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Všechny měřicí úlohy pod kontrolou - s měřicí technologií od Testo:
Topné systémy | Vyvážené ventilační systémy | Tepelná čerpadla | Termografická diagnostika

Váš nový parťák  
pro topnou sezónu.
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> Více na stranách 4 až 9.

> Více na stranách 10/11.

Nejlepší hráč  
v každé pozici. 

Více než jen spaliny: Mnoho klíčových 

úkolů měření je kolem základního 

prvku technologie budovy. Nejedná 

se o triviální rutinní práce, proto 

potřebujete spolehlivé umělce, kteří 

dokážou více než jen přesně měřit.

Jedná se právě o intuitivní ovládání, 

chytré asistenční funkce a snadnou 

dokumentaci bez papírování, díky 

kterým se jednoduchá měřicí technika 

stává věrným společníkem pro každou 

práci.

•  Měří spaliny a monitoruje CO ve 
vzduchu

• Kontroluje ionizační proud

•  Detekuje úniky plynu

Rychlé měření, monitorování 
a dokumentace:

• Přiváděného vzduchu

•  Odvětrání v koupelnách a v kuchyních

• Vnitřní vlhkosti a teploty

Pro pohodlné a příjemné vnitřní 

klima je důležité správné nastavení 

ventilační techniky. Při nesprávném 

nastavení ventilační techniky 

není přívod čerstvého vzduchu 

rovnoměrný, zatížení místnosti není 

účinně odstraňováno a příliš velké 

objemové proudění vede k nepohodlí 

způsobenému průvanem nebo hlukem 

proudění vzduchu. S měřicími přístroji 

testo pro měření ventilace a klimatizace 

k tomu nedojde a obytné místnosti 

zůstanou komfortními zónami.

Na topných systémech

Vyvážený ventilační systém
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> Více na stranách 12/13.

> Více na stranách 14/15.

•  Přesná detekce netěsností

•  Zobrazení zanesení otopného tělesa

•  Vizualizace průběhu podlahového 
vytápění

Když má skryté potrubí netěsnosti, 

podlahové vytápění neposkytuje 

očekávaný výkon nebo pokud 

je otopné těleso úplně zanesené, 

nepotřebujete vždy páčidlo. Místo  

toho důvěřujte kvalitním technikům 

a spolehněte se na naše termokamery. 

Umožní Vám okamžitě zjistit, 

kde je problém a můžete provést 

cílená nápravná opatření. 

Odborný tip: Spoustu času ušetříte 

také při použití termografie 

pro diagnostiku chyb u solárních 

elektráren.

Aby tepelné čerpadlo poskytovalo 

spolehlivě stálé teplo, potřebuje toto 

chytré zařízení řádnou pravidelnou 

kontrolu se správnou technologií 

měření. Roční servis se doporučuje 

také pro všechna tepelná čerpadla 

s chladivem. To je jediný způsob, 

jak zajistit efektivní provoz zařízení 

a Vaši zákazníci tak mohou ušetřit 

náklady.

Detekce netěsností a funkční zkoušky

Servis tepelných čerpadel

•  Zkoušky tlaku a teploty

•  Řízený servis chladiva

•  Snadná zkouška těsnosti 
a vakuace
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Na topných systémech.
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Zkouška odolnosti proti pádu 
podle TÜV
Odolnost proti pádu podle 
EN 50379 díky sešroubovanému 
a pogumovanému pouzdru.

5500 mAh

Vždy připraven jít ještě dál
Špičková výdrž baterie:
Použití několik dní bez  
nabíjení. 

Bezpečná montáž
4 silné magnety 
s gumovým potahem 
- zvláště stabilní a šetrné 
k materiálu.

Chráněný displej
Odolný proti poškrábání, 
zapuštěný a se speciální 
ochrannou fólií, vyměnitelnou 
uživatelem.

Nekompromisně robustní: konstrukce

Posilte svou výbavu ideálním přístrojem 

na měření spalin. Testo 300 má nejinovativnější 

technologii ve své třídě a zároveň dlouhou 

životnost a stálý výkon, aby udržel krok během 

náročného pracovního dne.

Snazší už to nemůže být: 
Obsluha

Přetažení, přiblížení, klepnutí: To vše znáte 

z aplikací ve Vašem chytrém telefonu. Právě tato 

intuitivní gesta, díky kterým je plánování tras, 

psaní zpráv nebo nakupování tak jednoduché 

a bez námahy, jsou úplně stejně snadná 

a intuitivní i u přístroje testo 300.

Bez papírování: 
Odesílání zpráv 

S testo 300 vytvoříte dokumentaci pohodlně 

a přímo na místě. Prostřednictvím sítě WLAN 

můžete zprávy okamžitě odesílat do kanceláře 

nebo zákazníkům.

Odolný zvenku, chytrý zevnitř: 
testo 300.
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ZDARMA!

ZDARMA!

Longlife sada 1 v robustním kufru:
•  Přístroj, včetně napájecího zdroje
•   Rozsah měření: O₂, CO, 4.000 ppm, senzor NO - možnost
•  Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
• 10 náhradních filtrů
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

Longlife sada 2 v robustním kufru:

•  Přístroj, včetně napájecího zdroje
•  Rozsah měření: O₂, CO H₂, 30.000 ppm, senzor NO - možnost
•  Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
• 10 náhradních filtrů
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

Longlife sada 1 v robustním kufru s tiskárnou:
•  Přístroj, včetně napájecího zdroje
•   Rozsah měření: O₂, CO, 4.000 ppm, senzor NO - možnost
•  Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
• 10 náhradních filtrů
•  Tiskárna, včetně náhradního papíru
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

Longlife sada 2 v robustním kufru s tiskárnou:

•  Přístroj, včetně napájecího zdroje
•  Rozsah měření: O₂, CO H₂, 30.000 ppm, senzor NO - možnost
•  Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
• 10 náhradních filtrů
• Tiskárna, včetně náhradního papíru
• EasyHeat PC software
• Kufr pro přístroj a příslušenství
• 4letá záruka

testo 300 promo sady Longlife pro servis plynových zařízení

testo 300 promo sady Longlife pro servis zařízení na všechny typy paliv

Naše důležité produkty pro topnou sezónu:
promo sady testo 300. 

Obj. číslo 0564 3004 70         Cena: 34.500,- Kč

Obj. číslo 0564 3004 82         Cena: 43.700,- Kč

Obj. číslo 0564 3004 71         Cena: 41.100,- Kč

Obj. číslo 0564 3004 89         Cena: 50.400,- Kč

   Doporučená konfigurace                           Doporučená konfigurace
   pro měření plynových kotlů.                                 pro měření na všech
                                                                                            typech kotlů.

Vysvětlivky:
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www.testo.cz
Registrace:

ZDARMA!

Pouze u Testo: 
sada e-šroubováku zdarma.
Exkluzivně pro Vás: Pokud se rozhodnete pro jednu 

z atraktivních promo sad testo 300 od 2. září do 31. prosince 

2019, poskytneme Vám první sadu e-šroubováku speedE® 

na světě od společnosti Wiha v hodnotě 6.000,- Kč.

SpeedE® Vám umožní pracovat nejméně dvakrát rychleji 

než s běžným šroubovákem a se zachováním plné kontroly 

nad utahovací silou. Pro ochranu materiálu elektrická 

podpora automaticky vypne při 0,4 Nm. Vestavěné LED 

pro osvětlení. Dodávané dobíjecí baterie SpeedE® jsou 

dostatečné pro minimálně 800 šroubových operací a díky 

výměnným slimBitům lze šroubovák použít prakticky 

na všech běžných profilech šroubů.

speedE®
... zvyšuje kontrolu a rychlost

... poskytuje plnou ochranu

... šetří materiál a Vaše zdraví 

Více informací o promo produktech a podmínkách účasti na: www.testo.cz  
Do vyprodání zásob.

3 kroky k Vašemu Wiha speedE® e-šroubováku:

1 2 3Zakupte promo sadu Jednoduše se 
zaregistrujte

Získejte e-šroubovák 
speedE® 

Zakupte jednu z promo sad testo 300  
od 02.09. do 31.12.2019.

Vyplňte online registrační formulář na 
adrese www.testo.cz  
nejpozději do 31.01.2020.

Po úspěšné kontrole Vašich údajů  
Vám bude zdarma zaslán šroubovák  
na uvedenou adresu.

Sada e-šroubováku 1 speedE® vč. štěrbiny, 
Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10-dílů v L-Boxx Mini 
se slimBity, baterií a EU nabíječkou.

Naše důležité produkty pro topnou sezónu:
promo sady testo 300. 

6.000,- Kč
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Multifunkční měřicí přístroj testo 440 dP

•  Intuitivní: Jasně strukturované menu měření pro měření 
diferenčního tlaku, měření okolního CO a teploty

•  Pohodlný: bezdrátové sondy, interní úložiště dat a USB 
port pro přenos dat

•  Všestranný: integrovaný senzor diferenčního tlaku a 
možnost rozšíření řadou digitálních sond

Sada bez tiskárny
Obj. číslo 0563 3100
Cena: 13.780,- Kč

Obj. číslo 1119 0075
Cena: 37.575,- Kč

Analyzátor spalin 
testo 310 

•  Analyzátor spalin 
pro začátečníky

•  Vyvinutý 
pro náročnou 
každodenní práci

Analyzátor spalin 
základní sada testo 330i

•  Ovládání telefonem 
nezávislé na umístění

•  Bezpapírová 
dokumentace

•  Stabilní montáž sondy 
testoFix 

Základní sada analyzátoru spalin testo 300

•  Přístroj, včetně napájecího zdroje

•  Rozsah měření: O₂, CO, 4.000 ppm

•  Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)

•  10 náhradních filtrů

•   Tiskárna, včetně náhradního papíru (obj. číslo 0564 3002 71)

•  EasyHeat PC software

• Pouzdro

•  2letá záruka

Návrh objednávky:

1  testo 440 dP přístroj pro měření klimatických veličin včetně integrovaného 
senzoru diferenčního tlaku, propojovací hadice, 3 x AA baterií, USB kabelu 
a výstupního protokolu z výroby 
Obj. číslo 0560 4402        Cena: 9.100,- Kč

2  Sonda CO digitální, s kabelem 
Obj. číslo 0632 1272        Cena: 9.860,- Kč

3  Teplotní ponorná/vpichovací sonda, vodotěsná 
Obj. číslo 0615 1212        Cena: 2.080,- Kč

4  Sonda pro měření teploty vzduchu, robustní 
Obj. číslo 0615 1712        Cena: 2.140,- Kč

5  Teplotní klešťová sonda 
Obj. číslo 0615 5505        Cena: 1.420,- Kč

Ostatní měřicí technologie  
pro topné systémy.

Multifunkční práce:
Měřte diferenční tlak, teplotu a CO 
pouze jedním přístrojem.

PROFI 
NÁSTROJ

 ÚSPORNÁ 
SADA

 ÚSPORNÁ 
SADA

Sada s tiskárnou
Obj. číslo 0563 3110
Cena: 17.370,- Kč

   Doporučená konfigurace                           Doporučená konfigurace
   pro měření plynových kotlů.                                 pro měření na všech
                                                                                            typech kotlů.

Vysvětlivky:

Bez tiskárny

Obj. číslo 0564 3002 70
Cena: 25.200,- Kč

S tiskárnou

Obj. číslo 0564 3002 71
Cena: 31.800,- Kč
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CHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Topenářská sada 
testo Chytré sondy 
ovládaná chytrým 
telefonem

•  Ovládání chytrým 
telefonem/tabletem 
pomocí aplikace 
testo Chytré sondy

•  Pro všechny tlaky a 
teploty topných systémů

•  V robustním Chytrém 
kufru testo

Klešťový teploměr 
testo 115i

•  Ovládaný chytrým 
telefonem/tabletem 
pomocí aplikace 
testo Chytré sondy

•  Snadné měření teploty 
přívodu/zpátečky

•  V robustním Chytrém 
kufru testo

Obj. číslo 0560 0510
Cena: 3.510,- Kč

Obj. číslo 0632 0316
Cena: 5.520,- Kč

Obj. číslo 0590 7450
Cena: 800,- Kč

Obj. číslo 0632 3162
Cena: 8.250,- Kč

Návrh objednávky:  
2x testo 115i
Obj. číslo 0560 2115 02
Cena: 1.660,- Kč za 1 kus

Obj. číslo 0590 7501
Cena: 1.190,- Kč

Obj. číslo 0563 0004 10
Cena: 6.070,- Kč

Obj. číslo 0590 7602
Cena: 4.100,- Kč

Sada pro diferenční tlak 
testo 510
Včetně silikonové propojovací hadice, 
ochranného krytu, výstupního protokolu z výroby, 
pouzdra na opasek a baterií

Detektor úniku plynu 
testo 316-1
• Vyhledejte úniky zemního plynu
• Dvouúrovňový systém

upozornění

Bezkontaktní 
zkoušečka napětí 
testo 745 
•  Pro rychlé první 

kontroly
•  Dvouúrovňová 

citlivost

Detektor úniku plynu 
testo 316-2

•  Metan, propan, vodík
•  Jasný displej a upozornění
•  Včetně sluchátek do uší a napájecího zdroje

Zkoušečka napětí 
testo 750-1
•  Všestranný LED 

displej 

•  Unikátní 
technologie 
optického vlákna

Digitální multimetr 
testo 760-2 

•  Všestranné měření 
elektrických veličin 

•  Automatická detekce 
parametru měření

•  Měří proud také v 
rozsahu μA

Součásti sady 
-  Povrchový teploměr testo 115i 

ovládaný chytrým telefonem
-  Přístroj pro měření diferenčního 

tlaku testo 510i ovládaný 
chytrým telefonem

-  Infračervený teploměr 
testo 805i ovládaný chytrým 
telefonem

-  V robustním Chytrém kufru 
testo

Multimetr testo 760-2 TRMS, včetně baterií, 
1 sada měřicích kabelů, 1 x adaptér pro termočlánky 
typu K, výstupní protokol z výroby a návod k použití.

 ÚSPORNÁ 
SADA
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Vyvážený ventilační systém.
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1

2 3 

4 

CHYTRÝ PŘÍSTROJ CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Termohygrometr 
testo 625

•  Rychle a jednoduše 
měří teplotu vzduchu 
a relativní vlhkost

•  Vypočítává rosný bod 
a teplotu mokrého 
teploměru

testo 417 sada 1  
sada s vrtulkovým anemometrem
•  Měření objemového průtoku 

na vyústkách a u ventilačních mřížek
•  Sada včetně vrtulkového anemometru 

testo 417 
s integrovanou 
100 mm 
vrtulkou

•  2 měřicí 
trychtýře 
a další 
příslušenství

testo Chytré sondy 
VAC sada

•  Ideální pro měření 
na ventilačních systémech.

•  Měření rychlosti proudění, 
vlhkosti vzduchu, objemových 
průtoků a teplot

•  V robustním Chytrém kufru testo

Součásti sady
-  Termický anemometr testo 405i, vč. teleskopického prodlužení
-  Vrtulkový anemometr testo 410i 
- Termohygrometr testo 605i
- Infračervený termometr testo 805i
- Chytrý kufr testo

Součásti sady
-  Přístroj pro měření teploty a vlhkosti  

testo 605i
-  Infračervený teploměr testo 805i 
- Chytrý kufr testo

IAQ měřicí přístroj testo 440

•  Intuitivní: Jasně strukturované menu měření pro objemový 
průtok, stupeň turbulence, chladicí/topný výkon a detekci 
plísní

•  Bezdrátové: Bluetooth® sondy pro větší pohodlí při měření 
a menší zmatek v kabelech v kufru

•  Jasný přehled: Velký grafický displej s paralelním 
zobrazením 3 měření

testo Chytré sondy 
sada pro plíseň

•  Rychle identifikuje a dokumentuje 
riziko plísní v místnostech

•  Měření vlhkosti vzduchu 
a povrchové teploty

•  V robustním Chytrém kufru 
testo

Obj. číslo 0563 0003 10    Cena: 8.960,- Kč

Obj. číslo 0563 4171
Cena: 10.670,- Kč

Obj. číslo 0563 6251
Cena: 5.490,- Kč

Obj. číslo 0563 0005 10    Cena: 4.410,- Kč

Návrh objednávky:

1  testo 440 sada se žhaveným drátkem vč. IAQ měřicího přístroje testo 440, 
sonda se žhaveným drátkem s pevným kabelem a teleskopem, základní kufr 
Obj. číslo 0563 4400        Cena: 12.380,- Kč

2  Vrtulková sonda (Ø 100 mm, digitální) , vč. teplotního senzoru, s kabelem 
Obj. číslo 0635 9432        Cena: 11.830,- Kč

3  Teleskopické prodloužení pro sondy pro rychlosti proudění 
Obj. číslo 0554 0960        Cena:   4.280,- Kč

4  testovent 417 sada s usměrňovačem objemového průtoku 
Obj. číslo 0554 4173        Cena:   7.530,- Kč

Obj. číslo 0560 1410
Cena: 2.070,- Kč

Obj. číslo 0560 1405
Cena: 2.490,- Kč

Vrtulkový anemometr  
testo 410i
•  Ovládaný aplikací chytrého telefonu
•  Měří rychlost proudění a teplotu
•  Ideální pro měření na vyústkách

Termický anemometr 
testo 405i
•  Ovládaný aplikací chytrého telefonu
•  Měří rychlost proudění a teplotu
•  Ideální pro měření v potrubích

Řešení pro optimální pohodlí.

Multifunkční práce: 
Měřte objemový průtok, teplotu, 
vlhkost a mnohem více s jediným 
přístrojem.

PROFI 
NÁSTROJ

 ÚSPORNÁ 
SADA
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Detekce netěsností 
a funkční zkoušky.
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CHYTRÝ PŘÍSTROJCHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Aplikace testo Termografie 
S aplikací testo Termografie se váš chytrý 
telefon/tablet stane druhým displejem a 
dálkovým ovládáním pro Vaši termokameru. 
Pomocí aplikace můžete přímo na místě 
také vytvářet a odesílat kompaktní zprávy 
a ukládat je online. Zdarma pro Android 
nebo iOS.

Termokamera s aplikací  
testo 868

•  Nejlepší kvalita termosnímku ve své třídě

•  Dobrá tepelná citlivost

•  S upozorněním na vzdálenost

Rozsah dodávky: 
Termokamera s rádiovým 
modulem pro WLAN, 
USB kabel, síťový zdroj, 
litium-iontový akumulátor, 
profesionální software 
IRSoft (zdarma ke stažení), 
3 x Testo ε-značkovač, 
návod pro uvedení  
do provozu, krátký návod, 
výstupní protokol z výroby 
a kufr.

Termokamera s aplikací 
testo 872

•  Pro profesionální termografii budov

•   Rychlá a 
spolehlivá  
termografie  
v nejvyšší 
kvalitě obrazu

•  Velmi dobrá 
tepelná citlivost 
a inovativní 

Termokamera s aplikací 
testo 871

•  Vysoké infračervené rozlišení

•  Možnost 
bezdrátového 
připojení k 
termohygrometru 
testo 605i

•  Automatické 
nastavení 
emisivity

Termokamera testo 865

•  Kvalitní termografie 
za přijatelnou cenu

•  Přesné výsledky

•  Robustní 
konstrukce

Rozsah dodávky: Termokamera, včetně USB 
kabelu, napájecího zdroje, litium-iontového 
akumulátoru, profesionální software IRSoft 
(zdarma ke stažení), návod pro uvedení  
do provozu, krátký návod, výstupní protokol  
z výroby a kufr.

Rozsah dodávky: Termokamera s rádiovým 
modulem pro Bluetooth/ WLAN, USB kabel, 
napájecí zdroj, litium-iontový akumulátor, 
profesionální software IRSoft (zdarma  
ke stažení), 3 x Testo ε-značkovač, návod  
pro uvedení do provozu, krátký návod, 
výstupní protokol z výroby a kufr.

Rozsah dodávky: Termokamera s rádiovým 
modulem pro Bluetooth/ WLAN, USB kabel, 
napájecí zdroj, litium-iontový akumulátor, 
profesionální software IRSoft (zdarma  
ke stažení), 3 x Testo ε-značkovač, návod  
pro uvedení do provozu, krátký návod, 
výstupní protokol z výroby a kufr.

Obj. číslo 0560 8721
Cena: 59.520,- Kč

Obj. číslo 0560 8722
Cena: 55.100,- Kč

Obj. číslo 0560 8650
Cena: 27.600,- Kč

Vidět více – vědět více.

PROMO NABÍDKA 
od 01.09. do 31.12.2019

Obj. číslo 0560 8681         Cena: 33.000,- Kč

74.400,- Kč
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Servis  
tepelných čerpadel.
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CHYTRÝ PŘÍSTROJ CHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Sada digitálního měřicího přístroje testo 557  
s Bluetooth® a 4-hadicovou plnicí sadou

•  Např. pro výpočet přehřátí/podchlazení, měření vakua, 
teplotně kompenzované zkoušky těsnosti

•  Vzdálené monitorování a dokumentace s aplikací 
v chytrém telefonu

testo Chytré sondy 
sada pro chlazení 
ovládaná chytrým 
telefonem

•  Instalace, servis a detekce 
chyb na tepelných 
čerpadlech

•  V robustním Chytrém 
pouzdru testo

Součásti sady
-  2x klešťový teploměr 

s ovládáním pomocí 
chytrého telefonu 
testo 115i

-  2x přístroj pro měření 
vysokého tlaku  
s ovládáním pomocí 
chytrého telefonu 
testo 549i

-  Chytrý kufr testo

Součásti sady
-  Digitální 4 cestný přístroj testo 557 vč. 4-hadicové plnicí sady
- 2 x klešťový teploměr
-  Přesný externí měřič Pirani pro měření vakua
- Kufr pro přepravu

Klešťový multimetr s Bluetooth® 

testo 770-3

•  Náš nejvýkonnější klešťový 
multimetr

•  Uchopí dráty i v tom nejužším 
prostoru

•  S aplikací pro chytré telefony

Detektor úniku chladiva  
testo 316-3

•  Pro všechna běžná chladiva
•  Detekuje i ty nejmenší úniky
•  Nejjednodušší ovládání jediným tlačítkem

Detektor úniku  
testo 316-4 sada 1

•  Pro CFC, HFC (částečně a 
plně halogenované), H₂

•  V sadě s rozsáhlým 
příslušenstvím

Obj. číslo 0563 0002 10
Cena: 7.170,- Kč

Sada vč. plnicích hadic
Obj. číslo 0563 2557
Cena: 13.000,- Kč

Obj. číslo 0563 3164      Cena: 11.030,- Kč
Obj. číslo 0563 3163
Cena: 6.890,- Kč

Obj. číslo 0590 7703
Cena: 5.770,- Kč

Obj. číslo 0590 7502
Cena: 1.850,- Kč

Obj. číslo 0590 7450
Cena: 800,- Kč

Zkoušečka napětí 
testo 750-2

•  Všestranný 
LED displej

•  Unikátní 
technologie 
optického 
vlákna

•  Také pro 
jednopólové 
zkoušení 
napětí

Bezkontaktní 
zkoušečka 
napětí

testo 745 

•  Pro rychlé první 
kontroly

•  Dvouúrovňová 
citlivost

Měřicí technologie  
pro udržitelné vytápění.

 ÚSPORNÁ 
SADA

Sada bez plnicích hadic
Obj. číslo 0563 1557
Cena: 11.550,- Kč
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CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Chytré sondy testo 
sada pro HVAC/R 

•  Nejlepší sada pro měření teploty, vlhkosti,
rychlosti proudění a tlaku

•  Ideální pro instalaci, uvedení do provozu
a detekci chyb chladicích a klimatizačních
systémů.

•  Ovládání pomocí chytrého telefonu/tabletu
a aplikace testo Chytré sondy

•  V robustním Chytrém kufru testo

Součásti sady: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 
x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 
testo 805i, testo 905i, testo HVAC pouzdro, 
baterie, výstupní protokol z výroby

Infračervený teploměr 
testo 830-T2

Bezkontaktní měření povrchové 
teploty.

Přístroj pro měření vlhkosti 
vzduchu a vlhkosti materiálu 
testo 606-2

Zaznamenává vlhkost dřeva a materiálu 
a také okolní podmínky.

Mini datalogger 
pro teplotu v sadě 
testo 174 T
Praktický pomocník 
pro kontinuální měření teploty

Teploměr testo 925

•  Všestranný přístroj pro
měření teplot

•  Pro měření povrchu,
vzduchu, ponorné a
vpichovací měření

Vodotěsná ponorná a vpichovací sonda 
pro rychlá měření teploty v kapalinách a 
polotuhých médiích.

Klešťová sonda  
pro měření teploty na potrubích 
Ø 15-25 mm.

Sonda pro měření povrchové teploty s 
rychlou odezvou 
s pružinovým termočlánkem.

Robustní sonda pro měření 
teploty vzduchu 
s krátkou odezvou.

Mini datalogger 
pro teplotu a vlhkost 
vzduchu v sadě 
testo 174 H
Spolehlivý partner pro 
monitorování vnitřního klimatu.

Obj. číslo 0563 0002 31        Cena: 22.050,- Kč

Obj. číslo 0572 0561
Cena: 3.010,- Kč

Obj. číslo 0560 9250      Cena: 2.430,- Kč

Obj. číslo 0602 1293      Cena: 1.050,- Kč

Obj. číslo 0602 1793      Cena: 1.490,- Kč

Obj. číslo 0602 4692      Cena: 1.630,- Kč

Obj. číslo 0602 0393      Cena: 3.060,- Kč

Obj. číslo 0572 0566
Cena: 3.840,- Kč

Obj. číslo 0560 6062
Cena: 4.110,- Kč

Obj. číslo 0560 8312
Cena: 2.180,- Kč

Více měřicích přístrojů 
pro topnou sezónu.

 ÚSPORNÁ 
SADA

 ÚSPORNÁ 
SADA

ZAM - SERVIS s.r.o.

Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Tel.: 556 685 215
Mob.: 733 187 042
Fax: 596 685 425
E-mail: sido@zam.cz

www.zam.cz


