7000 приладів
вже працюють в Україні

Професійна техніка
компактного розміру.
12 компактних вимірювальних приладів серії Pocket Line для вимірювання:
швидкості повітря, вологості, освітленості, температури, швидкості
обертання, диференціального та абсолютного тиску.

Професійні прилади серії Pocket Line

7000 приладів серії Pocket Line
щоденно працюють в Україні.
Компактні прилади Testo періодично проходять повірку і використовуються:
на системах ОВК, комунальних господарствах, котельній техніці та у промисловості.
Навіщо брати з собою на вимірювання великі та важки прилади,
якщо прилади testo Pocket Line виконують ті ж функції, мають
високу точність і надійність та легко розміщуються в кишені?

дифтиску з похибкою 3 Па та захистом від перевантаження,
телескопічний зонд швидкості для повітроводів діаметром до
600 мм та інші.

Саме тому ці прилади довжиною всього 10 см стали найбільш
популярними в Україні. testo Pocket Line оснащені професійними
сенсорами, що забезпечують стабільні і точні вимірювання
впродовж тривалого строку експлуатації. Зокрема, термопара з
діапазоном вимірювання до 500оС, кварцовий сенсор вологості
з похибкою 2,5%, на покази якого не впливає волога, сенсор

Такі прилади приємно тримати в руці, ними легко виконувати
вимірювання. Вони відразу викликають повагу у замовника,
демонструючи ваш високий професійний рівень.

testo 510

testo 511

Диференціальний манометр

Ви завжди можете довіряти надійності та якості testo, що підкріплена офіційною гарантією 2 роки!

testo 460

Барометр

testo 540

Безконтактний тахометр

Люксметр

- Сенсор налаштований
на спектральну чутливість ока
- Вимірювання на
енергозберігаючих та
світлодіодних лампах
- Функція фіксації
поточного значення
та відображення
макс./мін. значень

- Похибка вимірювань

- Можливість відображення даних в
Паскалях у всьому
діапазоні вимірювань
- Температурна компенсація
- Магніт на задній
частині корпусу для
кріплення на металевій поверхні
- Вимірювання швидкості потоку з трубкою Піто
- Компенсація щільності повітря

абсолютного тиску
±3 мбар
- Розрахунок барометричного тиску
- Вимірювання висоти
над рівнем моря

- Оптичне вимірювання
швидкості обертання
зі світлодіодним
вказівником цілі в
місці проведення
вимірювання
- Функція фіксації
поточного значення
та відображення
макс./мін. значень

Диференціальний тиск
Діапазон вим.: 0...100 гПa
Розд. здатність: 0,0 1гПa
Похибка:
± 0,03 гПa (0...0,30 гПa)
±0,05 гПa (0,31...1,00 гПa)
± (0,1 гПa +1,5% від вим.
знач.) (1,01 гПa ...100 гПa)
Одиниці
гПa, мбар, Пa, ммH2O, мм
вимірювання: рт.ст., м/с
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри:
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія:
2 роки

Абсолютний тиск

Швидкість обертання

Освітленість

Діапазон вим.:
Розд. здатність:
Похибка:
Одиниці вимір.:

300...1200 мбар
0,1 мбар
± 3,0 мбар
гПa, мБар, Пa, ммH2O, мм
рт.ст., м
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри:
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія:
2 роки

Діапазон вим.: 100...29999 об/хв
Розд. здатність: 0,1 об/хв
(100...999,9 об/хв)
1 об/хв
(1,000...29,999 об/хв)
Похибка:
± (0,02 % від вим. знач.)
Одиниці вимір.: об/хв, об/с
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри:
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія:
2 роки

Діапазон вим.: 0...99999 Люкс
Розд. здатність: 1 Люкс (0...19999 Люкс)
10 Люкс
(20000...99999 Люкс)
Похибка:
± 3%
Одиниця вимір.: Люкс
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 40...+70 °C
Розміри:
133 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія:
2 роки

Номер замовлення*

Номер замовлення*

Номер замовлення*

Номер замовлення*

0560 0510

0560 0511

0560 0460

0560 0540

testo 810

testo 610

testo 606- 1/2

Пірометр + вимірювання

Термогігрометр

температури повітря

Температура поверхні ІЧ

Температура повітря

Діапазон вим.: - 30...+300 °C
Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка:
±2,0 °C (- 30...+100 °C)
± 2% від вим. знач.
(в іншому діапазоні)
Оптика:
6:1

Діапазон вим.:
- 10...+50 °C
Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка:
± 0,5 °C
Одиниці вимірюв.: °C/°F
Діапазон вим.:

0...100 % Відн. Вологості

Температура повітря

Розд. здатність:
Похибка:

0,1 % Відн. Вологості
± 2,5 % Відн. Вологості
(5...95 % Відн. Вологості)
%ВВ, t психрометра,
t точки роси

Діапазон вим.:
Розд. здатність:
Похибка:
Одиниці
вимірювання:
Робоча темпер.:
Тем. зберігання:
Розміри:
Гарантія:

- 10...+50 °C
0,1 °C
± 0,5 °C
°C/°F

Номер замовлення*

Вологість повітря

Одиниці
вимірювання:

- 10...50 °C
- 40...+70 °C
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
2 роки

0560 0810

Вимірювач вологості матері-

Анемометр +

алів + термогігрометр

термогігрометр

- Тривала стабільність
показань
- Запатентований сенсор вологості testo
- Похибка вологості
2,5% та заводський
протокол калібрування
- Розрахунок точки
роси і психометричної
температури
- Функція фіксації
поточного значення та
відображення макс./
мін. значень

- ІЧ вимірювання з
лазерним вказівником цілі (1 точка) та
оптикою 6:1
- Вимірювання температури повітря
- Відображення
різниці температур,
наприклад, між
температурою стіни і
повітря
- Функція фіксації
поточного значення
та відображення
макс./мін. значень

Робоча темпер.:
Тем. зберігання:
Розміри:
Гарантія:

-10...+50 °C
- 40...+70 °C
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
2 роки

Номер замовлення*

0560 0610

testo 410- 1/- 2

- Точне вимірювання
вологості деревини:
бук, дуб, сосна, клен та
ін., а також будівельних
матеріалів: цемент,
штукатурка, вапняний
розчин та ін.
- Моніторинг процесів
осушення шляхом вимірювання вимірюванню
вологості матеріалу та
температури повітря
- Функція фіксації
поточного значення та
відображення макс./
мін. значень
- Функція самодіагностики
Вологість матеріалів
Діапазон вим.: 0...54,8%
Розд. здатність: 0,1
Похибка:
± 1%

Швидкість повітря

Вологість повітря (тільки 606- 2):
Діапазон вим.: 0...100% Відн. Вологості
Розд. здатність: 0,1% Відн. Вологості
Похибка:
±2,5% ВВ (5 ... 95% ВВ)
Одиниці
%ВВ, t психрометра,
вимірювання: t точки роси
Температура (тільки 606- 2 )
Діапазон вим.:
Розд. здатність:
Похибка:
Одиниці вимір.:
Робоча темпер.:
Тем. зберігання:
Розміри:
Гарантія:

- Вбудована крильчатка 40 мм
- Функція усереднення
за часом
- Функція фіксації
поточного значення
та відображення
макс./мін. значень
- Розрахунок температури з урахуванням
охолодження вітром

- 10...+50°C
0,1°C
± 0,5 °C
°C/°F
- 10...+50 °C
- 40...+70 °C
119 x 46 x 25 мм (з кришкою)
2 роки

Діапазон вим.:
Розд. здатність:
Похибка:
Одиниці вимір.:

0,4...20 м/с
0,1 м/с
± (0,2 м/с + 2% від вим. зн.)
м/с, км/г, м/г,

Температура повітря
Діапазон вим.:
Розд. здатність:
Похибка:
Одиниці вимір.:

- 10...+50°C
0,1 °C
± 0,5 °C
°C/°F, (t охолодження
вітром)

Вологість повітря (тільки testo 410- 2)
Діапазон вим.: 0...100 % Відн. Вологості
Розд. здатність: 0,1 % Відн. Вологості
Похибка:
± 2,5 %ВВ (5...95 %ВВ)
Одиниці
%Відн. Волог., t психрометра,
вимірювання: t точки роси
Робоча темпер.: - 10...50 °C
Розміри:
133 x 46 x 25 мм (з кришкою)
Гарантія:
2 роки

testo 606-1: Номер замовлення*

0560 6060

testo 410-1: Номер замовлення*

0560 4101

testo 606-2: Номер замовлення*

0560 6062

testo 410-2: Номер замовлення*

0560 4102

*Включено в поставку: ремінець для приладу, шкіряний чохол з кліпсою, кришка для захисту дисплею, протокол калібрування ISO 9001, 2 батарейки ААА.

Професійні прилади серії Pocket Line

testo 905- T1

testo 905- T2

testo 605- H1

testo 405

Проникний термометр

Поверхневий термометр

Термогігрометр

Термоанемометр

- Професійний промисловий сенсор
(термопара Тип K)
- Висока точність і
швидкодія
- Короткочасне вимірювання температури до + 500 °C
- Дисплей на шарнірі забезпечує
зручне зчитування даних

- Висока швидкодія завдяки підпружиненому
сенсору
- Висока точність
завдяки адаптації
вимірювальної
насадки до будь-якої
поверхні, в т.ч. нерівної
- Короткочасне вимірювання температури до +500 °C
- Дисплей на шарнірі забезпечує
зручне зчитування даних

Температура
Сенсор термопара Тип К
Діапазон
- 50...+350 °C
вимірювань:
(короткочасно до +500 °C)

Температура
Сенсор термопара Тип К
Діапазон
- 50...+350 °C
вимірювань:
(короткочасно до +500 °C)
Розд. здатність: 0,1 °C

Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка:
±1 °C (- 50...+99,9 °C)
±1% від вим. зн. (в інш. діап.)
Робоча темпер.: 0...+40 °C
Тем. зберігання: - 20...+70 °C
Розміри зонду: D=3 мм, довжина 200 мм
Гарантія:
2 роки

Похибка:
Робоча темпер.:
Тем. зберігання:
Розміри зонду:
Гарантія:

Номер замовлення*

Номер замовлення*

0560 9055

- Вимірювання вологості, температури
і розрахунок точки
роси
- Довговічний надійний сенсор вологості Testo
- Ідеально підходить для вимірювань в повітроводах
- Дисплей на
шарнірі
забезпечує
зручне
зчитування
даних

±(1 °C +1% від вим. значення)
0...+40 °C
- 20...+70 °C
D=12 мм, довжина 150 мм
2 роки

0560 9056

*Включено в поставку: кліпса для кишені, 3 батарейки ААА

Вологість повітря
Ємнісний сенсор
Діапазон
5...95 % Відн. Вологості
вимірювань:
- 20...+50 °C Точка роси
Розд. здатність: 0,1 % Відн. Вологості
Похибка:
±3 % Відн. Вологості
Температура
Сенсор NTC
Діапазон вим.: 0...+50 °C
Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка:
±0,5 °C
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 20...+70 °C
Розміри зонду: D=12 мм, довжина 125 мм
Гарантія:
2 роки

Номер замовлення** 0560 6053

- Вимірювання швидкості потоку повітря,
об’ємної витрати і
температури
- Ідеально підходить
для вимірювань в
повітроводах діаметром до 60 см
- Телескопічний
зонд 30 см
- Дисплей на шарнірі забезпечує
зручне зчитування даних

Швидкість
повітря
Сенсор з обігрівом
Діапазон
0...10 м/с
вимірювань:
0 ...+99990 м3/г
Розд. здатність: 0,01 м/с
Похибка:
±(0,1 м/с + 5% від вим. зн.)
±1 цифра
в діапазоні 0... +2 м/с
±(0,3 м/с + 5% від вим. знач.)
в інш. діап.
Температура
Сенсор NTC
Діапазон вим.: - 20...+50 °C
Розд. здатність: 0,1 °C
Похибка:
±0,5 °C
Робоча темпер.: 0...+50 °C
Тем. зберігання: - 20...+70 °C
Розміри зонду: D=16 мм, довжина 300 мм
Гарантія:
2 роки
Номер замовлення**

0560 4053

**Включено в поставку: гумовий фіксатор для повітроводів, кліпса для кишені, 3 батарейки ААА

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell
(063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

Компактні розміри і
професійна точність вимірювань.

