Sady za
akční ceny

- 15 %

Multifunkční nástroj
pro odborníky na ventilaci.
Vybalte a začněte. Univerzální a kompletní
sady testo 440 pro všechna důležitá měření
okolního prostředí nyní za velmi atraktivní ceny.

Intuitivní.

Univerzální.

Select Application
• Volume flow
• Funnel measurement
Pitot tube measurement
K-factor, volume flow

• Jasně strukturované

• Rozsáhlá nabídka sond

menu pro měření

a užitečného

objemového průtoku,

příslušenství (trychtýř,

měření s trychtýřem

teleskop, stativ)

a další IAQ aplikace

pro všechny aplikace

•M
 ěření po pár kliknutích:

• Bezdrátové Bluetooth®

např. jednoduše zadáte

sondy pro pohodlná měření

geometrii kanálu a testo 440

v jakékoliv situaci

okamžitě zobrazí objemový
průtok
• Také zahájení a zastavení
měření Bluetooth® sondy
jednoduchým kliknutím
na tlačítko

Automatické rozpoznání sondy!

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Jasně přehledné.

Spolehlivé.

•V
 še důležité v jednom

• Nejvyšší přesnost

praktickém měřicím

v jakémkoliv průřezu kanálu

přístroji

a v celém rozsahu měření

•P
 řehled konfigurace
a naměřených výsledků
•P
 aralelní zobrazení všech
důležitých klimatických
veličin se 3 naměřenými
hodnotami současně

rychlosti proudění
• Inteligentní koncept
kalibrace: kalibrují se
pouze sondy, zatímco
přístroj a rukojeť zůstávají
v provozu

•V
 elká paměť naměřených
dat včetně exportu dat
přes USB

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Vyrobeny pro Vaši práci:
kompletní sady
testo 440.
Chcete nastavit klimatizační a ventilační systémy, zkontrolovat
proudění vzduchu ve ventilačních kanálech a na vyústkách,
monitorovat kvalitu vzduchu nebo měřit pohodu prostředí?
Bez ohledu na to, co chcete měřit: testo 440 je Váš
multifunkční nástroj pro všechny klimatické veličiny.
S ním jste optimálně vybaveni pro každé měření.
Objevte nyní univerzální testo 440
v kompletních praktických sadách
a využijte nejlepší poměr cena /výkon.

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Objemový průtok
Měření na vyústkách a v kanálech.
testo 440 delta P výhodná kombinovaná sada 2
pro měření proudění s Bluetooth®
t esto 440 dP přístroj pro měření
klimatických veličin včetně senzoru
diferenčního tlaku
Vrtulková sonda (Ø 100 mm, digitální)
– s Bluetooth®, včetně teplotního senzoru
Hlavice vrtulkové sondy 16 mm,
včetně teplotního senzoru
Hlavice vlhkostní / teplotní sondy
Výsuvný teleskop (délka až 1 m) pro sondy
k měření prodění
Kombinovaný kufr pro testo 440 a sondy

Obj. číslo 0563 4410

Akční cena

37.910,- Kč*

Měření na větracích mřížkách.
testo 440 výhodná sada
se 100mm vrtulkovou sondou s Bluetooth®
t esto 440 přístroj pro měření
klimatických veličin
Vrtulková sonda Ø 100 mm s Bluetooth,
vč. teplotního senzoru
Držák pro měřicí trychtýř testovent
Základní kufr pro testo 440 a 1 sondu

Obj. číslo 0563 4403

Akční cena

16.640,- Kč*

Měření v kanálech.
testo 440 výhodná sada
s 16mm vrtulkovou sondou
t esto 440 přístroj pro měření
klimatických veličin
Vrtulková sonda Ø 16 mm, připojovací
kabel, s integrovaným teleskopem
(až do 0,85 m)
Základní kufr pro testo 440 a 1 sondu

Obj. číslo 0563 4401

Akční cena

13.022,- Kč*

* Akce trvá do 31.8.2022 nebo do vyprodání zásob.

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Kvalita vzduchu v místnosti
Měření vlhkosti vzduchu a teploty.
testo 440 výhodná sada
pro měření vlhkosti s Bluetooth®
t esto 440 přístroj pro měření
klimatických veličin
Vlhkostní a teplotní sonda s Bluetooth
Základní kufr pro testo 440 a 1 sondu

Obj. číslo 0563 4404

Akční cena

10.450,- Kč*

Měření kvality vzduchu v místnosti
testo 440
výhodná sada CO₂ s Bluetooth®
t esto 440 přístroj pro měření
klimatických veličin
Sonda CO₂ (digitální) s Bluetooth®
včetně teplotního a vlhkostního senzoru
Základní kufr pro testo 440 a 1 sondu

Obj. číslo 0563 4405

Akční cena

18.275,- Kč*

* Akce trvá do 31.8.2022 nebo do vyprodání zásob.

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Další sondy a příslušenství
Sondy

Obj. číslo
Kč

Sonda se žhaveným drátkem
vč. teplotního senzoru
- s připojovacím kabelem

0635 1032
6.440,-

Robustní vlhkostní/teplotní
sonda pro teploty do +180 °C
- s připojovacím kabelem

0636 9775
13.860,-

Sonda pro
měření intenzity turbulence
- s připojovacím kabelem

0628 0152
24.600,-

Sonda pro měření intenzity
osvětlení (Lux)
- s připojovacím kabelem

0635 0551
9.260,-

Další sondy naleznete na www.testo.cz

Příslušenství

Obj. číslo
Kč

Výsuvný teleskop (délka 37,5
až 100 cm včetně úhlu 90°)
pro sondy přístroje testo 440
k měření proudění

0554 0960
4.860,-

testovent 417 - sada s
usměrňovačem objemového
průtoku obsahující
usměrňovač objemového
průtoku testovent 417, trychtýř
pro talířové ventily (Ø 200
mm), trychtýř pro větrací
mřížky (330 x 330 mm)

0554 4173
Akční cena
6.650,-

testovent 417 - sada trychtýřů
obsahující trychtýř pro talířové
ventily (Ø 200 mm) a trychtýř
pro ventilátory (330 x 330 mm)
pro přiváděný a odváděný vzduch

0563 4170
5.410,-

Usměrňovač proudění
testovent 417

0554 4172
3.230,-

Další příslušenství naleznete na www.testo.cz

Měření na velkých vyústkách
testo 420 objemový průtokoměr
pro větší stropní vyústky
 hmotností pouze 2,9 kg
S
Přesná měření objemového průtoku,
teploty a relativní vlhkosti
Vysoká přesnost měření díky
usměrňovači objemového průtoku
Rychlá instalace, snadná obsluha
a možnost vytvoření protokolu
přímo na místě měření pomocí
aplikace pro chytré telefony

Obj. číslo 0563 4200

Akční cena

55.000,- Kč*

* Akce trvá do 31.8.2022 nebo do vyprodání zásob.

Více informací o testo 440 na www.testo.cz

Správná sada
pro všechny aplikace.
Co měříte?

v kanálech

testo 440
sada s 16mm
vrtulkovou
sondou

na větracích
mřížkách

testo 440
sada se 100mm
vrtulkovou
sondou

v kanálech
a na větracích
mřížkách

testo 440
kombinovaná
sada pro měření
proudění

Kvalita vzduchu v místnosti
Měření vlhkosti
vzduchu ve
skladech a na
pracovištích

testo 440 sada
pro měření
vlhkosti vzduchu

Měření
koncentrace CO2
v místnosti

testo 440
sada CO2

Detaily sady viz vnitřní strany létáku.

Testo Česká republika
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz
Sledujte nás na

Další sady a informace najdete na: www.testo.cz

2981 XXXX/cz/05/2022 Změny, včetně technických úprav, jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné do 31.8.2022.

Objemový průtok

