
Ваші надійні помічники для 
вимірювань і обслуговування.

Інтуїтивно прості, ефективні та надійні вимірювальні прилади. 
Ласкаво просимо до смарт світу testo.
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Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання
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надійних щоденних вимірювань.

В цей каталог ми включили найбільш поширені застосу-

вання приладів testo для:

- Вимірювання комфорту на робочому місці

- Налаштування систем вентиляції та кондиціювання 

  повітря

- Пошуку теплових містків

- Оптимального налаштування систем опалення

- Контролю роботи холодильних установок та теплових 

  насосів

- Виявлення місць з ризиком утворення цвілі

- Моніторингу електричного обладнання

- Безконтактної діагностики в механічних системах 

  деталей, що зношуються.

Компанія Testo SE & Co. KGaA

Більше 60 років Testo пропонує інноваційні вимірювальні 

рішення розроблені та виготовлені в Німеччині. Як екс-

перт у вимірювальній техніці та світовий лідер ринку пор-

тативних вимірювальних технологій, testo переконали 650 

000 клієнтів по всьому світу своїми високоточними вимі-

рювальними приладами для багатьох галузей промисло-

вості. 

В каталозі описані приблизно 100 різних приладів testo 

та їх комплектів, що призначені для вирішення ваших ви-

мірювальних завдань. Але, незважаючи на це, ви можете 

зіткнутися з нестандартною задачею. Ви можете бути 

впевнені в тому, що у testo вже є готове рішення саме 

для вас. Все що вам потрібно зробити – звернутися до нас 

і отримати професійне рішення вашого вимірювального 

завдання.
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Ваші переваги з нами:

Висока якість і надійність

Постійні інвестиції у власні розробки (близько 17% това-

рообігу в рік) дозволяють Testo понад півстоліття утриму-

вати передові позиції на світових ринках. Висока надій-

ність та якість продукції, що є результатом застосування 

новітніх технологій, сучасних зносостійких матеріалів 

і високо стабільних датчиків, забезпечує експлуатацію 

приладів в важких промислових умовах протягом деся-

тиліть. Ви можете повністю покластися на  Testo, тому що 

ця продукція в повній мірі відповідає поняттю «німецька 

якість».

Технічна підтримка

Згідно з нашою статистикою, на цей час в Україні експлу-

атується понад 15 тисяч приладів testo. Це було б немож-

ливим без технічної підтримки, яку ми надаємо нашим 

покупцям вже більше 25 років: консультації, навчання 

персоналу, гарантійне і після-гарантійне обслуговування, 

ремонти з наданням гарантії, підбір запчастин відповідно 

до технічної документації виробника. Наші фахівці мають 

сертифікати testo і щорічно підтверджують свою кваліфі-

кацію в онлайн-академії Testo.

2 роки гарантії

Великий термін гарантії - додаткове підтвердження на-

дійності та якості продукції. Власний склад дозволяє нам 

здійснювати гарантійні заміни найбільш популярних при-

ладів протягом від декількох днів.

Європейські стандарти якості та калібрування

Прилади testo  виготовляються у відповідності до євро-

пейських технічних регламентів та стандартів, зокрема 

ISO 9001:2015 та HACCP International. Підтвердження 

точності вимірювань в період експлуатації здійснюється 

шляхом калібрування, яке ви можете повністю доручити 

нам. Професійна підготовка приладу, необхідне техоб-

слуговування або ремонт, виконаний нашими фахівцями, 

гарантують відповідність метрологічних характеристик 

технічній документації.

Вимірювання на професійному рівні

Дизайн - візитна картка Testo, відзначена багатьма між-

народними нагородами. Мета Testo: «Користувач повинен 

отримувати максимум задоволення від роботи з прила-

дом» втілюється в продуманому дизайні та інноваційному 

функціональному оснащенні. Наші прилади дозволяють 

вам відчути себе справжніми професіоналами своєї спра-

ви, роблять вашу щоденну роботу більш простою, ком-

фортною та ефективною.

Вдала інвестиція

Сотні калібрувальних та випробувальних лабораторій за-

стосовують  прилади testo для виконання щоденних вимі-

рювань. Десятки тисяч наших покупців приємно вражені  

точністю та довговічністю приладів. Саме тому придбання 

Testo завжди було вдалою інвестицією, що швидко окупа-

ється, приносить задоволення в роботі та прибуток.

Ліфот - ваш надійний офіційний поста-
чальник приладів testo в Україні.

Центр розробок Testo, Titisee (Німеччина) © Sacker Architekten, Miguel Babo

Ліфот співпрацює з Testo SE & Co. KGaA з 1993 року. Ми 

фахівці саме з цієї продукції і знаємо про неї все. Без-

посередні контакти зі спеціалістами виробника, власний

досвід та висока кваліфікація нашого персоналу дозво-

ляють надавати нашим споживачам технічну підтримку та 

сервіс у відповідності до стандартів testo. 
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Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання

Гарантований комфорт
на робочому місці.

testo 400: індекс рівня комфорту (PMV / PPD), рівень турбулентності, 
температура (°С), відносна вологість %ВВ, освітлення (люкс), СО2
testo 440: рівень турбулентності, °С, % ВВ, освітлення (люкс), СО2, СО

Проблема: Гарантування теплового комфорту на робочому місці 
і дотримання законодавчих вимог (наприклад, рівень освітленості, 

концентрації CO2). 

Рішення: Комплексна оцінка кліматичних умов одним 
багатофункціональним приладом. Оцінка рівня комфорту (PMV / PPD) 
згідно нормативів. Визначення якості повітря в приміщенні.

Проблема: Скарги на дискомфорт 
в приміщеннях або погану якість 
повітря (головні болі, втому).

Рішення: Швидкий моніторинг 
окремих параметрів компактними 
вимірювальними приладами.

Рівень шуму: testo 816-1 
CO2: testo 315-3 
Освітленість: testo 540 
°С та вологість (%ВВ): testo 625

Проблема: Забезпечення 
стабільних кліматичних умов.

Рішення: Дистанційний або 
місцевий  моніторинг кліматичних 
умов з реєстраторами даних.

testo Saveris 2, testo 608, testo 175 
H1, testo 160 IAQ

Сторінка
Універсальний прилад якості 
повітря
testo 400 36
Прилад для параметрів 
мікроклімату 
testo 440 35
Wi-Fi реєстратор даних 
testo Saveris 2 27
Термогігрометр 
testo 608-H2 24
Термогігрометр 
testo 625 24
Реєстратор температури і вологості 
testo 175 H1 26
Wi-Fi реєстратор якості повітря 
testo 160 48
Шумомір 
testo 816-1 53
Комбі комплект
Комплект CO2 
testo 440 47
Газоаналізатор CO та CO2 
testo 315-3 47
Люксметр 
testo 540 53

Занадто холодно, занадто спекотно, 

занадто сильні протяги: відчуття 

комфорту людей на робочому місці

залежить від багатьох параметрів 

мікроклімату. Крім того, повинні 

бути дотримані законодавчі вимоги 

для приміщення (наприклад, для 

рівня шуму, освітлення, концентрації 

CO2). Смарт-вимірювальна техніка  

testo допоможе швидко і надійно 

визначити рівень теплового 

комфорту відповідно до PMV / PPD, 

якість повітря в приміщенні та 

рівень турбулентності. Це дозволить

вам оперативно реагувати на скарги 

співробітників та дотримувати 

нормативні значення. Щоб створити 

мікроклімат в приміщенні, при якому 

люди будь відчувати себе 

комфортно і зможуть продуктивно 

працювати.
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Ефективне налаштування систем ОВК.

Проблема: Вимірювання об'ємної 
витрати методом сітки згідно     
EN 12599.

testo 400

Рішення: Покрокове керівництво 
в приладі по вимірюванню 
об'ємної витрати методом сітки та 
індивідуально калібровані зонди.

Смарт комплект ОВК, testo 440, 
testo 405

Рішення: Вимірювання швидкості 
потоку та об'ємної витрати у 
вентиляційному каналі.

Проблема: Налаштування систем 
вентиляції або кондиціонування 
повітря відповідно до проектних 
нормативів. 

Проблема: Недостатній обміну 
повітря в закритих приміщеннях.

Рішення: Вимірювання і 
налаштування об'ємної витрати на 
вентиляційних решітках.

Проблема: Вимірювання на 
великих вентиляційних решітках, 
ускладнені турбулентним потоком.

Рішення: Точні вимірювання 
об'ємної витрати з випрямлячем
потоку.

testo 440, testo 417, testo 410i, 
testo 410

testo 420, testo 417, testo 
440, testo 400 в комплекті з 
випрямлячем потоку testovent 417

Сторінка
Універсальний прилад якості 
повітря
testo 400 36
Прилад для параметрів 
мікроклімату 
testo 440 35
Смарт комплект ОВК
Смарт зонди testo 31
Термоанемометр
testo 405 32
Крильчатий анемометр 
testo 410 32
Крильчатий анемометр з передачею 
даних на смартфон 
testo 410i 31
Комплект з крильчаткою 16 мм
testo 440 32
Крильчатий анемометр 
testo 417 33
Комплект випрямляча потоку 
testovent 417 33
Комплект з обігріваємою струною 
testo 440 33
Балометр 
testo 420 34

Потужні системи вентиляції 

та кондиціонування повітря 

забезпечують приємний робочий 

клімат в сучасних будівлях. 

Проте, вони можуть ефективно 

і безпроблемно працювати 

лише за умов правильного 

налаштування та регулярного 

технічного обслуговування. Зі смарт 

анемометрами testo, ви зможете  

швидко і зручно перевірити об'ємну 

витрату у вентиляційних каналах 

і на решітках та порівняти їх з 

проектними значеннями. Також ви 

зможете точно і надійно виміряти 

параметри турбулентних потоків на 

вентиляційних решітках.

У повітроводах

На вентиляційних решітках
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Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання

Ефективне налаштування 
систем опалення.

testo 300, testo 330i

Проблема: Налаштування пальника у відповідності до вимог 
законодавства та принципом ефективного споживання палива. 

Рішення: Аналіз димових газів, вимірювання викидів (CO, CO2) і  
визначення необхідності робіт з технічного обслуговування.

Проблема: Перевірка газових 
труб, відповідно до вимог 
законодавства.

Рішення: Випробування на 
герметичність з використанням
професійного приладу та цифрове
документування результатів 

Рекомендація: testo 324
Альтернатива: testo 312-4

Проблема: Налаштування тисків 
потоку та сопла, відповідно до 
технічних вимог виробника.

Рішення: Вимірювання та 
регулювання відповідних тисків.

Рекомендація: testo 510/510i, 
Смарт комплект обігрів 
Альтернатива: testo 300, testo 330i 
(з комплектом для тиску)

Сторінка
Газоаналізатор 
testo 300 39/40
Газоаналізатор  
testo 330i 39/41
Газоаналізатор  
testo 310 39/40
Дифманометр 
testo 510 42
Дифманометр з передачею 
даних на смартфон                       
testo 510i 42
Смарт комплект обігрів
Смарт зонди testo 38
Прилад контролю герметичності 
трубопроводів
testo 324 52
Дифманометр 
testo 312-4 50
Манометр з передачею даних на 
смартфон 
testo 549i 43

Найбільший потенціал енергозбере-

ження знаходиться в підвалі будівлі, 

у котельні. Використовуйте розумну 

і гнучку вимірювальну техніку testo 

для точного аналізу димових газів, 

вимірювання прямої та зворотної 

температур, виявлення місць витоку 

газу і випробування на падіння 

тиску. Це дозволить збільшити 

ефективність роботи системи, а

також вчасно провести технічне об-

слуговування і усунути виявлені про-

блеми. Забезпечення належного та 

ефективного функціонування сис-

теми опалення ніколи не було про-

стіше.

Аналіз димових газів

Тиск потоку/сопла      Тест на герметичність
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Проблема: Нерівномірний 
розподіл тепла через
забивання і замулювання в 
радіаторі.

testo 865, testo 868, testo 830, 
Смарт комплект обігрів, 
testo 805i, testo 810

Рішення: Безконтактне 
вимірювання температури.

Експрес вимірювання: 
testo 300 з комплектом 
дифтемператури, Смарт комплект 
обігрів, testo 115i, testo 922, 
testo 925
Довгостроковий моніторинг: 
testo 175 T3

Рішення: Вимірювання різниці 
між прямою та зворотною 
температурою для підготовки
до гідравлічного балансування.

Проблема: Пальник працює, 
але радіатори не нагріваються 
належним чином. 

Проблема: Неправильне 
налаштування полум'я пальника 
навіть на міліампери призводить 
до неполадок.

Рішення: Перевірка струму 
іонізації з використанням
професійного мультиметра.

Проблема: Розмноження 
бактерії Legionella в системах 
гарячого водопостачання та 
кондиціонування повітря.

Рішення: Регулярний моніторинг 
температури і якості води, а 
також конденсату з кондиціонера.

testo 760
testo 104-IR, testo 106, testo 206, 
testo 1111

Сторінка
Термометр із затискачем та 
передачею даних на смартфон 
testo 115i 13
Термометр (2-канальний)
testo 922 15
Реєстратор температури 
testo 175 T3 19
Тепловізор 
testo 865 20
Тепловізор 
testo 868 20
Пірометр 
testo 830 17
Пірометр з передачею даних на 
смартфон
testo 805i 16
Пірометр 
testo 810 16
Термометр (1-канальний)
testo 925 15
Термометр 
testo 1111 12
Комбінований термометр
testo 104-IR 12
Термометр 
testo 106 13
рН-метр
testo 206 13
Цифровий мультиметр
testo 760 55

Якщо система опалення не налаш-

тована правильно, то будівля не 

прогрівається. Також можливо, що 

не всі радіатори в контурі будуть 

нагрівати кімнату належним чином. 

В цьому випадку, гідравлічне ба-

лансування гарантує, що необхідна 

кількість води надходить в потрібне 

місце в потрібний час. Основні па-

раметри гідравлічного балансування 

є пряма та зворотна температура 

та визначення розподілу тепла по 

радіатору.

Гідравлічне балансування

Бактерія Legionella
Струм іонізації у 
полум'ї пальника
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Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання

Ефективне налаштування холодильних 
систем та теплових насосів.

Проблема: Неефективна робота 
системи охолодження через 
втрату потужності компресора.

Рішення: 
Виміряти споживання струму: 
testo 760-2, testo 770-3.

Швидкий пошук і усунення 
несправностей: testo 750-3,
testo 755-2, testo 745

Холодильні установки та системи 

кондиціонування повітря 

споживають величезну кількість 

електроенергії. Оптимізація систем 

та перевірка їх на регулярній основі, 

дозволить вам зекономити значну 

суму грошей. Цифрові манометричні 

колектори testo із спеціально 

розробленими програмами 

допоможуть зробити процес 

введення в експлуатацію та технічне 

обслуговування холодильних систем 

і теплових насосів більш зручним і 

точним. Це забезпечує безперебійну 

та ефективну роботу ваших систем.

Сторінка
Цифровий манометричний колектор 
testo 550 44
Цифровий манометричний колектор
testo 557 44
Смарт комплект охолодження
Смарт зонди testo 43
Детектор витоків холодоагентів 
testo 316-3 46
Детектор витоку холодоагентів
testo 316-4 46
Термометр (1-канальний) 
testo 110 14

Проблема: Витоки в холодильній 
системі.

Рішення: Виявлення витоків.

Проблема: Система охолодження не працює ефективно і потребує 
налаштування.

Рішення: 
Повне обслуговування: testo 550, testo 557 
Швидка перевірка: перевірка без шлангів зі Смарт комплектом 
охолодження

testo 316-3, testo 316-4
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testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Надійний моніторинг 
електричних установок.

Діагностика зношування 
механічних систем.

Підвищення температури в елек-

тричних системах вказує на пере-

вантаження, неминучу несправність 

або існуючий дефект. За допомогою 

смарт тепловізора або пірометра 

testo, ви зможете швидко, надійно і 

точно виявити підвищення темпера-

тури в системах низької, середньої 

та високої напруги. Інфрачервона 

вимірювальна технологія дозволить 

на ранній стадії виявити несправні 

компоненти або з'єднання і ви змо-

жете завчасно провести необхідні 

превентивні заходи. Це зводить до 

мінімуму ризик виникнення пожежі 

та допоможе запобігти дорогим ре-

монтам.

Сторінка
Тестер напруги
testo 750 54
Тестер напруги і струму 
testo 755 54
Цифровий мультиметр
testo 760 55
Струмові кліщі 
testo 770 55
Пірометр 
testo 835 18
Тепловізор 
testo 865 20
Тепловізор  
testo 872 21
Тепловізор 
testo 875i 22

Проблема: Збої системи і 
підвищений ризик виникнення 
пожежі через перегрів.

testo 865, testo 872, testo 875i

Рішення: Безконтактна діагнос-
тика місць перегріву за допомо-
гою тепловізора.

testo 750, testo 755, testo 760, 
testo 770

Рішення: Вимірювання струму 
та напруги в шафі управління, на 
теплових насосах, компресорах 
та системах кондиціонування
повітря.

Проблема: Забезпечення 
ефективної роботи системи.

Проблема: Відмова системи через механічне зношування.

Рішення: Превентивне виявлення зношування за допомогою 
безконтактного визначення збільшення температури в компонентах 
системи.

 testo 835, testo 865, testo 875i, testo 872
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Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання

Виявлення теплових містків та слабких 
місць в будівлях.

Зі смарт тепловізором testo, ви змо-

жете виявити температурні аномалії 

та пошкодження зовнішніх частин 

будівель або внутрішніх приміщень 

швидко, безпечно та інтуїтивно 

легко. Матеріали і компоненти бу-

дівлі перевіряються без контакту і 

втручання в конструкцію, за допомо-

гою процедури формування зобра-

ження об'єкту на підставі значень 

температури. Це дозволить виявити 

місця теплових втрат і теплові містки 

швидко і легко, без необхідності 

вскриття великих ділянок над 

трубопроводами. 

Сторінка
Тепловізор
testo 872 21
Тепловізор
testo 875i 22
Тепловізор 
testo 865 20
Тепловізор 
testo 868 20
Тепловізор 
testo 871 20
Тепловізор 
testo 885 23
Термогігрометр
Testo 635 
комплект теплопровідність 25

Проблема: Підозра на структурні 
дефекти або руйнування 
структури будівлі від віку.

testo 865, testo 868, testo 872, 
testo 875i

Рішення: Визначення втрат 
енергії за допомогою термографії.

testo 872, testo 875i, testo 885

Рішення: Термографічна 
діагностика будівлі тепловізором.

Проблема: Теплові втрати 
опалення та кондиціонування 
будівель. 

Проблема: Виявлення теплових 
містків в приміщеннях.

Рішення: Безконтактне 
вимірювання температури.

Проблема: визначення 
ефективності термоізоляції 
будівлі.

Рішення: Вимірювання 
теплопровідності, на основі якого 
можна зробити висновки про 
характеристики ізоляції.

testo 865, testo 868, testo 872, 
testo 875i

testo 635 комплект 
теплопровідність

Т
е

п
л

о
в

і 
м

іс
т
к
и

 т
а

 с
л

а
б

к
і 
м

іс
ц

я
 в

 б
у
д

ів
л

я
х



11

testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Надійне виявлення 
вологих місць та цвілі.

Неправильна вентиляція, будівельні 

дефекти, руйнування оболонки бу-

дівлі від віку, залишкова вологість в 

будівельних матеріалах або неповне 

висихання - одні з багатьох причин 

утворення місць з підвищеною воло-

гістю та, як наслідок, цвілі. Смарт 

прилади testo допоможуть вам до-

слідити причини виникнення цвілі і 

вологих місць точно та без пошко-

джень. З тепловізорами, реєстрато-

рами даних та термогігрометрами 

testo, ви також зможете завчасно 

визначити області з ризиком утво-

рення цвілі та вжити необхідні за-

ходи для їх усунення. Це убезпечить 

вас від необхідності проведення до-

рогих і довготривалих ремонтних 

робіт.

сторінка
Реєстратор температури та 
вологості 
testo 176 H1/H2 26
Вологомір деревини
testo 606 24
Вологомір
testo 616 24
Термогігрометр
testo 635 25

Проблема: Утворення цвілі через
неналежну вентиляцію.

testo 176 H1, testo 176 H2

Рішення: Моніторинг режиму 
роботи вентиляції.

testo 835, testo 868, testo 871, 
testo 872, testo 875i

Рішення: Візуалізація і 
локалізація місць з підвищеною 
вологістю та ризиком
утворення цвілі.

Проблема: Визначення причини 
виникнення цвілі в житлових 
будинках. 

Проблема: Оцінка процесів 
сушіння (наприклад, стяжка).

Проблема: Визначення вологості 
матеріалу (наприклад, деревини).

testo 606, testo 616, testo 635 testo 606, testo 616, testo 635

Вологість матеріалів та сушіння

Рішення: Швидке і неруйнівне 
вимірювання вологості матеріалу.

Рішення: Швидке і неруйнівне 
вимірювання вологості матеріалу.
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testo 1111

213 мм, з захисним чохлом для зонду та 
батарейкою 

Замовлення № 0560 1111

Інфрачервоний/проникаючий термометр, 
водонепроникний, складний, в комплекті 
з батарейками і заводським протоколом 
калібрування

Замовлення № 0560 1040

Водонепроникний термометр із зондом-
термопарою (тип Т) з фіксатором, 
можливістю підключення змінних зондів 
(тип T), захисним чохлом Softcase, 
батарейками та заводським протоколом 
калібрування

Замовлення № 0563 1082

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Діапазон 
вимірювання

-50...+300 °C

Похибка приладу ±0,5 °C (-30...+ 70 °C)
±0,5 °C ±0,5% від вим.зн. 
(в решті діапазону)

Похибка зонду ±0,5 °C (-40...-20 °C) 
±0,2 °C (-20...+70 °C) 
±0,5 °C (+70...+125 °C) 
±0,4% від вим.зн. (+125...+300 °С)

Роздільна 
здатність

№ яннелвомаЗ801 otset ялд яддалирП

Стандартний проникаючий зонд для testo 
108-2,  термопара тип Т

0602 1081

Датчик йиновречарфнІCTN

Діапазон 
вимірювання

-50...+250 °C -30...+250 °C

Похибка ±1
цифра

±1 °С (-50...-30,1 °С) 
±0,5 °C (-30...+ 99,9 °С)
±1% від вим.зн. 
(в решті діапазону)

±2,5 °C (-30.0...-20,1 °C) 
±2,0 °C (-20,0...-0,1 °C) 
±1,5 °C або ±1,5% від 
вим.зн. 
(в решті діапазону)

Роздільна 
здатність

Цикл
вимірювання

Термометр testo 108

Комбінований термо-
метр 

• Простий і зручний у використанні

• Водонепроникний прилад і зонд (IP67)

• Сумісний зі стандартом EN-13485

• Широка сфера застосування

• Поєднання термометру і пірометру в  одному приладі

• Вміщується в кишеню завдяки складному механізму

• Точний 2-точковий лазер з оптикою 10:1

• Водонепроникний (IP65)

Температура - Контактне вимірювання

Діапазон 
вимірювання

Похибка ±1
цифра

Роздільна 
здатність

Занурювальний 
термометр 
• Дисплей легко зчитується

• Індикатор рівня заряду батарейки

• Швидка, легка заміна батарейки

• Захисна трубка в якості тримача
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testo 106 Комплект

testo 106, термометр для вимірювання температури 
всередені харчових продуктів із чохлом TopSafe 
(IP67), кліпсою, захисним ковпачком зонда, 
батарейками і заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0563 1063

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Приладдя для testo 106 Замовлення №

TopSafe, водонепроникний захисний чохол 
з класом захисту IP67

0516 8265

Кліпса з захисним ковпачком для зонда 0554 0825

Діапазон 
вимірювання

-50...+275 °C

Похибка ±1
цифра

±1% від вим.зн. (+100...+275 °С) 
±0,5 °C (-30...+99,9 °С) 
±1 °С (-50...-30,1 °С)

Роздільна 
здатність

0,1 °C

Датчик pH °C

Діапазон 
вимірювання

0...14 pH 0...60 °C (короткочасно до +80 °C, 
максимум 5 хв)

Похибка ±1
цифра

±0,02 pH ±0,4 °C

Роздільна 
здатність

0,01 pH 0,1 °C

Термометр testo 106

рН-метр testo 206

• Захисний чохол TopSafe (IP 67), який можна мити в 

   посудомийній машині, захищає від бруду і ударів

• Компактний та зручний

• Звукова і візуальна сигналізація

• Сумісний зі стандартом EN 13485 (тільки в поєднанні 

   із захисним чохлом TopSafe)

• Ідеально підходить для вимірювання в рідинах і 
   гелеподібних середовищах (наприклад, в молоці)
• Вбудований датчик температури
• Гелеподібний електроліт, що не потребує 
   обслуговування
• Міцний, водонепроникний захисний чохол TopSafe, 
   клас захисту IP68

Температура - Контактне вимірювання

testo 115i
Термометр із затискачем для використання 
зі смартфоном, для вимірювань на 
трубопроводах, діаметром 6...35 мм, 
включаючи батарейки і заводський протокол 
калібрування

Замовлення № 0560 1115

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей testo 115i. 
Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них та 
відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.

Діапазон 
вимірювання

-40...+150 °C

Похибка ±1
цифра

±1,3 °C (-20...+85 °C)

Роздільна 
здатність

0,1 °C

Сумісність iOS 8.3 або новіша
Android 4.3 або новіша
Bluetooth 4.0

Термометр із 
затискачем testo 115i
• Компактний професійний прилад для використання 

   разом зі смартфоном або планшетом

• Вимірювання прямої та зворотної температури в 

   системах опалення

• Вимірювання температури в холодильних системах  

   для розрахунку перегріву і переохолодження

• Аналіз та відправлення даних вимірювань через 

   спеціально розроблений додаток

testo 206-pH1

Компактний прилад для вимірювання рН та 
°C, клас захисту IP68, включаючи ковпачок 
для зберігання з гелем, захисний чохол 
TopSafe і тримач для ременя/стіни

Замовлення № 0563 2061
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115 мм 50 мм

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 6 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

testo 110

testo 110, термометр із звуковим сигналом, 
включаючи батарейку та заводський 
протокол калібрування 

Замовлення № 0560 1108

Габарити зонду

Габарити зонду

Діапазон 
вимірюв.

Діапазон 
вимірюв.

-50...+350 °C
(короткочасно 
до +500°C)

-50...+350 °C
(короткочасно 
до +500°C)

Похибка

Похибка

Бездротова рукоятка:
±(0,5 °C +0,3% від вим. зн.) (-40...+500 °C)
±(0,7 °C +0,5% від вим. зн.) (в решті діапазону)
Насадка: Клас 2

Бездротова рукоятка:
±(0,5 °C +0,3% від вим. зн.) (-40...+500 °C)
±(0,7 °C+0,5% від вим. зн) (в решті діапазону)
Насадка: Клас 2

Роздільна 
здатність

Роздільна 
здатність

t99 

t99 

0,1 °C 
(-50 ... +199,9 °C)
±1°C (в решті  
діапазону)

0,1 °C 
(-50 ... +199,9 °C)
±1 °C (в решті 
діапазону)

10 с
(у воді)

5 с

100 мм

120 мм

30 мм

40 мм

Ø 5 мм

Ø 5 мм

Ø 3,4 мм

Ø 12 мм

Замовл.№

Замовл. №

0554 0189

0554 0189

Бездротова рукоятка з  адаптером для підключення термопар

Бездротова рукоятка з адаптером для підключення термопар

0602 0293

0602 0394

Насадка для вимірювання температури повітря, термопара тип К

Насадка для вимірювання температури повітря, термопара тип К

Бездротова рукоятка із погружним/проникним зондом-насадкою

Бездротова рукоятка із зондом-насадкою для вимірювання температури поверхні

Тип зонда

Точний, міцний NTC зонд 
температури повітря, 
фіксований кабель 1,2 м

Водонепроникний NTC 
поверхневий зонд для плоских
поверхонь, фіксований кабель 
1,2 м

Водонепроникний NTC 
погружний/проникаючий зонд, 
фіксований кабель 1,2 м

Зонд з липучкою стрічкою 
для труб, діаметром до 75 мм, 
температура до + 75 °С, NTC, 
фіксований кабель 1,5 м

Габарити зонду Діапазон 
вимірю-
вання

-50... +125 °C 2)

-50 ... +150 °C 2)

-50 ... +150 °C

-50 ... +70 °C 2)

Похибка

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5% від вим. зн. 
(+100...+150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,5% від вим. знач. 
(+100...+150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

t99

60 с

35 с

10 с

60 с

Замовл. №

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 4611

Зонди температури повітря

Поверхневі зонди

115 мм

300 мм

50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

Погружні/проникаючі зонди

Вимірювальний прилад з цим зондом водонепроникний в чохлі TopSafe.

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Діапазон 
вимірювання

-50...+150 °C

Похибка ±1
цифра

±0,2 °C (-20...+ 80 °C) 
±0,3 °С (в решті діапазону)

Роздільна 
здатність

0,1 °C

Термометр testo 110

 • Бездротові вимірювання з радіозондами

• Захисний чохол TopSafe, що захищає від бруду та 

   ударів (клас захисту IP65 з чохлом і підключеним 

   зондом)

• Звуковий сигнал (налаштування граничних значень)

• Сумісний зі стандартом EN 13485

Температура - Контактне вимірювання

2)   Довгострокові вимірювання до +125 °C, короткочасні до+150 °С або +140 °С (до 2 хвилин)
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114 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 3,7 мм

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Температура – Контактне вимірювання

Термометри testo 925 та 
testo 922

Тип зонда

 • Ідеально підходять для застосування в системах ОВК

• Можливість підключення бездротових зондів

• Відображення різниці температур (testo 922)

testo 925
testo 925,  одноканальний термометр 
зі звуковим сигналом, включаючи 
батарейку та заводський протокол 
калібрування 

Замовлення № 0560 9250

Діапазон вимірювання

Похибка ±1 цифра

Роздільна здатність

-50 ... +1000 °C

±(0,5 °C +0,3% від вим. зн.) 
(-40...+900 °C)
±(0,7 °C +0,5% від вим. зн.) (в решті 
діапазону)

0,1 °C (-50 ... +199,9 °C)
±1 °C (в решті діапазону)

Надійний зонд температури 
повітря, термопара тип К, 
фіксований кабель 1,2 м

-60 ... +400 °C Клас 2 1) 25 с 0602 1793
115 мм

Ø 4 мм

   Вимірювальний прилад з цим зондом водонепроникний в чохлі TopSafe.
1)  Відповідно до стандарту EN 60584-2, похибка класу 1 відноситься до -40...+1000 °C (тип K), клас 2 до -40...+1200 °C (тип K), клас 3 до -200 + 40 °C (тип К). 
Зонд відповідає лише одному класу точності.

Швидкодіючий поверхневий зонд 
з підпружиненою термопарою  
для нерівних поверхонь, 
термопара тип К, фіксований 
кабель 1,2 м

Водонепроникний погружний / 
проникаючий зонд, термопара 
тип К, фіксований кабель 1,2 м

-60 ... +300 °C
(короткочасне 
вимірювання 
до +500 °C)

-60 ... +400 °C

Клас 2 1)

Клас 2 1)

3 с

7 с

0602 0393

0602 1293

115 мм

Ø 5 мм
Ø 12 мм

Зонд температури труб, 
діаметром 5...65 мм, зі змінним 
накінечником, термопара тип К, 
фіксований кабель 1,2 м

Зонд-зажим для вимірювань 
температури труб, діаметром 
15...25 мм (макс. 1 "), термопара 
тип К, фіксований кабель 1,2 м

-60 ... +130 °C
(короткочасне 
вимірювання 
до +280 °C)

-50 ... +100 °C
(короткочасне 
вимірювання 
до +130 °C)

Клас 2 1)

Клас 2 1)

5 с

5 с

0602 4592

0602 4692

testo 922
testo 922, 2-х канальний термометр 
зі звуковим сигналом, включаючи 
батарейку та заводський протокол 
калібрування 

Замовлення № 0560 9221

Замовл. №Габарити зонду Діапазон 
вимірюв. Похибка t99
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Інфрачервоний NTC

Діапазон вимірювання -30...+300 °C -10...+50 °C

Похибка ±1 цифра ±2 °C (-30...+100 °C)
±2% від вим.зн. (в решті діапазону)

±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

Частота вимірювань 0,5 с 0,5 с

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Температура - Безконтактне вимірювання

Пірометр, що працює зі 
смартфоном testo 805i

• Компактний професійний прилад для використання 

   разом зі смартфоном або планшетом

• Безконтактне ІЧ вимірювання температури поверхні

• Просте документування зображень, включаючи фото

   з виміряним значенням і лазерними маркерами 

• Аналіз та відправлення даних вимірювань 

електронною 

   поштою за допомогою Додатка 

• 8-точковий лазерний маркер

testo 805i
testo 805i, пірометр для використання зі 
смартфоном, включаючи батарейку та 
заводський протокол калібрування

Замовлення № 0560 1805

Діапазон вимірювання -30...+250 °C

Похибка ±1
цифра

±1,5 °C або ±1,5% від вим.зн. (0...250 °С) 
±2 °C (-20...-0,1 °C) 
±2,5 °С (-30...-20,1 °С)

Роздільна здатність 0,1 °C

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей testo 805i. 
Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них та 
відправляти по електронній пошті. Для пристроїв 
на iOS та Android.

Пірометр testo 810

 • Зручний компактний прилад для безконтактного 

   вимірювання температури на поверхні і вимірювання 

   температури повітря

• 1-точковий лазерний маркер та оптика 6:1 

• Функція утримання поточного та відображення 

   максимального і мінімального значень, різниці між 

   температурою повітря і поверхні

testo 810
testo 810, пірометр з лазерним маркером 
та вбудованим сенсором температури 
повітря, включаючи захисну кришку, 
батарейки, ремінець та заводський протокол 
калібрування

Замовлення № 0560 0810
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Температура - Безконтактне вимірювання

testo 826-T4

testo 826-Т4, пірометр з проникаючим 
зондом, 1-точковим лазером, звуковою 
сигналізацією, включаючи захисний чохол 
TopSafe, тримач для кріплення на стіні / 
ремені, захисний ковпачок для зонда та 
свердло для заморожених продуктів

Замовлення № 0563 8284

Пірометри testo 830
 • Лазерний маркер та великі лінзи для точного 

   вимірювання температури, навіть на великих 

   відстанях

• Налаштування коефіцієнту емісії

• Можливість встановлення двох граничних значень 

   для сигналізації

• Функція утримання поточних та відображення 

   максимальних і мінімальних значень

Пірометр testo 830-Т1, 1-точковий лазерний 
маркер, оптика 10:1, встановлення 
граничних значень, акустична сигналізація, 
включаючи батарейку і заводський протокол 
калібрування

Замовлення № 0560 8311

Пірометр testo 830-Т4, 2-точковий лазерний 
маркер, оптика 30:1, можливість підключення 
зовнішнього зонда, встановлення граничних 
значень, акустична сигналізація, включаючи 
батарейку і заводський протокол калібрування 

Замовлення № 0560 8314

testo 830-T1 testo 830-T4

Діапазон вимірювання

Інфрачервоний -30 ... +400 °C -30 ... +400 °C

Термопара тип K 
(NiCr-Ni)

– -50 ... +500°C

Похибка ±1 цифра

Інфрачервоний ±1,5 °С або 1,5% 
від вим.зн. 
(+0,1...+ 400 °С)
 ±2 °С або ±2% від 
вим.зн.
(-30...0 °С)

±1,5 °C (-20...0 °С)
±2 °С
(-30...-20,1 °C) 
±1 °С або 1% від 
вим.зн. (в решті 
діапазону)

Термопара тип K 
(NiCr-Ni)

– ±0,5 °C + 0,5% від 
вим.зн.

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

testo 830-T1

testo 830-T4

Типи датчиків Інфрачервоний NTC (testo 826-T4)

Діапазон вимірювання -50 ... +300 °C -50... +230 °C

Похибка ±1 цифра ±1,5 °C 
(-20...+100°С) 
±2 °С або 2% від 
вим. зн. (в решті 
діапазону)

±0,5 °C 
(-20...+99,9 °C) 
±1 °С або 1% від вим. 
зн. (в решті діапазону)

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

Спектральний діап.  8...14 мкм

Цикл вимірювань 0,5 с 1,25 с

Комбінований 
термометр testo 826
 • Безконтактне вимірювання температури поверхні, 

   ідеально підходить для харчової промисловості

• Оптика 6:1 для швидких, точних вимірювань

• 1-точковий лазерний маркер

• Поєднання термометру і пірометру в одному приладі

• Можливість встановлення двох граничних значень для 

   сигналізації

• Водонепроникний і надійний, завдяки захисному чохлу 

   TopSafe (клас захисту IP65)

• Функція утримання поточних та відображення 

   максимальних і мінімальних значень
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testo 835-T1 testo 835-T2

Інфрачервоний

Oптика 50:1 (мінімальний діаметр вимірювальної плями 24 мм)
Маркер вимірюв. кола 4-точковий лазерний маркер
Спектральний діапазон 8...14 мкм
Діапазон вимірювання - 30...+600 °C - 10...+1500 °C
Похибка ±1 цифра ±2,5 °C (-30...-20,1 °C)

±1,5 °C (-20...0,1 °C)
±1 °C (+0...+99,9 °C)

±1% від вим. зн. (в решті діапазону)

±2 °C або ±1% від вим. знач.

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C

Термопара тип K (NiCr-Ni)

Діапазон вимірювання ±2 °С або ±1% від вим.зн. -50 ... +1000 °C

Похибка ±1 цифра ±2 °С або ±1% від вим.зн.

Роздільна здатність 0,1 °С 

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Температура – Безконтактне вимірювання

Пірометр testo 835
• Вимірювання високих температур

• Чітке окреслення місця вимірювань з 4-точковим 

   лазерним маркером

• Точні вимірювання з великої відстані з оптикою 50:1 

• Вбудоване вимірювання коефіцієнта емісії

• Аналіз виміряних даних на ПК з програмою 

   «EasyClimate»

• Можливість підключення зовнішніх зондів 

   температури

testo 835-T1

testo 835-T2

Пірометр testo 835-Т1 з вбудованою пам'яттю, 
4-точковий лазерний маркер, ПЗ для обробки 
виміряних даних, батарейки і заводський 
протокол калібрування

Пірометр testo 835-Т2 для вимірювання 
високих температур з вбудованою пам'яттю, 
4-точковий лазерний маркер, ПЗ для обробки 
виміряних даних, батарейки і заводський 
протокол калібрування

Замовлення № 0560 8351

Замовлення № 0560 8352
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Температура - Реєстратори даних

Термопара тип T 
(Cu-CuNi)

Термопара тип K 
(NiCr-Ni)

Діапазон вимірюв. -50 ... +400 °C -50 ... +1000 °C
Похибка ±1 цифра ±0,5 °C (-50 ... +70 °C)

±0,7% від вим. знач. (+70,1 ... +1000 °C)
Роздільна 
здатність

0,1 °C

Реєстратор темпера-
тури testo 175 T3
 • Великий дисплей, що легко читається

• Вбудована пам'ять на 1 000 000 значень

• Ресурс батарейок до 3-х років

• Передача даних через USB-кабель або SD-карту

• Можливість підключення двох зовнішніх 

   зондів температури (термопари тип Т та K)

testo 175 T3

Реєстратор температури testo 175 Т3 з  
можливістю підключення двох зовнішніх 
зондів температури (термопари тип Т 
та K), включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейки і заводський протокол 
калібрування

Замовлення № 0572 1753

Тип зонда

Зонд температури труб, 
діаметром 5...65 мм, зі змінним 
вимірювальним накінечником, 
термопара тип K, фіксований 
кабель 1,2 м

Габарити зонду Діапазон 
вимірюв.

-60...+130 °С
Короткочасні 
вимірювання 
до + 280 °С

Похибка

Клас 2 1)

t99

5 с

Замовл. №

0602 4592

Магнітний зонд, сила 
зчеплення  20 Н, з магнітами, 
для вимірювань на металевих 
поверхнях, термопара тип К, 
фіксований кабель

-50...+170 °C Клас 2 1) 150 с 0602 4792
35 мм

Ø 20 мм

Зонд-зажим для вимірювання 
температури труб, діаметром 
15...25 мм (макс. 1 "), термопара
тип К, фіксований кабель

-50...+100 °С
Короткочасні 
вимірювання 
до + 130 °С

Клас 2 1) 5 с 0602 4692

1) Відповідно до стандарту EN 60584-2, Похибка класу 1 відноситься до -40...+1000 °C (тип K), клас 2 до -40...+1200 °C (тип K), клас 3 до -200 + 40 °C (тип К).
2) Відповідно до стандарту EN 60584-2, Похибка класу 1 відноситься до -40...+350 °С (тип Т).

Реєстратор темпера-
тури testo 184
• Чітка індикація аварійних сигналів

• Дуже простий у щоденному використанні

• Дуже просте конфігурування, без встановлення ПЗ

• Зручне зчитування даних завдяки автоматичному 

   створенню звіту в  PDF

• Зчитування даних мобільними пристроями з NFC

• Безпечний для IT (без встановлення або завантаження)

Без обмежень в часі роботи завдяки змінній
батарейці.
Випускається в упаковках по 1, 10 і 50 штук

Замовлення № 0572 1843

testo 184 T3

Діапазон вимірюв. -35 ... +70 °C

Похибка ±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Приладдя для testo 184 T3 Замовл. №

0554 1841

0554 1704

0572 0576

Настінний кронштейн для testo 184

Професійне програмне забезпечення ComSoft Professional

Мобільний принтер для реєстраторів даних testo 175/176/184

0515 5841Літієва батарейка CR2450, 3 В

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Тепловізор testo 865

• Інфрачервоний детектор 160х120 пікселів 

   (з технологією testo SuperResolution 320х240 пікселів)

• Автоматичне визначення найбільш гарячої та холодної   

   точок

• Асистент шкали для більш детальних термограм 

testo 865
Тепловізор testo 865, включаючи USB-
кабель, блок живлення, акумулятор, 
інструкцію з експлуатації, заводський 
протокол калібрування та кейс

Замовлення № 0560 8650

Інфрачервоний детектор 160 x 120 пікселів

Термочутливість (NETD) 120 мК (0,12 °С)

Кут огляду / 
мінімальна фокусна відстань

31° x 23° / < 0,5 м

Геометрична розд. здатність (IFOV) 3,4 мрад

testo SuperResolution (пікселі/IFOV) 320 x 240 пікселів / 
2,1 мрад

Фокус Фікс. фокусну відстань

Інфрачервоний детектор 160 x 120 пікселів

Термочутливість (NETD) 100 мК (0,1 °С)

Кут огляду / 
мінімальна фокусна відстань

31° x 23° / < 0,5 м

Геометрична розд. здатність (IFOV) 3,4 мрад

testo SuperResolution (пікселі/IFOV) 320 x 240 пікселів / 
2,1 мрад

Фокус Фікс. фокусну відстань

testo 868
Тепловізор testo 868 з модулем 
Bluetooth, включаючи USB-кабель, блок 
живлення, акумулятор, три маркери для 
визначення коефіцієнту емісії, інструкцію 
з експлуатації, заводський протокол 
калібрування та кейс

Замовлення № 0560 8681

Тепловізор testo 868

• Інфрачервоний детектор 160х120 пікселів 

   (з технологією testo SuperResolution 320х240 пікселів)

• Передача даних на мобільні пристрої, з встановленим 

   додатком testo Thermography

• Вбудований цифровий фотоапарат

• Автоматичне визначення найбільш гарячої та холодної 

   точок

• Асистент шкали для більш детальних термограм

• Асистент автоматичного визначення коефіцієнту емісії

Тепловізор testo 871

• Інфрачервоний детектор 240 х 180 пікселів 

   (з технологією testo SuperResolution 480 х 360 пікселів)

• Термочутливість 90 мк

• Вбудований цифровий фотоапарат

• Передача даних на мобільні пристрої, з встановленим 

   додатком testo Thermography

• Бездротове отримання даних вимірювань зі струмових 

   кліщів testo 770-3 та термогігрометру testo 605i 

• Асистенти шкали та автоматичного визначення 

   коефіцієнту емісії

testo 871
Тепловізор testo 871 з модулем 
Bluetooth, включаючи USB-кабель, блок 
живлення, акумулятор, три маркери для 
визначення коефіцієнту емісії, інструкцію 
з експлуатації, заводський протокол 
калібрування та кейс 

Замовлення № 0560 8712

Інфрачервоний детектор 240 x 180 пікселів

Термочутливість (NETD) 90 мК (0,09 °С)

Кут огляду / 
мінімальна фокусна відстань

35° x 26° / < 0,5 м

Геометрична розд. здатність (IFOV) 2,6 мрад

testo SuperResolution (пікселі/IFOV) 480 x 360 пікселів /1,6 мрад

Фокус Фікс. фокусну відстань
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Приладдя для testo 865, testo 868, testo 871 та testo 872 Замовлення 
№

Запасний акумулятор для збільшення часу автономної роботи 0515 5107

Зарядний пристрій для швидкого заряджання акумулятора 0554 1103

Маркери емісії (10 шт): для автоматичного визначення коефіцієнту емісії та відбитої температури 
(не підходить для testo 865)

0554 0872

Сумка для транспортування 0554 7808

Тепловізор testo 872

• Інфрачервоний детектор 320 х 240 пікселів 

   (з технологією testo SuperResolution 640 х 480 пікселів)

• Термочутливість 60 мк (0,06 °С)

• Вбудований цифровий фотоапарат і лазерний маркер

• Передача даних на мобільні пристрої, з встановленим 

   додатком testo Thermography

• Бездротове отримання даних вимірювань зі струмових 

   кліщів testo 770-3 та термогігрометру testo 605i 

• Асистенти шкали та автоматичного визначення 

   коефіцієнту емісії

Інфрачервоний детектор 320 x 240 пікселів

Термочутливість (NETD) 60 мК (0,06 °С)

Кут огляду / мінімальна фокусна 
відстань

42° x 30° / < 0,5 м

Геометрична розд. здатність (IFOV) 2,3 мрад

testo SuperResolution (пікселі/IFOV) 640 x 480 пікселів /        
1,3 мрад

Фокус Фіксовану фокусну 
відстань

testo 872
Тепловізор testo 872 з модулем 
Bluetooth, включаючи USB-кабель, блок 
живлення, акумулятор, три маркери для 
визначення коефіцієнту емісії, інструкцію 
з експлуатації, заводський протокол 
калібрування та кейс

Замовлення № 0560 8721

Додаток testo Thermography
З додатком testo Thermography 
ваш смартфон або планшет 
перетворюється на дисплей та 
пульт дистанційного керування 
тепловізора. З додатком ви  

зможете оперативно створити і відправити 
звіти прямо на місці проведення вимірювань. 
Завантажуйте безкоштовно для пристроїв на 
Android та iOS.



22

0560 6053

Інфрачервоний детектор 160 x 120 пікселів

testo 875-1i testo 875-2i

Фокусування ручне

Кут огляду / мінімальна 
фокусна відстань

32 ° х 23 ° / 0,1 м
(стандартний 

об'єктив)

32 ° х 23 ° / 0,1 м
(телеоб'єктив: 
9 ° х 7 ° /0,5 м)

Геометрична розд.
здатність (IFOV)

testo SuperResolution 
(пікселі/IFOV)

Термочутливість (NETD) ˂ 50 мк (0,05 °С) при 30 °C

3,3 мрад
(стандартний 

об'єктив)

3,3 мрад
(телеоб'єктив: 

1,0 мрад)

320 x 240 пікселів / 
2,1 мрад

(стандартний 
об'єктив)

320 x 240 пікселів / 
2,1 мрад

(телеоб'єктив: 
0,6 мрад)

Діапазон вимірювання - 30...+100 °С / +0...+350 °C 
(перемикається)

Похибка ±3 °С (-30...-22 °С)
±2 °С ±2% від вим.зн. (в решті 

діапазону) 

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Тепловізори testo 875i

• Тепловізор для повного енергоаудиту будівлі

• Змінні об'єктиви

• Спеціальний режим вимірювання для визначення 

   місць з ризиком виникнення цвілі

• Лазерний маркер

Тепловізори testo 875i швидко і точно виявляють 

температурні аномалії та слабкі місця в матеріалах і 

компонентах.

Завдяки термочутливості 0,05 0С та змінним 

об'єктивам тепловізори ідеально підходять для 

повного енергоаудиту будівель.

Приладдя для testo 875i Замовл. №

Термогігрометр testo 605 H1 для визначення місць з ризиком виникнення цвілі (разом з тепловізором)

0554 8801

0554 8802

Зарядний пристрій для швидкого заряджання двох акумуляторів

Запасний акумулятор для збільшення часу автономної роботи

testo 875-1i

testo 875-2i

Тепловізор testo 875-1i  в міцному 
корпусі з цифровою камерою із захисним 
чохлом softcase, включаючи ремінець для 
перенесення, SD-карту, USB-кабель, серветку 
для чистки об'єктиву, блок живлення, 
акумулятор та адаптер для штатива

Тепловізор testo 875-2i  в міцному 
корпусі з цифровою камерою із захисним 
чохлом softcase, включаючи ремінець для 
перенесення, SD-карту, USB-кабель, серветку 
для чистки об'єктиву, блок живлення, 
акумулятор, адаптер для штатива та гарнітуру 
для запису коментарів

Замовлення № 0563 0875 V1

Замовлення № 0563 0875 V2

testo 875-2i комплект

Тепловізор testo 875-2i  в 
міцному корпусі з цифровою 
камерою із захисним чохлом 
softcase, включаючи 
ремінець для перенесення, 
SD-карту, USB-кабель, 
серветку для чистки 
об'єктиву, блок живлення, 
акумулятор, адаптер для 
штатива, гарнітуру для 
запису коментарів, запасний 
акумулятор, телеоб'єктив, 
захиcне скло і зарядний 
пристрій 

Замовлення № 0563 0875 V3



23
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Тепловізор testo 885

• Тепловізор для найвищих вимог

• Змінні об'єктиви

• Лазерний маркер

• Створення панорамних зображень для великих 

   об'єктів

• Поворотний відкидний дисплей для зручного 

   щоденного використання

Тепловізор testo 885 - це професійний прилад для 

точного безконтактного виявлення температурних 

аномалій і слабких місць в матеріалах і компонентах. 

Завдяки високоякісній оптиці тепловізор виявляє на-

віть найменші втрати енергії та теплові містки. Прилад 

інтуїтивно легко управляється, має поворотну ручку та 

дисплей і безліч корисних функцій, таких як помічник 

створення панорамних зображень та автофокусу-

вання. Це дозволить вам не тільки проводити експрес 

перевірки на місці, але й здійснювати поглиблений 

огляд об'єкту, підкріплений професійними звітами.

testo 885

testo 885 комплект

Тепловізор testo 885 в міцному 
корпусі з цифровою камерою, 
включаючи ремінець для 
перенесення, SD-карту, USB-кабель, 
серветку для чистки об'єктиву, блок 
живлення, акумулятор та навушник 

Тепловізор testo 885  в міцному 
корпусі з цифровою камерою, 
включаючи ремінець для 
перенесення, SD-карту, USB-
кабель, серветку для чистки 
об'єктиву, блок живлення, 
акумулятор, адаптер для 
штатива, навушник, запасний 
акумулятор, телеоб'єктив, 
захиcне скло і зарядний 
пристрій 

Замовлення № 0563 0885 V2

Замовлення № 0563 0885 V3 

Замовл. №

Термогігрометр testo 605 H1 для визначення місць з ризиком виникнення цвілі (разом з тепловізором)

0554 8852

0554 8851

0554 8902

Запасний акумулятор для збільшення часу автономної роботи

Зарядний пристрій для швидкого заряджання двох акумуляторів

Пакет аналізу процесів: Зйомка тепловізором серії послідовних кадрів та повністю радіометричного відео з 
результатами вимірювань

Приладдя для testo 885

Інфрачервоний детектор 320 x 240 пікселів

Об'єктив Стандартний: 30° х 23°, 1,7 мрад 
Телелінза (опція): 9° х 7°, 1,0 мрад

Термочутливість (NETD) < 30 мк (0,03 °С) при 30 °С

Діапазон вимірювання -30...+100 °С
+0...+650 °C (перемикається)

Роздільна здатність 
цифрової камери

3,1 МП

Фокусування Автоматичне і ручне 

Дисплей 4,3", сенсорний, поворотний 
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Діапазон вимірюв.

Похибка ±1 цифра

Роздільна здатність

-10...+70 °C / -40...+70 °Cтр / +2...+ 98% ВВ

±0,5 °C (при +25 °C) /±2% ВВ (+2...+98%ВВ)

0,1 °С / 0,1% ВВ

Діапазон вимірюв.

Похибка ±1 цифра

Роздільна здатність

0...+100% ВВ / -10...+60 °C

±2,5% ВВ (від +5...+95% ВВ) / ±0,5 °C

0,1% ВВ / 0,1 °С

Діапазон вимірювання 
деревини

Роздільна здатність

< 50% ВВ

0,1

Діапазон вимірювання 
будівельних матеріалів

< 20% ВВ

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Вологість - вологість повітря та матеріалів

Термогігрометр

• Безперервне відображення температури, вологості та 

   точки роси

• Відображення мінімальних і максимальних значень

• Індикація рівня заряду батарейки

Термогігрометр testo 608-Н2 для 
вимірювання температури, вологості, 
точки роси з акустичним сигналом, 
включаючи акумулятор та заводський 
протокол калібрування

Замовлення № 0560 6082

Термогігрометр 

• Відображення температури, вологості та точки роси

• Відображення мінімальних і максимальних значень

• Підсвічування дисплею

Термогігрометр testo 625 для вимірювання 
температури та вологості повітря, включаючи 
зовнішній зонд вологості, заводський 
протокол калібрування та батарейка

Замовлення № 0563 6251

Вологомір деревини

Вологомір матеріалів 

• Точне вимірювання вологості деревини та будівельних 

   матеріалів

• Підсвічування дисплея

• Вимірювання температури і вологості навколишнього 

   повітря та розрахунок точки роси (тільки testo 606-2)

• Точне вимірювання вологості будівельних матеріалів та 

   деревини

• Вбудовано 10 характеристик для різних матеріалів

• Зручна форма для оптимальних контактних 

   вимірювань

Вологомір деревини та будівельних матеріалів 
testo 606-2 з вбудованим сенсорами 
вологості і температури повітря, включаючи 
захисну кришку, ремінець, дві батарейки та 
заводський протокол калібрування 

Замовлення № 0560 6062

Вологомір testo 616 для неруйнівного 
вимірювання вологості деревини і будівельних 
матеріалів, включаючи заводський протокол 
калібрування і батарейку

Замовлення № 0560 6160

Вологість 
матеріалів

Температура Вологість
повітря

Діапазон 
вимірювань

Похибка 
±1 цифра 

Роздільна 
здатність
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Термопара Tип K 
(NiCr-Ni)

NTC сенсор вологості зонд абсолютного 
тиску

Діапазон вимірюв. -200...+1370 °C -40 ... +150 °C 0...100% ВВ 0 ... 2000 гПа

Похибка ±1 цифра ±0,5 °C (-60...+ 60 °C) 
±(0,2 °С + 0,3% від вим.
зн.) 
(в решті діапазону)

±0,2 °C (-25...+74.9 °C) 
±0,4 °C (-40 до -25,1 °C) 
±0,4 °C (+75...+99,9 °C) ±0,5% від 
вим.зн. (в решті діапазону)

Див. дані зонда Див. дані зонда

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C 0,1% ВВ 0,1 гПа

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Вологість - Вологість матеріалів

Термогігрометр 
testo 635
 • Підключення до 2-х зондів з кабелем та 3-х радіо 

   зондів для вимірювання температури і вологості

• Вимірювання температури, вологості, рівноважної 

   вологості матеріалів, точки роси, абсолютного тиску 

   та теплопровідності

• Роздруківка даних за допомогою швидкого 

   компактного принтера testo 

• Клас захисту IP 54 

testo 635-2
Термогігрометр testo 635-2 з вбудованою 
пам'яттю, програмним забезпеченням для ПК, 
USB кабелем для передачі даних, заводським 
протоколом калібрування та батарейкою.

Замовлення № 0563 6352

Зонд вологості / температури

Тонкий зонд вологості, вкл. 
чотири тефлонові захисні 
ковпачки для вимірювання 
рівноважної вологості матеріалів

Зонд для швидкого і неруйнівного 
вимірювання вологості матеріалу, 
з кабелем 1,2 м 

0 ... 100% ВВ
-20 ... +70 °C

0 ... 100% ВВ
0 ... +40 °C

Деревина: 
<50% ВВ
Будівельні
матеріали: 
<20% ВВ

±2% ВВ (2...98% ВВ)
±0,3 °C

±2% ВВ (2...98% ВВ)
±0,2 °C

Зонди

60 мм

Ø 12 мм

Ø 4 мм

0636 9735

0636 2135

0636 6160

Міцний зонд повітря, термопара 
тип К, фіксований кабель 1,2 м

-60 ... +400 °C Клас 2 1) 25 с115 мм 0602 1793

1) Відповідно до стандарту EN 60584-2, Похибка класу 1 відноситься до -40...+1000 °C (тип K), клас 2 до -40...+1200 °C (тип K), клас 3 до -200...+40 °С (тип К).

Габарити зонду
Діапазон 
вимірюв. Похибка t99

Зонд температури для 
визначення теплопровідності 
в будівництві, система із 3-х 
сенсорів для вимірювання 
температури стіни

-20 ... +70 °C

Примітка: Цей зонд підходить тільки Testo 635-2.
Для визначення теплопровідності,  необхідно замовити 
додатковий датчик температури навколишнього середовища, 
наприклад, 0602 1793 або 0613 1001/0613 1002.

Клас 11)

коефіціент теплопровідності (U-value): 
±0,1 ±2% від вим. зн.

0614 1635

Замовл. №

Комплект для вимірю-
вання теплопровідності
testo 635

• Просте кріплення зондів - навіть на важкодоступних 

   елементах

• Вбудована пам'ять та простий аналіз виміряних даних 

   за допомогою програмного забезпечення для ПК

• Документальне підтвердження якості, завдяки 

   створенню звітів

Складові комплекту:
-  testo 635-2 
- Радіомодуль 
- Радіо рукоятка
- Накінечник із зондом вологості 
- Зонд температури для визначення 
   теплопровідності, 3-х точковий зонд 
   температури стіни 
- Бокс для транспортування

Комплект                   
теплопровідності
testo 635

Замовлення № 0563 6353
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Вологість - Реєстратори даних

Реєстратори 
температури і вологості
testo 176 H1 / testo 176 H2
• Високий рівень безпеки даних

• Можливість підключення двох зовнішніх зондів 

   температури / вологості

• Паралельне вимірювання у двох точках

• Вбудована пам'ять на 2 000 000 значень

• Ресурс батарейок до 8-ми років

• Передача даних за допомогою USB-кабелю і SD-карти

testo 176 H1
4-канальний реєстратор температури і 
вологості з підключаємими зовнішніми 
зондами, включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейку і заводський протокол 
калібрування

Замовлення №.  0572 1765

Діапазон 
вимірювання

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %ВВ

Похибка ±1
цифра

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)
%ВВ: залежить від підключеного зонду

Роздільна 
здатність

0,1 °C
0,1% ВВ

Зонд вологості та температури, 12 мм

Габарити зонду Діапазон
вимірюв.

-20 ... +70 °C
0 ... 100% ВВ

Похибка

±0,3 °C
±2% ВВ при +25 °C 
(2 ... 98 %ВВ)

Замовл. №

0572 6172

0628 7507

Тип зонду

Зонд температури поверхні стіни, наприклад, 
для доказу структурних пошкоджень в 
будівлях, кабель 3 м 

-50 ... +80 °C ±0,2 °C (0 ... +70 °C)

Зовнішній зонд вологості та температури, 12 
мм без кабелю

-30 ... +50 °C
0 ... 100 %ВВ

±0,5 °C
±2 %ВВ

0572 215116 мм

Ø 12 мм

testo 176 H2
4-канальний реєстратор температури 
і вологості в металевому корпусі з 
підключаємими зовнішніми зондами, 
включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейку і заводський протокол 
калібрування

Замовлення №.  0572 1766

Діапазон 
вимірювання

Похибка ±1
цифра

Роздільна здатність

-20 ...+55 °C
-40 ... +50 °Cтр
0 ...100 %ВВ

±0,4 °C (-20 ... +55 °C)
±2 %ВВ (2 ... 98 %ВВ) при +25 °C

0,1 °C; 0,1%ВВ

Реєстратор температури 
і вологості testo 175 H1

• Великий дисплей, легке зчитування даних

• Вбудована пам'ять на 1 000 000 значень

• Ресурс батарейок до 3-х років

• Зовнішній зонд з сенсорами температури та вологості

testo 175 H1

2-канальний реєстратор температури і 
вологості з зовнішнім зондом, включаючи
настінний кронштейн, замок, батарейки і 
заводський протокол калібрування

Замовлення № 0572 1754

Замовл. №.

0572 0580

0554 1704

Приладдя для Testo 175 H1

ComSoft Basic, базове ПЗ для 
програмування і зчитування даних 
вимірювань, з відображенням даних в 
графічній і табличній формі, а також їх 
подальшим експортом.

ComSoft Professional, професійне ПЗ з 
архівуванням даних

Зонд вологості та температури, 4 мм 0 ... +40 °C
0 ... 100 %ВВ

±0,3 °C
±2 %ВВ при +25 °C (2...98 %ВВ)

0572 6174

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.uaОзнайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Вологість - Реєстратори даних

Wi-Fi реєстратори 

• Передача даних вимірювань по Wi-Fi

• Виміряні дані завжди доступні в будь-якому місці, на 

   будь-якому пристрої з доступом до Інтернет

• Сигналізація при перевищенні граничних значень 

• Мобільний додаток testo Saveris 2 полегшує 

   налаштування приладу, надсилає сигнали тривоги і 

   аналізує якість сигналу Wi-Fi

• Безкоштовне онлайн-сховище даних (testo Cloud)

Wi-Fi реєстратори даних testo Saveris 2 - сучасне рі-

шення для контролю температури та вологості у склад-

ських та робочих приміщеннях. 

Налаштування системи не складніше за дитячу гру і 

може виконуватись через браузер або з Додатку testo 

Saveris 2. Реєстратори даних надійно записують дані по 

температурі та вологості в заданих інтервалах і переда-

ють їх по Wi-Fi на хмарний сервіс (testo Cloud).

Збережені дані можна проаналізувати в будь-який час, 

в будь-якому місці, використовуючи смартфон, планшет 

або комп'ютер підключені до мережі інтернет. При пе-

ревищенні граничних значень негайно відправляється 

повідомлення по електронній пошті або SMS (опція). Це 

дозволить завжди тримати критичні процеси під контро-

лем, навіть не знаходячись безпосередньо на місці.

Зверніть увагу, що для використання WiFi реєстраторів даних testo 
Saveris 2, необхідно попередньо зареєструватись на хмарному 
сервісі (www.saveris.net) та підключити прилад до WiFi.

Замовлення № 0572 2031

Замовлення №  0572 2034

Замовлення №  0572 2032

Замовлення №  0572 2035

WiFi реєстратор даних з дисплеєм та 
вбудованим сенсором температури 
NTC, включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейки і заводський протокол 
калібрування

WiFi реєстратор даних з дисплеєм та 
вбудованим сенсором температури та 
вологості, включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейки і заводський протокол 
калібрування

WiFi реєстратор даних з дисплеєм,  двома 
роз'ємами для підключення зовнішніх 
зондів температури або дверного 
контакту, включаючи настінний кронштейн, 
замок, батарейки і заводський протокол 
калібрування

Wi-Fi реєстратор даних з дисплеєм для
вимірювання температури і відносної 
вологості, з одним роз'ємом для 
підключення зовнішнього зонду, включаючи 
настінний кронштейн, замок, батарейки і 
заводський протокол калібрування



28 Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua

В
о

л
о

гі
с

т
ь
 –

 Р
е

є
с

т
р

а
т
о

р
и

 д
а

н
и

х
Вологість - Реєстратори даних

Додаток Testo Saveris 2
З додатком для IOS та Android працювати з WiFi 
реєстраторами даних testo Saveris 2 стало ще 
простіше та зручніше.

Більш ефективне введення в експлуатацію*:
• Проста ідентифікація і вибір мережі WiFi
• Швидше одночасне введення в експлуатацію 
   декількох реєстраторів

Легкий аналіз якості мережі WiFi*:
• Перевірка якості та радіуса дії бездротової мережі
• Створення і відправка звітів про стан мережі

Надійний сигнал тривоги:
• Повідомлення про перевищення граничних 
   значень
• Надсилання повідомлень по електронній пошті або 
   SMS (опція)

* Функції доступні тільки для Android версії.

Сертифікати калібрування Замовл. №

0520 0153

0520 0262

0520 0076

0520 0246

ISO сертифікат калібрування температури, зонд температури; точки калібрування -18 °C, 0 °C, 40 °C; за канал/прилад

DAkkS сертифікат калібрування по температурі; зонд температури; точки калібрування -18 °C, 0 °C, 40 °C; за канал/прилад

ІSO сертифікат калібрування вологості; калібрування в точках 11,3 %ВВ і 75,3 %ВВ при +25 °C за канал/ прилад

DAkkS сертифікат калібрування по вологості, зонд вологості; точки калібрування  11,3 %ВВ та 75,3 %ВВ при +25 °C за канал /прилад

Реєстратор даних 
WiFi

Тип сенсору NTCNTC (вбудований)

-30 ... +50 °C

NTC (вбудований)

залежить від зонду

залежить від зонду

0 ... 100 %ВВ

Передача сигналу бездротова; частота: 2,4 ГГц; підтримує стандарти: IEEE 802.11 b/g /n  та IEEE 802.1X;
Можливі методи шифрування: без шифрування, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise. Реєстратори даних зв'язуються за

допомогою стандартного протоколу MQTT і SNTP з підтримкою синхронізації по часу.

–

-50 ... +150 °CДіапазон вимірюв.

Діапазон вимірюв.

Wi-Fi (бездротова 
локальна мережа)

Температура

Вологість

Зв'язок

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

NTC

-30 ... +50 °C
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Вологість - Реєстратори даних

Хмарний сервіс testo Cloud

Хмарний сервіс testo Cloud - основне середовище для 

налаштування реєстраторів testo Saveris 2. У ньому 

встановлюються граничні значення для спрацювання 

сигналів тривоги та відбувається аналіз даних 

вимірювань. Для отримання доступу до testo Cloud вам 

необхідно попередньо зареєструватися на www.saveris.

net

Базовий Розширений

15 хв (фіксована)Частота вимірювання від 1 хв до 24 год (змінна)

15 хв (фіксована)Частота передачі даних від 1 хв дo 24 год (змінна)

До 3 місяців (запис даних по колу)Збереження даних До 2-х років

Вручну (.pdf/.csv)Звіти
Вручну (.pdf/.csv)

Aвтоматично (.pdf/.csv)

Окремо для кожного вимірювального 
каналу

Аналіз даних
До 10 вимірювальних каналів

одночасно

1Кількість користувачів 10

необмежена

Верхня та нижня аварійні межі

Кількість підключених 
Wi-Fi реєстраторів даних 

Опції сигналізації

необмежена

• Верхня та нижня аварійні межі
• Відстрочення сигналу

• Сигнал, керований по часу

ТакПовідомлення ел. поштою Так

ніSMS повідомлення

• Низький заряд батареї
• Розірване Wi-Fi з'єднання

• Відсутнє живлення
Системні повідомлення

• Низький заряд батареї
• Розірване Wi-Fi з'єднання

• Відсутнє живлення

Залежно від ваших задач, ви зможете обрати між 

безкоштовною версією Basic та версією з розширеною 

функціональністю Advanced. В обох пакетах, ви 

маєте доступ до інтерфейсу API (опція) для того, щоб 

експортувати дані вимірювань у вашу власну мережу.

Ліцензія на 
12 місяців

замовлення 
№ 0526 0735

Ліцензія на 
24 місяці

замовлення 
№ 0526 0732

Ліцензія на 
36 місяців

замовлення 
№ 0526 0733

• Включає 25 SMS на реєстратор в рік
• Можна придбати додаткові пакети SMS
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Вологість - Реєстратори даних

Зонди вологості та температури для testo Saveris 2-H2

Зонди температури для testo Saveris 2-T2

Тип зонду

Короткий зонд температури, 
IP 54

Стаціонарний зонд в 
алюмінієвому корпусі, IP-65,
фіксований кабель 2,4 м

Точний погружний/проникний 
зонд, кабель 6 м, IP-67

Зонд для вимірювання на 
поверхні, кабель 2 м

Проникний зонд NTC з кабелем-
стрічкою 2 м, IP 54

Габарити зонду Діапазон 
вимірюв.

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Похибка

±0,2 °C (-20...+40 °C)
±0,4 °C (+40,1...+70 °C)

±0,2 °C (0 ... +70 °C)
±0,5 °C (в решті діапазону)

±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,2 °C (0 ... +70 °C)

±0,5% від вим. зн.. (+100 ... 
+125 °C)
±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

t99

15 с

190 с

5 с

150 с

8 с

Замовл. №

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 мм

40 мм / 

40 мм / Ø 3 мм

40 мм / 8 x 8 мм

Ø 3 мм

Ø 6 мм

Зовнішній зонд температури, 
діаметром 12 мм, без кабелю

-30 ... +50 °C ±0,2 °C (-30 ... +50 °C) 0572 2153

Тип зонду

Зонд вологості та температури 
діаметром 12 мм, кабель 1,3 м

Габарити зонду Діапазон 
вимірю-
вання

-30 ... +70 °C
0 ... 100% ВВ

Похибка

±0,3 °C
±2% ВВ при t +25 °C (2 ... 98% ВВ)

Замовл. №

0572 2155

Зовнішній зонд температури та 
вологості діаметром 12 мм, 
без кабелю

-30 ... +50 °C
0 ... 100% ВВ

±0,3 °C
±2% ВВ

0572 2154105 мм

Ø 12 мм

Ø 20 мм

105 мм

Ø 12 мм

Ø 20 мм



31Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua

Контроль роботи систем ОВК

К
о

н
т
р

о
л

ь
 р

о
б

о
т
и

 с
и

с
т
е

м
 О

В
КСмарт зонди testo  

смарт комплект ОВК
• Компактні професійні вимірювальні прилади для 

   роботи зі смартфонами та планшетами

• Вимірювання температури повітря та поверхні, 

   відносної вологості, швидкості потоку повітря та 

   об'ємної витрати

• Спеціальні меню для різних вимірювань

• Дані відображаються у вигляді таблиці або графіка

Дані проаналізовані та відправлені через 

додаток testo Smart Probes

смарт комплект ОВК
Для обслуговування систем вентиляції 
і кондиціонування повітря. Комплект 
складається з testo 405i, testo 410i,  
testo 605i, testo 805i, кейсу, батарейок 
та протоколів калібрування

Замовлення № 0563 0003

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i

Тип сенсору обігріваєма струна крильчатка ємнісний (вологість) інфрачервоний

Діапазон 
вимірювання

0 ... 30 м/с 0,4 ... 30 м/с 0 ... 100 % ВВ -30 ... +250 °C

Похибка
±1 цифра

±(0,1 м/с+ 5% від вим. зн.) 
(0 ... 2 м/с)
±(0,3 м/с+5% від вим. зн.) 
(2 ... 15 м/с)

±(0,2 м/с+2% від вим. зн.) 
(0,4 ... 20 м/с)

±(1,8 % ВВ+3% від вим. 
зн.) при +25 °C
(5 ... 80% ВВ)

±1,5 °C або ±1,5% 
від вим. зн. (0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Роздільна здатність 0,01 м/с 0,1 м/с 0,1 % ВВ 0,1 °C

Тип сенсору NTC (температура) NTC (температура) NTC (температура)

Діапазон 
вимірювання

-20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C

Похибка
±1 цифра

±0,5 °C ±0,5 °C ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Сумісність  IOS 8.3 або новіша / Android 4.3 або новіша 

Bluetooth 4.0

Крильчатий анемометр  
testo 410i

• Компактний професійний вимірювальний прилад для 

   роботи зі смартфоном або планшетом

• Вимірювання швидкості повітряного потоку, об'ємної 

   витрати і температури

• Легке введення габаритів перерізу повітряного каналу 

   для вимірювання об'ємної витрати

• Відображення об'ємної витрати в декількох точках для 

   регулювання системи

• Аналіз та відправка даних вимірювань через Додаток 

testo 410i
Крильчатий анемометр для вимірювання 
швидкості повітря, об'ємної витрати і 
температури, що працює зі смартфоном, 
включає батарейки і заводський протокол 
калібрування

Замовлення №  0560 1410

Швидкість Температура

Діапазон 
вимірювання

0,4 ... 30 м/с -20 ... +60 °C

Похибка
±1 цифра

±(0,2 м/с + 2% від вим. 
зн.) (0,4 ... 20 м/с)

±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 м/с 0,1 °C

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей testo 410i. 
Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них та 
відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.
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Контроль роботи систем ОВК

Tермоанемометр
testo 405
• Вимірювання швидкості та температури потоку повітря

• Розрахунок об'ємної витрати до 99 990 м³/год

• Телескопічний зонд довжиною до 300 мм

testo 405

Термоанемометр з тримачем для повітроводу, 
кліпсою і батарейками

Замовлення № 0560 4053

Струна що 
обігрівається

NTC (температура)

Діапазон 
вимірювання

0 ... 5 м/с (-20 ... 0 °C)
0 ... 10 м/с (0 ... +50 °C)
0 ... +99 990 м³/годод

-20 ... +50 °C

Похибка ±1 
цифра

±(0,1 м/с+5% від вим. зн.)
(0 ... +2 м/с)
±(0,3 м/с+5% від вим. зн.) 
(в решті діапазону)

±0,5 °C

Роздільна 
здатність

0,01 м/с 0,1 °C

Крильчаті анемометри
testo 410

Комплект з крильчат-
кою 16 мм testo 440

• Вимірювання швидкості, температури і вологості

   повітря в одному приладі (testo 410-2)

• Вимірювання швидкості потоку крильчаткою 40 мм

• Довгострокова стабільна робота сенсору вологості 

   (testo 410-2) 

• Вимірювання швидкості потоку та об'ємної витрати

• Телескопічна рукоятка 0,85 м для зручних вимірювань 

   у вентиляційних каналах

• Прості вимірювання та обробка даних

testo 410-2

Анемометр з вбудованим сенсором 
температури та вологості повітря, включаючи 
захисну кришку, заводський протокол 
калібрування і батарейки

Замовлення №  0560 4102

testo 440 комплект з 
крильчаткою 16 мм
Комплект анемометра testo 440, 
включаючи батарeйки, USB кабель, 
заводський протокол калібрування, 
зонд-крильчатку 16 мм на телескопічній 
рукоятці з протоколом
калібрування, кейс 

Замовлення № 0563 4401Діапазон вимір.

Похибка 

Роздільна 
здатність

0,6 м/с ... 50 м/с

±(0,2 м/с+1% від вим. зн.) 
(0,6 ... 40 м/с)
±(0,2 м/с+2% від вим. зн.) 
(40,1 ... 50 м/с)

0,1 м/с

Швидкість Температура Вологість

Діапазон 
вимірювання

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

Похибка ±1 
цифра

±(0,2 м/с + 2% 
від вим. зн.)

±0,5 °C ±2,5% ВВ 
(5 ... 95% ВВ)

Роздільна 
здатність

0,1 м/с 0,1 °C 0,1% ВВ

Швидкість Температура

0,1 °C

-40 ... +150 °C

±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)
±0,5% від вим. зн. 
(в решті діапазону)
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Контроль роботи систем ОВК

Комплект з обігріваємою 
струною testo 440
• Вимірювання повітряного потоку, об'ємної витрати і 

   температури

• Телескопічна рукоятка 0,85 м для зручних вимірювань 

   у вентиляційних каналах

• Прості вимірювання та обробка даних

testo 440 комплект з 
обігріваємою струною
Комплект термоанемометра testo 440, 
включаючи батарeйки, USB кабель, 
заводський протокол калібрування, 
зонд-термоанемометр на телескопічній 
рукоятці з протоколом
калібрування, кейс

Замовлення № 0563 4400

Температура Швидкість Об'ємна витрата

Діапазон 
вимірювання

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

Похибка ±1 
цифра 

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

Роздільна 
здатність

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

testo 417-1 комплект

Анемометр testo 417 з вбудованою крильчаткою 
100 мм, вимірюванням температури повітря, 
батарейкою і заводським протоколом калібрування
Набір воронок (кругла діаметром 200 мм та 
квадратна 330 х 330)

Замовлення № 0563 4171

Анемометр testo 417
• Вимірювання швидкості повітряного потоку, об'ємної 

   витрати і температури

• Визначення напрямку руху потоку повітря

• Розрахунок середнього значення по точкам 

   вимірювання та по часу

testo 417

Анемометр з вбудованою крильчаткою 
100 мм, вимірюванням температури, 
батарейкою та заводським протоколом 
калібрування

Замовлення № 0560 4170

Приладдя для testo 417 Замовл. №

0563 4170testovent 417, набір воронок (кругла діаметром 200 мм та квадратна 330 х 330)

0554 4172testovent 417, випрямляч повітряного потоку

0554 4173testovent 417, комплект воронок з випрямлячем для вимірювання об'єму потоку

Діапазон вимірювання 0 ... 30 м/с

Похибка ±1 цифра 

Роздільна здатність

-40 ... +150 °C

±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)
±0,5% від вим. зн. 
(в решті діапазону)

±(0,03 м/с + 4% 
від вим. зн.)
(0 ... 20 м/с)
±(0,5 м/с + 5% від 
вим. зн.)
(20,01 ... 30 м/с)

0,1 °C0,01 м/с

ТемператураШвидкість
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Контроль роботи систем ОВК

Балометр testo 420

• Випрямляч потоку для максимальної точності 

   вимірювання об'ємної витрати

• Прилад можна від'єднати від воронки або змінити його 

   кут нахилу для зручного перегляду даних вимірювань

• Передача даних вимірювань по Bluetooth у додаток, 

   встановлений на смартфоні або планшеті, для швидкої 

   обробки даних та створення звіту по місцю 

   вимірювання

• Вага менше 2,9 кг

testo 420 комплект

testo 420

testo 420 - балометр для вимірювання 

об'ємної витрати з воронкою 610 х 610 
мм, USB кабелем, батарейками, візком 
для транспортування та заводським 
протоколом калібрування

Прилад вимірювання диф. 
тиску, включаючи батарейки та 
заводський протокол калібрування

Замовлення №  0563 4200

Замовлення №  0560 0420

Приладдя для testo 420

Діапазон вимірювання 40 ... 4000 м³/год -20 ... +70 °C

Об'ємна витрата Температура

Похибка 
±1 цифра

±(3% від вим. зн. + 
12 м³/год)  
(85 ... 3500 м³/год)

±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)

Роздільна здатність 1 м³/год 0,1 °C

0 ... 100% ВВ

Вологість

±(1,8% ВВ + 3% від 
вим. зн.) при +25 °C 
(5 ... 80 % ВВ)

0,1% ВВ

-120 ... +120 Пa

Диф. тиск

±(2% від вим. зн. + 
0,5 Пa) 
при +22 °C, 1013 гПа

0,001 Па

+700 ... +1100 гПа

Абс. тиск

±3 гПа

0,1 гПa

Замовл. №

0554 4200Воронка 360 x 360 мм, з сумкою

0554 4201

0554 4202

0554 4203

0554 4209

0554 0440

0554 0453

Воронка 305 x 1220 мм, з сумкою

Воронка 610 x 1220 мм, з сумкою

Воронка 915 x 915 мм, з сумкою

Штатив, довжина до 4 м

З'єднувальний шланг для вимірювань диф. тиску, силікон, довжина 5 м, максимальний тиск 700 гПа (мбар)

З'єднувальний шланг для вимір. диф. тиску, матеріал без силікону, довжина 5 м, максимальний тиск 700 гПа (мбар)

Діапазон 
вимірювання

Тип зонду Габарити зонду Замовл.№

Трубка Піто, довжина 500 мм, 
діаметр 7 мм, нержавіюча сталь, 
для вимірювання швидкості 
потоку *

Матриця швидкості потоку 
повітря, телескоп з кульковим 
накінечником, довжина 1,8 м, 
2х2 м з'єднувальний шланг без 
силікону, зі стрічкою-липучкою 
для кріплення телескопа до 
приладу з вимірюв. дифтиску

Матриця швидкості потоку пові-
тря, телескоп з кульковим накі-
нечником, довжина 1,8 м, 
2х2 м з'єднувальний силіконо-
вий шланг, зі стрічкою-липучкою 
для кріплення телескопа до 
приладу з вимірюв. дифтиску

Діапазон вимірювання: 1 ... 100 м/с
Робоча температура: 0 ... +600 °C
Фактор трубки Піто: 1,0

0635 2045

0635 8888
0699 7077/1

0699 7077/2
0635 8888

500 мм Ø 7 мм

* Необхідно додатково замовити з'єднувальний шланг (замовлення № 0554 0440 або замовлення № 0554 0453)
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Контроль роботи систем ОВК

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua

Прилад для параметрів 
мікроклімату testo 440

• Вимірювання основних параметрів систем ОВК та 
   мікроклімату: швидкості повітряного потоку, рівня 
   турбулентності, освітленості, CO2, температури, 
   вологості, теплового випромінювання, абсолютного та 
   диференційного тиску
• Інтуїтивно просте управління, завдяки великому 
   дисплею з чітко структурованим меню вимірювання
• Одночасне відображення 3-х параметрів вимірювань
• Зручне вимірювання з бездротовими зондами
• Внутрішня пам'ять для збереження даних та USB 
   інтерфейс для їх передачі

Прилад для параметрів мікроклімату testo 440 поєднує в 
собі переваги компактного пристрою з інтуїтивно 
зрозумілим меню вимірювань. Також ви зможете 
підключити до testo 440 широкий спектр цифрових 
зондів testo, смарт-зондів та зондів температури.

testo 440
Прилад для параметрів мікроклімату та систем 
ОВК, включаючи USB-кабель, заводський 
протокол калібрування та батарейки

Замовлення № 0560 4401

testo 440 
комбі комплект 1
Прилад для параметрів мікроклімату 
та систем ОВК із зондом-
крильчаткою 100 мм з Bluetooth і 
сенсором температури, зондом 
термоанемометром на телескопічній 
рукоятці 0,85 м з сенсором 
температури і кабелем 1,8 м, кейсом.

Замовлення № 0563 4406

Зонди для testo 440 Замовл. №

Швидкість

Зонд з обігріваємою струною 
та сенсорами температури та 
вологості, вигином під 90°

0635 1571
0635 1572

Зонд-крильчатка (Ø 16 мм), 
включаючи температурний 
сенсор

0635 9571
0635 9572

Високоточний зонд-крильчатка 
(Ø 100 мм) з температурним 
сенсором

0635 9371
0635 9372

Зонд-крильчатка (Ø 100 мм) з 
температурним сенсором

0635 9431
0635 9432

Рівень комфорту

Зонд турбулентності з кабелем 0628 0152

Зонд CO2 з сенсором 
температури та вологості

0632 1551
0632 1552

Зонд CO 0632 1271
0632 1272

Зонд освітленості, з кабелем 0635 0551

Вологість

Зонд вологості та температури 0636 9731
0636 9732

Високоточний зонд вологості та 
температури 0636 9771

0636 9772

Температура

Швидкодіючий зонд 
температури поверхні 
(термопара тип K)

0602 0393

Міцний зонд температури 
повітря (термопара тип K) з 
кабелем 1,2 м

0602 1793

з Bluetooth

з кабелем

Рукоятку testo 440 ручка можна 
напряму підключити до 
накінечника із зондом або до 
телескопічного подовжувача із 
під'єднаним зондом. Це робиться 
легко, надійно і швидко.
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Контроль роботи систем ОВК

Універсальний прилад 
якості повітря testo 400
• Інтуїтивне просте сенсорне керування, як на вашому 

   смартфоні

• Дані вимірювань миттєво відображаються на великому і 

   чіткому 5" дисплеї 

• Вимірювання основних параметрів мікроклімату та   

   систем ОВК: швидкість, температура, вологість, тиск, 

   освітленість,  теплове випромінювання, турбулентність, 

   CO2 і СО

• Висока точність вбудованого сенсору дифтиску

• Високоякісні цифрові зонди з можливістю калібрувати 

   їх окремо від приладу

• Документування даних безпосередньо на місці 

   проведення вимірювань та відправлення їх клієнту по 

   електронній пошті або подальший аналіз з програмним 

   забезпечення testo DataControl

• Розумні та інтуїтивно прості програми вимірювань:

- Вимірювання об'ємної витрати на вентиляційних 

  решітках методом сітки згідно EN ISO 12599, ASHRAE 111

- Визначення індексу комфорту (PMV / PPD) згідно 

  EN ISO 7730 і ASHRAE 55

- Визначення рівня турбулентності та протягів згідно 

  EN ISO 7730 і ASHRAE 55

- Визначення індексу теплового навантаження згідно

 DIN 33403 і EN ISO 7243

testo 400 комплект ОВК1

testo 400 комплект ОВК2

- Універсальний прилад якості повітря testo 400, включаючи кейс, програмне  

  забезпечення, силіконовий шланг, блок живлення, USB-кабель і заводський 

  протокол калібрування

- Зонд-термоанемометр з Bluetooth® та сенсорами температури і вологості 

  (включає зонд-насадку, телескопічний подовжувач до 1,0 м, адаптер рукоятки, 

  Bluetooth® рукоятку), 4 батарейки АА і заводський протокол калібрування

- Зонд-крильчатка (діаметр 100 мм), з сенсором температури та заводським 

  протоколом калібрування

- Високоточний зонд-насадка вологості та температури із заводським протоколом    

   калібрування

- Вигин 90 ° для підключення крильчатки (діаметр 100 мм)

- Універсальний прилад якості повітря testo 400, включаючи кейс, програмне 

  забезпечення, силіконовий шланг, блок живлення з USB-кабель і заводський 

  протокол калібрування

- Зонд-крильчатка (діаметр 16мм) з Bluetooth® та сенсорами температури і 

  вологості (включає зонд-насадку, телескопічний подовжувач до 1,0 м, адаптер 

  рукоятки, Bluetooth® рукоятку), 4 батарейки АА і заводський протокол 

  калібрування

- Зонд-крильчатка (діаметр 100 мм), з сенсором температури та заводським 

  протоколом калібрування

- Високоточний зонд-насадка вологості та температури із заводським протоколом 

   калібрування, вигин 90 ° для підключення крильчатки (діаметр 100 мм)

Замовлення №.  0563 0400 71

Замовлення №  0563 0400 72

testo 400
testo 400 універсальний прилад 
якості повітря, включаючи кейс,
програмне забезпечення, 
силіконовий шланг, блок 
живлення,  USB-кабель і
заводський протокол 
калібрування.

Замовлення № 0560 0400
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Контроль роботи систем ОВК

Диф. тиск (вбудований)

Діапазон 
вимірювання

-100 ... +200 гПа

Похибка 
(±1 цифра)

±(0,3 Пa ±1% від вим. зн.) (0 ... 25 гПa)
±(0,1 гПa + 1,5% від вим. зн.) 

(25,001 ... 200 гПa)

Роздільна здатність 0,001 гПa

Абсолютний тиск (вбудований)

Діапазон 
вимірювання

700 ... +1100 гПa

Похибка (±1 цифра) ±3 гПa

Роздільна здатність 0,1 гПa

Tемпература, NTC (з відповідним зондом)

Діапазон 
вимірювання

-40 ... +150 °C

Похибка 
(±1 цифра)

±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)

±0,5% від вим. зн. (в решті діапазону)

Роздільна здатність 0,1 °C

Teмпература, термопара тип К (з відповідним зондом)

Діапазон 
вимірювання

-200 ... +1370 °C

Похибка 
(±1 цифра)

±(0,3 °C + 0,1% від вим. зн.)

Роздільна здатність 0,1 °C

Загальні технічні дані

Роз'єми для зондів 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TП Тип K

Інтерфейс Bluetooth®, WLAN, USB

Робоча температура -5 ... +45 °C

Темп. зберігання -20 ... +60 °C

Живлення акумуляторна батарея li-ion  
(5550 мAг)

Ресурс акумулятора 12 годин безперервної роботи

Дисплей 5" HD сенсорний дисплей
1280 x 720 пікселів

Камера тильна камера: 8,0 MП 
фронтальна камера: 5,0 MП

Пам'ять 2 ГБ 
(приблизно 1 000 000 значень)

Клас захисту IP40

Габарити 210 x 95 x 39 мм

Вага 500 г
* Роз'єм TUC (універсальний роз'єм testo): для підключення цифрових 
кабельних зондів та температурних NTC зондів.

Приладдя для testo 400 Замовлення №

IAQ реєстратор даних для тривалих вимірювань з testo 400 0577 0400

Штатив для вимірювання рівня комфорту зі стандартним позиціонуванням зондів (з сумкою для транспортування) 0554 1591

Телескопічний подовжувач для зондів testo 400/440 (37,5...100 см, включаючи вигин 90°) 0554 0960

Телескопічний подовжувач (0,9 м) зондів швидкості testo 400/440 0554 0990

Вигин 90° для підключення крильчаток Ø 100 мм  0554 0991

Адаптер рукоятки для підключення зондів швидкості 0554 2160

Кейс для комплектів ОВК (520 х 410 х 160 мм) 0516 1400

Кейс для комплекту мікроклімату (520 х 410 х 210 мм) 0516 2400

testovent 417, набір воронок (кругла діаметром 200 мм та квадратна 330 х 330) 0563 4170

testovent 417, випрямляч потоку testovent 417 0554 4172

Блок живлення, включаючи USB кабель 0554 1106

Силіконовий шланг довжиною 5 м, максимальний тиск 700 гПа (мбар) 0554 0440

Шланг без силікону довжиною 5 м, максимальний тиск 700 гПа (мбар) 0554 0453

Комплект контролю та калібрування зондів вологості testo, сольові розчини з 11,3% ВВ та 75,3% ВВ, включаючи адаптер 
для зондів вологості

0554 0660

Зонди для testo 400 Замовл. №

Швидкість

Зонд з обігріваємою струною,  
сенсорами температури та вологості

0635 1571
0635 1572

Зонд-крильчатка (Ø 16 мм) з 
температурним сенсором

0635 9571
0635 9572

Високоточний зонд-крильчатка      
(Ø 100 мм) з сенсором температури 

0635 9371
0635 9372

Зонд-крильчатка (Ø 100 мм) з 
сенсором температури

0635 9431
0635 9432

Рівень комфорту

Зонд турбулентності, з кабелем
0628 0152

Зонд CO2 з сенсорами температури 
та вологості

0632 1551
0632 1552

Зонд CO 
0632 1271
0632 1272

з Bluetooth
з кабелем

Зонди testo 400 Замовл. №

Вологість

Зонд вологості та темперетури
0636 9731
0636 9732

Високоточний зонд 
вологості та температури

0636 9771
0636 9772

Міцний зонд вологості та температури 
для вимірювань до 180°C, з кабелем

0636 9775

Tемпература

Високоточний цифровий проникаючий 
зонд Pt100 

0618 0275

Цифровий лабораторний зонд  Pt100 зі 
скляним покриттям

0618 7072

Водонепроникний проникний/
занурюваний зонд NTC

0615 1212

Міцний зонд температури повітря NTC, 
кабель 1,2 м

0615 1712

атаататататаатаататттаа
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Смарт зонди testo  
смарт комплект обігрів
 • Компактні професійні вимірювальні прилади для 

   роботи зі смартфонами та планшетами

• Вимірювання температури безконтактно, температури 

   прямого та зворотного потоку, а також тиску газу

• Аналіз та відправлення даних вимірювань через 

   Додаток

• Дані відображаються у вигляді таблиці або графіка

Аналіз димових газів

Смарт комплект обігрів

Комплект вимірювання тиску і 
температури в системах опалення, в 
складі: testo 115i, testo 510i з 
набором шлангів (Ø 4 мм і 5 мм), 
адаптер, testo 805i, кейс, батарейки, 
заводський протокол калібрування

Замовлення № 0563 0004

testo 115i testo 510i testo 805i

Тип сенсору Температура (NTC) Дифтиск Інфрачервоний

Діапазон 
вимірювання

-40 ... +150 °C -150 ... 150 гПа -30 ... +250 °C

Похибка ±1
цифра

±1,3 °C (-20 ... +85 °C) ±0,05 гПа (0 ... 1 гПа)
±(0,2 гПа + 1,5% від вим. зн.) 
(1 ... 150 гПа)

±1,5 °C або ±1,5% від вим. зн. 
(0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C 0,01 гПа 0,1 °C

Сумісність IOS 8.3 або новіша / Android 4.3 або новіша 

Bluetooth 4.0

Додаток testo Smart Зонди
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей смарт 
зондів. Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них 
та відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android
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Аналіз димових газів

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua

Порівняння газоаналізаторів.

Сенсори Longlife
Високоякісні датчики зі строком роботи до 6 років для інтенсивного використання (кілька разів на день). 
Строк роботи сенсора Longlife мінімум вдвічі перевищує строк роботи звичайного сенсору 

testo 310 testo 300 testo 300 LL testo 300 LL 
(30 000 ппм CO) testo 330i

Паливо Мазут, газ
Мазут, газ, тверде 

паливо
Мазут, газ, тверде 

паливо
Мазут, газ, тверде 

паливо
Мазут, газ, тверде паливо

Електрохімічні сенсори O2, CO O2, CO O2, CO, NO (опція) O2, CO (H2), NO (опція)
O2, CO або CO (H2),

NO (опція)

Діапазон вимірювання CO: 0...4 000 ппм
CO: 0...4000 ппм

CO (H2): 0...8000 ппм
CO: 0...4000 ппм

CO (H2): 0...8000 ппм

CO (H2): 0...30000 ппм 
(розведення свіжим 

повітрям)

CO: 0...15 000 ппм
CO (H2): 0...30000 ппм 
(розведення свіжим 

повітрям)

Сенсори Longlife зі 
строком служби до 
6 років

– –

Вимірювання втрат 
тепла

Вимір. розрідження

Тиск – –

Вимірювання тиску 4 Па – – – –

Дифтиск, тиск газового 
потоку

Діагностика роботи 
приладу та сенсорів

–

Обнулення зонду
в газоході

– – –

Звіти у форматі PDF –

Електронний підпис – –

Офіційна гарантія
2 роки 

(прилад, О2,СО)
2 роки 

(прилад, О2,СО)
4 роки (О2,СО)
2 роки (прилад)

4 роки (О2,СО)
2 роки (прилад)

2 роки 
(прилад, О2,СО)

Дисплей
2-рядковий дисплей 

з підсвічуванням
5" HD сенсорний 

дисплей (1280 x 720)
5“ HD сенсорний 

дисплей (1280 x 720)
5“ HD сенсорний 

дисплей (1280 x 720)
дисплей cмартфона або 

планшета

Пам'ять – 1 000 000 значень 1 000 000 значень 1 000 000 значень 500 000 значень

Програмне 
забезпечення для ПК

– testo EasyHeat testo EasyHeat testo EasyHeat –

Управління приладом клавішне
сенсорне 

(smart touch)
сенсорне 

(smart touch)
сенсорне 

(smart touch)
сенсорне 

(смартфон або планшет)
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Аналіз димових газів

testo 300 комплект 
• Прилад з блоком живлення
• Діапазон вимірювання CO: 
   0...4000 ппм
• Гарантія на сенсори O2, CO: 2 роки
• Компактний газозабірний зонд   
   димових газів (180 мм, діаметр 6 мм)
• 10 захисних ковпачків
• Принтер із запасним термопапером 
   (тільки для замовл. № 0564 3002 71)
• Програмне забезпечення EasyHeat
• Бокс для транспортування

testo 300 Longlife комплект 
• Прилад з блоком живлення
• Діапазон вимірювання CO: 
   0...4000 ппм
• Гарантія на сенсори O2, CO: 4 роки
• Компактний газозабірний зонд   
   димових газів (180 мм, діаметр 6 мм)
• 10 захисних ковпачків
• Принтер із запасним термопапером  
   (тільки для замовл. № 0564 3004 71)
• Програмне забезпечення EasyHeat
• Бокс для транспортування

testo 310 комплект
• Газоаналізатор testo 310 з 

   акумулятором та заводським  

   протокол калібрування 

• Діапазон вимірювання СО: 

   0...4000 ппм

• Газозабірний зонд з конусом      

   (180 мм, діаметр 6 мм)

• Силіконовий шланг для 

   вимірювання тиску

• Запасні фільтри для зонду 5 шт. 

• Принтер із запасним термопапером 

   (тільки для замовл. № 0563 3110)        

• Бокс для транспортування

Без принтера
Замовлення № 
0564 3002 70

Без принтера

Замовлення №
0564 3004 70

Без принтера

Замовлення №
0563 3100

З принтером
Замовлення № 
0564 3002 71

З принтером

Замовлення №
0564 3004 71

З принтером

Замовлення №
0563 3110

Зображення може відрізнятися від оригіналу

Зображення може відрізнятися від оригіналу

Заводські комплекти.

Зображення може відрізнятися від оригіналу
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Димовий газ measurement

Fuel Нафта

Centre of flowGraphicList

FT
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Аналіз димових газів

Газоаналізатор 
testo 330i
• Вбудований контроль стану сенсорів

• Вимірювання СО до 30 000 ппм СО

• Обнулення з газозабірним зондом в димоході

• Протестований згідно стандарту EN 50379, част. 1-3

• Керування процесом вимірювання і зчитування даних 

   за допомогою Додатку, встановленого на смартфон  

   або планшет

• Електронне документування та створення звітів 

   безпосередньо за місцем вимірювання з Додатком 

   testo 330i

testo 330i

Замовлення № 0563 3000 73

Газоаналізатор testo 
330i з акумулятором, 
сенсорами O2 і CO(Н2) 
серії Longlife,  блоком 
живлення, модульним 
газозабірним зондом, 
адаптером для крі-
плення зонду testoFix, 
зондом температури, 
заводським  протоко-
лом калібрування та 
боксом для транспорту-
вання приладу

Адаптер для кріплення зонду testoFix
Інноваційна розробка: надійно фіксує зонд і прилад на димоході.

Для технологічних отворів, діаметром 10 мм, та зонду, діаметром 
8 мм. Максимальна температура поверхні місця монтажу не має 
перевищувати +140 °C. 
Вага адаптера: 114 г

Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у 
Додаток і відображаються на 
дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою 

Додатку ви зможете створювати звіти по 
результатам вимірювання, додавати 
фотографії та коментарі до них та 
відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.

Додаток testo 330i 
Перетворює ваш смартфон або планшет в дисплей testo 330i.

Приладдя для testo 330i Замовл. №

Зонд температури горіння 190 мм з 2,2 м кабелем, конусом і магнітним утримувачем 0600 9799

Комплект шлангів з адаптером для вимірювання дифтиску 0554 1203

Аналізатор сажі, конус замовляється окремо (замовлення № 0554 9010)
0554 0307

Зонд вимірювання О2 в міжстінному просторі 0632 1260

Для вимірювання в важкодоступних місцях: зонд з гнучкою трубкою (важливо: 
підходить тільки для модульних зондів, не входить до стандартного комплекту 
поставки!)

0554 9770

Трубка газозабірного довжиною 300 мм, діаметр 8 мм 0554 9761

52 мм

До ... 66 мм

Ø
 4

0 
м

м
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Замовл.№

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua

Т
и

с
к Дифманометр testo 510

Дифманометр testo 510i

 • Вимірювання дифтиску від 0 до 100 гПа

• Вимірювання швидкості потоку (при замовлені з  

   трубкою Піто) 

• Компенсація по температурі та щільності повітря

• Дисплей з підсвічуванням

• 10 одиниць вимірювання тиску на вибір

• Вимірювання тиску газу, що подається на пальник

 • Компактний професійний вимірювальний прилад для 

   роботи зі смартфоном або планшетом

• Вимірювання витрати газу і статичного тиску, а також 

   об'ємної витрати з трубкою Піто

• Спеціальне меню вимірювань для випробування на 

   падіння тиску

• Просте введення даних для визначення об'ємної 

   витрати

• Аналіз та відправлення виміряних даних через 

   Додаток

• Магнітний тримач для легкого кріплення на металевих 

   поверхнях

Тиск

testo 510

Зручний прилад вимірювання 
перепаду тиску, включаючи 
комплект шлангів (Ø 4 мм і 5
мм), адаптер, захисний 
ковпачок, протокол 
калібрування, чохол на пояс і 
батарейки

Замовлення № 0563 0510

Діапазон вимірюв.

Похибка ±1 цифра

Роздільна здатність

0 ... 100 гПа

±0,03 гПа (0...0,3 гПа)
±0,05 гПа (0,31...1 гПа)
±(0,1 гПа + 1,5% від вим. зн.) (1,01...100 гПа)
0,01 гПа

Приладдя для вимірювального приладу

0554 0448Силіконовий шланг, довжина 2 м, максимальний тиск 700 гПа (мбар)

0520 0095

0520 0005

ISO сертифікат калібрування, дифтиск, 3 точки, розподілені по всьому діапазону вимірювання

SO сертифікат калібрування, дифтиск, 5 точок, розподілених по всьому діапазону вимірювання

testo 510i
Портативний прилад вимірювання диф. тиску що 
працює зі смартфоном, включає в себе комплект 
шлангів (Ø 4 мм і 5 мм) з адаптером,
батарейками і протоколом калібрування

Замовлення № 0560 1510

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей testo 510i. 
Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї 
смартфона або планшета. За допомогою Додатку 
ви зможете створювати звіти по результатам 
вимірювання, додавати фотографії та коментарі до 
них та відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.Тип датчика Дифтиск

Діапазон вимірюв. -150 ... 150 гПа

Похибка ±1 цифра ±0,05 гПа (0 ... 1 гПа)
±(0,2 гПа + 1,5% від вим. зн.) (1...150 гПа)

Роздільна здатність 0,01 гПа

Приладдя для testo 510i Замовл. №

Кейс для траспортування (підходить для testo 405i, testo 410i, testo  510i, testo 605i, testo  805i, testo 905i), розміри 270 
х 190 х 60 мм

0516 0260

ISO сертифікат калібрування по тиску, точність> 0,6% від кінцевого значення 0520 0005
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Манометр високого 
тиску testo 549i 

• Компактний професійний вимірювальний прилад для 

   роботи зі смартфоном або планшетом

• Вимірювання високого і низького тиску

• Швидке і легке підключення приладу до холодильної 

   системи

• Зменшення втрат холодоагенту, завдяки відсутності 

   шлангів для підключення

• Аналіз та відправлення даних вимірювань через 
   Додаток 

Холодильне обладнання

testo 549i
Манометр високого тиску для роботи зі 
смартфоном, включаючи батарейки та заводський 
протокол калібрування

Замовлення № 0560 1549

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон 
або планшет в дисплей testo 549i. 
Виміряні приладом значення 
передаються по Bluetooth у Додаток 

і відображаються на дисплеї смартфона або 
планшета. За допомогою Додатку ви зможете 
створювати звіти по результатам вимірювання, 
додавати фотографії та коментарі до них та 
відправляти по електронній пошті. Для 
пристроїв на iOS та Android.

Діапазон вимірюв. -1 ... 60 бар

Похибка ±1 цифра 0,5% від кінцевого значення

Роздільна здатність 0,01 бар

Роз'єм 7/16" – UNF

Перевантаження до 65 бар

Приладдя для testo 549i Замовл. №

Кейс для транспортування, розміри 250 х 180 х 70 мм 0516 0240

ISO сертифікат калібрування відносного тиску, 3 точки вимірювання розподілені по всьому діапазону вимірювання 0520 0085

Смарт комплект 
Охолодження
• Складається з 2-х манометрів високого тиску 

   testo 549i та 2-х термометрів із затискачем testo 115i  

   для роботи зі смартфоном або планшетом

• Спеціальне меню для визначення температури 

   перегріву чи переохолодження 

• Всі вимірювальні прилади, необхідні для 

   налагодження холодильних установок в одному 

   наборі

• Швидке і легке підключення приладу до холодильної 

   системи

• Зменшення втрат холодоагенту, завдяки відсутності 

   шлангів для підключення

• Аналіз та відправлення даних вимірювань через 
   Додаток 

Смарт комплект Охолодження

Комплект для обслуговування, 
пошуку несправностей та
введення в експлуатацію 
холодильних установок 
і систем кондиціювання 

повітря. Складається з: 2-х testo 115i, 2-х 
testo 549i, кейсу для транспортування,  
батарейок та протоколів калібрування

Замовлення № 0563 0002 02

testo 115i testo 549i

Тип датчика Температура Тиск

Діапазон 
вимірювання

-40 ... +150 °C -1 ... 60 бар

Похибка ±1
цифра

±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,5% повної шкали

Роздільна 
здатність

0,1 °C 0,01 бар

Роз'єм 7/16" – UNF

Перевантаження  
до

65 бар

Сумісність  iOS 8.3 або новіша
Android 4.3 або новіша

Bluetooth 4.0

Приладдя Замовл. №

ISO cертифікат калібрування 
відносного тиску, 3 точки розподілені 
по всьому діапазону вимірювання

0520 0085

ISO сертифікат калібрування по 
температурі, одна точка для зонду 
затискача, точка +60 °C

0520 0072
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Додаток testo Refrigeration

Додаток на смартфон для манометричних 

колекторів: більше мобільності, гнучкості та 

ефективності.

Додаток testo Refrigeration

Додаток на смартфон для манометричних 

колекторів: більше мобільності, гнучкості та 

ефективності.

testo 557 комплект з шлангами

Цифровий манометричний колектор testo 557 з двома зондами 
температури із затискачами, зовнішнім зондом вакууму, 
батарейками, кейсом, заводським протоколом калібрування, 
комплектом з'єднувальним шлангів довжиною 1 м (ø 6 мм і 
ø 4 мм )

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Холодильне обладнання

Цифровий манометрич-
ний колектор testo 550

 • Швидкий і зручний аналіз та відправлення даних 

   вимірювань через Додаток 

• Оновлення переліку холодоагентів в приладі через 

   Додаток, встановлений на смартфоні або планшеті

• Розрахунок параметрів перегріву і переохолодження 

   в режимі реального часу з двома зовнішніми зондами 

   температури

• 2-х ходовий блок клапанів з 3-ма штуцерами, 3-ма 

   тримачами для шлангів та оглядовим склом

• До 250 годин автономної роботи

testo 550 комплект

Цифровий манометричний колектор 
testo 550 з двома зондами температури 
із затискачами, батарейками, кейсом і 
заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0563 1550

Замовлення №. 0563 2550

Замовлення № 0563 2557

testo 550 комплект з шлангами

Цифровий манометричний колектор testo 550 з двома 
зондами температури із затискачами, батарейками, кейсом 
і заводським протоколом калібрування, 2-ма силіконовими 
шлангами (ø 6 мм і ø 4 мм, довжиною 1м) та силіконовим 
з'єднувальним шлангом довжиною 2м

Цифровий манометрич-
ний колектор testo 557
 • Швидкий і зручний аналіз та відправлення даних 

   вимірювань через додаток 

• Оновлення переліку холодоагентів в приладі через 

   Додаток, встановлений на смартфоні або планшеті

• 4-х ходовий блок клапанів для швидкої і ефективної 

   роботи

• Високоточне вимірювання вакууму з новим зовнішнім 

   зондом

• До 250 годин автономної роботи

testo 557 комплект

Цифровий манометричний колектор 
testo 557 з двома зондами температури 
із затискачами, зовнішнім зондом 
вакууму, батарейками, кейсом і 
заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0563 1557
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Замовл.№

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 6 мм

115 мм 50 мм

Ø 5 мм Ø 4 мм

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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Манометричні колектори

Приладдя для testo 550 і testo 557

Технічні дані для testo 550 та testo 557

Зонди для testo 550 і testo 557

0516 0012Кейс для транспортування

Тип зонду

Зонд-затискач для вимірювання 
температури труб, діаметром 
6...35 мм, NTC, фіксований 
кабель 1,5 м

Зонд-обкрутка з липучкою для 
вимірювання температури труб 
діаметром до 75 мм, 
Тмакс +75°С, NTC, фіксований 
кабель 1,5 м

Водонепроникний зонд 
температури рівних поверхонь 
NTC, фіксований кабель 1,2 м

Зонд-затискач  для вимірювання 
температури труб діаметром  
5...65 мм, NTC, фіксований 
кабель 2,8 м

Розміри зонду Діапазон 
вимірюв.

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +125 °C

короткочасно 
до +150 °C 
(до 2 хв)

-50 ... +120 °C

Похибка

±1 °C (-20 ... +85 °C)

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

±0,5% ВВ (+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)

Замовл. №

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

300 мм

30 мм

Точний, міцний зонд 
температури повітря, NTC

-50 ... +125 °C ±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (в решті діапазону)

0613 1712

testo 550 testo 557

Діапазон 
вимірювання

Тиск -1 ... 60 бар

Температура -50 ... +150 °C

Вакуум -1 бар ... 0 бар 0 ... 20 000 мікрон

Похибка
(при +22 °C)

Тиск ±0,5% від повної шкали

Температура ±0,5 °C

Вакуум – ±(10 мікрон + 10%  від вим. зн..)
(100 ... 1000 мікрон)

Роздільна 
здатність

Тиск 0,01 бар

Температура 0,1 °C

Вакуум – 1 мкм (0 ... 1 000 мікрон)
10 мкм (1 000 ... 2 000 мікрон)

100 мкм (2 000 ... 5 000 мікрон)
500 мкм (5 000 ... 10 000 мікрон)

5000 мкм (10000 ... 20000 мікрон)
Роз'єми для 
підключення 
зондів

Тиск 3 x 7/16" – UNF

Температура 2 x роз'єми (NTC)

Вакуум – 1 x роз'єм (зовнішній зонд вакууму)

Перевантаження до 65 бар

Перелік холодоагентів в 
пам'яті приладу

60 типів : R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, 
R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, 

R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, 

R600, R600a, R744 (CO2), R718 (H2O), оновлюється через Додаток
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Параметр вимірювання

Перелік 
холодоагентів 

Нижній поріг
спрацьовування

г/рік

R134a, R22, R404a, H2 і всі поширені 
холодоагенти, такі як CFC, HFC (частково і 
повністю галоген-), NH3 (окремий сенсор)

3 г/рік

Перелік холодоагентів, які виявляються детекторами

Холодоагент 
/ група 
холодоагентів

Еталонний 
холодоагент

Виявляється 
приладом

Вибір 
холодоагенту  
в приладі

CFC
HCFC
HFC
R12
R22
R123
R134a
R404
R407a, b, c, d, e
R408
R409
R410a
R505
R507

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
R22
R404a
R22
R22
R22
R134a
R404a
R134a
R22
R22
R134a
R22
R134a

Перелік холодоагентів, які виявляються детекторами

Еталонний 
холодоагент

Виявляється 
приладом

Вибір 
холодоагенту  
в приладі

R600/R600a
Hydrogen
Aммonia
R410a
R124
R227
R422d
R11
R290
R508
R427a
R1270
R1150
R170

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
H2
NH3
R134a
R22
R134a
R134a
R22
H2
R134a
R404a
R22
R22
R134a

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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доагентів testo 316-4

• Виявлення навіть найменших витоків з надвисокою 

   чутливістю 3г/рік 

• Довгий строк служби сенсора

• Оптичний та акустичний сигнали тривоги

• Безперервна діагностика стану сенсора

• Підключення навушників для надійного виявлення 

   витоку в умовах підвищеного рівня шуму

• Індикатор максимальних витоків

Холодильне обладнання

testo 316-4 
комплект 1

testo 316-4 комплект 2

Детектор витоків холодоагентів (CFC, HFC, H2) 
testo 316-4, включаючи кейс, блок живлення і 
навушник

Детектор витоків аміаку (NH3) testo 316-4, 
включаючи кейс, блок живлення і навушник

Замовлення № 0563 3164

Замовлення № 0563 3165

Замовл. №Приладдя для testo 316-4

0554 3180 

0554 3181 

Змінні сенсори для холодоагентів 
CFC, HFC, H2

Змінний сенсор для аміаку (NH3)

Детектор витоків холо-
доагентів testo 316-3

 • Виявлення навіть найменших витоків з надвисокою 

   чутливістю 4г/рік 

• Виявляє всі основні холодоагенти

• Одразу готовий до проведення вимірювань без будь-

   яких попередніх налаштувань

• Оптичний та акустичний сигнали тривоги при виявлені 

   витоків

testo 316-3

Детектор витоків холодоагентів (CFC, HFC, 
HCFC) testo 316-3, включаючи кейс для 
транспортування, заводський протокол 
калібрування, батарейки та фільтр

Замовлення № 0563 3163

Приладдя для testo 316-3 Замовл. №

0554 2610Змінний сенсор до testo 316-3

Чутливість 4 г/рік

Холодоагент 
/ група 
холодоагенту
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Газоаналізатор СО та 
СО2 в повітрі testo 315-3

Комплект комфорт  
testo 440

 • Паралельне і пряме вимірювання СО/СО2 

• Сертифіковано TÜV, відповідає стандарту EN 50543

• Виміряні значення можна передати на газоаналізатор 

   testo 330

• Роздруківка даних за місцем вимірювання

• Можливість проведення довгострокових вимірювань 

   та одночасне вимірювання CO2, вологості, 

   температури повітря та рівня турбулентності

• Відповідає стандартам EN ISO 7730 і ASHRAE 55

• Прості вимірювання та обробка даних

testo 315-3 без 
Bluetooth

testo 440 комплект комфорт

testo 315-3 з Bluetooth

Газоаналізатор СО та СО2 в повітрі 
testo 315-3, включаючи блок живлення 
та USB-кабель

Прилад для параметрів 
мікроклімату testo 440, 
включаючи зонд CO2 з 
Bluetooth рукояткою, зонд 
рівня турбулентності, USB-
кабель, заводський протокол 
калібрування, батарейки

Газоаналізатор СО та СО2 в повітрі з Bluetooth
testo 315-3, включаючи блок живлення 
та USB-кабель

Замовлення № 0632 3153

Замовлення № 0563 4408

Замовлення № 0632 3154

Замовл. №.Приладдя до testo 315-3

0636 9725

0554 0549

0554 0660

Зонд-насадка температури та вологості, діаметр 25 мм

Портативний ІЧ принтер 

Комплект для калібрування сенсору вологості (11,3% ВВ і 75,3% ВВ)

Діапазон 
вимірювання

Похибка ±1 цифра Роздільна 
здатність

CO 0...100 ппм ±3 ппм (0...20 ппм)
±5 ппм (20...100 ппм)

0,5 ппм

CO2 0...10 000 ппм ±300 ппм 
(0 ... 4 000 ппм)
±8%  від вим. зн. 
(4 000 ... 6 000 ппм)
±500 ппм 
(6000 ... 10000 ппм)

10 ппм

Температура 
та вологість

+5 ... 95% ВВ
-10 ... +60 °C

±2,5% ВВ 
(5 ... 95% ВВ)
±0,5 °C (±1 цифра)

0,1% ВВ
0,1 °C

Комплект мікроклімат 
testo 400
 • Визначення індексу рівня комфорту PMV і PPD згідно 

   стандартів EN ISO 7730 і ASHRAE 55

• Визначення рівня турбулентності та протягів згідно   

   EN ISO 7730 і ASHRAE 55

• Контроль якості повітря в приміщенні: визначення 

   концентрації CO2, вологості та температури повітря,  

   ступеня турбулентності на робочих місцях, з 

   можливістю проведення довготривалих вимірювань

testo 400 комплект 
мікроклімат
Універсальний прилад якості повітря 
testo 400, включаючи програмне 
забезпечення, силіконовий шланг, 
блок живлення з USB-кабелем, 
заводський протокол калібрування, 
зонд CO2 з Bluetooth, зонд рівня 
турбулентності, сферичний зонд, 
вимірювальний штатив з чохлом 
для транспортування, бокс для 
транспортування приладу

Замовлення № 0563 0400 73
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Якість повітря в приміщенні

WiFi реєстратор якості 
повітря testo 160
• Дані вимірювань передаються по WiFi на хмарний 

   сервіс Testo Cloud 

• Отримати доступ до результатів вимірювань можна з 

   ПК, смартфона або планшета, підключених до 

   Інтернету

• Аварійні оповіщення надсилаються по SMS (опція) або

   електронною поштою 

• Завдяки компактним розмірам та унікальному дизайну

   систему практично непомітно в інтер’єрі

• Індивідуальна декоративна кришка дозволяє 

   оптимально підлаштувати реєстратор до будь-якого 

   оточення 

testo 160 IAQ
Вимірювальна система 
для моніторингу 
температури, вологості, 
концентрації CO2 та
атмосферного тиску

Номер замовлення. 0572 2014

°C

%RH

ppm

mbar

testo 160 IAQ
Вимірювання температури

Діапазон вимірювання 0 ... +50 °C 

Похибка ±0,5 °C

Роздільна здатність 0,1 °C

Вимірювання вологості

Діапазон вимірювання 0 ... 100 % ВВ (без конденсації)

Похибка ±2 %ВВ при +25 °C (20... 80 %ВВ) 
±3 %ВВ при +25 °C 
(0... 20 %ВВ, 80...100 %ВВ)
±1 % ВВ гістерезис
±1 % ВВ / рік дрейф

Роздільна здатність 0,1 %ВВ

Вимірювання концентрації CO2 в повітрі

Діапазон  
вимірювання

0...5 000 ппм

Похибка ±(50 ппм + 3 % від вимір. знач.) при +25°C
Без зовнішнього живлення:
±(100 ппм + 3% від вимір. знач) при +25°C

Роздільна здатність 1 ппм

Pressure measurement

Діапазон 
вимірювання

600 ... 1100 мбар

Похибка ±3 мбар при +22 °C

Роздільна здатність 1 мбар

Бездротовий зв’язок

Стандарт 802.11 b/g/n

Безпека WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, 
EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, 
EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, 
EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-
PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Приладдя до testo 160 IAQ

Декоративна кришка для testo 160 IAQ 0554 2012

Кронштейн для стіни testo 160 IAQ 0554 2015

USB блок живлення 0572 2020

Testo Cloud
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Якість повітря в приміщенні

Додаток testo Saveris 2

Хмарний сервіс testo 160 Cloud

З безкоштовним Додатком testo Saveris 2 для Android та iOS, ви
зможете використовувати систему WiFi реєстраторів даних testo
160 ще більш зручно та ефективно:

Більш ефективна робота*:
• Швидке розпізнавання та підключення до мережі WiFi
• Швидка паралельна обробка даних з декількох логерів

Зручний аналіз бездротової мережі*:
• Тест сили та радіусу дії вашої мережі WiFi
• Створення та відправка звітів про стан вимірювальної системи

Надійні функції сигналізації:
• Повідомлення на дисплеї про порушення граничних значень
• Аварійне повідомлення направляється електронною поштою та/
   або по SMS (опція)

*Вказані функції доступні тільки для Android версії Додатку
testo Saveris 2.

Безкоштовний доступ до хмарного сервісу testo 160 Cloud
включений в поставку кожного приладу. У ньому можна
переглянути та обробити виміряні дані, а також налаштувати
функцію відправки аварійних повідомлень електронною поштою.
Також можна виконати конфігурування вимірювальної системи.

Переваги testo 160 Cloud:
• Єдиний інструмент для моніторингу, документування та
   управління всіма місцями проведення вимірювань
• Надійний захист ваших даних вимірювань від несанкціонованого
   доступу сторонніх осіб
• Автоматичне збереження даних вимірювань та їх постійна
   доступність
• Функція аварійного сигналу при перевищенні критичних значень
• Два ліцензійних пакети (Базовий та Розширений) на вибір з  
   набором функцій під різні вимірювальні задачі.

Максимальна гнучкість розширеного пакету:
• Довільний вибір циклу вимірювань
• Автоматичне складання звітів та їх відправка електронною
   поштою
• Декілька профілів користувачів – зручно при наявності
   декількох місць для проведення вимірювань
• Аварійні повідомлення відправляються по SMS

Додаток testo Saveris 2

безкоштовно завантажуйте з

Дізнайтеся більше про testo Cloud на сторінці 29.
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Дифтиск 
(вбудований сенсор)

Температура 
(зовнішній зонд 
температури)

Діапазон вимірювання 0...200 гПа залежить від зонду

Похибка ±1 цифра ±0,03 гПа (0... +3 гПа)
±1,5% ВВ (+3,1... +40 гПа)
±2 гПа або ±1% від вим. зн. 
(+41...+200 гПа)

±0.4 °C (-100... +200 °C)
±1 °C (в решті діапазону)

Роздільна здатність 0,01 гПа 0,01 °C 

Тиск 
(зонд високого тиску)

0...25 бар

±0,6% від вим. зн. (0...10 бар)
±0,6% від вим. зн. (10...25 бар)

10 гПа

Ознайомтесь з іншими приладами та приладдям на www.testo.kiev.ua
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testo 312-4
 • Тест на герметичність та придатність, випробування 

   перепаду тиску на газових трубах відповідно до 

   DVGW-TRGI 2008

• Тест навантаження на газових трубах відповідно 

   до DVGW-TRGI 2008 з використанням зонда високого 

   тиску

• Тестування регулятора тиску шляхом запису показань 

   протягом певного періоду часу

• Перевірка з'єднання труб і тиску газу, а також 

   налаштування тиску сопла на газових пальниках і 

   котлах

• Випробування під тиском на трубах питної води з 

   використанням води за допомогою зонда високого 

   тиску відповідно до DIN 1988 (TRWI) і з використанням 

   повітря відповідно до інформаційного листа ZVSHK

• Випробування на водопровідних трубах під тиском з 

   використанням зонда високого тиску

Виявлення витоків

testo 312-4

Точний манометр до 200 гПа, 
сертифікований за стандартом DVGW, 
включає в себе оптичний сигнал тривоги,  
протокол калібрування і батарейку

Замовлення № 0632 0327

Базовий комплект testo 312-4

Замовлення № 0563 1327

Ілюстрація може відрізнятися від оригіналу!

Точний манометр до 200 
гПа, набір шлангів, насос з  
гвинтом, конусні заглушки, 
принтер, набір для 
вимірювання тиску газу на 
опалювальних системах

Замовл. №

0554 0449

0632 0316

Набір для вимірювання тиску газу на теплових агрегатах

testo 316-1, детектор витоків газу з гнучким вимірювальним зондом, вкл. акумулятор

0554 3172

0554 1143

0554 3157

0554 0549

0632 3162

0516 3300

0638 1748

0409 0178

Набір шлангів для testo 312-4

Блок живлення

Ручний насос для створення тестового тиску

Інфрачервоний принтер

testo 316-2, детектор витоків газу з гнучким вимірювальним зондом, вкл. зарядний пристрій з акумулятором 

Кейс для приладу, зондів і приладдя

Зонд високого тиску до 25 бар

Адаптер RS-232/USB 2.0

Приладдя для testo 312-4
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(Жовтий LED)

(Червоний LED)
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Детектор витоків горю-
чих газів testo 316-1

Детектор витоків горю-
чих газів testo 316-2

Виявлення витоків

testo 316-1

Детектор витоків горючих газів з гнучким 
вимірювальним зондом та батарейкою

Замовлення № 0632 0316

• Гнучкий вимірювальний зонд для важкодоступних 

місць

• Захисний чохол TopSafe, що захищає від бруду і 

пошкоджень (опція)

• Звуковий сигнал при перевищенні граничних значень

• Оптичний сигнал тривоги

Метан

Діапазон вимірювання 0... 10000 ппм CH4

Нижній поріг спрацьовування 100 ппм

1-й поріг сигналізації від 200 ппм CH4

2-й поріг сигналізації від 10000 ппм CH4

testo 316-2

Детектор витоків горючих газів testo 316-2 
з гнучким зондом, включаючи блок живлення 
і навушники

Замовлення № 0632 3162

• Візуальна і звукова сигналізація зі шкалою індикації 

рівня концентрації газу  

• Відображення рівня концентрації для знаходження 

місця витоку

• Вбудований насос

• Гнучкий зонд для важкодоступних місць

• Навушник для точного виявлення витоків в місцях з 

підвищеним рівнем шуму

• Значний ресурс акумулятору

Метан Пропан Водень

Діапазон вимірювання 10 ппм...4 об.% CH4 10 ппм... 1,9 об.% C3H8

10000 ппм H2

Нижній поріг спрацьовування 10 ппм 10 ппм

1-й поріг сигналізації

2-й поріг сигналізації

200 ппм CH4 

10000 ппм CH4 

100 ппм C3H8

5000 ппм C3H8

10 ппм...4 об.% H2

200 ппм H2

10 ппм
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герметичності трубопро-
водів testo 324

• Всі основні вимірювання на газопроводах та 

   трубопроводах одним приладом

• Чіткий кольоровий дисплей

• Просте меню вимірювань

• Високоточні сенсори

• Проста процедура проведення вимірювань

Виявлення витоків

testo 324  

Прилад для контролю герметичності трубопроводів testo 324, 
блок живлення, ручний насос для створення тестового тиску, 
адаптер для сервісного порту газового котла, програмне 
забезпечення easyHeat 

Прилад для контролю герметичності 
трубопроводів testo 324, блок живлення, 
ручний насос для створення тестового 
тиску, адаптер для сервісного порту 
газового котла, програмне забезпечення 
easyHeat, зонд високого тиску до 25 бар

Замовлення № 0563 3240 70

testo 324 комплект

Замовлення № 0563 3240 77

Вимірювання витоку Діапазон вимірювання: 0...10 л/год
Похибка: ±0,2 л/год ±5% від вим. зн.

Вимірювання тиску Діапазон вимірювання: 0...1000 гПа
Похибка: ±0,5 гПа ±3% від вим. зн.

Вимірювання тиску з 
зондом високого тиску 
(опція)

Діапазон вимірювання: 0...25 бар
Похибка: ±0,6% від вим. зн. 

Вимірювання 
абсолютного тиску

Діапазон вимірювання: 600... 1150 гПа
Похибка: ±3 гПа

Перевантаження До 1200 гПа

Вимірювання 
температури 
термопара Тип К

Діапазон вимірювання: -40... +600 °C
Похибка: ±0,5 °C або ±0,5% від вим. зн. 

Вимірювання 
температури зонд NTC

Діапазон вимірювання: -20... +100 °C

Дозвіл DVGW Клас приладу L для об'єму до 200 літрів

Приладдя для testo 324 Замовл. №

Кришка лічильника 0554 3156

Принтер 0554 0549

testo 316-2 
Детектор витоків горючих газів

0632 3162
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кШумомір з вбудованою 

пам'яттю testo 816-1
 • Вимірювання рівня шуму згідно стандартів 

   IEC 61672-1 клас 2 та ANSI S1,4 Тип 2

• Частотні характеристики у відповідності до кривих А і С

• Вибір часових характеристик Швидко/Повільно

Приладдя до приладу Замовл. №

0554 0452Калібратор для шумомірів testo 815 та 
testo 816-1

Діапазон вимірювання 30... 130 дБ

Частотний діапазон 20 Гц... 8 кГц

Похибка ±1 цифра ±1,4 дБ
(при нормальних умовах 94 дБ, 1 кГц)

Роздільна здатність 0,1 дБ

testo 816-1

Шумомір testo 816, вітрозахисний ковпачок, 
програмне забезпечення, кабель для 
підключення до ПК, батарейки та кейс для 
транспортування

Замовлення № 0563 8170

Люксметр testo 540

• Сенсор, налаштований на спектральну чутливість 
людського ока

• Функція фіксації миттєвого та відображення 
мінімального і максимального значень

• Підсвічування дисплея

testo 540

Компактний люксметр testo 540, включаючи 
захисну кришку, заводський протокол 
калібрування та батарейки

Замовлення № 0560 0540

Діапазон вимірюв.

Похибка 
±1 цифра

Роздільна здатність

0... 99 999 люкс

±3 люкс або ±3% від вим. зн.

1 люкс (0...19999 люкс) 
10 люкс (в решті діапазону)
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Тестер напруги і струму 
testo 755

 • Запатентований дисплей з круговим оглядом

• Світловоди для оптимальної індикації напруги

• Захисне кільце на рукоятках для безпечної роботи 

• Ергономічні рукоятки

• Підсвічування місця вимірювання

• Автоматичне визначення параметру, що вимірюється

• Сертифікований у відповідності до нормативів для 

   тестерів напруги DIN EN 61243-3:2010

• Результат вимірювань з'являється автоматично, без 

   включення приладу та натискання кнопок

• Підсвічування місця вимірювань

• Змінні вимірювальні електроди 

Вимірювання електричних величин

testo 750-2

testo 750-3

Тестер напруги testo 750-2 з батарейками та 
захисними ковпачками для накінечників щупів

Тестер напруги testo 750-3 з батарейками та 
захисними ковпачками для накінечників щупів

Замовлення № 0590 7502

Замовлення № 0590 7503

Технічні дані testo 750-2 testo 750-3

Тест напруги 12...690 В пост./змін. струму

Тест безперервності < 500 кОм

Тест магнітного поля, що 
обертається

100... 690 В змін. струму при 50/60 Гц

Тест полюса однієї фази 100... 690 В змін. струму при 50/60 Гц

Функція тригеру для 
пристрою захисного 
відключення

 

РК-дисплей – 
Підсічування місця 
вимірювання

 

Категорія
вимірювань

CAT IV 600 V
CAT III 690 V

Сертифікація TÜV GS, CSA, CE

Стандарти EN 61243-3:2010

Приладдя для testo 750 Замовл. №

ISO сертифікат калібрування для тестера напруги 0520 0750

DAkkS сертифікат калібрування для тестера 
напруги

0520 0751

testo 755-1

testo 755-2

Тестер напруги та струму testo 755-1 з 
батарейками та вимірювальними щупами

Тестер напруги та струму testo 755-2 з 
батарейками та вимірювальними щупами

Замовлення № 0590 7551

Замовлення № 0590 7552

Приладдя для testo 755 Замовл. №

Комплект запасних вимірювальних щупів 0590 0015

ISO сертифікат калібрування для тестера напруги 
та струму

0520 0755

DAkkS сертифікат калібрування для тестера 
напруги та струму

0520 0756

Технічні дані testo 755-1 testo 755-2

Діапазон 
вимірювання напруги

6... 600 В 
пост./змін. струму

6... 1000 В 
пост./змін. струму

Діапазон 
вимірювання струму

0,1... 200 A зм. струм

Діапазон 
вимірювання опору

1 Ом...100 кОм

Тест безперервності < 30 Ом

Тест магнітного поля, 
що обертається

– 100...400 В зм.струму 
при 50/60 Гц

Тест полюсу однієї 
фази

– 100...690 В зм.струму 
при 50/60 Гц

Підсвічування місця 
вимірювань



Категорія 
вимірювань

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Сертифікація TÜV GS, CSA, CE

Стандарти EN 61243-3:2010, EN 61010-1
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Вимірювання електричних величин

Цифровий мультиметр 
testo 760
• Просте сучасне керування функціональними клавішами 

замість диску

• Розпізнавання параметру, що вимірюється, по 

підключенню до роз'єму

• Запобігає некоректним налаштуванням 

• Реальне середньоквадратичне значення струму (TRMS)

testo 760-2

testo 760-3

Цифровий мультиметр testo 760 з 
батарейками, комплектом кабелів для 
вимірювання, адаптером для термопар типу К

Цифровий мультиметр testo 760 з 
батарейками, комплектом кабелів для 
вимірювання

Замовлення № 0590 7602

Замовлення № 0590 7603

Технічні дані testo 760-2 testo 760-3

TRMS 
Діапазон вимірювання 
напруги

0,1 мВ...600 В 
пост./змін. струм

0,1 мВ...1000 В 
пост./змін. струм

Діапазон вимірювання струму 0,1 мкA...10 A пост./змін. струм
Діапазон вимірювання опору 0,01 Ом...60 МОм
Діапазон вимірювання 
частоти

2 Гц...30 MГц 2 Гц...60 MГц

Діапазон вимірювання 
ємності

0,001 нФ... 30000 
мкФ

0,001 нФ... 60000 
мкФ

Діапазон вимірювання 
температури

-20... +500°C

Вимірювання безперервності 
Категорія
вимірювань

CAT IV 600 В / CAT III 1000 V

Сертифікація TÜV GS, CSA, CE

Стандарти EN 61326-1

Приладдя для testo 760 Замовл. №

Адаптер термопари Тип K 0590 0002
Адаптер для зонду вимірювання сили струму 0590 0003

Магнітний гачок 0590 0001

Комплект безпечних щупів з затисками  
"крокодил"

0590 0008

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних ка-
белів (штекер з вигином)

0590 0011

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних ка-
белів (прямий штекер)

0590 0012

Бокс для транспортування testo 760 0590 0016

ISO сертифікат калібрування для мультиметрів 0520 0760

DAkkS сертифікат калібрування для 
мультиметрів

0520 0761

Струмові кліщі testo 770
• Унікальний механізм затиску дозволяє проводити 

   вимірювання при щільному розташуванні кабелів

• Автоматичний вибір постійного або змінного струму 

   при вимірюванні напруги та струму

• Реальне середньоквадратичне значення струму TRMS 

• Додаткові функції: вимірювання пускового струму, 

   потужності або мкА

• Педача даних по Bluetooth

Додаток testo Smart Probes

testo 770-2

testo 770-3

Струмові кліщі TRMS з батарейками, 
комплектом кабелів для вимірювання та 
адаптером для термопар типу K

Струмові кліщі TRMS з батарейками та 
комплектом кабелів для вимірювання

Замовлення № 0590 7702

Замовлення № 0590 7703

Технічні дані testo 770-2 testo 770-3

TRMS 
Діапазон вимірювання 
напруги

1 мВ... 600 В пост./змін. струм

Діапазон вимірювання 
струму

0,1... 400 A 
пост./змін. струм

0,1... 600 A 
пост./змін. струм

Вимірювання потужності – 
Діапазон вимірювання мкА 0,1... 400 мкА 

пост./змін. струм
0,1... 600 мкА 

пост./змін. струм
Діапазон вимірювання 
опору

0,1 Ом...40 МОм 0,01 Ом...60 МОм

Діапазон вимірювання 
температури

-20... +500°C

Bluetooth для роботи з 
додатком testo Smart Probes

– 

Категорія вимірювань CAT IV 600 В / CAT III 1000 V

Сертифікація TÜV GS, CSA, CE

Стандарти EN 61326-1, EN 61140

Приладдя для testo 770 Замовл. №

Адаптер для термопар типу K 
(для testo 770-2/770-3)

0590 0021

Комплект безпечних щупів з затискачем  
"крокодил"

0590 0008

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних 
кабелів (штекер з вигином)

0590 0011

Комплект 4 мм стандартних вимірювальних 
кабелів (прямий штекер)

0590 0012

Бокс для транспортування testo 755 та 
testo 770

0590 0017
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www.testo.kiev.ua

Вимірювальні рішення для контролю роботи обладнання

Гарантований комфорт. 
Підвищення ефективності.

Ефективне 

налаштування систем 

ОВК

Перевірка електричних

установок

Ефективне 

налаштування систем 

опалення

Ефективне 

налаштування 

холодильних систем

Гарантування якості 

повітря та рівня 

комфорту

Вимірювальні технології testo можуть допомогти вам виконати всі ці завдання.

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 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


