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Přehled měření na profesionální úrovni

Požadavky na měření orientovaná na praxi jsou stále více

komplexnejší a individuálnější. Proto je hlavním úkolem tyto

požadavky zákazníků přesně rozeznávat. Rovněž neustálý

kontakt s novými technologiemi: firma Testo má svůj vlastní

výzkum a přebírá tím na trhu roli průkopníka. Inovace v

oblasti senzoriky, ale také pokroky v oblasti mikroelektro-

niky, ukládání naměřených dat nebo v komunikaci s jinými

médii jako jsou počítače a PDA, to vše přispívá všem

zákazníkům společnosti Testo.

Tato kombinace dlouholeté praxe a blízkého kontaktu se zá-

kazníkem spolu s teoretickou diskusí - i v oblasti základního

výzkumu - zvyšuje využití aplikací Testo pro všechny uživa-

tele a vytyčuje tak cestu do budoucna.

Testo nabízí vyspělé varianty měřících přístrojů a služby pro

široké spektrum uživatelů. Okolo 2300 zaměstnanců,

31 dceřinných firem a přes 80 obchodních partnerů

- firma Testo je zastoupena na všech kontinentech. 

Vývojoví pracovníci zastupující všechny disciplíny: fyziku,

chemii, elektroniku, procesní technologii a mikromechaniku,

provádějí aplikovaný výzkum pro senzoriku a měřící tech-

niku. Testo udržuje na celém světě kooperaci s univerzitami,

pracuje společně s národními instituty a je zastoupeno ve

velkém počtu grémií, která se zabývají inovační technikou. 

Výzkum u firmy Testo

Testo. Specialisté na přesnost.

Ten, kdo se chce na špičce trhu prosadit, potřebuje nejenom

špičkové výrobky, ale musí také být schopen se rychle

připůsobovat změnám. V tomto hraje u firmy Testo téma

dalšího vzdělávání a kvalifikace mimořádnou roli - jak

interně, tak externě.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů je, aby byla splněna

komplexní zadání v oblasti měření a neustále stoupající

požadavky na kvalitu. U společnosti Testo je samozřejmostí

permanentní zvyšování aktuální úrovně vědomostí.

K tomu na jedné straně patří možnost nabízet uživatelům

kurzy a semináře orientované na praxi a na druhé straně

také intenzivní podpora vlastních zaměstnanců.

Další vzdělávání a kvalifikace
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Ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky nabízí firma

Testo kompetentní poradenství. I po uskutečněném nákupu

zaručujeme uživateli rychlou pomoc - a to na celém světě.

Jsme podnikem dominujícím na trhu, jelikož bereme vážně

také veškeré úlohy týkající se produktu: servis, podporu,

dostupnost - nabízíme spolehlivé služby před nákupem,

po nákupu a ve všech fázích aplikace. Nenecháme Vás na

holičkách.   

Kvalifikovaný servis

Zajišťování kvality nezná prostor. Proto Testo Industrial

Services nabízí certifikované kalibrace podle všech platných

směrnic (jako např. ISO 9000ff, QS 9000, DAkkS, ÖKD,

Cofrac, NIST, GMP, HACCP, FDA atd.) a různé služby.

Kalibrace se provádějí ve vlastních, akreditovaných

High-Tech-laboratořích. Firma Testo, s.r.o. má vlastní

akreditovanou kalibrační laboratoř.

Certifikovaná jistota
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V oblasti potravinářství musí různé logistické úlohy ve

vzájemné souhře zajistit, aby byly chladící řetězce uzavřené,

aby byla teplota výrobků a okolní podmínky sledovány

a dokumentovány. Firma Testo nabízí pro splnění této

požadované péče potřebnou měřicí techniku. Nezáleží na

Měřicí technika v potravinářství

Čerstvost pod kontrolou.

Opravdovým vrcholem je elektronický tester fritovacího oleje,

který v horké fritéze během několika sekund podá spolehlivě

informaci o stupni opotřebení oleje.

tom, zda se má provádět namátkové měření nebo dlouho-

dobé měření, zda má být měřena teplota jádra, povrchu

nebo ovzduší v místnosti, nebo se mají měřit ostatní veličiny

jako hodnota pH a vlhkost.

Měření v praxi

Čerstvost potravin a stravitelnost jídel lze ve sporném

případě těžko posoudit.

Pomoc při rozhodování zde může poskytnou měření. Měřicí

přístroje Testo s optimálními rádiovými nebo konvenčními

sondami pokrývají nejenom obrovskou šíři různých aplikací,

ale nabízejí také pro aktuální aplikaci předdefinované, srozu-

mitelné uživatelské profily a užitečné příslušenství.

Dokumentace měřených veličin v systému

Nabízíme systémová řešení, s jejichž pomocí se dá povin-

nost dokumentace velmi snadno vyřešit. Dobrým příkladem

jsou záznamníky dat, kterými lze zaznamenávat průběhy te-

ploty a vlhkosti vzduchu. 

Záznamníky mohou uložit až 2 miliony dat - vyčtení je

možné pomocí jednoduchého propojení s počítačem, bez

dalšího rozhraní, (mini USB a SD karta).

4

Čerstvost pod kontrolou.
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Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

Teploměr s alarmem a pamětí

testo 735-2

• Připojení 3 sond na kabelu a 3 rádiových sond
• Systémová přesnost až do 0,05 °C
• Paměť přístroje až 10 000 naměřených hodnot
• Počítačový software pro archivaci, analýzu a do-

kumentaci naměřených dat
• Zobrazení, ukládání a tisk ∆ T, hodnot min., max.

a průměrné hodnoty

Univerzální teploměr

testo 926

• Rychlé sondy pro každou aplikaci
• Možnost bezkabelového měření rádiovými

sondami
• Tisk naměřených dat na místě pomocí tiskárny

protokolů Testo
• TopSafe, odolné ochranné pouzdro
• Další měřené veličiny °R (stupně Réaumur)

Sklápěcí teploměr

testo 103 / testo 104

• testo 103 – se svými 11 cm je nejmenší
sklápěcí teploměr ve své třídě

• testo 104 – vodotěsný (IP65) a robustní
• testo 104 – s podsvíceným displejem
• Velmi robustní sonda
• Rychle na dosah a stále k dispozici
• Snadné čištění

pH-metr

testo 206

• pH1 sonda pro kapaliny
• pH2 sonda pro polotuhé potraviny
• Kombinace: vpichovací špička pro měření pH

s teplotním čidlem
• Bezúdržbový gelový elektrolyt
• Automatické rozpoznání koncové hodnoty
• Robustní, vodotěsné ochranné pouzdro

TopSafe

Tester fritovacího oleje

testo 270

• Robustní senzor s ochrannou vrstvou
• Dvě libovolně volitelné hraniční hodnoty kvality
• Funkce alarmu: 3-barevný sloupec alarmu

(zelená, žlutá, červená)
• Automatické rozpoznání konečné hodnoty při

%TPM
• Akustický / optický alarm
• Robustní, vodotěsné, ochranné pouzdro

TopSafe
• Volitelné poutko na ruku

Systém monitorování měřených dat

testo Saveris

• Měření, dokumentace a sledování teploty nebo
vlhkosti v okolním prostředí a také v procesech

• Možnost rádiového a ethernetového přenosu
dat

• Automatický sběr dat a bezpečné centrální
archivování dat

• Podrobný management alarmu při překročení
hraničních hodnot

• Ve shodě s potravinářskou normou EN12830

We measure it.

Infračervený teploměr

testo 831

• Bezdotykové měření povrchové teploty, ideální pro oblast
potravinářství

• Laserové označení místa měření ve 2 bodech a optika 30:1 
• Přesná měření i při větších vzdálenostech
• Velký měřící rozsah od -30 ... +210 °C
• Funkce Hold a zobrazení hodnot min. / max.
• Dvě nastavitelné hraniční hodnoty pro alarm
• K dostání také v sadě s teploměrem pro měření teploty

jádra testo 106

Záznamník teploty (1-kanálový)

testo 175 T1

• Profesionální sledování teploty pro chladírny a
mrazírny

• Kompaktní záznamník dat pro dlouhodobé
sledování teploty, např. během přepravy zboží

°C

°C

Další výrobky na www.testo.cz

°C
°C, °R

testo 103: °C / 
testo 104: °C, °R

°C, %rv

pH, °C
%TPM, °C



Klimatizační a ventilační technika je komplexní a mnoho-

tvárné pole působnosti.Technické požadavky jsou vysoké:

nízká spotřeba energií, vysoká bezpečnost provozu, dlouho-

dobá použitelnost - současně musí být klimatizace a venti-

lace jednotlivých místností regulovatelná individuálně a

aktuálně. 

Firma Testo nabízí pro tento účel potřebnou měřicí techniku.

Kompletně, pro všechny měřené veličiny. Naše dlouhodobá

zkušenost je přitom zastoupena praktickými a efektivními

případy měření. 

Nikdo nenabízí víc

Nikde není tak rozsáhlý výběr sond pro všech parametry

potřebné v klimatizační technice: proudění, vlhkost, teplota,

intenzita osvětlení, hluk, CO2, CO a stupeň turbulence.

Vedle klasických sond s kabelem je možné provádět měření

bezdrátově až do vzdálenosti 20 m (ve volném prostoru).

Jsou tak vyloučena poškození kabelu nebo omezení při ma-

nipulaci. Rádiové sondy jsou dostupné pro měření teploty a

vlhkosti. Volitelný rádiový modul, jehož nasunutí je snadné,

lze kdykoliv pořídit formou dovybavení.

Absolutní jistotu poskytují kalibrační certifikáty Testo - pro

kteroukoliv měřenou veličinu. Testo převzalo na trhu v oblasti

kalibrace funkci firmy udávající trend. 

Pro dobré klima.

Měřicí technika pro klimatizaci a ventilaci
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We measure it.

Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

Měřicí přístroj pro analýzu ovzduší

testo 480

• Digitální sondy s inteligentní koncepcí kalibrací 
• SD karta a USB rozhraní
• Vytvoření zprávy pomocí počítačového softwaru

„EasyClimate“
• Grafický displej
• Trackpad
• IrDA rozhraní pro tisk

Multitalent

testo 435

• Paměť přístroje pro až 10 000 naměřených
hodnot

• Počítačový software pro analýzu, archivaci a
dokumentaci naměřených dat

• Sonda IAQ, sonda Lux a sonda pohody
prostředí

• Měření vrtulkovou sondou a integrovaná sonda
diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí 

• Rádiové sondy pro teplotu a vlhkost

Vrtulkový anemometr s velkou sondou

testo 417

• Rozeznání směru proudění 
• Měření teploty, proudění a objemového

průtoku
• Bodové a časové vytvoření střední hodnoty
• Hodnoty max. / min.
• Talčítko Hold pro podržení naměřené

hodnoty
• Měření pomocí trychtýřů (volitelně)

Vrtulkový anemometr

testo 416

• Přímé zobrazení objemového průtoku
• Bodové a časové vytvoření střední hodnoty
• Funkce max. / min. a Hold
• Podsvícení displeje
• Funkce Auto-Off 
• TopSafe, ochrana přístroje před nečistotou a

nárazem (volitelně)

Diferenční tlakoměr

testo 512

• 8 volitelných jednotek pro tlak: kPa, hPa, Pa,
mm H2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg

• 2 volitelné jednotky pro proudění: m/s, fpm
• Integrovaná kompenzace hustoty
• Podsvícení displeje
• Funkce min. / max. a Hold
• Tisk naměřených hodnot vč. data / času

Systém monitorování měřených dat

testo Saveris

• Měření, dokumentace a sledování teploty a
vlhkosti v okolním prostředí a v procesech

• Možnost rádiového a ethernetového přenosu dat
• Automatický sběr dat a bezpečné centrální

archivování
• Podrobný management alarmu při překročení

hraničních hodnot
• Možnost začlenění dalších měřených veličin

přes 0/4 ... 20 mA, 0 ... 1/5/10 V 

Přístroj pro měření intenzity osvětlení

testo 540

• Senzor přizpůsobený spektrální citlivosti oka
• Funkce Hold a hodnoty max. / min.
• Podsvícení displeje

Měřicí přístroj pro sledování ovzduší v místnosti

testo 623

• Analýza proběhlých hodnot teploty a vlhkosti
přímo na místě

• Histogram ukazuje výsledky měření za
posledních 90 dní

• Přehled o všech důležitých hodnotách
• Velký, optimálně čitelný displej

Lux

°C, %rv

Další výrobky na www.testo.cz

°C, m/s, %rv, m3/h,
hPa, Co2, Lux

m3/h, m/s, CO2, %rv,
°C, hPa, Lux, CO

°C, m/s, m3/h

°C, %rv

m/s hPa, m/s



Se servisními přístroji pro měření, zaznamenávání, regulaci

a analýzu chladících zařízení a tepelných čerpadel nastavila

firma Testo měřítka v chladící technice.

To, co s přesnými a praktickými přístroji pro měření tlaku a

proudění a digitálními servisními přístroji pro oblast chladí-

renské techniky začalo, nachází svoje technologické

Výhody digitálních servisních přístrojů.

Měření pro chladící techniku

K nejdůležitějším vlastnostem patří zaznamenávání a doku-

mentace hodnot pořízených na místě měření. Ty lze ukládat

přímo v přístroji a později je přetáhnout do počítače. Rovněž

je možné na místě provádět přes počítač měření online.

pokračování v digitálních servisních přístrojích testo 550,

testo 557 a 570. Velmi kvalitní analyzační přístroje tvoří jed-

notku složenou z velmi přesných senzorů pro měření tlaku,

vakua, teploty (až 3 teploty současně), spotřeby proudu a

tlaku oleje. Přístroje jsou vybaveny čtyřcestným blokem

ventilů (testo 557 a testo 570). Velký, podsvícený displej zob-

razuje digitálně tlak a teplotu odpařování a kondenzace. V

přístroji je uloženo přes 40 křivek chladiv, která lze zdarma

aktualizovat přes Internet a pomocí softwaru (testo 570). Tím

se tato skupina přístrojů hodí pro téměř všechna chladí-

renská zařízení a také tepelná čerpadla a nahrazuje

nepřesné mechanické servisní přístroje. 

Počítačový software „EasyKool“

Software „EasyKool“ nabízí profesionální správu dat na

počítači a tím optimální management chladiv. Naměřené

hodnoty se mohou znázorňovat jak graficky, tak také

tabulkově. Jestliže jsou při uvedení do provozu zazname-

nány všechny činnosti, je možné vytvořit protokol o uvedení

do provozu. Úplnou dokumentací dat za definovaný časový

úsek se dají cíleně diagnostikovat příčiny poruch.
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Teploměr (1-kanálový)

testo 110

• Možnost bezkabelového měření pomocí
rádiových sond

• TopSafe, odolné ochranné pouzdro chrání
před nečistotou a nárazem (s TopSafe a
nasunutou sondou: IP65)

• Akustický alarm (nastavitelné hraniční
hodnoty)

• Velký, podsvícený displej

Teploměr (2-kanálový)

testo 922

• 2-kanálový teploměr s volitelnými rádiovými
sondami

• Zobrazení diferenční teploty
• TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrání před

nečistotami a nárazem
• Cyklický tisk naměřených hodnot, např. jednou

za minutu

°C

Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

We measure it.

Digitální servisní přístroj

testo 550

• Pro všechna měření na chladících zařízeních a
tepelných čerpadlech

• Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase
• 2-cestný blok ventilů se 3 přípojkami
• Podsvícení displeje
• 40 chladiv je uloženo v přístroji
• Zobrazení MIN/MAX/MEAN

Přístroj pro vyhledávání netěsností pro chladiva

testo 316-4

• Optický a akustický alarm
• Permanentní kontrola senzoru
• Snadná výměna senzoru uživatelem
• Ukazatel zobrazuje maximální únik
• Konektor pro sluchátko pro bezpečnou

lokalizaci úniku v hlučném prostředí 

Digitální servisní přístroj

testo 557

navíc ve srovnání s testo 550:
• Ideální řešení pro uvádění do provozu,

servis a údržbu
• 4-cestný blok ventilů s kontrolním průzorem
• Integrované měření vakua pro evakuaci

zařízení 
• Výpočet teploty odpařování vody

Digitální servisní přístroj

testo 570

navíc ve srovnání s testo 550 a 557:
• Profesionální řešení pro uvádění do provozu,

servis a údržbu
• Možnost sériového měření v délce až 999 hod.
• Volitelně software EasyKool
• Tisk protokolů na místě měření

Záznamník pro dlouhodbé monitorování

testo 176 T4

• Současné měření teploty až na 4 různých
místech

• Paměť pro až 2 milióny naměřených hodnot
• Možnost připojení různých termočlánkových

sond (typ J, typ K, typ T)

Infračervený teploměr

testo 830 T2

• S 2-bodovým laserovým značením místa měření 
• Možnost připojení externí sodny pro kontaktní

měření
• Optika 12:1 umožňuje přesné měření na

velkou vzdálenost

bar, psi, kPa, °C, °F

g/a

°CkPa, mbar, micron,
bar, psi, °C/°F

4 x externí °C, °F

kPa, mbar, micron,
bar, psi, °C/°F

°C



Šance pro novinku: trh pro zásobování budov teplem se

mění. Prosazují se solární zařízení, tepelná čerpadla,

kondenzační plynové kotle, topení na pevná paliva (zařízení

na pelety) a ostatní techniky, integrované koncepce poskyto-

vání energií a také elektronické systémy řízení. Cíle zůstávají

stejné: poskytování tepla podle potřeby, nízká spotřeba ener-

gie a nízký obsah vypouštěných škodlivin.

Nezávisle na technice - každé vytápěcí zařízení musí praco-

vat optimálně. K tomu patří pravidelná kontrola a seřízení.

Náš příspěvek: dát k dispozici tu nejlepší měřicí techniku.

Pozorně sledujeme vývoj, poznáváme trendy a proto

můžeme velmi rychle nabídnout vyspělé aplikace. 

Musíte se rozhodnout sami?

Je jedno, pro který analyzátor spalin se rozhodnete, můžete

se spolehnout, že plynové senzory, „srdce analyzátorů spa-

lin“, pracují spolehlivě. To eliminuje citlivost a korozi. A Vaše

výsledky měření jsou díky moderním rozhraním (USB, IrDA,

BLUETOOTH®, infračervené) obratem k dispozici. Jednodu-

chá a srozumitelná obsluha, promyšlený systém měřicího

kufru a praktické příslušenství Vaši práci usnadňují -

spolehlivě, rychle, profesionálně.

Vytápění pod kontrolou.

Měřicí technika pro vytápění a instalace
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Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

We measure it.

Analyzátor spalin

testo 330 LL zobrazuje naměřená data graficky

• Grafický barevný displej, samovysvětlující grafy a
symboly

• Rozšířená menu měření pro rozsáhlé analýzy
• Funkce záznamníku
• Měření °C, hPa, O2, CO, měření CO/CO2 v okolí ,

měření úniku plynu, ∆T, P, Eta, qA, kontrola
plynového potrubí

• Dlouhá životnost senzorů až 6 let, záruka 4 roky
• Rozhraní USB
• Menu BImSchV, manuální odpojení CO,

průměrná hodnota qA 

Analyzátor spalin

testo 327

• 4-řádkový segmentový displej
• Certifikát TÜV
• Snadná dokumentace dat na místě měření

rychlotiskárnou Testo
• Paměť pro 20 bloků naměřených dat (testo 327-2)
• Li-Ionové akumulátory (možnost nabíjení uvnitř

i vně přístroje)

Digitální pumpa sazového čísla

testo 308

• Digitální zobrazení měřené hodnoty na
displeji

• Jednotlivé a trojnásobné měření dle
BlmSchV (certifikát TÜV)

• LI-Ionové akumulátory (možnost nabíjení
uvnitř i vně přístroje)

• Přenos dat přes infračervené rozhraní do
analyzátoru spalin nebo tiskárny 

• Volitelně: rozhraní BLUETOOTH®

Termokamery

testo 875, 876, 881, 882, 885, 890

• Vynikající kvalita obrazu s volitelnou
technologií SuperResolution (až 1280 x 960
pixelů)

• Výměnné objektivy pro větší flexibilitu 
• Asistent panoramatického snímku pro velké

objekty
• Profesionální analyzační software pro

kvalitní termografické zprávy
• Mód měření pro znázornění míst

ohrožených tvorbou plísní

CO - monitor

testo 317-3

• Varování před nebezpečnými koncentracemi
CO v okolním vzduchu

• Bez fáze nulování, přístroj je použitelný
okamžitě

• Nastavitelný práh alarmu
• Nulování CO na místě měření
• Optický a akustický alarm

Kontrolní systém pro plynovody a vodovody

testo 314

• Zkouška zatížení a těsnosti plynovodů 
• Tlaková zkouška vodovodů (měření vysokého

tlaku do 25 bar)
• Rychlé zjištění množství úniku plynu (kontrola

použitelnosti)
• Bezpečná detekce úniku plynu s testo 316-1
• Vyhodnocovací software pro znázornění

průběhů měření

Další výrobky na www.testo.cz

Analyzátor spalin pro měření emisí

testo 340

• Max. 4 senzory (předem zkalibrované,
výměna možná uživatelem)

• Až 3 libovolně volitelné senzory (CO, COlow,
NO, NOlow, NO2, SO2)

• Integrované měření diferenčního tlaku
a proudění 

• Rozšíření měřicího rozsahu pro jeden senzor,
volitelně pro všechny senzory současně

Elektronický detektor úniku plynu

testo 316-2

• Ohebná sonda pro těžko přístupná místa
• Optický a akustický alarm se sloupcovým

zobrazením při zvyšujících se a nebezpečných
koncetracích plynu

• Ukazatel udává maximální úniky
• Integrované čerpadlo
• Konektor pro sluchátko pro bezpečnou

lokalizaci úniku v hlučném prostředí
• Vysoká životnost díky provozu z akumulátoru

CO, COlow, NO,
NOlow, NO2 a SO2

CH4, C3H8, H2

°C, O2, hPa, CO, Eta, qA,
CO/H2 (testo 327-2)

hPa, l/h, ∆T, ∆P

CO
°C, %rv

Sazové číslo

°C, O2, hPa, CO, Eta,
qA, CO2
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Moderní analýza emisí musí splňovat řadu požadavků - firma

Testo se těmto požadavkům stále přizpůsobuje: běžnou kon-

trolou emisí počínaje, přes nastavení a optimalizaci spalova-

cího zařízení až po sledování procesu při tepelném postupu

výroby. Adaptivní systémy analýzy spalin, které firma Testo již

Přesné hodnoty ve jménu efektivity
a životního prostředí.

Měření emisí, servis a tepelné procesy

· vysoká přesnost (porovnatelná s infračervenou nebo

chemiluminiscentní technikou z oblasti stacionárních

aplikací);

· dlouhodobá měření (takřka stacionární) počínaje více

hodinami až po více týdnů;

více než 30 let vyvíjí, vyrábí a distribuuje, se nezaměřují

přitom pouze na preciznost, ale především také na

praktičnost a manipulaci. 

Přímá služba zákazníkovi

Požadavky v oblasti analýzy spalin jsou stále komplexnější a

individuálnější - na to firma Testo reagovala speciálně v úseku

průmyslových zákazníků: osvědčení specialisté společnosti

Testo analyzují profil požadavku a poté navrhují a definují

optimální systémové řešení.  

Pro speciální použití v průmyslu

Skupiny přístrojů pro analýzu spalin jsou nasměrovány

speciálně na požadavky průmyslu:

· flexibilní program odběrových sond pro nejrůznější

odběrová místa;

· vysoké a extrémní měřicí rozsahy pro použití v neuprave-

ném plynu nebo ve speciálních atmosférách pecí.

Zvláštní výhody zaujmou při každodenním použití

Koncepce přístroje Testo pro měření emisí, orientovaná na

praxi, nabízí podstatné výhody: předem zkalibrované sen-

zory se zabudovanou elektronikou, které se vyměňují tak

snadno jako baterie a také dobrá životnost senzorů, která

zřetelně zkracuje intervaly pro kalibraci zkušebním plynem.

Další markantní vlastností přístrojů Testo je integrovaná

Peltierova úpravna plynu s hadicovým čerpadlem pro auto-

matické odvádění kondenzátu.
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Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

We measure it.

Referenční analyzátor spalin
testo 360

• Max. 7 senzorů
• Plně kompatibilní ve vztahu k přesnosti

stacionární techniky
• Zkouška způsobilosti pro všechna zařízení dle

TA-vzduch, 13. a 17. BlmSchV
• Integrovaná Peltierova úpravna plynu s nízkou

absorpcí
• Záznamníkový provoz po dobu více dnů a týdnů

Kompaktní analyzátor spalin
testo 340

• Max. 4 senzory (předem zkalibrované, možná
výměna uživatelem)

• Až 3 libovolně volitelné senzory (CO, COlow, NO,
NOlow, NO2, SO2)

• Integrované měření diferenčního tlaku a
proudění

• Rozšíření měřicího rozsahu pro jeden senzor,
volitelně pro všechny senzory současně

Přenosný systém měření spalin

testo 350

• Max. 6 senzorů (předem zkalibrované,
výměna možná uživatelem)

• Grafický barevný displej (specifická navigace
v menu dle aplikace) a užitečná
přednastavení přístroje

• Odnímatelná obslužná část
• Rozšíření měřicího rozsahu s volitelnými

faktory ředění
• Integrovaná Peltierova úpravna plynu

Termokamery

testo 875, 876, 881, 882, 885, 890

• Vynikající kvalita obrazu s volitelnou technologií
SuperResolution (až 1280 x 960 pixelů)

• Výměnné objektivy pro větší flexibilitu
• Technologie SiteRecognition pro pravidelné

inspekční kontroly
• Měření vysoké teploty až 1 200 °C
• Profesionální analyzační software pro kvalitní

termografické zprávy
• Plně radiometrické videoměření pro tepelné

procesy

Základní analyzátor spalin

testo 325-I S02

• Výměna senzorů uživatelem
• Ochrana přístroje díky odnímatelné jímce

kondenzátu
• Tisk naměřených hodnot na místě vč. data a

času
• Odběrová sonda s hadicí o délce 3 m

Další výrobky na www.testo.cz

Tlakoměr pro plyno- a vodoinstalatéry

testo 312-3

• Zkouška zatížení a těsnosti plynového potrubí
• Tlaková zkouška vodovodů
• Rychlé zjištění množství úniku plynu
• Přepínatelné měřicí rozsahy, optimální rozlišení
• Kompenzace odchylek měřených hodnot

podmíněných teplotou
• Zobrazení alarmu při podkročení volně

nastavitelné hraniční hodnoty
• Přehledný displej s údajem času

Endoskop

testo 319

• Optika: 6 000 pixelů při zorném poli 50°
• Nepatrný poloměr ohybu (50 mm), malý průměr

(6 mm)
• Vlastní stabilita zajištěná decabonovou trubicí

hPa

NOVINKA

O2, CO, NO, NO2, SO2,
HC, CO2 (NDIR), 

vlhkost spalin

O2, CO, COlow, NO,
NOlow, NO2, SO2

O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2,
SO2, H2S, HC, CO2 (NDIR)

°C, %rv

Infračervený teploměr

testo 845

• Bezdotykové měření povrchové teploty s referenční
přesností  ±0,75 °C a rychlou technikou měření
(skenování 100 ms)

• Přepínatelná optika pro měření vzdáleného pole
(75:1) a v bodě (1 mm, vzdálenost 70 mm)

• Paměť přístroje pro 90 protokolů měření
• Vstup pro TE sondu pro určení stupně emisivity

°C, %rv
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Měření v průmyslu má různé požadavky na používanou tech-

niku měření. Rozhodující pro všechna měření je, aby byla

měřicí technika spolehlivá. Firma Testo nabízí přenosné

měřicí přístroje a systémy měření pro veličiny teplota,

vlhkost, tlak, otáčky a proudění (a proud - napětí), které jsou

přizpůsobeny následujícím aplikacím:

· kvalifikování a verifikování zařízení

· správa, údržba a kalibrace měřicích prostředků

· kontrolní měření na výrobku nebo v procesu

· údržba a servis výrobních zařízení

· kontrola skladovacího, transportního a výrobního klimatu

Preventivní údržba pomocí průmyslové termografie

Termografie se jako nástroj preventivní údržby osvědčila tím,

že se s její pomocí kontrolují jak mechanická, tak také elek-

trická zařízení nebo výrobní procesy.

Termokamery Testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a

slabá místa, např. při kontrole výroby. Materiály a součásti

jsou kontrolovány naprosto nedestruktivně, dokonce za pro-

vozu. Problémová místa se tak odhalí dříve, než dojde k po-

ruše nebo vznikne riziko zahoření.

Jedinečné výrobky a profesionální služby

Naše výrobky a služby v oblastech softwaru, kalibrace, vali-

dace podle 21 CFR část 11 pro FDA a kvalifikace vyžadují

vysokou úroveň znalostí a zkušeností z oblasti měřicí tech-

niky, na nichž u nás můžete stavět. Právě pro tyto obtížné

úlohy je dobré mít v průmyslu kompetentního partnera.

Bezpečné naměřené hodnoty v průmyslu.

Přenosné měření pro průmyslové aplikace



15

Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

We measure it.

Termokamery

testo 875, 876, 881, 882, 885, 890

• Vynikající kvalita obrazu s volitelnou technologií
SuperResolution (až 1280 x 960 pixelů)

• Výměnné objektivy pro větší flexibilitu
• Technologie SiteRecognition pro pravidelné

inspekční kontroly
• Měření vysoké teploty až do 1 200 °C
• Profesionální analyzační software pro kvalitní

termografické zprávy
• Plně radiometrické videoměření pro tepelné

procesy

Záznamník pro dlouhodbé monitorování

testo 176 T4

• Současné měření teploty až na 4 různých
místech

• Paměť pro až 2 milióny naměřených hodnot
• Možnost připojení různých termočlánkových

sond (typ J, typ K, typ T)

Teploměr s alarmem a pamětí

testo 735-2

• Připojení 3 sond na kabelu a 3 rádiových sond
• Systémová přesnost až 0,05 °C
• Paměť přístroje až 10 000 naměřených hodnot
• Počítačový software pro archivaci a dokumentaci

naměřených dat
• Ukládání jednotlivých měření nebo řad měření

podle místa měření

Multifunkční měřicí přístroj pro ventilaci a
kvalitu ovzduší v místnosti

testo 435

• Paměť přístroje pro až 10 000 naměřených hodnot
• Počítačový software pro analýzu, archivaci a

dokumentaci naměřených dat
• Sonda IAQ, sonda Lux a sonda pohody prostředí
• Měření vrtulkovou sondou a integrovaná sonda

diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí
• Rádiové sondy pro teplotu a vlhkost

Záznamník pro dlouhodbé monitorování

testo 176 H1

• Dlouhodobě stabilní vlhkostní senzor s rychlou
odezvou

• Paměť pro až 2 milióny naměřených hodnot
• Paralelní měření teploty a vlhkosti
• Možnost připojení různých kombinovaných

teplotních / vlhkostních sond

Diferenční teploměr

testo 922

• Dvoukanálový měřicí přístroj s volitelnou
rádiovou sondou

• Zobrazení diferenční teploty
• Průběžné zobrazování hodnot max. / min.
• Cyklický tisk naměřených hodnot, např. jednou

za minutu
• Robustní, vodotěsné ochranné pouzdro

TopSafe

Další výrobky na www.testo.cz

Endoskop

testo 319

• Optika: 6 000 pixelů při zorném poli 50°
• Nepatrný poloměr ohybu (50 mm), malý

průměr (6 mm)
• Vlastní stabilita zajištěná decabonovou trubicí

Infračervený teploměr

testo 845

• Bezdotykové měření povrchové teploty s referenční
přesností  ±0,75 °C a rychlou technikou měření
(skenování 100 ms)

• Přepínatelná optika pro měření vzdáleného pole
(75:1) a v bodě (1 mm, vzdálenost 70 mm)

• Paměť přístroje pro 90 protokolů měření
• Vstup pro TE sondu pro určení stupně emisivity°C, %rv

°C, %rv

°C
°C

°C, %rv, m/s, hPa,
ppm CO2, Lux

°C, °F, %rv, %RH,
td, g/m³, WB

4 x externí °C, °F
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U vlhkostního senzoru Testo, který se již 15 let používá a

průběžně vylepšuje, se od začátku zaměřovala pozornost na

oba parametry přesnosti: na nejistotu měření a na dlouhodo-

bou stabilitu. Na základě konstrukce vlhkostního senzoru a

vysoké stability ve výrobě Testo a v kalibraci je možné zajis-

tit nejistotu měření 2 %rv, volitelně také 1 %rv. Kromě toho

má vlhkostní senzor vysokou dlouhodobou stabilitu. Ta byla

prokázána při kruhovém testu, kdy větší množství vlhkost-

ních senzorů od firmy Testo prošlo mnoha mezinárodními

kalibračními laboratořemi (PTB, NIST atd.), přičemž nebyla

překročena hranice 1 %rv, aniž by bylo prováděno

překalibrování senzorů.

Preciznost šetří náklady

Čím je měření vlhkosti přesnější, tím nižší jsou provozní ná-

klady klimatizačního zařízení. Podle mezinárodních norem

(ASHRAE Fundamentals, DIN 1946 atd.) musí klimatizační

zařízení produkovat vzdušnou vlhkost mezi 30 a 65 %rv.

Vyšší vlhkosti musí projít odvlhčováním, nižší vlhkosti

zvlhčováním, aby bylo dosaženo požadovaného rozsahu.

Pokud se pro měření vlhkosti použije převodník s celkovou

chybou měření 2 %rv (nejistota měření včetně dlouhodobé

chyby), tak jsou zajištěny citelně nižší provozní náklady, než

když se použije typický převodník pro klima s celkovou chy-

bou měření 6 %rv (nejistota měření včetně dlouhodobé

chyby). Za rok se tak vytvoří provozní náklady, které jsou o 20

až 40 % vyšší, než provozní náklady na bázi přesného

převodníku vlhkosti (hygrotest Testo). Toto porovnání vypadá

ještě extrémněji ve prospěch kvalitního převodníku, je-li defi-

nice požadovaného rozsahu %rv užší, např. pro aplikace v

čistých prostorách.

Vlhkostní senzor Testo.

Stacionární měření pro klimatizaci a procesy
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Pro každý požadavek přesně ten správný měřicí přístroj

We measure it.

Převodník vlhkosti ovzduší

testo 6621

• Použití: klima v místnosti nebo klimatizačním
kanálu

• Přesnost: ±2.0 %rv (0 ... 90 %rv)
• Jednoduchá koncepce kalibrací pro zkalibrování

na místě měření
• Připojení k softwaru P2A pro nastavení

parametrů, analýzu a kalibraci

Vysoce výkonný převodník vlhkosti

testo 6651/6681

• Použití: procesy vysušování, čisté prostory,
kritické aplikace v klima

• Přesnost až ±1 %rv
• Maximální disponibilita zařízení díky

samokontrole a digitálním sondám
• Speciální řešení pro aplikace s vysokou vlhkostí

a zbytkovou vlhkostí
• Software P2A pro nastavení parametrů,

analýzu a kalibraci

Kontrola zbytkové vlhkosti

testo 6781

• Použití: adsobční sušičky, sušičky granulátu,
stlačený vzduch v medicíně

• Měření rosného bodu v rozsahu -90...-20 °Ctd,
těžiště aplikací pod -40 °Ctd

• Nová senzorika, velmi odolná proti orosení
• Automatická samojustáž
• Volitelný displej s menu obsluhy
• Samokontrola převodníku
• Software P2A pro nastavení parametrů,

analýzu a kalibraci

Měřič průtoku stlačeného vzduchu

testo 644X

• Použití: šetření provozních nákladů
• Detekce úniků nebo spravedlivé dělení

nákladů dle spotřeby
• Komfortní menu obsluhy pro zadávání všech

parametrů
• Integrovány všechny potřebné signály -

analogovým výstupem počínaje až po
totalizátor

• V nabídce pro různé průměry

Převodník diferenčního tlaku

testo 6381/6383, testo 6321/6351

• Použití: čisté prostory, lakovny, plnící procesy
• Panelová varianta testo 6383 pro plošnou

nástěnnou montáž v čistých prostorách
• Automatická justáž nuly
• Integrace převodníku do ethernetového

rozhraní u zákazníka
• Software P2A pro nastavení parametrů,

analýzu a kalibraci

Další výrobky na www.testo.cz

Převodník rosného bodu

testo 6740

• Měření rosných bodů v měřicím rozsahu
od  -45 °Ctd do +30 °Ctd

• Polymerový vlhkostní senzor Testo s vysokou
přesností a dlouhodobou stabilitou

• Komfortní obsluha přes displej s menu

Záznamník teploty a vlhkosti (2-kanálový)

testo 175 H1

• Profesionální dlouhodobé monitorování teploty
a vlhkosti na pracovištích a ve skladech

• Rychlá doba odezvy díky externí vlhkostní
sondě

%rv, °C, °Ctd, °Ftd, °CtA,
°FtA, ppmv, mg/m3, °F

°C, °F, %rv,
%RH, td, g/m3

Měřič průtoku stlačeného vzduchu

testo 6448

• Možnost montáže pod tlakem
• Ochrana proti zpětnému nárazu a kulový ventil

zajišťují bezpečnou a rychlou montáž a
demontáž kolíkové sondy stlačeného vzduchu
na místě měření 

• Mobilita: je možné sekvenčně pokrýt více
měřicích míst jednou tyčovou sondou

%rv, °C, °F

%rv, °C/°F, °C td/°F td,
g/kg, g/m3, °C/°F, teplota

vlhkého teploměru

°Ctd, °Ftd, %rv, %RH, °CtdA,
°FtdA, ppmV, g/m³, g/ft³,

g/kg, g/lb

∆P, °C, %rv, %RH,
m/s, m³/h

Nm3/h, Nl/min,
Nm3, °C

m/s, °C, Nm3/h,
Nm3/min, Nm3




