
testo 435 

multitalent pro

vzduchotechniku,

kvalitu vnitřního

prostředí

i průmyslové

aplikace.

+
Dárek

v hodnotě
až

8.850,- Kč *

Vytvořte si sestavu dle Vašich požadavků:

testo 435-1

multifunkční měřicí
přístroj pro klimati-
zaci, větrání a kvalitu
okolního vzduchu,
včetně baterie a vý-
stupního protokolu z
výroby

Obj. č.: 0560 4351
Cena: 12.590,- Kč

testo 435-2

multifunkční měřicí
přístroj pro klimati-
zaci, větrání a kvalitu
okolního vzduchu s
pamětí pro namě-
řené hodnoty, PC
softwarem a USB
kabelem pro přenos
dat, včetně baterie a
výstupního proto-
kolu z výroby

Obj. č.: 0563 4352
Cena: 15.975,- Kč

testo 435-3

multifunkční měřicí
přístroj s integrova-
ným měřením dife-
renčního tlaku pro
klimatizaci, větrání a
kvalitu okolního
vzduchu, včetně ba-
terie a výstupního
protokolu z výroby

Obj. č.: 0560 4353
Cena: 20.285,- Kč

testo 435-4

multifunkční měřicí
přístroj s integrovaným
měřením diferenčního
tlaku pro klimatizaci,
větrání a kvality
vzduchu v místnosti
s pamětí naměřených
hodnot, PC-softwarem
a USB kabelem pro
přenos dat, včetně
baterie a výstupního

protokolu z výroby

Obj. č.: 0563 4354
Cena: 21.550,- Kč

* Ke každé sestavě s přístrojem testo 435-1/2/3/4 obdržíte ZDARMA bezkontaktní
teploměr testo 805i nebo v případě sestavy za více než 50.000,- Kč celou sadu
chytrých sond pro klimatizaci.

Seznam připojitelných sond a příslušenství najdete na další straně.

testo 805i

chytrým telefonem nebo tabletem ovládaný infračervený
teploměr, včetně baterií a výstupního protokolu z výroby

• Bezkontaktní infračervené měření povrchové teploty

• Jednoduchá fotodokumentace místa měření včetně
měřené hodnoty a bodového označení

• Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro
chytré sondy testo Smart Probes App

• Dobře viditelné laserové 8-bodové kruhové označení
místa měření

• Úspora prostoru a snadná přeprava

Chytré sondy - sada klimatizace

Sada obsahuje přístroj testo
405i, testo 410i, testo 605i a
testo 805i v chytrém pouzdře
testo.

• Jednoduché zadání parame-
trů vyústky / průřezu kanálu

• Zobrazení více objemových
průtoků a výpočet celkového
objemového průtoku (v pro-
tokolu)

• Rozpoznání nebezpečí tvorby plísně společným použitím sond
testo 605i a testo 805i

• Analýza a odeslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré
sondy testo Smart Probes App

Dárek v hodnotě 2.110,- Kč pro sestavy <50.000,- Kč. Dárek v hodnotě 8.850,- Kč pro sestavy >50.000,- Kč.

Systémové předpoklady: iOS 8.3 případně Android 4.3 nebo nový / Bluetooth 4.0



Sondy IAQ (testo 435 - 1/2/3/4)
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Potřebujete poradit s výběrem vhodné sestavy? Chcete více informací? Neváhejte a kontaktujte nás.

Další sondy, příslušenství a kalibrační služby na vyžádání.

Sonda IAQ pro posouzení kva-
lity vzduchu v místnosti, měření
CO2, vlhkosti, teploty a absolut-
ního tlaku, včetně stativu.

Obj. č.: 0632 1535
Cena: 22.400,- Kč

Okolní CO sonda pro detekci
CO v budovách a místnostech

Obj. č.: 0632 1235
Cena: 12.355,- Kč

Transport & ochrana

Servisní kufr pro základní vybavení,
měřicí přístroj a sondy, rozměry
400 x 310 x 96 mm

Obj. č.: 0516 1035
Cena: 2.645,- Kč

Servisní kufr pro přístroj,
sondy a příslušenství,
rozměry 520 x 380 x 120 mm

Obj. č.: 0516 1435
Cena: 4.320,- Kč

Měření pomocí trychtýřů (testo 435 - 1/2/3/4)

Vrtulková sonda, průměr 100 mm,
pro měření se sadou trychtýřů
0563 4170 Obj. č.: 0635 9435

Cena: 10.015,- Kč

Sada trychtýřů skládající se 
z trychtýře pro talířové ventily
(průměr 200 mm) a trychtýře 
pro větráky (330 x 330 mm) pro
přiváděný a odváděný vzduch

Obj. č.: 0563 4170
Cena: 5.325,- Kč

Sondy proudění (testo 435 - 1/2/3/4)

Termická sonda proudění s 
integrovaným měřením teploty 
a vlhkosti, průměr 12 mm, 
s teleskopem (max. 745 mm)

Obj. č.: 0635 1535
Cena: 15.035,- Kč

Vrtulková sonda, průměr 60 mm,
s teleskopem max. 910 mm,
např. pro měření na vyústkách,
použitelná od 0 ... + 60 °C

Obj. č.: 0635 9335
Cena: 13.360,- Kč

Vrtulková sonda, průměr 16 mm,
s teleskopem max 890 mm,
např. pro měření v kanálu,
použitelná od 0 ... + 60 °C

Obj. č.: 0635 9535
Cena: 13.360,- Kč

Sonda se žhaveným drátkem
pro měření m/s a °C, průměr
špičky sondy 7,5 mm, včetně
teleskopu (max. 820 mm)

Obj. č.: 0635 1025
Cena: 8.340,- Kč

Sonda absolutního tlaku (testo 435 - 1/2/3/4)  Vlhkostní sonda (testo 435 - 2/4)

Sonda absolutního tlaku 2000 hPa

Obj. č.: 0638 1835
Cena: 11.015,- Kč

Vlhkostní / teplotní sonda

Obj. č.: 0636 9735
Cena: 9.745,- Kč

Sonda IAQ (testo 435 - 2/4)

Sonda pohody prostředí pro měření
stupně turbulence s teleskopem
(max. 820 mm) a stativem, splňuje
požadavky dle DIN 1946 část 2 Obj. č.: 0628 0109

Cena: 23.405,- Kč

Sonda pro měření 
intenzity osvětlení

Obj. č.: 0635 0545
Cena: 11.015,- Kč

Pitotovy trubice (testo 435 - 3/4)

Pitotova trubice, délka 350 mm, / 500 mm / 1.000 mm,
průměr 7 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti 
proudění ve spojení s vnitřním senzorem

Obj. č.: 0635 2145  Cena: 3.385,- Kč
Obj. č.: 0635 2045  Cena: 3.855,- Kč
Obj. č.: 0635 2345  Cena: 9.645,- Kč

ZAM - SERVIS, s.r.o.
Křišťanova 1116/14

702 00 Ostrava - Přívoz
telefon: 556 685 215, fax: 556 685 425 

mobil: 733 187 042
e-mail: sido@zam.cz

www.zam.cz




