Вимірювання мікроклімату інтуїтивно.
testo 440 поєднує універсальність та максимальну зручність.
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Прилад testo 440 вимірює швидкість та якість
повітря: універсальність у компактному форматі.
Запрошуємо в нову еру: новий testo 440 поєднує в собі переваги компактного портативного пристрою з інтуїтивно
зрозумілим меню вимірювань та всебічним вибором зондів швидкості повітря та якості повітря. Це означає, що всі
вимірювальні завдання на системах кондиціювання та вентиляції надійно контролюються.

Інтуїтивний:
чітко структуровані вимірювальні меню, що виміряють:
об’ємну витрату, K-фактор (відношення між тиском та
витратою повітря), ступінь турбулентності, потужність
обігріву або охолодження, індикацію вологи та
виконують довготривалі вимірювання.
Бездротовий:
Bluetooth® зонди для більшої зручності вимірювання,
що унеможливлюють скручування кабелів в кейсі для
приладу.
Компактний:
універсальна рукоятка для всіх зондів - більше
можливостей для вимірювань, менше обладнання.
Чіткий та зрозумілий:
всі необхідні елементи об’єднані в єдиний компактний
вимірювальний прилад.
Паралельне відображення 3 вимірювальних значень;
конфігурації та результатів з першого погляду.
Надійний та безпечний:
внутрішня пам’ять на 7500 вимірювальних протоколів,
інтерфейс USB для експорту даних та додаткова
роздруківка вимірювань. Використовує батарейки АА.

Прилад testo 440 для швидкості та якості повітря
доступний у двох версіях.
Модель версії testo 440 dP на відміну від стандартної,
має вбудований датчик диференціального тиску. Це
робить можливим вимірювання на фільтрах, а також
роботу з трубкою Пито та визначення K-фактору.
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Інтуїтивні меню:
підходять для будь-якого вимірювання.
Базуючись на багаторічному досвіді з розробки найсучасніших вимірювальних технологій, ми точно знаємо, що
вам потрібно виконувати свою рутинну роботу. Тому меню вимірювань для основних додатків для кондиціювання
та вентиляції вже попередньо налаштовані в testo 440. Ці меню дозволяють виконувати відповідні вимірювальні
завдання швидше, ефективніше та надійніше.
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Система зондів testo 440: ви ніколи не захочете
знову працювати по-іншому.
Повністю універсальний: універсальна рукоятка для всіх зондів швидкостей повітря та якості повітря. Це заощаджує
простір і зменшує вагу, дозволяючи завжди виконувати точні вимірювання. За допомогою testo 440 можна
систематично контролювати всі вимірювання на системах кондиціювання та вентиляції.

Крильчатка-насадка
16 мм з вимірюванням
температури
Клік

Термоанемометр насадка з
сенсором вологості

Клік

До універсальної рукоятки до testo 440 можна підключити... зонд насадку, або адаптер
для зондів швидкості, або телескопічний подовжувач. Все це легко і просто та за
декілька секунд.

Високоточна крильчатка-насадка 100 мм з вимірюванням температури

Високоточний
зонд-насадка
вологості

Крильчатка-насадка
100 мм з вимірюванням
температури

Зонд-насадка CO2,
вологості і температури

Зонд-насадка
вологості

Зонд насадка СО

testo 440
рукоятка
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Телескопічний подовжувач
для зондів швидкості

Адаптер testo 440
для зондів швидкості

Система зондів testo 440: в повітроводах,
на решітках, в кімнатах, на фільтрах або
з трубкою Піто.

Всі зонди для вимірювання швидкості в
повітроводах для testo 440 мають телескопічний
подовжувач з шкалою в см. (додатково довжину
телескопа можна збільшити з 1 до 2 м).

Зонди крильчатки 100 мм можна легко
комбінувати з вигином 90° та телескопічним
подовжувачем, це дозволяє зручно виконувати
відмірювання на решітках на стелі.

Якщо потрібно виконувати вимірювання в місцях
де не можливе використання Bluetooth? Нема
проблем: просто від’єднайте зонд-насадку
від Bluetooth рукоятки та підключить його до
рукоятки з кабелем.

Модель testo 440 dP оснащена сенсором
дифтиску та ви можете переконатися, що
фільтри в системах кондиціювання працюють
належним чином, а забруднене повітря не
потрапляє в систему вентиляції.

Для вимірювання об’ємного потоку
у випадку високих швидкостей або
сильно забрудненого потоку ми
рекомендуємо з testo 440 dP використовувати трубку Піто.
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Ваше вимірювальне завдання, наше рішення:
правильний зонд для кожного застосування.
Незалежно від параметрів кондиціювання, вентиляції та рівня комфорту, які ви хочете виміряти, наш широкий спектр
датчиків швидкості, комфорту та якості повітря забезпечує точну та надійну підтримку у виконанні ваших завдань, що
дозволяє вам освоїти будь-які вимірювальні можливості.

Вимірювання швидкості
Зонд з обігріваємою струною
з датчиками температури і вологості
Bluetooth/кабель

Зонд крильчатка
(Ø 16 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель

Зонд з обігріваємою струною
з датчиком температури
Кабель

Зонд крильчатка
(Ø 16 мм)
Кабель

Вимірювання швидкості на решітках
Високоточний зонд крильчатка
(Ø 100 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель

Зонд крильчатка
(Ø 100 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель

Обігрів
Зонд CO
Bluetooth/кабель
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Інтелектуальна концепція калібрування: потрібно лише калібрувати зонди. Рукоятки та вимірювальний прилад
можуть продовжувати використання та виконувати вимірювання за допомогою іншого зонда.

Вимірювання рівню комфорту
Зонд CO2
з датчиками температури і вологості
Bluetooth/кабель
Зонд турбулентності
Кабель
Зонд вологості і температури
Bluetooth/кабель
Зонд освітленості
Кабель
Зонд CO
Bluetooth/кабель

Лабораторії та чисті приміщення
Високоточний зонд крильчатка
(Ø 100 мм) з датчиком температури
Bluetooth/кабель
Високоточний зонд вологості і
температури
Bluetooth/кабель
Зонд з обігріваємою струною
з датчиками температури і вологості
Bluetooth/кабель
Зонд для витяжних шаф
Кабель

Промислові процеси (сушка)
Міцний зонд вологості і температури для температур до +180 °C
Кабель

7

testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Вимірювання в повітроводах:
точність не залежить від форми труби.
Для того, щоб системи кондиціювання та вентиляції

Якість повітря в приміщенні також залежить від того, чи

працювали безперебійно та ефективно, необхідно

відповідає швидкість потоку повітря в каналі його розміру.

регулярно перевіряти швидкість потоку в вентиляційному

Ви можете повністю довіряти комплектам testo 440 для

каналі.

вимірювання в повітроводах.

testo 440
Комплект з обігріваємою струною
м/с

testo 440
Комплект з 16 мм крильчаткою
м/с

°C
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Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
Зонд з обігріваємою струною і температурним сенсором, кабелем (1,8 м) та телескопом (0,85 м)
Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об’ємної витрати і
розрахунок середнього по часу або кількості вимірювань
Базовий кейс для testo 440 та одного зонду

Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
Зонд крильчатка з кабелем (1,8 м) та телескопом (0,85 м)
Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об’ємної витрати і
розрахунок середнього по часу або кількості вимірювань
Базовий кейс для testo 440 та одного зонду

Замовлення №

Замовлення №

0563 4400

0563 4401

Вимірювання на решітках:
оптимальній клімат підтримується весь час.
Для відмінної якості повітря у приміщенні, необхідно

воронок або телескопу можна проводити вимірювання на

оптимально регулювати потоки вхідного і вихідного

вихідних решітках зручно та безпечно. Навіть на стелі!

повітря. Комплект 440 з крильчаткою 100 мм дозволяє

Наш випрямляч потоку допомагає точно вимірювати

робити це ще простіше. За допомогою додаткового набору

турбулентні потоки з вихрових дифузорів.

testo 440
Комплект крильчатки 100 мм з BT
м/с

°C

Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
100 мм зонд крильчатка з сенсором температури і Bluetooth
Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об’ємної витрати
Базовий кейс для testo 440 та одного зонду

Замовлення №

Додаткове приладдя

0563 4403

Замовл. №

Додаткове приладдя

Замовл. №

testovent 417
набір воронок

0563 4170

Подовжувач для телескопу зондів
швидкості testo 440 (37,5 до 100 см з
адаптером з кутом 90°)

0554 0960

testovent 417 випрямляч потоку для
вихрових дифузорів

0554 4172

Термогігрометр Смарт -зонд testo 605i,
передача даних по Bluetooth, підключення
до смартфону або до testo 440

0560 1605
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Вимірювання в повітроводах та на решітках:
всі параметри швидкості і якості повітря з одного
погляду.
Вентиляційні канали, дифузори або решітки на стелі:
Завдяки Комбі-комплектам testo 440 ви завжди зможете
виконати точні та надійні вимірювання в повітроводах,
на решітках та вихрових дифузорах.

testo 440
Швидкість повітря
Комбі-комплект 1 з Bluetooth
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testo 440
Швидкість повітря
Комбі-комплект 2 з Bluetooth

м/с

м/с

°C

°C

Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
Крильчатка 100 мм з Bluetooth та сенсором температури
Зонд з обігріваємою струною і температурним сенсором, кабелем (1,8 м) і телескопом (0,85 м)
Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об’ємної витрати
Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
Крильчатка 100 мм з Bluetooth та сенсором температури
Зонд крильчатка 16 з кабелем (1,8 м) і телескопом (0,85 м)
Меню вимірювань, наприклад, розрахунок об’ємної витрати
Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

Замовлення №

0563 4406

0563 4407

Вимірювання в повітроводах, на решітках та
фільтрах: універсальні, як ваші проблеми.
З версією testo 440 dP (з вбудованим датчиком
дифтиску) можна виконувати діагностику фільтрів,
а також виконувати вимірювання трубкою Піто та
визначати K-фактор (відношення між тиском та
витратою повітря)

testo 440 dP
Швидкість повітря
Комбі-комплект 1 з Bluetooth

testo 440 dP
Швидкість повітря
Комбі-комплект 2 з Bluetooth

м/с

м/с

°C

°C

мбар

мбар

%ВВ

%ВВ

Склад комплекту:
testo 440 dP прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з сенсором дифтиску ,вбудованою
пам’яттю та експортом даних
Універсальна рукоятка для зондів з Bluetooth
Зонд-насадка з обігріваємою струною та сенсорами абсолютного тиску, температури і вологості
Зонд- насадка крильчатка 100 мм з сенсором температури
Телескоп (1 м) і адаптер з вигином 90°
Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Склад комплекту:
testo 440 dP прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з сенсором дифтиску ,вбудованою
пам’яттю та експортом даних
Універсальна рукоятка для зондів з Bluetooth
Зонд- насадка крильчатка 16 мм
Зонд- насадка крильчатка 100 мм з сенсором температури
Зонд-насадка вологості і температури
Телескоп (1 м) і адаптер з вигином 90°
Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

Замовлення №

Додаткове приладдя

0563 4409

Замовл. №

Подовжувач телескопу (0,9 м) для зондів
швидкості testo 440

0554 0990

Трубка Піто нерж. сталь
(довжина 500 мм, Ø 7 мм)

0635 2045

Зонд - насадка CO

0563 4410

0632 1270
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Вимірювання комфорту та якості повітря:
нема надто складних завдань.
Вимірювання якості повітря та рівня комфорту на

Наші спеціальні комплекти testo 440 виміряють всі

робочих місцях дозволяє точно регулювати внутрішній

відповідні параметри: концентрацію CO2 у повітрі, ступінь

клімат та зменшує ризик нестачі персоналу внаслідок

турбулентності, температуру, вологість та освітленість.

захворювання.

testo 440 Комфорт в приміщеннях
Комбі комплект з Bluetooth
м/с

°C

CO2

%ВВ

Склад комплекту:
testo 440 прилад для вимірювання швидкості повітря параметрів мікроклімату, з вбудованою пам’яттю та експортом даних
Зонд турбулентності (400 мм) з кабелем
Зонд CO2 з Bluetooth та сенсорами абсолютного тиску, температури і вологості
Комбі кейс для testo 440 та додаткових зондів

Замовлення №

testo 440
Комплект CO2 з Bluetooth

testo 440
Комплект вологість з BT

testo 440 прилад для
контролю мікроклімату
Зонд CO2 з Bluetooth,
сенсори абс.тиску,
темп. і вологості
Базовий кейс для
testo 440 та 1 зонду

Замовлення №
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0563 4405

0563 4408

testo 440
Комплект освітленість

testo 440 прилад для
контролю мікроклімату
Зонд температури і вологості з Bluetooth
Базовий кейс для
testo 440 та 1 зонду

Замовлення №

0563 4404

testo 440 прилад для
контролю мікроклімату
Зонд освітленості
Базовий кейс для
testo 440 та 1 зонду

Замовлення №

0563 4402

Нема вузько спеціалізованих завдань:
високоточні зонди.
Досконалі високоточні зонди testo 440 доступні навіть для

Наші зонди ідеально підходять як для промислових

вимірювань критичних процесів, що вимагають найвищого

вимірювань з високою температурою, що є загальною

рівня точності та надійного обладнання.

так і для лабораторій, де важливо записати найменші
відхилення з високим ступенем точності.

Зонд СО

Високоточний зонд
вологості і температури

Високоточний зонд
крильчатка

Високоточний зонд для вимірювання концентрації CO
в приміщеннях (наприклад, в
котельній).

Високоточний зонд крильчатка Ø 100 мм з температурним сенсором, вимірює
низьку швидкість від 1 м/с і
температуру. Ідеальний прилад для вимірювання ламінарних потоків.

Високоточний зонд для вимірювання вологості і температури з високою швидкодією в
критичних процесах. Похибка:
±(0,6% ВВ + 0,7% від виміряного значення) в діапазоні 0 до
90% ВВ.

Bluetooth
Замовлення №

0632 1271

Bluetooth
Замовлення №

0635 9371

Bluetooth
Замовлення №

0636 9771

Кабель
Замовлення №

0632 1272

Кабель
Замовлення №

0635 9372

Кабель
Замовлення №

0636 9772

Зонд для витяжних шаф

Високоточний зонд для вимірювання швидкості повітря
та об’ємної витрати у витяжних шафах відповідно до DIN
EN 14175-3/4.

Кабель
Замовлення №

0635 1052

Міцний зонд вологості і
температури
Виміряє вологість в складних
умовах - при температурах
до +180 °C. Застосовується
у промислових повітроводах, для контролю сипучих
матеріалів та у кліматичних
кабінетах.
Кабель
Замовлення №

0636 9775
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testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Дані для замовлення:
цифрові зонди.
Тип зонду

Діапазон
вимірюван.

Похибка

Розподіл.
здатність

№
замовл.

Цифрові зонди швидкості
Зонд з обігріваємою струною з
Bluetooth та сенсорами, абс. тиску,
вологості і температури

Ø 16 мм

Зонд з обігріваємою струною з
кабелем та сенсорами абс. тиску,
вологості і температури
Зонд насадка з обігріваємою
струною та сенсорами абс. тиску,
вологості і температури

Ø 9 мм
570 ... 1000 мм
Ø 9 мм

Ø 16 мм

0 ... 50 м/с
-20 ... +70 °C
5 ... 95% ВВ
700…1100 гПа

1)

230 мм

±(0,03 + 4% від вим. знач.)
(0 ... 20 м/с)
±(0,5 м/с + 5% від в. знач.)
(20,01 ... 30 м/с)
±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±3,0% ВВ (10 ... 35% ВВ)
±2,0% ВВ (35 ... 65% ВВ)
±3,0% ВВ (65 ... 90% ВВ)
±5% ВВ (в іншому діапаз.)
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1% ВВ
0,1 гПа

0635 1572

0635 1570

Ø 9 мм

Зонд крильчатка (Ø 16 мм)
з Bluetooth та сенсором
температури

0635 9571

570 ...1000 мм
Ø 16 мм

Зонд крильчатка (Ø 16 мм) з
кабелем та сенсором температури

Ø 16 мм
570 ... 1000 мм

Ø 16 мм

Зонд насадка крильчатка (Ø 16 мм)
з сенсором температури

0635 1571

570 ... 1000 мм

Ø 16 мм

0,6 ... 50 м/с
-10 ... +70 °C

1)

±(0,2 м/с + 1% від вим.
знач.)
(0,6 ... 40 м/с)
±(0,2 м/с + 2% від вим.
знач.)
(40,1 ... 50 м/с)
±1,8 °C

0635 9572
0,1 м/с
0,1 °C

0635 9570

230 мм
Ø 16 мм

0 ... 30 м/с
-20 ... +70 °C
700…1100 гПа

±(0,03 м/с + 4% від вим.
знач.) (0 ... 20 м/с)
±(0,5 м/с + 5% від вим.
знач.) (20,01 ... 30 м/с)
±0,5 °C
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1 гПа

0635 1032

Зонд з обігріваємою струною
(Ø 7,5 мм) з сенсором температури
і кабелем

0 ... 20 м/с
-20 ... +70 °C
700…1100 гПа

±(0,03 м/с + 5% від вим.
знач.) (0 ... 10 м/с)
±0,5 °C
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1 гПа

0635 1026

Зонд з обігріваємою кулькою (Ø
3 мм) з сенсором температури і
кабелем

0 ... 10 м/с
-20 ... +70 °C
700…1100 гПа

±(0,03 м/с + 5% від вим.
знач.) (0 ... 20 м/с)
±0,5 °C
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1 гПа

0635 1051

0,6 ... 50 м/с

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

0,1 м/с

0635 9532

0 ... 5 м/с
0 ... +50 °C
700…1100 гПа

±(0,02 м/с + 5% від вим.
знач.) (0 ... 5 м/с)
±0.5 °C
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1 гПа

0635 1052

Зонд з обігріваємою струною з
сенсором температури і кабелем

300 ... 850 мм
Ø 9 мм

Ø 12 мм

Зонд крильчатка (Ø 16 мм) з
кабелем

300 ... 850 мм
Ø 12 мм

Ø 16 мм

Зонд швидкості для витяжних шаф
з кабелем

150 мм

Ø 10 мм

Для вимірювань на повітроводах з великим діаметром рекомендуємо комплект з подовжувачем (0554 0990).
Це дозволяє подовжити на 2м всі зонди швидкості, що обладнані універсальною рукояткою.
Високоточний зонд крильчатка (Ø
100 мм) з Bluetooth та сенсором
температури

Ø
100
мм

Високоточний зонд крильчатка (Ø
100 мм) з кабелем та сенсором
температури

Ø
100
мм

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

1)

0,1 ... 15 м/с
-20 ... +70 °C

±(0,1 м/с + 1,5% від вим.
знач.)
(0,1 ... 15 м/с)
±0,5 °C

0635 9372
0,01 м/с
0,1 °C

0635 9370

Ø
100
мм

0635 9431

Зонд крильчатка (Ø 100 мм)
з Bluetooth та сенсором
температури

Ø
100
мм

Високоточний зонд крильчатка (Ø
100 мм) з кабелем та сенсором
температури
Зонд насадка крильчатка (Ø 100
мм) з сенсором температури
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0635 9371

Ø
100
мм
1)

Ø
100
мм

0,3 ... 35 м/с
-20 ... +70 °C

±(0,1 м/с + 1.5% від вим.
знач.)
(0,3 ... 20 м/с)
±(0,2 м/с + 1,5% від вим.
знач.)
(20,01 ... 35 м/с)
±0,5 °C

0635 9432
0,01 м/с
0,1 °C

0635 9430

Тип зонду

Діапазон
вимірюван.

Похибка

Розподіл.
здатність

№
замовл.

Для зручного вимірювання стелі було розроблено телескоп з кутом 90° (0550 0960).
Він може бути просто встановлений на 100-мм зонди крильчатки.
Цифрові зонди вологості
Зонд вологості і температури з
Bluetooth

290 мм

Зонд вологості і температури з
кабелем

290 мм
Ø 12
мм

Зонд насадка вологості і
температури

0 ...100% ВВ
-20 ... +70 °C

±2% ВВ (5 ... 90% ВВ)
±0,5 °C

0,1% ВВ
0,1 °C

0636 9732

0636 9730

140 мм
Ø 12
мм

Високоточний зонд вологості і
температури з Bluetooth

290 мм

Високоточний зонд вологості і
температури з кабелем

290 мм

Високоточний зонд насадка
вологості і температури

0636 9731
Ø 12
мм

0636 9771
Ø 12
мм

Ø 12
мм
2)

0 ... 100% ВВ
-20 ... +70 °C

140 мм
Ø 12
мм

Міцний зонд вологості і
температури, виміряє при
температурах до +180 °C, з
кабелем

±(0,6% ВВ + 0,7% від вим.
знач.)
(0 ... 90% ВВ)
±(1,0% ВВ + 0,7% від вим.
знач.)
(90 ... 100% ВВ)
±0,3 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(в іншому діапазоні)

0636 9772
0,01% ВВ
0,1 °C

0636 9770

0 ... 100% ВВ
-20 ... +180 °C

±3% ВВ (0 ... 2% ВВ)
±2% ВВ (2,1 ... 98% ВВ)
±3% ВВ (98,1 ... 100% ВВ)
±0,5 °C (-20 ... 0 °C)
±0,4 °C (0,1 ... +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 ... +180 °C)

0,1% ВВ
0,1 °C

0636 9775

0 ... 5 м/с
0 ... +50 °C
700…1100 гПа

±(0,03 м/с + 4% від вим.
знач.)
(0 ... 5 м/с)
±0,5 °C
± 3 гПа

0,01 м/с
0,1 °C
0,1 гПа

0628 0152

0 ... 100 000
Люкс

Клас C
Відповідає ... DIN 5032-7
f1 = 6% = V-Lambda
f2 = 5% cos

0,1 Люкс
(< 10,000 Люкс)
1 Люкс
(≥ 10,000 Люкс)

0635 0551

270 мм
Ø 12 мм

Цифрові зонди комфорту
Зонд турбулентності з кабелем

190 мм

Зонд освітленості з кабелем

110 мм
55 мм

Зонд CO2 з Bluetooth та сенсорами
вологості і температури

280 мм

Зонд CO2 з кабелем та сенсорами
вологості і температури

280 мм

Зонд насадка CO2 з сенсорами
вологості і температури

30
мм

30
мм
2)

0 ... 10 000 ппм
CO2
5 ... +95% ВВ
0 ... +50 °C
700…1100 гПа

130 мм
30
мм

Зонд CO з Bluetooth

±(50 ппм + 3% від вим.
знач.) (0 ... 5000 ппм)
±(100 ппм + 5% від вим.
знач.) (5001 ... 10,000 ппм)
±3% ВВ (10 ... 35% ВВ)
±2% ВВ (35 ... 65% ВВ)
±3% ВВ (65 ... 90% ВВ)
±5% ВВ (в іншому
діапазоні)
±0,5 °C
± 3 гПа

0632 1551

1 ппм
0,1% ВВ
0,1 °C
0,1 гПа

0632 1552

0632 1550

0632 1271

200 мм
30
мм
200 мм

Зонд CO з кабелем

30
мм

Зонд насадка CO

2)

0 ... 500 ппм

±3 ппм (0 ... 30 ппм)
±5 ппм (30,1...100 ппм)
±10% від вим. знач.
(100,1 ... 500 ппм)

0,1 ппм

30 мм

0632 1272

0632 1270
30
мм

Рукоятки для зондів та адаптер
Рукоятка з кабелем для зондів
насадок до testo 440

0554 2222

Рукоятка з Bluetooth для зондів
насадок до testo 440

0554 1111

Адаптер для рукояток для
підключення зондів-насадок
швидкості до testo 440

0554 2160
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1)

Для використання з рукояткою з кабелем (0554 2222) або Bluetooth рукояткою (0554 1111) в поєднанні з адаптером (0554 2160).

2)

Для роботи з рукояткою з кабелем (0554 2222) або рукояткою з Bluetooth (0554 1111).

testo 440 прилад для вимірювання параметрів мікроклімату

Дані для замовлення: комплекти, прилади,
зонди та приладдя.
№ замовл.

testo 440
Комплект з обігріваємою струною

0563 4400

testo 440
Комплект з крильчаткою 16 мм

0563 4401

testo 440
Комплект з зондом освітленості

0563 4402

testo 440
Комплект з крильчаткою 100 та Bluetooth

0563 4403

testo 440
Комплект вологості з Bluetooth

0563 4404

testo 440
Комплект CO2 з Bluetooth

0563 4405

testo 440
Комбі -комплект 1 швидкості повітря з Bluetooth

0563 4406

testo 440
Комбі -комплект 2 швидкості повітря з Bluetooth

0563 4407

testo 440 Комбі -комплект комфорт в
приміщеннях з Bluetooth

0563 4408

testo 440 dP
Комбі -комплект 1 швидкість повітря з Bluetooth

0563 4409

testo 440 dP
Комбі -комплект 2 швидкість повітря з Bluetooth

0563 4410

Прилади testo 440

№ замовл.

Приладдя

№ замовл.
Подовжувач для телескопу зондів
швидкості testo 440 (37,5 до 100
см з адаптером з кутом 90°)

0554 0960

Сервісний кейс для вимірювання
об’ємної витрати повітря

0516 4900

Комбі- кейс для testo 440 та
декількох зондів

0516 4401

Зонди температури з кабелем
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testo 440 прилад для
вимірювання швидкості та
комфорту в приміщеннях

0560 4401

testo 440 dP прилад для
вимірювання швидкості та
комфорту в приміщеннях
(виміряє дифтиск)

0560 4402

Авторизований 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

№ замовл.

Швидкий поверхневий зонд
температури (термопара Тип K)

0602 0393

Міцний зонд температури повітря
(термопара Тип K)

0602 1793

Поверхневий зонд температури
з розширеною верхівкою
(термопара Тип K)

0602 1993

Зонд температури з “липучкою”
(термопара Тип K)

0628 0020

Міцний зонд температури повітря
(сенсор NTC)

0613 1712

Зонд з затиском для вимірювань
на трубах (Ø 6 - 35 мм) (сенсор
NTC)

0613 5505

Водонепроникний занурювальний зонд температ. (сенсор NTC)

0613 1212

www.testo.kiev.ua

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

Комплекти testo 440 / testo 440 dP

