
testo 480 testo 440 dP testo 440 testo 435-4 testo 435-2

Підключення зондів
3x цифрових (кабель)

2x Термопари
Дифтиск

2x цифрових(1x кабель, 
1x Bluetooth)
1x Термопара

Дифтиск

2x цифрових(1x кабель, 
1x Bluetooth)
1x Термопара

1x аналоговий (кабель)
1x Термопара

Дифтиск

1x аналоговий (кабель)
1x Термопара

Вбудований сенсор дифтиску – –

Зонд з кабелем (цифровий, 
термопара, NTC)

 
Цифровий

 
Цифровий

 
Цифровий

 
Аналоговий

 
Аналоговий

Бездротовий зонд –
по Bluetooth по Bluetooth

 
по радіоканалу

 
по радіоканалу

Інтелектуальна процедура 
калібрування 
Тільки зонд потрібен для 
калібрування. Можна продовжити 
використання приладу.

– –

Обробка виміряних даних

Вбудована пам’ять Програма потрібна для 
зчитування даних

Програма потрібна для 
зчитування даних

Програма потрібна для 
зчитування даних

Передача даних на ПК

Програма для аналізу, архівації та 
документування виміряних даних – –

Персоналізовані протоколи 
вимірювань (включаючи власний 
логотип)

– – – –

Портативний принтер (опція)

Меню вимірювань в пам’яті 
приладу

Вимірювання об’ємної витрати

Вимірювання об’ємної витрати 
відповідно до EN 12599 (включаючи 
невизначеність вимірювань)

– – – –

Вимірювання трубкою Піто – –

Вимірювання витрати з воронкою

Вимірювання об’ємної витрати 
через K фактор (дифтиск) – –

Вимірювання турбулентності 
відповідно до EN 7730 Без ступню тяги Без ступню тяги 

WBGT вимірювання 
відповідно до DIN 33403 та ISO 7243 – – – –

PMV/PPD вимірювання 
відповідно до ISO 7730 – – – –

NET вимірювання 
відповідно до EN 33403 – – – –

Пошук вологих місць – – –

Ентальпія –
Технічні дані

Кольоровий графічний дисплей – –
Електроживлення Li-Ion акумулятор 3x AA 3x AA 3x AA 3x AA

Габарити 235 x 81 x 39 мм 154 x 65 x 32 мм 154 x 65 x 32 мм 220 x 74 x 46 мм 220 x 74 x 46 мм

Вага 435 г 250 г 250 г 428 г 428 г

Вбудовані магніти для фіксації на 
металевій поверхні

Порівняння приладів
Багатофункціональні 
вимірювальні прилади
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www.testo.kiev.ua
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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


