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Partenerul de încredere 
pentru măsurări și servicii.

Intuitive, eficiente, de încredere – soluții complete pentru managementul 
clădirilor. Bine ați venit în lumea inteligentă Testo.
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Aer prea rece, prea uscat, umiditate 
ridicată? Cu testo 400, puteți 
rezolva orice reclamație printr-o 
evaloare obiectivă a nivelului de 
confort.
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Testo – partenerul de
încredere pentru mentenanța clădirilor.

Avantajele Testo

Costuri de operare, confortul utilizatorului, consumul de 

energie: administratorii de clădiri trebuie să țină cont de o 

serie de lucruri și să îmbunătățească eficiența sistemelor și 

proceselor în același timp. Datorită tehnologiei digitale de 

măsură, aceste sarcini diferite pot fi abordate mai ușor. 

Pentru a vă asigura că o clădire este gestionată fără 

probleme, sistemele de ventilație, de aer condiționat, 

frigorifice și de încălzire trebuie să fie menținute și ajutate la 

fel ca și instalațiile electrice și panourile de siguranță.

Testo oferă toate echipamentele de măsurare necesare 

pentru a efectua toate aplicațiile tehnice în mentenața 

clădirilor. Mai mult, puteți obține o multitudine de servicii, 

cum ar fi consultanța profesională, sonde configurabile, 

service sau calibrarea și etalonarea instrumentelor. Pentru 

dumneavoastră aceasta înseamnă mai puțină cheltuială în 

procurarea tehnologiei, precum și în munca de zi cu zi.

Tehnologia digitală vă permite să respectați în mod fiabil 

procesele în conformitate cu ISO 9001 și să stocați în mod 

digital valorile măsurate sau să le expediați în rapoarte. 

Aplicațiile specifice și meniurile de măsură optimizate fac 

munca mai ușoară, mai rapidă și, prin urmare, mai 

convenabilă. Conexiunile Bluetooth fac posibilă efectuarea 

măsurărilor în mod fiabil și precis ori de câte ori este 

necesar. Deoarece toate tehnologiile de măsurare pot fi 

operate intuitiv, toate procedurile sunt învățate rapid, ceea 

ce nu numai că face munca mai rapidă, dar și mai puțin 

predispusă la erori. Rezultatele măsurărilor pot fi, astfel ușor 

de documentat. Acest lucru garantează sisteme inteligente 

configurate și fluxuri de lucru mai eficiente în mentenața 

clădirilor.

Tehnologie de măsurare pentru

mentenanța clădirilor

La Testo găsiți instrumente de măsură pentru sisteme 

de încălzire, de aer condiționat, de ventilație și sisteme 

frigorifice, precum și pentru parametrii de măsurare 

electrică.

Digital, inteligent și extrem de flexibil

Deoarece majoritatea instrumentelor de măsură Testo sunt 

echipate cu Bluetooth, puteți să le utilizați și pe smartphone 

sau tabletă și să utilizați aplicații specifice acestora. Acest 

lucru vă face munca mult mai ușoară și mai precisă.

Service de înaltă calitate

Reparații, service, sonde pentru măsurare făcute conform 

cerințelor clientului, seminarii, precum și conferințe. Toate 

într-un singur loc, astfel încât să puteți lucra mai eficient.

Instrumente de măsură profesionale multifuncționale

Grație unei selecții largi de sonde, sunteți echipat pentru 

măsurări VAC și ale nivelului de confort, în concordanță cu 

normativele, precum și pentru mentenanța industrială.

Sistemul de management al echipamentelor de 

testare PRIMAS

PRIMAS este o combinație între gestionarea etalonărilor 

și a documentației, cuplată cu un software specializat 

și completată cu logistică și organizare. Configurarea 

modulară permite adaptarea individuală.

Economie de timp, datorită documentării digitale

Crearea de rapoarte în mod automat, adăugarea 

fotografiilor, salvarea și trimiterea lor prin e-mail: toate 

posibile datorită instrumentelor noastre de măsurare cu 

aplicație pentru mobil.
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Confort garantat. 
Eficiență sporită.

Tehnologia de măsurare de la Testo vă ajută să îndepliniți aceste sarcini.

Soluții de măsurare pentru mentenanța clădirilor
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Ajustați eficient sistemele de încălzire

Analizoarele de gaze de ardere sunt indispensabile pentru 

instalarea și întreținerea sistemelor de încălzire. Cu 

mijloacele de măsurare a debitului, a temperaturii pe tur și 

retur și a presiunii diferențiale, puteți garanta buna 

funcționare a sistemului de încălzire și puteți asigura 

economisirea energiei instalației la locul măsurării.

Asigurați calitatea aerului și confortul ambiental

Instrumentele de măsurare a umidității, iluminării și a 

nivelului de zgomot de la Testo asigură o atmosferă de lucru 

plăcută. Cu instrumentul multifuncțional testo 400, evaluați 

confortul ambiental în mod obiectiv și indicii PMV/PPD. 

Înregistratoarele de date furnizează informații cu privire la 

cauzele apariției mucegaiului, cum ar fi ventilația 

necorespunzătoare.

Testați instalațiile electrice

Cu ajutorul cleștelui ampermetric testo 770, multimetrului 

digital testo 760 și a altor instrumente de măsurare electrice 

de la Testo, puteți testa conexiunile electrice cu ușurință și 

în condiții de siguranță. Cu ajutorul camerelor de 

termoviziune testo 871/872 puteți vizualiza supraîncălzirile 

fără a intra în contact cu obiectul măsurat și astfel sunt 

evitate perioadele de nefuncționare.

Ajustați eficient sistemele frigorifice

Cu ajutorul manifoldurilor digitale și a aplicației pentru mobil 

testo Refrigeration App, aveți la dispoziție toate valorile de 

presiune și temperatură pe smartphone-ul dumneavoastră. 

Puteți crea și trimite rapoarte personalizate cu o simplă 

atingere.

Ajustați eficient sistemele de ventilație

Doar atunci când sistemele de admisie și evacuare a aerului 

sunt ajustate corespunzător, instalațiile pot funcționa la 

capacitate maximă. La Testo găsiți o gamă largă de 

instrumente și sonde pentru pentru măsurări în conducte și 

grilele de ventilație. Aplicațiile specifice nu doar  nu numai 

că vă oferă o imagine de ansamblu perfectă, dar și că 

ușurează documentarea măsurărilor.
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Soluții de măsurare pentru mentenanța clădirilor

NEW

Ajustați eficient sistemele de ventilație.
Confort garantat.

Sistemele de ventilație și de climatizare reglate incorect consumă o cantitate inutil de mare de energie.

Instrumentele inteligente de măsură de la Testo vă ajută să vă reglați sistemele eficient și exact. Aplicațiile cu meniurile de 

măsură specifice, senzori Bluetooth și funcționare intuitivă nu numai că fac munca mai ușoară, ci și garantează rezultate 

precise. Pentru un confort maxim cu consum minim de energie.

Compact testo 440

Sunteți inginer de service și aveți grijă de
testarea funcțională generală a instalațiilor
de aer condiționat și ventilație? Documentați
rezultate măsurărilor ocazional, iar când faceți
acest lucru, pur și simplu doriți să transferați
datele pe un PC? Atunci, testo 440 cu afișaj
clar, funcționare ușoară cu un singur buton,
stocarea datelor de măsurare în instrument,
precum și exportul pe PC a datelor în format
csv., este alegerea ideală.

Cod produs 0560 4401

Flexibil gama de sonde

Sondele acoperă toate aplicațiile pentru
aerul condiționat și ventilație și pot fi utilizate
atât cu testo 440, cât și cu testo 400. Toate
mânerele și sondele sunt compatibile reciproc,
permițându-vă să extindeți selecția sondei
în funcție de necesități. Foarte util: sondele
digitale pot fi etalonate independent de
instrumentul de măsurare. Aceasta înseamnă
că instrumentul de măsurare rămâne în uz și
puteți continua măsurarea cu alte sonde.

Nou: Instrumentul universal testo 400

Sunteți expert în sistemele complete
de ventilație sau confortul ambiental, în
conformitate cu normele? Măsurați la cele mai
înalte cerințe privind precizia în camere curate,
în laboratoare și în aplicații industriale? Atunci,
puteți îndeplini sarcini complexe, mai inteligent,
mai rapid și mai ușor cu testo 400, datorită
operării smart-touch, gestionarea completă
a datelor la locul măsurărilor și un asistent
inteligent de măsurare.

Cod produs 0560 0400

Înregistrator de date IAQ pentru
măsurări pe termen lung cu testo
400

• Înregistratorul de date IAQ este configurat și
descărcat folosind testo 400
• Pot fi conectate până la șase sonde
• Posibilitățile multiple de măsurare, puteți

efectua simultan măsurători de turbulență la
trei înălțimi diferite.

Cod produs 0577 0400

NOU
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Înregistrator WiFi 
testo 160 IAQ

•  Monitorizarea continuuă a temperaturii,
umidității, CO2 și a presiunii atmosferice

• Transfer de date prin WLAN direct la Testo
Cloud

• Alerte automate atunci când sunt încălcate
valorile limită setate

Cod produs 0572 2014

Înregistrator de temperatură și 
umiditate testo 175 H1 

• Monitorizarea continuă a umidității și
temperaturii în birouri și depozite

• Transfer de date facil prin USB
• Evaluarea și documentarea datelor pe PC

Cod produs 0572 1754

Sonometru digital 
testo 816-1

• Măsurarea nivelului de zgomot la locul de
muncă, precum și monitorizarea menținerii
valorilor între limitele admise

Cod produs 0563 8170

Sonde inteligente 
set VAC

• Determinarea ușoară a vitezei debitlui de
aer, temperaturii suprafețelor și a umidității
• Întotdeauna la îndemână într-o geantă de
transport practică

Cod produs 0563 0003

Balometru cu funcții extinse 
testo 420 

• Măsurarea precisă la difuzoarele turbionare,
grilele de ventilație și anemostate, chiar și în
timpul turbulențelor puternice de aer
• Greutate mică, de doar 2.9 kg
• Cu aplicație de mobil pentru măsurarea
convenabilă la grilele de ventialție

Cod produs 0563 4200

testo 420 App

testo Smart 
Probes App 

Dispozitiv pentru uniformizarea 
fluxului de aer 
testovent 417

• Înregistrarea precisă a debitului volumic,
independent de direcția turbionării

• Rezultate fiabile a măsurărilor la grilele de
ventilație

• Dispozitiv de îndreptare a fluxului, adaptat
pentru seturile existente de pâlnii Testo

Cod produs 0554 4172
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Verifică  
instalațiile electrice

Echipamentul de bază al unui administrator de clădiri 

include un clește ampermetric și un multimetru digital, 

pentru a testa conexiunile electrice și performanța 

tablourilor electrice, instalaților frigorifice și a pompelor de 

căldură, precum și performanța sistemelor de aer 

condiționat și de încălzire. Cu ajutorul camerei de 

termoviziune puteți, de asemenea identifica supraîncălzirea 

componentelor instalației în timp util, prelungind astfel 

durata de viață a acestora prin întreținere preventivă.

Multimetru digital 
testo 760-2 
• Siguranță la locul de muncă datorită

detectării automate a parametrilor măsurați

• TRMS pentru rezultate de înaltă precizie,

chiar și în instalațiile electrice de mari

dimensiuni, cu modele neregulate
• Filtrul integrat trece-jos contribuie la
obţinerea unor rezultate exacte ale măsurărilor
pe motoarele controlate cu convertor de
frecevență

Cod produs 0590 7602

Clește ampermetric 
testo 770-3
Confortabil de utilizat, chiar și în spații înguste, 
datorită brațului complet retractabil în instrument
• Măsurarea ușoară a performanței
• TRMS pentru rezultate de înaltă precizie, chiar
și în instalațiile electrice de mari dimensiuni, cu
modele neregulate
• Măsurare curent de pornire
• Cu ajutorul aplicației testo Smart Probes se pot
vedea toate valorile măsurate, de la o distanță
sigură de locul de măsurare

Cod produs 0590 7703

Cameră de termoviziune cu 
aplicație pentru mobil 
testo 872
• Cea mai bună calitate a imaginii datorită
rezoluției IR de 320 x 240 pixeli (640 x
480 pixeli prin intermediul Tehnologiei
SuperResolution integrată)
• Măsurare de înaltă precizie: sensibilitate
termică de 0,06°C
• Cameră digitală integrată
• Paletă specială de umiditate pentru
detectarea zonelor cu risc de mucegăire
• testo ScaleAssist pentru imagini în infraroșu
fără erori și comparabile în mod obiectiv
• Conexiune wireless la cleștele ampermetric
testo 770-3 și termohigrometrul testo 605i

Cod produs 0560 8721

Cameră de termoviziune cu 
aplicație pentru mobil 
testo 871
• Calitate foarte bună a imaginii: rezoluție
IR de 240 x 180 pixeli (480 x 360 pixeli prin
intermediul Tehnologiei SuperResolution
integrată)
• Identificați diferențe de temperatură de la
0,09°C
• Cameră digitală integrată
• Paletă specială de umiditate pentru
detectarea zonelor cu risc de mucegăire
• testo ScaleAssist pentru imagini în infraroșu
fără erori și comparabile în mod obiectiv
• Conexiune wireless la cleștele ampermetric
testo 770-3 și termohigrometrul testo 605i

Cod produs 0560 8712

testo Thermo
graphy App

testo Smart 
Probes App 

testo Thermo
graphy App

testo Thermog
raphy App

Soluții de măsurare pentru mentenanța clădirilor
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Sisteme frigorifice și pompe de căldură
ajustate eficient.

Un sistem frigorific și de aer condiționat cauzează un cost al 

electricității de cinci până la zece ori mai mare decât 

costurile de investiție. Acest lucru înseamnă că sistemele de 

răcire ajustate optim și monitorizate în mod regulat 

economisesc bani. Cu manifoldurile digitale controlate prin 

aplicația pentru mobil, punerea în funcțiune și service-ul 

sistemelor frigorifice sunt mai ușoare decât de obicei. Iar 

pentru testarea rapidă, fără furtunuri, aveți disponibile 

sondele inteligente din setul de refrigerare testo, 

întotdeauna la îndemână.

Detector de scurgeri de 
gaze testo 316-3
• Pentru HFC, HCFC, CFC, H2
• Sensibilitate ridicată (< 4 g/a)
• În conformitate cu reglementările pentru
gaze F

Cod produs 0563 3163

Sonde inteligente testo 
set refrigerare & AC
• Pentru testarea rapidă și ușoară a sistemelor
de refrigerare
• Conexiune fără furtun – pierderi minime de
agent frigorific
• Afișarea presiunii și a temperaturii în format
numeric și grafic
• Transmiterea rapoartelor printr-un singur click

Cod produs 0563 0002 02

Manifold digital 
testo 550 

• Pentru operațiuni de service la sistemele
frigorifice
• Afișarea valorilor măsurate în format numeric
și grafic
• Transmiterea rapoartelor printr-un singur click

Cod produs 0563 1550

testo refrigera
tion App 

Manifold digital 
testo 557 

• Pentru punerea în funcțiune service-ul și
mentenanța sistemelor frigorifice
• Afișarea valorilor măsurate în format numeric
și grafic
• Sondă Pirani pentru măsurarea precisă a
vacuumului
• Transmiterea rapoartelor printr-un singur click

Cod produs 0563 1557

testo refrigera
tion App 

testo Smart 
Probes App 
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Sisteme de încălzire ajustate eficient.

Cel mai mare potențial de economisire se ascunde adesea în instalația de încălzire. Analizoarele de gaze de ardere și 

instrumentele de măsurare a presiunii diferențiale de la Testo vă sprijină în asigurarea confortului termic în toate camerele, 

fără a pierde energie și căldură. Prin monitorizarea pierderii de gaze de ardere, puteți evalua și controla eficiența instalației. 

O echilibrare hidraulică asigură funcționarea fără erori a sistemului de încălzire și minimizează pierderile de energie cauzate 

de utilizarea incorectă.

testo 300 set 3

• Realizarea lucrărilor de instalare și mentenață a sistemelor 
de încălzire 
• Intuitiv, inteligent, eficient: meniuri de măsurare intuitivă, 
operare smart-touch cu răspuns rapid, documentație la fața 
locului, trimiterea prin e-mail a rapoartelor
• Tehnologie de înaltă calitate  a senzorilor cu o durată de 
viață de până la 6 ani

Setul conține
•  Instrument, include alimentator
•  Domeniu de măsură: O₂, CO H₂, 30,000 ppm, NO 
•  Sondă modulară de gaze 

(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 filtre de rezervă 
•  Imprimantă Bluetooth, include hârtie de rezervă 
• Software EasyHeat PC
• Geantă de transport
• 5 ani garanție

Cod produs 0564 3004 S2

Soluții de măsurare pentru mentenanța clădirilor

testo 300 set 2

• Realizarea lucrărilor de instalare și mentenață a sistemelor 
de încălzire 
• Intuitiv, inteligent, eficient: meniuri de măsurare intuitivă, 
operare smart-touch cu răspuns rapid, documentație la fața 
locului, trimiterea prin e-mail a rapoartelor
• Tehnologie de înaltă calitate  a senzorilor cu o durată de 
viață de până la 6 ani

Setul conține
•   Instrument, include alimentator
•  Domeniu de măsură: O₂, CO, 15,000 ppm, NO 
•  Sondă compactă de gaze (180 mm, Ø 6 mm)
• 10 filtre de rezervă
• Imprimantă Bluetooth, include hârtie de rezervă 
• Software EasyHeat PC
•   Geantă de transport
• 5 ani garanție

Cod produs 0564 3004 S2
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Set promo al executanților de 
instalații termice
testo 922

• Instrument de măsură cu 2 canale şi opţiunea 
de a conecta sonde wireless
• Afişează diferenţa de temperatură
• Afişaj continuu al valorilor max/min

Cod produs 0563 9221

Detector pentru scăpări de gaze  
testo 316-1

• Detectare rapidă și sigură a scurgerilor de 
gaze din conductele de gaz natural
• Alarmă vizuală și sonoră la depășirea valorilor 
limită
• Sondă flexibilă pentru măsurarea țevilor greu 
accesibile

Cod produs 0632 0316

testo Smart 
Probes App 

testo Smart Probes setul pentru 
încălzire
• Măsurarea presiunii dinamice și a presiunii 
statice.
• Măsurarea temperaturii non-contact la 
instalația de încălzire prin pardoseală și 
radiatoare
• Meniu de măsurare pentru testul de 
etanșeitate, incl. alarmare
• Documentarea rapidă a imaginilor cu valorile 
temperaturii măsurate în IR și marcarea 
punctului măsurat.

Cod produs 0563 0004

testo Smart 
Probes App 

Termometru cu infraroșu 
testo 810

• Măsoară simultan temperatura aerului şi 
temperatura suprafețelor, fără contact
• Afişarea automată a diferenţei de temperatură
• Emisivitate ajustabilă

Cod produs 0560 0810

Manometru diferențial 
testo 510 set

• Pentru măsurarea presiunii diferenţiale
(0 to 100 hPa) la boilerele pe gaz și filtrele 
sistemelor de aer condiționat
• Posibilitatea măsurării vitezei aerului cu un 
tub Pitot

Cod produs 0563 0510

Manometru diferențial cu operare 
prin smartphone testo 510i 

• Pentru măsurarea presiunii diferențiale (0 la 
150 hPa) la centralele pe gaz
• Meniu pentru măsurarea căderilor de 
presiune, incl. alarmă
• Suport magnetic pentru fixare ușoară

Cod produs 0560 1510
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Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
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Sonde recomandate pentru testo 440 și 
testo 400.

Sonde Cod produs

Viteza aerului

Sondă cu fir cald incl.
senzor de temperatură și 
umiditate

0635 1571 
0635 1572

Sondă cu elice (Ø 16 mm) incl 
senzor de temperatură

0635 9571 
0635 9572

Sondă de înaltă precizie (Ø 100 
mm), incl. senzor de
temperatură

0635 9371 
0635 9372 

Sondă cu elice (Ø 100 mm)  
incl senzor de temperatură

0635 9431 
0635 9432

Confort

Sondă pentru gradul de turbulențe,
cablu fix 0628 0152

Sondă CO₂, incl senzor de 
temperatură și umiditate

0632 1551 
0632 1552

Sondă CO 0632 1271 
0632 1272

Sondă Lux, cablu fix 0635 0551

Termometru tip globe pt măsur-
area căldurii radiante, Ø 150 mm,  
TC tip K

0602 0743

Umiditate

Sondă pt umiditate/temperatură 0636 9731 
0636 9732

Sondă de înaltă precizie pentru
umiditate și temperatură

0636 9771 
0636 9772

Temperatură

Sondă rapidă pentru suprafețe 
(TC tip K) 0602 0393

Sondă de aer robustă  
(TC tip K) – cablu fix 1.2 m 0602 1793

cu Bluetooth cablu fix

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru măsurarea nivelului de confort

Trepied pentru măsurări de confort 
cu supoert pentru sonde (incl husă 
de transport)

0554 1591

Accesorii digitale pentru viteza aerului

Telescop extensibil pentru pentru 
sonde viteză testo 400 / 440 (37.5 
la 100 cm include cot cu unghi 
de 90°)

0554 0960

Telescop extensibil (0.9 m)  
pentru sonde viteză aer testo 400 
/ 440

0554 0990

Cot cu unghi 90° pentru
conectarea sondelor cu elice  (Ø 
100 mm)

 0554 0991

Adaptor mâner  
pentru conectarea sondelor de 
viteza aerului

0554 2160

Mai multe sonde și accesorii găsiți pe www.testo.ro

Measurement solutions for facility management 


