м/с + 4 % від виміряного зна-
чення)

0628 0109
Макс. 820 мм

ø 12 мм
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Аналіз мікроклімату

Ефективна оцінка комфорту мікроклімату і якості повітря 

в приміщенні можлива лише багатофункціональними 

і комбінованими приладами. Ці прилади дозволяють 

не тільки одночасно виміряти декілька параметрів: 

температуру, відносну вологість, концентрацію CO2 і 

швидкість повітря, а також здійснити аналіз виміряних 

даних, скласти і роздрукувати звіт. В цьому сенсі 

багатофункціональні прилади є вашими надійними 

і незамінними помічниками в проведенні щоденних 

вимірювань. 

Незалежно від того, яка у вас професія: консультант, 

фахівець з сервісу або розробник - зі зразковим 

приладом testo 480 ви оснащені на найвищому рівні і 

можете вирішити будь-яке завдання в області вентиляції і 

кондиціювання повітря. 

Застосування широкого спектру практичних зондів з 

цифровим виходом дозволяє досягти найвищої точності 

вимірювань. Дані про калібрування цифрових зондів 

містяться у вбудованій пам’яті зондів та автоматично 

зчитуються при їх підключенні до приладу. Завдяки 

цьому досягається «нульова» похибка в показах приладу. 

За допомогою testo 480 професіонали можуть легко 

визначити негативні чинники, які впливають не тільки на 

комфорт клімату в приміщеннях, але й нерідко призводять 

до підвищеної витрати енергії. Наприклад, протяги в 

офісах з низькими перегородками. 

testo 480 вимірює індекси PMV і PPD, порівнює їх із 

середніми значеннями і дозволяє представити ці індекси 

в вигляді графіка відповідно до ISO 7730. У випадку 

великої різниці запускаються додаткові вимірювання для 

коригування результату.

Аналіз мікроклімату на найвищому рівні. 

Вимірювання, аналіз і документування - testo 480 - партнер, який дозволяє 
вам вирішити все.

Цифрові зонди для визна-
чення комфорту

Діапазон     
вимірювань

Похибка

Високоточний зонд вологості і 
температури Ø 12 мм (похибка 
1% Відн. Вологості) *

* Для підключення до приладу необхідно застосовувати кабель 0430 0100.

0...100% Відн.
Вол. 
-20...+70 °C

±(1,0 % Відн. Вол.+ 0,7 % від вимір. зн.) 
(0...90 % Відн. Вол.)
±(1,4 % Відн. Вол. + 0,7 % від вимір. зн.) 
(90... 100 % Відн. Вол.)
± 0,5 °C

0636 9743

IAQ зонд для оцінки якості по-
вітря в приміщеннях. Вимірює 
CO2, вологість, температуру 
і абсолютний тиск. Постав-
ляється з тримачем зонду на 
плоскій поверхні *

0 ... 50 °C
0 ... 100% Відн.
Вол.
0...10000 ппм 
CO2

700...1100 мБар

± 0,5 °C
±(1,8 %Відн. Вол. + 0,7 % від вимір. зн.)
±(75 ппм CO2 ± 3 % від вимір. зн.)
(0...5000 ппм CO2)
±(150 ппм CO2 ± 5 % від вимір. зн.)
(5001...10000 ппм CO2)
± 3 мБар

0632 1543

Зонд комфорту для вимірю-
вання ступеня турбулентності 
повітря зі штативом, відпові-
дає EN 13779 *

0 ... 50 °C
0 ... 5 м/с 
700...1100 мБар

± 0,5 °C
±(0,03 м/с + 4 % від вимір. значення)
± 3 мБар

0628 0143

Сферичний термометр Ø 150 
мм, термопара Тип K, для вимі-
рювання тепла випромінювання

0 ... 120 °C Клас 1 0602 0743

Зонд для вимірювання освіт-
леності

0...100000 Люкс f1 = 6 % = налаштування по V (лямбда) 
f2 = 5 % = вибірка по cos

0635 0543

Замовлення №
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Вимірювання всіх параметрів 
мікроклімату одним приладом
Швидкість повітря, тиск, 
температура, освітленість, рівень 
турбулентності і концентрація CO2.

PMV /PMD протокол ви

PMV

PMD

Графік
27.01.2017  13:29

Офіс 403

Багатофункціональний
Широкий вибір цифрових зондів 
для різних вимірювань на системах 
ОВК і в промисловості.

Інтелектуальна концепція калі-
брування
Зонд повідомляє приладу про не-
обхідність виконання калібрування.

«Нульова» похибка
Завдяки застосуванню цифрових 
зондів відсутні похибки при 
передачі і обробці сигналів з 
зондів.

Оптимізація рівнів комфорту
Допомагає замовникам виявити 
і запобігти негативному впливу 
навколишнього середовища на 
робочих місцях.

Вбудовані програми-гіди для 
проведення вимірювань ...
... наприклад, вимірювання на 
решітках систем ОВК відповідно до 
EN 12599.

Швидке і професійне 
створення звітів
За допомогою ПО «EasyClimate» 
можна виконати обробку, аналіз і 
скласти звіт.

Цифровий графічний дисплей
Побудова графіків декількох пара-
метрів в режимі реального часу.

Практичний трекпад…
... для швидкої навігації по меню 
достатньо зробити лише кілька 
рухів.



Відмінною рисою Смарт зондів є відсутність дисплею. 

Для відображення і обробки виміряних даних 

використовується смартфон або планшет із сенсорним 

дисплеєм. Передача даних зі Смарт зондів на смартфон / 

планшет здійснюється по бездротовому зв’язку Bluetooth 

за допомогою безкоштовного Додатку testo Smart Probes, 

який доступний для Android та Apple IOS. До одного 

мобільного пристрою можна одночасно підключити до 

6-ти Смарт зондів. 

Комплект Смарт зондів для ОВК складається з 

анемомеру testo 410i, пірометру testo 805i, термо-

анемометру testo 405i та термогігрометру testo 605i. 

Використовуючи довільні комбінації Смарт зондів, можна 

перетворити смартфон на багатофункціональний прилад 

для вимірювання різних параметрів. Так, наприклад, 

комбінація testo 605i + testo 805i забезпечує безконтактне 

вимірювання точки роси на поверхні і пошук місць з 

можливістю утворення цвілі. Комбінація testo 405i та 

двох testo 605i дозволяє виміряти потужність обігріву або 

охолодження в BTU/годину. 

На дисплеї в режимі реального часу можна відображати 

графіки виміряних параметрів. Один графік може 

включати до 4-х параметрів одночасно. На фото зверху 

представлені вимірювання в режимі реального часу 

комплектом Смарт зондів для ОВК температури та 

швидкості повітря (testo 410i), відносної вологості (testo 

605i) і температури поверхні (testo 805i), що представлені 

у формі графіку. 

Струмові кліщі – мультиметр testo 770 мають 

унікальний механізм для безпечного затиску кабелю, 

вимірюють і передають по Bluetooth дані на мобільний 

пристрій з Додатком Testo Smart Probes. testo 770 з 

комплектом Смарт зондів для ОВК можна підключити до 

одного смартфона або планшета і в режимі реального 

часту виміряти потужність кондиціонеру або вентилятора 

та співставляти ці дані з швидкістю повітря, вологістю 

і температурою в приміщенні. У випадку відмови 

кондиціонеру за допомогою testo 770 можна швидко 

знайти несправність і виконати ремонт. 
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Діагностика систем ОВК

Комплексна діагностика систем ОВК 
Смарт зондами testo.

Комплект Смарт зондів для ОВК складається з термоанемометру testo 405i, 
термогігрометру testo 605i, пірометру testo 805i та анемометру testo 410i.

Комплект Смарт зондів 
для ОВК:
• Моніторинг
• Складання звітів
• Дистанційне керування
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К-т Смарт зондів ОВК

Комплект складається з чотирьох приладів: 

testo 605i, testo 410i, testo 805i і testo 405i.  Всі 

прилади за допомогою Bluetooth можна одно-

часно підключити до смартфона або планшета. 

Це дозволяє в режимі реально часу одночасно 

вимірювати до 10 різних параметрів. Комбінації 

окремих приладів дозволяють виміряти воло-

гість на поверхні, сумарну об’ємну витрату на 

декількох вентрешітках та інше. 

testo 770-3

Кліщі для струму- мультиметр testo 770-3 має 

унікальний механізм затиску, що дозволяє захо-

пити кабель, не торкаючись до нього. Прилад 

застосовується для 

вимірювання пускового струму і 

потужності на кондиціонерах та 

вентиляторах. За допомогою

testo 770-3 можна швидко 

знайти несправність в 

електричній частині та 

виконати ремонт.

Замовлення № 0563 0003 0590 7703

Вимірювані 
параметри

вологість, температура повітря, точка роси, об’ємна 
витрата, швидкість повітря, температура на поверхні (ІЧ)

напруга, потужність, частота, ємність, струм, темпера-
тура, опір, пусковий струм, лічильник імпульсів

Діапазон 
вимірювання

Температура повітря: 
Вологість:  
Швидкість повітря: 
Об’ємна витрата 
Температура поверхні:   
                       

Напруга:         
Струм:        
Потужність:      
Опір:         
Частота:        
Ємність:            
Температура:    

°C ІЧм/с

°C %ВВол

м3/г

Вт

мкФ

Ом

А В

Гц

Комплект поставки Комплект смарт зондів для обслуговування систем венти-
ляції та кондиціювання в складі: testo 405i, testo 410i, testo 
605i, testo 805i, кейсу testo (ОВК)

testo 770-3 струмові кліщі TRMS з комплектом  кабелів 
для вимірювання
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BTU

-20...60 °С
0...100 % Відн. Вол.
0...30 м/с
0...100 000 м3/г
-30...250 °С
                       

0,001 ... 600 в пост./змін. струм
0,1 ... 600 A пост./змін. струм
розрахунок в Вт
0,1 Ом ... 60 МОм
0,001 Гц ... 10 кГц
0,001 ...     60 000 мкФ
-20 ... +500 °C  
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Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

Вимірювальні рішення

Огляд наших вимірювальних рішень 
для вентиляції та кондиціювання.

Об’ємна витрата в пові-
троводах

testo 405

testo 405i

testo 416

Об’
єм
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 в

ит
ра

та

Тем
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ра
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ра
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ть
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* Залежить від моделі приладу

Вимірювання об’ємної 
витрати на вентиляційних 
решітках

Вимірювання дифтиску на 
фільтрах та системах ОВК

Вимірювання частоти 
обертання на  вентіля-
торах

Багатофункціональні 
вимірювальні прилади

testo 410i

testo 417

testo 510

testo 512

testo 460

testo 477

testo 435

testo 480

*

testo 420

testo 425

testo 410

Пошук місць з небезпе-
кою утворення цвілі

Смарт к-т ОВК

Вимірювання потужності 
охолодження 
Вимірювання темпера-
тури на поверхні

testo 605i + 
testo 805i
testo 405i + 
2хtesto 605i
testo 805i

*


