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Indicação clara por alteração da cor em 1 ou 2 segundos

Cobre uma ampla gama de medição

Aplicação universal

Impressão individual com logo da empresa, é necessário

Grandes encomendas podem ser fornecidas em rolos

Folhas de temperatura auto-adesivas

Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo relógio testoterm
Indicadores individuais testoterm

As tiras de temperatura testoterm e indicadores tipo relógio 

são autoadesivas, as folhas à prova de temperatura com 

elementos sensíveis à temperatura para o controlo e 

regulação, por ex. na medição em peças móveis, para o 

controlo a longo prazo em objetos pequenos.

Para o controlo da temperatura da temperatura máxima 

descrita, no indicador individual testoterm com elementos 

sensíveis à temperatura, que também são autoadesivos e à 

prova de temperatura, estão desponíveis.

Ilustração 1:1



5

Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo relógio testoterm
Indicadores individuais testoterm

Tiras de temperatura auto-adesivas

Tiras de medição

Indicadores tipo relógio

+60 ... +82 °C

+88 ... +110 °C

+116 ... +138 °C

+143 ... +166 °C

+171 ... +193 °C

+199 ... +224 °C

As tiras de medição testoterm são películas 
autoadesivas resistentes à temperatura e 
com elementos sensíveis ao calor para a 
monitorização e controlo da temperatura, por ex. 
para a medição de componentes em movimento, 
para a monitorização a longo prazo e medição de 
pequenos objetos. 

Os indicadores tipo relógio testoterm são 
autoadesivos, à prova de temperatura com 
elementos sensíveis ao calor para o controlo 
e regulação da temperatura. Adequam-se 
particularmente para monitorizar a temperatura 
em objetos pequenos. 

Referência 0646 0072

Referência 0646 0073

Referência 0646 0074

Referência 0646 0075

Referência 0646 0076

Referência 0646 0077

Dados técnicos gerais

Dados técnicos gerais

> Mudança irreversível de cor em 2 segundos

> Prática caderneta com 10 tiras de temperatura 

> Tiras de temperatura disponíveis em rolos, de 
5000 unid. 

> Mudança irreversível de cor em 2 segundos 

> Prática caderneta com 10 indicadores tipo relógio  

> Indicadores tipo relógio disponíveis em folhas de 5000 
unidades (100 folhas de 50 unid.) 

Exatidão: de +43ºC até 154ºC; ±1.5°C; de +160ºC: ±1% ±1ºC da 
respetiva leitura de temperatura

Temperatura funcionamento:  corresponde às respetivas gamas de 
medição

Armazenamento: até +65ºC: máx 9 meses; outras gamas de 
medição: até 2 anos; temperatura máxima de 
armazenamento +25ºC. Recomendamos o 
armazenamento em refrigerador.

C x L: 50 x 18 mm ou 39 x 18 mm 

Exatidão: de +43ºC até 154ºC; ±1.5°C; de +160ºC: ±1% ±1ºC da 
respetiva leitura de temperatura

Temperatura funcionamento:  corresponde às respetivas gamas de 
medição

Armazenamento: até +65ºC: máx 9 meses; outras gamas de 
medição: até 2 anos; temperatura máxima de 
armazenamento +25ºC. Armazenamento num 
refrigerador, é recomendado. 

Ø 15 mm 

+37 ... +65 °C

+71 ... +110 °C

+116 ... +154 °C

+161 ... +204 °C

+204 ... +260 °C

Referência 0646 0108

Referência 0646 0916

Referência 0646 1724

Referência 0646 2532

Referência 0646 3341

EUR 24.00

EUR 24.00

EUR 24.00

EUR 24.00

EUR 24.00

EUR 27.00

EUR 28.00

EUR 28.00

EUR 28.00

EUR 28.00

EUR 28.00
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Indicadores individuais testoterm são tiras 
autoadesivas sensíveis à temperatura com 
elementos utilizados para o controlo de uma 
temperatura máxima dada.

Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo relógio testoterm
Indicadores individuais testoterm

Tiras de temperatura auto-adesivas

Indicadores individuais
Dados técnicos gerais

Exatidão:  de +43ºC até 154ºC; ±1.5°C; 
a partir de +160 °C: ±1% ±1 °C da respetiva 
leitura de temperatura 

Temperatura func.:   corresponde às respectivas gamas de 
medição

Armazenamento: até +65ºC: máx 9 meses;  
outras gamas de medição: até 2 anos;  
temperatura máxima de armazenamento 
+25ºC.  
Recomendamos o armazenamento em 
refrigerador. 

Gama de medição: +65°C a +121°C
Referência 0646 1... (...=valor)
Exemplos de encomenda:
Indicador individual para   +65 ºC: 0646 1065
Indicador individual para   +99 ºC: 0646 1099
Indicador individual para   +121 ºC: 0646 1121

> Alteração irreversível na cor num segundo

> Caderneta prática de indicadores individuais (50 unid.) 

> Indicadores individuais disponíveis em rolos de 5000 unid.

Disponibilidade de encomenda: 0646 9999

+29 ... +40 °C
+249 ... +280 °C

Faixas de temperatura

+40 ... +54 °C
+232 ... +260 °C

Indicadores tipo relógio

+29 °C, +33 °C, +37 °C, +40 °C, +43 °C, +46 °C, 
+49 °C, +54 °C, +60 °C, +88 °C, +93 °C, +99 °C,
+104 °C, +116 °C, +127 °C, +132 °C, +188 °C, 
+143 °C, +149 °C, +154 °C, +160 °C, +166 °C,
+171 °C, +177 °C, +182 °C, +188 °C, +193 °C, 
+199 °C

Indicadores puntuais

Dados de encomenda

1-4 cadernetas (50 peças em cada caderneta)

5-9 cadernetas (50 peças em cada caderneta)

10 a 19 cadernetas (50 peças em cada caderneta)

20 a 49 cadernetas (50 peças em cada caderneta)

50 a 99 cadernetas (50 peças em cada caderneta)

5000, em rolos ou em folhas Opções de encomendas para 5000 pcs. 
1 rolo de 5000 pcs. 
5 rolo de 1000 pcs. 
Você pode encomendar rolos 
adicionais 1000 pcs.

Quantidade mínima: 50 packs / cadernetas

Tempo de entrega: 7 semanas

Em stock: 65 ºC, 71 °C, 77 °C, 82ºC, 110 °C, 121 °C

EUR 21.00
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Tiras de temperatura testoterm
Indicadores tipo relógio testoterm
Indicadores individuais testoterm

Grandes quantidades - Solicite-nos informações 
mais detalhadas

Aqui pode-se imprimir o nome/
logo da sua empresa

O prazo de entrega para quantidades especiais é de aproximadamente 
6 semanas

Nome da empresa
Se o seu pedido for superior a 
10.000 unidades (por valor de 
temperatura), poderá solicitar 
o nome da sua empresa ou 
respetivo logo impresso nas tiras 
de temperatura e indicadores 
pontuais testoterm.).
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Alarme mín./máx. ajustável

Sonda fixa

Com um clip para suspensão, fixação de parede ou para 

anexar à roupa

Mini termómetro

Mini termómetro com alarme

O mini termómetro testo acessível com função alarme 

é pequeno e manuseável, mas grande na performance. 

A sonda de penetração tem 80 cm de fio e está fixo 

ao instrumento. A sonda e o fio podem ser facil e 

compactamente armazenados no instrumento.

Se os valores limite ajustados individualmente são 

ulrapassados, á acionado um sinal sonoro. A profundidade 

mínima de penetração da sonda deverá ser de 20 mm. 

O termómetro de alarme é adequado para o registo da 

temperatura no ar, em pastas, substâncias porosas e em 

líquidos. Não é adequado para a utilização em fornos ou 

câmaras de fermentação.

Ilustração 1:1
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Dados técnicos / Acessórios

Mini termómetro
com alarme

Mini-termómetro com sonda de penetração 
até 150 °C, comprimento 190 mm, alarme min/
max alarm, clip de sujeção e pilha

Referência 0900 0530

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia aprox. 500 h

Visor LCD de uma linha

Material/Carcaça

Medidas

Comprimento sonda

Diâmetro punta 
medição

Peso

ABS

100 x 73 x 18 mm

190 mm

Ø 0.3 mm

135 g

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0061Certificado de calibração rastreável de temperatura; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração -18 °C

0520 0062Certificado de calibração rastreável de temperatura; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração 0 °C

Tipo de sensor

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

-50 ... +150 °C

±1 °C (-30 ... +150 °C)
±2 °C (Gama de medição restante)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Mini termómetro com alarme

EUR

42.10

42.10

EUR 40.00
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Aplicação universal

Intuitivo e robusto

Pronto para usar ao pressionar uma tecla

Mini termómetro de 
medição da temperatura

Pequeno e prático, grande na 
medição

Os termómetros mini e o termómetro de superfície cabem 

en qualquer bolso. São pequenos, práticos e podem ser 

utilizados em qualquer sítio: no sector de alimentação, 

farmacêutico ou no sector de aquecimento e ventilação. 

A grande vantagem destes termómetros é medir a 

temperatura do ar, bem como de substâncias moles ou em 

pó  e líquidos.
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O mini termómetro estanque que depois de utilizado, por 

exemplo, em verificações de temperatura em alimentos, 

pode ser simplesmente lavado em água corrente, ou 

mesmo na máquina de lavar loiça.

Dados técnicos

•  Estanque, classe de proteção IP67

•  Gama de medição de -20 a +230 ºC

•  Alteração de ºC para ºF ao premir de uma tecla

•  Visualização do nível de pilha

•  MAX/MIN e HOLD

•  Substituição fácil da pilha

•  Comprimento da sonda 120 mm

•  Capa de proteção e suporte

Para verificações de temperatura 
na produção alimentar.

Mini termómetro de medição da temperatura

O mini-termómetro estanque
Ligar, medir e já está!

Mini termómetro 
estanque

Mini termómetro estanque, comprimento 120 
mm, até +230 ºC, com capa protetora para sonda

Referência 0560 1113

Pode ir à máquina de lavar louça A capa de proteção com clip de 
suporte. Sempre à mão.

Se o termómetro estiver sujo, 
lavar em água corrente.

Mini termómetro estanque

Gama de medição -20 ... +230 °C

Exatidão
±1 dígito

±1 °C (-20 ... +53,9 °C)
±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (+90,1 ... +180 °C)
±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)

Resolução 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)
1 °C (Gama de medição 
restante)

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Tipo de pilha Pilha tipo botão LR44

Visor LCD de uma linha

Mini termómetro de 
penetração standard

-50 ... +150 °C

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2 °C (-30 ... -10.1 °C)
±2%do v.m. 
(+100 ... +150 °C)

0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (Gama de medição 
restante)

Mini termómetro 
de penetração com 
ampliação da ponta de 
medição

-50 ... +250 °C

±1 °C (-10 ... +99.9 °C)
±2% do v.m.
(+100 ... +199.9 °C)
±3% do v.m.
(+200 ... +250 °C)
0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição 
restante)

Mini termómetro de 
superfície

-50 ... +300 °C

120 mm 133 mm 213 mm 120 mm

±1 °C (-30 ... +250 °C)
±2 °C (Gama de medição 
restante)

0.1 °C (-19.9 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição 
restante)

Dados técnicos

EUR 29.00
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Dados técnicos adicionais

Mini termómetro de penetração standard:

• Medições a partir de -50 a +150 ºC

• Comprimento da sonda 133 mm

dados técnicos comuns

·  Amplo visor e de fácil leitura

·  Visualização do nível da pilha

·  Substituição fácil e rápida da pilha

·  Alteração de ºC para ºF ao toque de uma tecla

·  Capa de proteção como suporte

Dados técnicos adicionais

Mini termómetro de penetração com ampliação da 

ponta de medição:

• Ampliação da ponta de medição 213 mm 

• Gama de medição de -50 a +250 °C

Dados técnicos adicionais

Mini termómetro de superfície:

• Universalmente aplicável para medições de superfície

• Comprimento da sonda 120 mm

• Diâmetro da ponta de medição 15 mm

• Gama de medição de -50 a +300 ºC

Mini instrumento de medição da temperatura

O companheiro ideal para qualquer tarefa

Mini termómetro de 
penetração standard

Mini termómetro 
de penetração com 
ampliação da ponta de 
medição

Mini termómetro 
de superfície

Mini termómetro de penetração até 150 ºC, 133 
mm de comprimento, com capa de proteção 
para tubo da sonda, visor facilmente legível, incl. 
pilhas

Mini termómetro de penetração até 250ºC, 213 mm 
de comprimento, com capa de proteção para tubo 
de sonda, visor facilmente legível, incl. pilhas

Mini termómetro de superfície até 300 ºC, 
comprimento 120 mm, ponto de medição amplo, 
visor facilmente legível, incl. pilhas

Referência 0560 1110

Referência 0560 1111

Referência 0560 1109

Mini termómetro de 
penetração standard

Mini termómetro 
de penetração com 
ampliação da ponta 
de medição

Mini termómetro de 
superfície

EUR 20.00

EUR 31.00

EUR 29.00



Mini termómetro Be sure.
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Fácil leitura dos valores de medição pelo visor rotativo

Ampla gama de medição

Medição de altas temperaturas,  por curtos períodos até 

500 ºC

Tempo de resposta muito rápido

Fácil de utilizar

Visor amplo

Função Auto-Off

Instrumento de medição de temperatura 
de penetração/superfície

testo 905

O testo 905-T1 é um termómetro de penetração 

particularmente rápido com uma ampla gama de medição 

de -50 a +350 ºC, por curtos períodos até 500 ºC (1 a 

2 minutos). O instrumento de medição tem um sensor 

industrial profissional (termopar Tipo K). Ele tem um 

excelente nível de exatidão, especialmente na gama de 

medição superior.

O testo 905-T2 é um termómetro de supefície com uma 

ampla gama de medição de -50 a +350 ºC, por curtos 

períodos até +500 ºC (1 a 2 minutos). A ampla medição do 

termopar tem como garantia um tempo de resposta muito 

rápida e uma elevada exatidão graças à capacidade de 

adaptação À superfícies rugosas.

Ambos instrumentos têm o visor rotativo que ajuda 

na visualização dos valores de medição em diferentes 

perspectivas
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testo 905

Dados técnicos / Acessórios

testo 905-T1 testo 905-T2

testo 905-T1; termómetro de penetração, ampla 
gama de medição até 350 °C, elevada exatidão, 
incl. clip de fixação, pilha

testo 905-T2; termómetro de superfície 
com termopar cruzado, tempo de resposta 
extremamente rápido, elevada exatidão, incl. clip 
de fixação e pilha

Referência 0560 9055 Referência 0560 9056

Acessórios AcessóriosReferência Referência

Acessórios para o instrumento de medição testo 905-T1 Acessórios para o instrumento de medição testo 905-T2

0520 0062 0520 0073

0520 0061
0520 0072

0520 0063

0520 0071

0520 0001

0520 0121

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda de ar/imersão, 
ponto de calibração 0 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura
Calibração de um ponto para termómetro 
de superfície; ponto de calibração +120 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda de ar/imersão, 
ponto de calibração -18 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura
Calibração de um ponto para termómetro 
de superfície; ponto de calibração +60 °CCertificado de calibração rastreável de 

temperatura para sonda de ar/imersão, 
ponto de calibração +60 °C Certificado de calibração rastreável de 

temperatura
inst. med. com sonda de superfície; 
pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda ambiente/imersão, 
pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de 
Temperatura
Instrumentos de med. com sonda 
de superfície; pontos de calibração 
selecionáveis de -15 a +480ºC

Dados técnicos

testo 905-T1 testo 905-T2

Gama de medição -50 ... +350 °C (curta duração até +500 °C) -50 ... +350 °C (curta duração até +500 °C)

Exatidão 
±1 dígito

±1 °C (-50 ... +99.9 °C)
±1% do v.m. (Gama de medição restante)

±(1 °C ±1% do v.m.)

Resolução 0.1  °C 0.1  °C

Temperatura func. 0 ... +40 °C 0 ... +40 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA 3 pilhas AAA

Autonomia 1000 h 1000 h

Tempo resp. 10 s 5 s

Tipo de resposta t99  (na água) t99 

Visor LCD de uma linha LCD de uma linha

Peso 80 g 80 g

EUR EUR

42.10 53.90

42.10
53.90

42.10

101.80

65.10

Preço 
base

69.60
Preço por 

punto
53.60

EUR 64.00 EUR 86.00
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Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição de temperatura em interiores, canais e 

saídas de ar

Reconhecimento rápido da evolução da temperatura 

mediante o indicador gráfico de  progresso

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Ocupa pouco espaço e é fácil de transportar

Termómetro para 
smartphone

testo 905i

O termómetro compacto 905i é ideal em combinação 

com um smartphone ou um tablet para a medição da 

temperatura ambiente, assim como temperaturas em canais 

e saídas de ar. Através da aplicação testo Smart Probes 

instalada no dispositivo móvel, os utilizadores podem 

facilmente ler os valores medidos.

Todos os dados medidos podem ser exibidos em forma 

gráfica ou tabular. Também é possível protocolizar e, por 

último, enviar diretamente para o e-mail como ficheiros PDF 

ou Excel.

°C

Bluetooth
+ App

Aplicação testo Smart Probes
wde descarga gratuita
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testo 905i

Dados técnicos / Acessórios

testo 905i
testo 905i, termómetro com manuseamento através 
de um smartphone, incl. baterias e protocolo de 
calibração

Referência 0560 1905

Tipo de sensor Tipo K (NiCr-Ni)

Faixa de medição -50 … +150 °C

Exatidão
± 1 dígito

± 1 °C

Resolução 0,1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / 
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com 
Bluetooth 4.0

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +60 °C

Temperatura de 
serviço

-20 … +50 °C

Tipo de bateria 3 pilhas AAA

Autonomía 250 h

Dimensões 222 x 30 x 24 mm

Tubo da sonda 100 mm

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 905i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. 
Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sondas de penetração/imersão; pontos de calibração -18 °C; 
0 °C; 60 °C

0520 0001

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sondas de ar/imersão; pontos de calibração -18 °C 0520 0061

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sondas de ar/imersão; pontos de calibração 0 °C 0520 0062

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sondas de ar/imersão; pontos de calibração +60 °C 0520 0063

EUR 69.00

EUR

26.00

65.10

42.10

42.10

42.10



18

°C

Idealmente adequado para aplicações no sector alimentar

Fácil de funcionar

Portátil e pequeno - cabe em qualquer bolso das calças ou 

da bata

Sonda robusta com a ponta de medição estreita

Sonda de medição higiénica e fácil de limpar

À prova de salpicos de acordo com IP55

De acordo com a certificação EN 13485

Termómetro 
desdobrável

testo 103 – O menor termómetro 
desdobrável na sua classe

Com um comprimento de 11 cm, o testo 103 é o 

termómetro desdobrável mais pequeno da sua classe. 

Dificilmente ocupa espaço, podendo simplesmente 

guardá-lo no bolso da bata ou das calças. Desta forma 

está rapidamente disponíval e sempre à mão. Opequeno 

termómetro desdobrável está imediatamente pronto a medir 

após aberto com um ângulo superior a 30º, e é portanto 

flexível nas aplicações. Após a medição, a sonda pode 

simplesmente ser fechada e armazenada em segurança 

até à próxima medição. O termómetro desdobrável testo 

103 está em conformidade com HACCP e EN 13485. A sua 

ponta de medição fina deixa apenas pequenos orifícios 

nos produtos alimentares, tornando-o perfeitamente 

adequado para verificações pontuais - por ex. na produção, 

armazenamento e processo, na gastronomia, em cadeias de 

supermercado, em retalho alimentar ou na indústria
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testo 103

Dados técnicos

testo 103

O testo 103, o termómetro desdobrável mais 
pequeno da sua classe!
É manuseável, prático e forte durante as 
medições de monitorização.

Referência 0560 0103

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Temperatura func. -20 ... +60 °C

Tipo de pilha 2 pilhas de lítio (CR2032)

Autonomia 300 h (típico)

Dimensões
Comprimento/diâmetro 
da sonda
Diâmetro ponta da 
sonda

189 x 35 x 19  mm (Sonda desdobra-se 
para fora)
75 mm / Ø 3 mm

22 mm / Ø 2,3 mm

Visor LCD de uma linha, sem iluminação

Tempo resp. t99 = 10 s

Ligar/desligar Com mecanismo de desdobrar (aprox. 
30º)/Auto off após 60 min.

Material/Carcaça ABS

Peso 49 g

Classe de proteção IP55

Certificado EN 13485

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-30 ... +220 °C

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  do v.m.  (+100 ... +220 °C)

0.1 °C / °F

EUR 79.00
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°C

Estanque: pode ser lavado em água de acordo com a 

classe de proteção IP 65

Idealmente adequado para aplicações no sector alimentar

Robusta articulação metálica desdobrável com uma 

generosa ponta de medição

Reconhecimento automático do valor final (Auto Hold) e 

memoriza mín./máx.

Superfície revestida por borracha para um manuseamento 

antiderrapante

Etiquetas coloridas para diferenciar vários instrumentos

Certificado EN 13485

Termómetro 
desdobrável

testo 104 – O primeiro termómetro 
desdobrável estanque

O testo 104 é o primeiro termómetro desdobrável estanque! 

Tem uma classe de proteção que permite ao instrumento 

ser limpo em água corrente, e usado em qualquer 

condição. O instrumento tem uma robusta articulação 

metálica e muito resistente, e uma comprida sonda 

de temperatura. A superfície é revestida por borracha, 

garantindo especialmente comodidade e segurança no 

manuseamento e na medição. Com a ajuda de etiquetas 

coloridas, o instrumento pode ser facilmente identificado e 

personalizado.

O termómetro desdobrável testo 104 está em conformidade 

com HACCP e EN 13485. A sua ponta de medição fina 

deixa apenas pequenos orifícios nos produtos alimentares, 

tornando-o perfeitamente adequado para verificações 

pontuais - por ex. na produção, armazenamento e 

processo, na gastronomia, em cadeias de supermercado, 

em retalho alimentar ou na indústria.
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testo 104

Dados técnicos

testo 104

O testo 104 é o primeiro termómetro desdobrável 
estanque!
É portátil, prático e resistente quando 
realiza medições de monitorização.

Referência 0563 0104

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +60 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 100 h (em média)

Dimensões
Comprimento/
diâmetro da sonda
Diâmetro ponta da 
sonda

265 x 48 x 19  mm (Sonda de desdobrar 
para fora)
106 mm / Ø 3 mm

32 mm / Ø 2,3 mm

Visor LCD de uma linha, iluminado

Tempo resp. t99 = 10 s

Mais funções t99 = Auto hold, hold, mín./máx.

Ligar/desligar Com mecanismo desdobrado 
(aprox. 30º)/Auto off após 60 min.

Material/Carcaça ABS / TPE / PC, zinco fundido, aço inoxidável

Peso 165 g

Classe de proteção IP65

Certificado EN 13485

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +250 °C

±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  do v.m.  (+100 ... +250 °C)

0.1 °C / °F / °R

EUR 119.00
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°C

Um produto, dois propósitos: termómetro de infravermelhos 

e de penetração

Cabe em qualquer bolso graças ao seu mecanismo 

desdobrável

Laser preciso de dois pontos com ótica de 10:1 mostra com 

exatidão a área de medição garantindo medições sem erros

Elevada qualidade, conjunto dobrável robusto para tarefas 

exigentes

À prova de água (IP65) e em conformidade com HACCP

Termómetro multi-
usos de penetração e 
infravermelhos
testo 104-IR – Várias verificações 
com controlo de penetração

O testo 104-IR é um termómetro de penetração à prova 

de água (IP65) combinado com um sensor infravermelho 

para medição de temperatura sem contacto. Este pode 

ser usado para todos os tipos de aplicações no sector 

alimentar. O testo 104-IR verifica a temperatura de 

superfície de produtos alimentares individuais ou paletes 

inteiras de produtos sem contacto, particularmente na 

receção de mercadorias. Se um valor limite é ultrapassado, 

a sonda de penetração articulada está também preparada 

para medir a temperatura interior. O instrumento multi-

tarefas é conveniente e prático, pois cabe em qualquer 

bolso. A sonda de penetração fica sempre guardada no 

próprio instrumento. Assim que a sonda é aberta, o visor 

liga-se. E a medição por infravermelhos começa com o 

simples pressionar de um botão. Graças ao amplo visor, 

é realmente fácil de ler a medição. Os poucos botões 

são intuitivos e qualquer utilizador descobrirá a sua fácil 

utilização. Medições sem perda de tempo, manuseamento 

sem complicações, sem compromissos. Forneça aos seus 

clientes produtos de exclusiva qualidade com a ajuda do 

testo 104-IR.
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testo 104-IR

Dados técnicos

testo 104-IR

testo 104-IR, termómetro infravermelhos/
penetração, à prova de água, dobrável, incl. 
pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 1040

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia

Visor

10 h

LCD de uma linha, iluminado, com linha de 
estado (°C,°F,°R, bateria, hold/auto hold, 
mín, máx, laser, medição, emissividade)

Classe de proteção IP65

Dimensões 281 x 48 x 21 mm (sonda desdobrada para 
fora)
178 x 48 x 21 mm (sonda recolhida)

Material/Carcaça ABS / TPE / PC, zinco fundido, aço inoxidável

Peso 197 g (incl. pilhas)

Normativas EN13485

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +250 °C

±1 °C (-50.0 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30.0 ... +99.9 °C)
±1% do v.m. (Gama de medição restante)

0.1 °C

t99 10 s (medido em líquidos em movimento)

Gama de medição 0,5 s

Gama de medição 0,5 s

Ótica 10:1 + diâmetro do sensor aberto (12 mm)

Sinalização do ponto
de medição

laser de 2 pontos

Gama espectral 8 ... 14 µm

Emissividade 0.10 a 1.00 (passos de 0.01)

Valor de medição temperatura °C/°F/°R

Modo de medição Hold ou auto hold (sonda de imersão)

Marcador laser on / off

Tipo de sensor Sensor de infravermelhos

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-30 ... +250 °C

±2.5 °C (-30.0 ... -20.1 °C )
±2.0 °C (-20.0 ... -0.1 °C )
± 1.5 °C ou ±1.5% do v.m. (gama restante)

0,1 °C

Referência

0520 0061

0520 0062

0520 0043

0520 0001

0520 0401

0520 0452

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda de ar/imersão, 
ponto de calibração -18 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda de ar/imersão, 
ponto de calibração 0 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura para sonda de ar/imersão, 
pontos de calibração -18 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temp. para sonda ambiente/imersão, 
pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura Termómetros infravermelhos, 
pontos de calibração -18 ºC, 0 ºC, +60 ºC

Certificado de calibração rastreável de 
temperatura Termómetros infravermelhos, 
pontos de calibração 0 °C, +60 °C

Acessórios
EUR

42.10

42.10

51.20

65.10

66.40

51.20

EUR 112.00
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°C

Ideal para aplicações no sector alimentar

Pontas de medição substituíveis

2 valores limite livremente selecionáveis

Alarme ótico e sonoro

Visor de 1 linha, iluminado

Especialmente robusto, pode ser limpo em água corrente 

(de acordo com a classe de proteção IP65)

Certificado conforme EN 13485

Instrumento de mão para 
medição de temperatura

testo 105

O testo 105 é um termómetro alimentar robusto com pontas 

de medição substituíveis para a medição de temperatura 

em meios semissólidos. Tem uma ponta de medição 

adicional para mercadorias congeladas. A depender 

da sonda utilizada, ela adapta-se particularmente em 

aplicações nas áreas da gastronomia, câmaras frigoríficas, 

grandes cozinhas, supermercados e na receção de 

mercadorias.

Uma vez que pode ser limpo em água corrente de acordo 

com o IP65, ele é especialmente higiénico, e utilizável 

em todo o lado, graças à sua robustez. Um alarme ótico 

e sonoro informa eficazmente quando os valores limite 

superior e inferior, ajustados individualmente, foram 

violados.
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testo 105

Dados técnicos / Acessórios

testo 105

Termómetro de mão com ponta de medição 
standard, visor iluminado, classe de proteção 
IP65, incl. suporte de cinto/parede e pilhas

Referência 0563 1051 Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha Pilha tipo botão LR44

Autonomia da pilha 80 h

Auto off 10 min

Dimensões 145 x 38 x 195 mm

Visor LCD de uma linha

Peso 139 g

Classe de proteção IP65

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0613 1051Ponta de medição standard, comprimento 100 mm

0613 1052Ponta para produtos congelados, comprimento 90 mm

0613 1053Ponta de medição comprida, comprimento 200 mm

0520 0041Certificado de calibração rastreável de temperatura; para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C

0515 0032Pilha tipo botão tipo LR 44, 1,5 volts (4 unidades)

Tipo de sensor

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +275 °C

±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
±1 % do v.m. (+100.1 ... +275 °C)

0.1 °C

Kit Referência

0563 1052

0563 1054

Kit testo 105, termómetro de mão com ponta de medição standard, ponta para produtos congelados, ponta de medição 
comprida e fixação de parede/cinto na mala de alumínio

testo 105, termómetro de mão com ponta de medição para produtos congelados, suporte de parede/cinto e pilhas

NTC

EUR

257.00

177.00

EUR

63.00

29.00

6.00

22.00

EUR 133.00

51.20
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°C

Ideal para utilizar no sector alimentar

TopSafe: capa proteção lavável na máquina de lavar (IP 65), 

protege de poeiras e impactos

Pequeno, portátil e sempre pronto a usar

Alarme ótico e sonoro

Reconhecimento automático do valor final (Auto Hold)

Orifícios pouco visíveis

Certificado de acordo com EN 13485 (apenas em conjunto 

com TopSafe)

Termómetro de 
temperatura interior

testo 106 – O termómetro 
alimentar compacto

O termómetro de interior testo 106 é especialmente rápido 

e robusto. O seu pequeno formato torna-o sempre a mão 

e pronto a utilizar. Graças à sua ponta de medição fina e 

robusta, é perfeitamente adequado para a verificação de 

temperatura de interiores na gastronomia, hotéis, grandes 

cozinhas, supermercados etc. O TopSafe lavável na 

máquina de lavar louça protege o instrumento de poeiras, 

água e impactos.

O testo 106 está em conformidade com HACCP, bem como 

com a normativa EN 13485. Se necessário, os valores 

superior e inferior podem ser definidos no instrumento; 

assim que esses valores são violados, um sinal de aviso 

ótico e sonoro é disparado. Esta função de alarme e o 

reconhecimento automático do valor final facilita a medição 

e apoia-lhe no reconhecimento e interpretação dos valores 

de medição rápida e corretamente.
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testo 106

Dados técnicos / Acessórios

testo 106

Kit testo 106

testo 106, termómetro do interior dos alimentos 
incl. protecção da sonda e pilha

Kit testo 106, termómetro do interior dos alimentos incl. TopSafe 
(capa de protecção estanque, IP67), clip de cinto, capa de 
protecção da sonda e pilha

Referência 0560 1063

Referência 0563 1063

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Temperatura func. -20 ... +50 °C

t99 10 s

Tipo de pilha Pilha tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 350 h

Peso 80 g

Dimensões Comprimento 
Comprimento da sonda 
/ Comprimento da ponta 
da sonda
Diâmetro Comprimento da 
sonda / Comprimento da 
ponta da sonda

215 x 34 x 19 mm
55 mm / 15 mm

Ø 3 mm / Ø 2.2 mm

Visor LCD de uma linha

Material/Carcaça ABS

Classe de proteção IP 67 com TopSafe

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 8265TopSafe (capa de protecção indeformável); capa de protecção estanque lavável na máquina de lavar louça (IP67)

0554 0825Clip de cinto com capa de protecção da sonda

0520 0063Certificado de calibração rastreável de temperatura ; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração +60 °C

0520 0061Certificado de calibração rastreável de temperatura ; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração -18 °C

0520 0062Certificado de calibração rastreável de temperatura ; para sonda de ar/imersão, ponto de calibração 0 °C

0520 0041Certificado de calibração rastreável de temperatura ; para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C

0520 0181Certificado de calibração rastreável de temperatura ; para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -8 °C; 0 °C; +40 °C

Tipo de sensor

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +275 °C

±1 % do v.m. (+100 ... +275 °C)
±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 °C (-50 ... -30.1 °C)
0.1 °C

NTC

EUR

16.00

42.10

42.10

42.10

51.20

65.10

18.00

EUR 65.00

EUR 81.00
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Na indústria alimentar, as medições de temperatura fazem 

parte da rotina diária. A qualidade dos produtos apenas 

pode ser testada e garantida através de medições precisas. 

E esta é também a única maneira de cumprir com os 

regulamentos de HACCP.

Fácil operação e manuseamento

Instrumento e sonda à prova de água (IP67)

Conformidade com HACCP

Indicado para múltiplas aplicações

Instrumento de medição 
da temperatura

Testo 108 - para medições 
rápidas, fáceis e exatas da 
temperatura.

Os termómetros da série testo 108 realizam medições em 

pontos de seleção em segundos. Quer seja no transporte 

ou armazenamento de alimentos, em restaurantes, em 

cadeias de restaurantes ou em cozinhas industriais. Graças 

ao softcase (capa protetora), além de resistente à humidade 

e água, é seguro contra danos por impacto ou sujidade.



29

testo 108

Dados técnicos

testo 108
testo 108, instrumento de temperatura à prova 
de água (Tipo T e K), incl. sonda termopar tipo 
T, Softcase e protocolo de calibração

Referência 0563 1080

Tipo de sensor

Gama de medição -50 ... +300 °C

Exatidão Instrumento
(à temperatura ambiente 
+23 °C ±3 °C)

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
±0,5 °C ±0,5 % do v.m. (Gama de medição 
restante)

Exatidão Sonda ±0,5 °C (-40 ... -20 °C)
±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,5 °C (+70 ... +125 °C)
±0,4 % do v.m. (+125 ... +300 °C)

Resolução 0,1 °C

Tipo de sondas 
conectáveis

Termopar Tipo T e tipo K (testo 108)
Termopar Tipo T (testo 108-2)

Dados técnicos gerais

Unidade de medição Temperatura ºC

Temperatura func. -20 ... +60 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Classe de proteção IP67 (com a sonda conectada)

Ciclo de medição 2 medições por segundo

Tempo de resposta t99 10 s (em água)

Visor LCD, uma linha, com linha de estado

Normativa EN 13485

Normativa EC 2004/108/EG

Alimentação 3 x pilhas Tipo AAA

Estado da bateria 2500h (típico, a 23ºC)

Características Reconhecimento automático do valor final e 
mín./máx (tetesto 108-2)

testo 180-2,intrumento de medição da 
temperatura (tipo T) à prova de água, incl. 
termopar tipo T com conector baioneta, capa 
protectora e protocolo de calibração

Referência 0563 1082

testo 180-2

testo 108-2

· A sonda de com conector 
baioneta, confere-lhe uma 
fixação segura

· Reconhecimento automático do 
valor final (auto-hold) e registo 
do valor mín./máx

Acessórios para testo 108 / 108-2 Referência

0602 1080Sonda termopar de penetração standard tipo T para testo 108

0602 1081Sonda termopar de penetração standard tipo T para testo 108-2

0603 0646Sonda flexível para fornos, Tmáx +250 °C, cabo de PTFE

0603 3392Sonda para alimentos de aço inoxidável (IP67), com cabo fixo PTFE até +250 °C, TP Tipo T

0628 0030Sonda de agulha de elevada rapidez para verificação dos cozinhados no forno, TP Tipo T. Cabo fixo

EUR 91.00

EUR 132.00

EUR

38.00

107.00

93.00

34.00

30.00
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Possibilidade de medição sem fios com sondas rádio

TopSafe, a indestrutível capa protetora, protege da sujidade 

e impacto (com TopSafe e sonda ligados)

Reconhecimento automático do valor final (Auto-hold)

Alarme sonoro (valores limite ajustáveis)

Registo do valor mín./máx.

Visor amplo iluminado

Certificado de acordo com EN 13485

Instrumento de medição 

de temperatura (1 canal)

testo 110 – Aplicável 
universalmente

O testo 110 é um instrumento de medição de temperatura 

de elevada exatidão e universalmente aplicável. A capa 

protetora opcional (TopSafe) protege da sujidade, água 

e impactos; isto torna-o ideal para utilizar em ambientes 

difíceis. Com o TopSafe, o testo 110 está em conformidade 

com o HACCP bem como com EN 13485.

O instrumento de medição foi especialmente desenhado 

para medições em salas e edifícios de refrigeração, e em 

áreas ao ar livre. Em adição à ampla seleção de sondas 

clássicas, uma sonda rádio por wireless pode ser usada em 

simultâneo (quando o módulo wireless está em utilização 

no instrumento). Como utilizador, você pode definir os seus 

próprios valores limite máximo e mínimo no instrumento; 

assim que estes valores são ultrapassados, é acionado 

um alarme sonoro. Adicionalmente, os valores mínimo e 

máximo são claramente visualizados no visor através de 

duas linhas iluminadas.
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Capa protetora opcional TopSafe Conexão da sonda

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL

testo 110

Instrumento de medição de temperatura (1 canal)

testo 110

testo 110, instrumento de medição de 
temperatura NTC de 1 canal, alarme acústico, 
conexão de uma sonda por rádiofrequência 
opcional, incl. pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 1108

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 200 h (sonda acoplada, luz desligada) 45 
h (funcionamento por Rádiofrequência, 
luz desligada) 68 h (sonda acoplada, luz 
sempre ligada) 33 h (funcionamento por 
rádiofrequência, luz sempre ligada)

Peso 171 g

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Material/Carcaça ABS

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

Impressora e Acessórios

Transporte e Proteção

Certificados de calibração

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição em vez de pilha normal

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; 
para impressão no local das medições

0516 0221TopSafe, protege contra impactos e sujidade (inlc. 2 ímans acoplados)

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente; Documentação de dados medidos legível por 
um período até 10 anos

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0520 0072Certificado de calibração rastreável de temperatura, Calibração de um ponto para termómetro de superfície; ponto de calibração +60 °C

0515 5028Bateria de lítio tipo botão , CR2032 pilhas AA para punho por rádio

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

0520 0073Certificado de calibração rastreável de temperatura, Calibração de um ponto para termómetro de superfície; ponto de calibração +120 °C

0554 0610Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura, Instrumentos com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +150 °C

±0.2 °C (-20 ... +80 °C)
±0.3 °C (Gama de medição restante)

0.1 °C

48.00

48.00

EUR

5.20

16.80

16.00

57.00

260.80

39.60

39.00

62.40

28.00

53.90

53.90

326.90

65.10

EUR 135.00
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testo 110

Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de 
Rádiofrequência

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, CL; Rádiofrequência 
915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por rádio-
frequência

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirecional

Temperatura func.

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

-20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

43.00

61.00

43.00

61.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar NTC precisa e
resistente, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície NTC estanque
para superfícies planas, Cabo fixo
1.2 m

Sonda de imersão/penetração NTC
estanque, Cabo fixo 1.2 m

Sonda para alimentos NTC de aço
inoxidável (IP65) com cabo PUR,
Cabo fixo 1.6 m

Sonda de penetração para
alimentos resistente NTC com
punho especial, cabo PUR
reforçado, Cabo fixo.

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 mm
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC, Cabo
fixo 1.5 m

Sonda para alimentos NTC de aço
inoxidável (IP67) com cabo PTFE
até +250 °C, Cabo fixo

Sonda para alimentos congelados
NTC tipo berbequim (incl. cabo
acoplável)

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

-50 ... 
+125 °C 2)

-50 ... 
+150 °C 2)

-50 ... +150 °C

-50 ... 
+150 °C 2)

-25 ... 
+150 
°C 2)

-50 ... +70 °C 2)

-50 ... 
+150 °C 2)

-50 ... 
+140 °C 2)

Exatidão

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição
restante)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição
restante)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição
restante)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

± 0.5% v.m. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

t99

60 s.

35 s.

10 s.

8 sec.

7 sec.

60 s.

8 sec.

20 sec.

Ref.

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 2211

0613 2411

0613 4611

0613 3311

0613 3211

Sondas de ar

Sondas de superfície

115 mm

300 mm

110 mm

50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

125 mm 15 mm

115 mm 30 mm

125 mm 15 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3.5 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm

Sondas de imersão/penetração

Sonda para alimentos

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
2) Gama de medição longos períodos +125 °C, curtos períodos +150 °C ou +140 ºC (2 minutos)

EUR

67.00

75.00

77.00

65.00

97.00

118.00

94.00

149.00
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Bluetooth
+ App

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição da temperatura de alimentação e retorno nas 

instalações de aquecimento

Medição da temperatura em sistemas de refrigeração para o 

cálculo automático de superaquecimento e subrefrigeração

Reconhecimento rápido da evolução da temperatura 

mediante o indicador gráfico de progresso

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Facilidade de uso, mesmo em pontos de medição muito 

distantes - alcance de Bluetooth® até 100 m

Termómetro de 
braçadeira para 
smartphone

testo 115i

O prático instrumento de braçdeira testo 115i é ideal em 

conjunto com um smartphone ou tablet para a assistência 

e a pesquisa de erros em sistemas de climatização e 

refrigeração, assim como  a sua instalação. Além disso, o 

instrumento de medição também pode ser utilizado para 

medir as temperaturas de alimentação e retorno. O testo 

115i facilita consideravelmente a aplicação durante os 

trabalhos em pontos de medição de temperatura que estão 

a muita distância entre si graças à conexão sem fios com o 

seu smartphone ou tablet.

E com a aplicação simultânea do instrumento de medição 

de alta pressão testo 549i é também possível calcular 

os vários parâmetros dos sistemas de refrigeração, por 

exemplo, um sobreaquecimento e um subrefrigeração. 

Através da aplicação testo Smart Probes instalada no 

dispositivo móvel, os utilizadores podem facilmente ler 

os valores medidos. Todos os dados medidos podem 

ser exibidos em forma gráfica ou tabular. Por último, 

os protocolos dos dados medidos podem ser enviados 

diretamente como ficheiros PDF ou Excel.

°C

Bluetooth
+ App

Aplicação testo Smart Probes
wde descarga gratuita
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testo 115i

testo 115i
testo 115i, termómetro de braçadeira com 
manuseamento através de um smartphone, para 
a medição em tubos com diâmetro de 6 a máx. 
35 mm, incl. pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 2115 02

Dados técnicos / Acessórios

Acessórios Referência

Estojo (refrigeração) para o armazenamento e transporte de 2 x testo 115i y 2 x testo 549i, dimensões 250 x 180 x 70 
mm

0516 0240

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i, testo 805i, 
dimensões 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Certificado de calibração rastreável de temperatura, calibração num ponto para termómetros de braçadeira; ponto de 
calibração +60 °C

0520 0072

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 115i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Tipo de sensor NTC

Gama de medição -40 ... +150 °C

Exatidão
± 1 dígito

±1.3 °C (-20 ... +85 °C)

Resolução 0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior /
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com
Bluetooth® 4.0

Temperatura de
armazenamento

-20 ... +60 °C

Temperatura de
serviço

-20 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 150 hrs

Dimensões 183 x 90 x 30 mm

Alcance do Bluetooth® até 100 m

EUR 60.00

EUR

26.00

26.00

53.90
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Idealmente apto para aplicações em laboratórios e na 

indústria

Visualização contínua dos valores mín./máx.

Alarme sonoro (valores limite ajustáveis)

Resistente a meios agressivos em conjunto com o TopSafe

Botão Hold para fixar a medição no visor

Amplo visor iluminado

Impressão dos valores de medição no local com a 

impressora Testo

Instrumento de medição 

de temperatura (1 canal)

testo 720

O testo 720 é um instrumento de medição de temperatura 

robusto para a medição precisa de medições de ar, 

superfície e imersão na gama de medição de -100 a +800 

ºC. Isso é possível ao conectar sondas Pt100 bem como 

sondas NTC à ficha do instrumento de medição.

Em conjunto com o TopSafe, o testo 720 torna-se resistente 

a meios agressivos - como é o vidro - com a sonda 

revestida, como já demonstrado no trabalho diário em 

laboratórios.

Como utilizador, pode definir valores limite no instrumento; 

logo que os valores limite inferior e superior são 

ultrapassados, dispara um alarme sonoro. O instrumento 

também apresenta em contínuo todos os valores mínimo 

e máximo no seu amplo visor retro-iluminado. Utilizando a 

impressora de relatórios Testo (opcional), os resultados de 

medição podem ser diretamente impressos no local, caso 

seja necessário.
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testo 720

Dados técnicos / Acessórios

testo 720

testo 720, instrumento de medição da 
temperatura de 1 canal Pt100/NTC, incl. pilha e 
protocolo de calibração

Referência 0560 7207

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 70 h

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Peso 171 g

Material/Carcaça ABS

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; 
para impressão no local das medições

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente

0516 0221TopSafe, protege contra pancadas e sujidade (incl. 2 ímans acopládos)

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sonda (460 x 320 x 120 mm)

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

0554 0004Pasta de condução térmica de silicone (14 g), Tmáx = +260 °C
para melhoramento da condução do calor das sondas de superfície

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021Certificado de calibração rastreável de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0071Certificado de calibração rastreável de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0271Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Sondas de temp. superfície por contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

Tipos de sensores

Pt100 NTC

Gama de medição -100 ... +800 °C -50 ... +150 °C

Exatidão 
±1 dígito

±0.2% do v.m. (+200 ... +800 °C)
±0.2 °C (Gama de medição restante)

±0.2 °C (-25 ... +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
±0.4 °C (+80.1 ... +125 °C)
±0.5 °C (Gama de medição restante)

Resolução 0.1 °C 0.1 °C

EUR

260.80

16.00

28.00

39.60

39.00

62.40

15.60

65.10

71.80

326.90

101.80

491.90

16.80

EUR 164.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de laboratório Pt100 
com caixa de vidro, tubo de 
vidro substituível, resistente às 
substâncias corrosivas, Cabo fixo

Sonda de ar NTC precisa e 
resistente, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície NTC estanque 
para superfícies planas,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração NTC 
estanque, Cabo fixo

Sonda de ar precisa e resistente, 
Pt100, Cabo fixo

Sonda para tubos com fita Velcro 
para diâmetros de tubo até 75 mm 
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC

Sonda de imersão/penetração 
resistente e estanque Pt100,  
Cabo fixo

Sonda de temperatura superfície 
resistente e estanque Pt100,  
Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +400 °C

-50 ... +125 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Exatidão

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

Classe B 1)

t99

45 s
12 s1)

60 s

35 s

10 s

70 s

60 s

12 s

40 s

Referência

0609 7072

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0609 1773

0613 4611

0609 1273

0609 1973

Sonda de laboratório

Sondas de ar

300 mm

114 mm

200 mm 30 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

114 mm 50 mm

114 mm 50 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Ø 5 mm Ø 9 mm

Sondas de superfície

Sondas de imersão/penetração

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma 60751, a exactidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)

EUR

105.00

67.00

80.00

75.00

77.00

65.00

72.00

102.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda para alimentos NTC de aço 
inoxidável (IP65) com cabo PUR, 
Cabo fixo

Sonda para alimentos NTC de aço 
inoxidável (IP67) com cabo PTFE 
até +250 °C, Cabo fixo

Sonda de penetração para 
alimentos resistente NTC com 
punho especial, cabo PUR 
reforçado, Cabo fixo

Sonda para alimentos congelados 
NTC tipo berbequim (incl. cabo 
acoplável), Cabo encaixável

Sonda para alimentos resistente 
(IP65) de aço inoxidável Pt100, 
Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +150 °C 2)

-50 ... +150 °C

-25 ... +150 °C 2)

-50 ... +140 °C 2)

-50 ... +400 °C

Exatidão

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

t99

8 s

8 s

7 s

20 s

10 s

Referência

0613 2211

0613 3311

0613 2411

0613 3211

0609 2272

Sonda para alimentos

115 mm

110 mm

125 mm 15 mm

125 mm 15 mm

30 mm

30 mm

125 mm 15 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma 60751, a exactidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)
2) Gama de medição longos períodos +125 °C, curtos períodos +150 °C ou +140 ºC (2 minutos)

EUR

97.00

118.00

94.00

149.00

129.00



40

°C

Elevada precisão em toda a gama de medição graças ao 

sistema de ajuste

Exatidão do sistema até 0.05 ºC

Visor, memória e impressão do Delta T, mín., máx. e valores 

médios

Alarme sonoro (valores limite ajustáveis)

Impressão cíclica dos valores de medição, por ex. um por 

minuto

Classe de proteção IP65

De acordo com norma EN 13485

Instrumento de medição 

de temperatura (3 canais)

testo 735 – Elevada exatidão 
graças ao sistema de ajuste

O instrumento de medição robusto e compacto testo 735 é 

universalmente aplicável e está disponível em duas versões:

testo 735-1: Instrumento de medição de temperatura 

preciso sem memória

testo 735-2: Instrumento de medição de temperatura 

preciso com memória (10.000 valores) Software para PC e 

cabo USB para transferência de dados

O instrumento tem uma entrada para sondas Pt100 de 

elevada exatidão e duas entradas para sondas termopar. 

Os valores de medição, num máximo de três sondas 

adicionais, podem ser visualizados através de uma clara 

ligação sem fios com o instrumento de medição, p.ex. 

utilizando a transferência de dados via rádio. Uma exatidão 

do sistema de 0.05 ºC e uma resolução de 0.001 ºC é 

obtida através da sonda Pt100 de penetração/imersão de 

elevada exatidão.

O sistema de medição é ideal para o uso do trabalho 

diário. Perfis selecionáveis, p.ex. programação dos botões 

adaptados à aplicação, permite um funcionamento intuitivo 

e rápido.
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Dados técnicos

testo 735-1

testo 735-2

testo 735-1, instrumento de medição da 
temperatura de 3 canais TPTipo K/T/J/S/
Pt100, alarme sonoro, ligação para um máximo 
de 3 sondas por rádio opcionais, incl. pilha e 
protocolo de calibração

testo 735-2, inst. med. temp. de 3 canais TP 
tipo  K/T/J/S/Pt100, alarme acústico, ligação 
para um máximo de 3 sondas rádio opcionais, 
equipado com memória, software para PC e 
cabo de transmissão de dados USB, incl. pilha e 
protocolo de calibração

Referência 0560 7351

Referência 0563 7352

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Tipo de pilha Alcalina, manganésio, tipo AA

Classe de proteção IP65

Dimensões 220 x 74 x 46 mm

Peso 428 g

Material/Carcaça ABS/TPE/Metal

AutonomiaGama de mediçãoTipo de sensor Exatidão ±1 dígito Resolução

aprox. 60 hPt100 com sonda 
0614 0235

-40 ... +300 °C Ver dados da sonda 0.001 °C (-40 ... +199.999 °C)
0.01 °C (Gama de medição 
restante)

aprox. 250 hPt100 -200 ... +800 °C ±0.2 °C (-100 ... +199.9 °C)
±0.2% do v.m. (Gama de medição restante)

0.05 °C

aprox. 300 hTipo K (NiCr-Ni) -200 ... +1370 °C ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

0.1 °C

aprox. 300 hTipo T (Cu-CuNi) -200 ... +400 °C ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

0.1 °C

aprox. 300 hTipo J (Fe-CuNi) -200 ... +1000 °C ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

0.1 °C

aprox. 300 hTipo S (Pt10Rh-Pt) 0 ... +1760 °C ±1 °C (0 ... +1760 °C) 1 °C

Medição sem fios com sondas 
rádio para medição de ar/imersão/
penetração

Análise e documentação dos 
valores de medição no local de 
medição com o software para PC 
(incluído com o testo 735-2)

EUR 376.80

EUR 504.00
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Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

Impressora e Acessórios

Transporte e proteção

Outros

Certificados de calibração

0554 0004

0554 0447Alimentador, 5 VDC 500 mA com ficha Euro, 100-250 VAC, 50-60 Hz

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 1 rolo de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no 
local das medições

0516 1035Mala de transporte para o equipamento básico do instrumento de medição e sonda, dimensões 454 x 319 x 135 mm

0409 1092Punho para pontas de medição acopláveis, aplicável para todas as sondas Testo Termopares

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021Certificado de calibração rastreável de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0071Certificado de calibração rastreável de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0271Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Sondas de temp. superfície por contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

0516 1435Mala de transporte para instrumento de medição, sonda e acessórios, dimensões 520 x 400 x 130 mm

0554 0592Cabo de extensão, 5 m, para sonda termopar Tipo K

Pasta de condução térmica de silicone (14 g), Tmáx = +260 °C, para melhoramento da condução 
do calor das sondas de superfície

0554 0610Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL 48.00

48.00

EUR

22.00

260.80

16.00

57.00

99.60

169.20

68.00

60.00

15.60

65.10

71.80

101.80

326.90

491.90
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Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de 
Rádiofrequência

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiofrequência869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por 
Rádiofrequência

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidireccional

Temperatura func.

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

-20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

43.00

61.00

43.00

61.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de laboratório Pt100 
com caixa de vidro, tubo de 
vidro substituível, resistente às 
substâncias corrosivas, Cabo fixo

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Sonda de temperatura superfície 
resistente e estanque Pt100,  
Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição curtos períodos até +500 
°C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de ar precisa e resistente, 
Pt100, Cabo fixo

Sonda de ar resistente e 
económica, TP Tipo T,  
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +350 °C

Exatidão

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

Classe 2 2)

Classe B 1)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 1 2)

Classe 2 2)

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

t99

45 s

12 s
Sem 
vidro de 
proteção

25 s

40 s

3 s

5 s

20 s

3 s

70 s

25 s

Referência

0609 7072

0602 1793

0609 1973

0602 0393

0602 0193

0602 0693

0602 0993

0609 1773

0603 1793

Sonda de laboratório

Sondas de ar

115 mm

114 mm

115 mm

150 mm

80 mm

114 mm

200 mm 30 mm

50
 m

m

112 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

Ø 5 mm Ø 9 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sondas de superfície

1) De acordo com a norma 60751, a exactidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)
2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

EUR

105.00

67.20

80.00

59.00

102.00

114.00

118.00

102.00

133.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de cabeça lisa 
com punho telescópico máx. 680 
mm para medições em pontos de 
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.6 m (correspondentemente mais 
pequeno quando o telescópio está 
estendido)

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo
Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K, Cabo 
fixo

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, Cabo 
fixo
Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo
Cabeça de medição sobresselente 
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo
Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo T, Cabo 
fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração 
resistente e estanque Pt100, Cabo 
fixo

Sonda de elevada exatidão 
imersão/penetração Pt100, incl. 
protocolo calibração (pontos 
verificados 0 ºC  e +157 ºC), Cabo 
fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +400 °C

-80 ... +300 °C

Exatidão

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 1 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

±0,3 ºC (-80 ...-40 ºC)
±(0,1 ºC +0,05 % do v.m.) 
(-40... 0 )
±0,05 ºC (0 ... +100 ºC)
±(0,05 ºC +0,05 % del v.m.) 
(100 .. 300 ºC)

t99

3 s

150 s

30 s

90 s

5 s

5 s

5 s

30 s

12 s

60 s

Referência

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0602 1993

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

0603 1993

0609 1273

0614 0235

Sondas de superfície

Sondas de imersão/penetração

35 mm

75 mm

115 mm

395 mm

35 mm

295 mm

680 mm 12 mm

20 mm

15 mm

112 mm 50 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

1) De acordo com a norma 60751, a exactidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)
2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão.

Informação da superficie de medição
•  Os tempos de resposta t99  proporcionados obtêm-se medindo em aço ou placas de alumínio a +60°C.
• As exatidões proporcionadas são exatidões dos sensores.
• A exatidão da sua aplicação é dependente da estrutura superficial (irregularidade), material do objeto medido (acumulação e transferência de calor), assim como a exatidão do sensor. 

A Testo emite um certificado de calibração correspondente para os desvios do seu sistema de medição para a sua aplicação. Para tal, a Testo utiliza um banco de provas de superfície 
desenvolvido em colaboração com o PTB (Physikalisch Tecnische Bundesanstalt).

EUR

299.00

144.00

160.00

56.00

40.00

120.00

46.00

61.00

59.00

72.00

375.00
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112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

testo 735

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K
Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K, Cabo fixo

Ponta de medição de imersão de 
pouca massa, flexível, ideal para 
medições em pequenos volumes, 
tais como: pratos de Petri ou para 
medições de superfície (por exemplo, 
anexada com fita adesiva), TC Tipo K, 
2 m de cabo térmico com isolamento 
FEP, resistente a temperaturas de até 
200ºC, cabo oval com dimensões: 2,2 
mm x 1,4 mm

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +1000 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ... 
+1300 °C

-60 ... +400 °C

-200 ... 
+1000 °C

Exatidão

Classe 1 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 2 2)

Classe 1 2)

Classe 1 2)

Classe 3 2)

Classe 1 2)

Classe 2 2)

Classe 1 2)

t99

2 s

5 s

5 s

5 s

3 s

5 s

5 s

4 s

7 s

1 s

Referência

0602 0593

0602 0644

0602 0645

0602 0646

0602 2693

0602 5792

0602 5793

0602 5693

0602 1293

0602 0493

Sondas de imersão/penetração

Termopares

300 mm

800 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

500 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 0.25 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

500 mm

500 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão.

Sonda de imersão/penetração 
estanque standard, TP Tipo K, 
Cabo fixo

7 s

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

Sonda de imersão/penetração 
estanque standard, TP Tipo K, 
Cabo fixo

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

7 s 0603 1293

EUR

89.00

16.00

26.00

27.00

109.00

26.00

33.00

47.00

39.00

120.00

40.00
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testo 735

Sonda

Tipo de sonda

Sonda para alimentos resistente 
(IP65) de aço inoxidável Pt100, 
Cabo fixo

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

Sonda de agulha estanque e 
de elevada rapidez, medições 
de grande exatidão sem que o 
orifício seja visível. Especialmente 
destinada a alimentos, ideal para 
hambúrgueres, bifes, pizza, ovos, 
etc., TP tipo K, Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície estável e 
resistente com base de apoio 
PTFE e mangueira de proteção 
metálica Tmáx +230 °C para 
placas de cozinhar, tabuleiros de 
aquecimento e de cozedura, TP 
tipo K, Cabo fixo

Sonda de penetração para 
alimentos resistente com punho 
especial, cabo reforçado (PVC), TP 
Tipo T, Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +250 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +350 °C

Exatidão

Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

Classe 2 2)

Classe 1 2)

Classe 1 2)

Classe 2 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 3)

t99

10 s

7 s

1s

15 s

45 s

6 s

Referência

0609 2272

0602 2292

0628 0026

0628 1292

0628 9992

0603 2492

Sonda para alimentos

240 mm

120 mm

115 mm

125 mm 15 mm

125 mm 30 mm

150 mm 15 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Ø 1,4 mm Ø 1 mm

Ø 60 mm

Ø 3.5 mm

1) De acordo com a norma 60751, a exactidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)
2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão.

Sonda para alimentos congelados, 
formato saca-rolhas, TP Tipo T, 
Cabo encaixável

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável (IP67), com cabo PUR, 
TP Tipo T, Cabo fixo

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 3)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 3)

8 s

7 s

0603 3292

0603 2192

110 mm 30 mm

110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

3) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

EUR

129.00

71.00

102.00

87.00

150.00

91.00

125.00

74.00
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°C

O testo 922 é um instrumento de medição de temperatura 

que está especialmente apto para as aplicações do 

mercado de AVAC. O instrumento de medição regista 

valores de duas sondas termopar conectadas, e apresenta 

esses valores em simultâneo e ainda apresenta a 

temperatura diferencial. A transferência dos dados de 

medição via rádio permite que os valores de medição de 

mais uma sonda de temperatura possa ser apresentado via 

wireless.

Com o TopSafe, e a sonda conectada, o instrumento de 

medição tem a classe de proteção IP 65.

O instrumento apresenta em contínuo os valores mínimo 

e máximo. Os valores de medição apresentados no visor 

(valor de medição atual, valor de medição fixo ou o valor 

mínimo/máximo) podem ser impressos no local utilizando 

a impressora Testo (opcional).Além disso, os valores de 

medição podem ser impressos ciclicamente - os intervalos 

podem ser ajustados individualmente.

Ideal para aplicações no mercado do AVAC

Instrumento de medição de temperatura de 2 canais com 

sondas wireless opcionais

TopSafe, capa de proteção indeformável, protege contra 

pancadas e sujidade

Indicação contínua dos valores máx/mín

Botão Hold para fixar os valores de medição

Impressão cíclica dos valores de medição, por ex. uma vez 

por minuto

Instrumento de medição 

de temperatura (2 canais)

testo 922 – Para rápida medição 
de temperatura (diferencial)
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TopSafe capa de proteção, 
opcional

Medição wireless com sondas 
rádio

Registo simultâneo da 
temperatura por duas sondas 
conectadas e visualização da 
temperatura diferencial

Conexão para 2 sondas

testo 922

Dados técnicos

testo 922

testo 922, instrumento de medição de 
temperatura de 2 canais TP Tipo K, 
conexão de uma sonda rádio opcional, incl. 
pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 9221

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Material/Carcaça ABS

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 200 h (sonda conectada, luz desligada)
45 h (modo rádio, luz desligada)
68 h (sonda conectada, luz sempre ligada)
33 h (modo rádio, luz sempre ligada)

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Peso 171 g

Tipo de sensor Tipo K (NiCr-Ni)

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +1000 °C

±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição restante)

EUR 125.00



50

testo 922

Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; 
para impressão no local das medições

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

0516 0222TopSafe, protege contra pancadas e sujidade (incl. 2 imans incorporados)

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0409 1092Punho para pontas de medição acopláveis, aplicável para todas as sondas Testo Termopares

0554 0592Cabo de extensão, 5 m, para sonda termopar Tipo K

0554 0004Pasta de condução térmica de silicone (14 g), Tmáx = +260 °C, para melhoramento da condução do 
calor das sondas de superfície

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021Certificado de calibração rastreável de temperatura (Aplica-se apenas à sonda de imersão/penetração 0602 2693)
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0071Certificado de calibração rastreável de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0271Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Sondas de temp. superfície por contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

Impressora e Acessórios

Transporte e proteção

Outros

Certificados de calibração

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL 48.00

48.00

EUR

16.80

260.80

16.00

28.00

62.40

39.00

39.60

68.00

60.00

15.60

65.10

71.80

101.80

326.90

491.90
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testo 922

Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de rádio-
frequência

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por rádio-
frequência

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirecional

Temperatura func.

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

-20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

43.00

61.00

43.00

61.00
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testo 922

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K, Cabo 
fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP Tipo 
K, Cabo fixo 1.2 m

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K
Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... +1300 
°C

-200 ... +40 °C

-60 ... +400 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 3 1)

Classe 2 1)

t99

25 s

2 s

5 s

3 s

30 s

3 s

5 s

4 s

5 s

7 s

Referência

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Sondas de ar

Sondas de imersão/penetração

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

40 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Sondas de superfície

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

EUR

67.20

89.00

109.00

26.00

47.00

33.00

39.00

118.00

114.00

56.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição curtos períodos até +500 
°C, TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de cabeça lisa 
com punho telescópico máx. 680 
mm para medições em pontos de 
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.6 m (correspondentemente mais 
pequeno quando o telescópio está 
estendido)

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K,  
Cabo fixo

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Cabeça de medição sobresselente 
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

3 s

20 s

3 s

150 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

150 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

80 mm 50 mm

680 mm 12 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Sondas de superfície

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

EUR

133.00

102.00

299.00

144.00

160.00

40.00

120.00

46.00

61.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

7 s

15 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Sonda para alimentos

240 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Termopares

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

Informação da superficie de medição

•  Os tempos de resposta t99  proporcionados obtêm-se medindo em aço ou placas de alumínio a +60°C.

• As exatidões proporcionadas são exatidões dos sensores.

• A exatidão da sua aplicação é dependente da estrutura superficial (irregularidade), material do objeto medido 

(acumulação e transferência de calor), assim como a exatidão do sensor. A Testo emite um certificado de calibração 

correspondente para os desvios do seu sistema de medição para a sua aplicação. Para tal, a Testo utiliza um banco de 

provas de superfície desenvolvido em colaboração com o PTB (Physikalisch Tecnische Bundesanstalt).

EUR

71.00

87.00

16.00

26.00

27.00
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O testo 925 é um instrumento de medição de temperatura 

de 1 canal que está particularmente apto para aplicações 

no mercado do AVAC. O instrumento é ótimo para a 

conexão de sondas termopar rápidas e fiáveis. utilizando 

a transferência de dados de medição por rádio, os valores 

de medição de mais sondas de temperatura podem 

ser adicionalmente apresentadas sem fios. A capa de 

proteção TopSafe assegura a proteção contra água e 

sujidade quando uma sonda está conectada. O instrumento 

apresenta contínua e eficazmente os valores de medição 

mínimo e máximo. Os valores de medição apresentados no 

visor (valor de medição atual, valor de medição fixo, ou os 

valores de medição mínimo/máximo) podem ser impressos 

através da impressora Testo (opcional). O utilizador pode 

ajustar valores limite no instrumento; assim que esses 

valores superior e inferior são ultrapassados, dispara um 

sinal sonoro.

Idealmente apto para aplicações no mercado AVAC

Instrumento de medição de temperatura de 1 canal com 

sondas wireless opcional

TopSafe, capa de proteção indeformável, protege contra 

pancadas e sujidade

Visualização contínua de valores mín./máx.

Alarme sonoro (valores limite ajustáveis)

Botão Hold para fixar os valores de medição

Amplo, visor retro-iluminado

Instrumento de medição 

de temperatura (1 canal)

testo 925 – Para medições 
rápidas e fiáveis no mercado do 
AVAC

°C
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testo 925

Dados técnicos

testo 925

testo 925, instrumento de medição da 
temperatura de 1 canal TP Tipo K, alarme 
acústico, conexão de uma sondarádio 
opcional, incl. pilha e protocolo de 
calibração

Referência 0560 9250

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Material/Carcaça ABS

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 200 h (sonda conectada, luz desligada)
45 h (modo rádio, luz desligada)
68 h (sonda conectada, luz sempre ligada)
33 h (modo rádio, luz sempre ligada)

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Peso 171 g

Tipo de sensor Tipo K (NiCr-Ni)

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +1000 °C

±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição restante)

TopSafe, capa de proteção 
opcional

Medição wireless com sondas 
rádio

Conexão para 1 sonda

EUR 90.00
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Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; 
para impressão no local das medições

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

0516 0221TopSafe, protege contra pancadas e sujidade

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0409 1092Punho para pontas de medição acopláveis, aplicável para todas as sondas Testo Termopares

0554 0592Cabo de extensão, 5 m, para sonda termopar Tipo K

0554 0004Pasta de condução térmica de silicone (14 g), Tmáx = +260 °C, para melhoramento da condução do 
calor das sondas de superfície

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021Certificado de calibração rastreável de temperatura (Aplica-se apenas à sonda de imersão/penetração 0602 2693)
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0071Certificado de calibração rastreável de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0271Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Sondas de temp. superfície por contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

Impressora e Acessórios

Transporte e proteção

Outros

Certificados de calibração

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL 48.00

48.00

EUR

16.80

260.80

16.00

28.00

62.40

39.00

39.60

68.00

60.00

15.60

65.10

71.80

101.80

326.90

491.90



59

testo 925

Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de rádio-
frequência

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por rádio-
frequência

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidireccional

Temperatura func.

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

-20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

43.00

61.00

43.00

61.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP Tipo 
K, Cabo fixo 1.2 m

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K
Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... 
+1300 °C

-200 ... +40 °C

-60 ... +400 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 3 1)

Classe 2 1)

t99

25 s

2 s

5 s

3 s

30 s

3 s

5 s

4 s

5 s

7 s

Referência

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Sondas de ar

Sondas de imersão/penetração

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

40 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Sondas de superfície

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

EUR

67.20

89.00

109.00

26.00

47.00

33.00

39.00

118.00

114.00

56.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição curtos períodos até +500 
°C, TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de cabeça lisa 
com punho telescópico máx. 680 
mm para medições em pontos de 
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.6 m (correspondentemente mais 
pequeno quando o telescopio está 
estendido)

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K,  
Cabo fixo

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Cabeça de medição sobresselente 
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

3 s

20 s

3 s

150 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

150 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

80 mm 50 mm

680 mm 12 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Sondas de superfície

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

61

EUR

133.00

102.00

299.00

144.00

160.00

40.00

120.00

46.00

61.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

7 s

15 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Sonda para alimentos

240 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Termopares

O instrumento de medição dentro do TopSafe é estanque com esta sonda.
1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

Informação da superficie de medição

• Os tempos de resposta t99 proporcionados obtêm-se medindo em aço ou placas de alumínio a +60°C.

• As exatidões proporcionadas são exatidões dos sensores.

• A exatidão da sua aplicação é dependente da estrutura superficial (irregularidade), material do objeto medido

(acumulação e transferência de calor), assim como a exatidão do sensor. A Testo emite um certificado de calibração

correspondente para os desvios do seu sistema de medição para a sua aplicação. Para tal, a Testo utiliza um banco de

provas de superfície desenvolvido em colaboração com o PTB (Physikalisch Tecnische Bundesanstalt).

EUR

71.00

87.00

16.00

26.00

27.00
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O testo 926 é um instrumento de medição de temperatura 

preciso que está particularmente apto para aplicações 

no sector alimentar. Além da ampla seleção de sondas 

clássicas com cabo, também podem ser conectadas 

sondas sem fios se necessário. O topSafe lavável na 

máquina de lavar loiça protege o instrumento da sujidade, 

água e impactos.

Como utilizador, pode guardar os valores limite no 

instrumento; assim que os valores superior e inferior são 

ultrapassados, dispara um sinal sonoro. Esta função de 

alarme e o reconhecimento automático do valor final 

simplificam a medição, e ajudam-no no reconhecimento e 

interpretação correta dos valores de medição. Além disso, 

o instrumento guarda eficazmente os valores de medição 

mínimo e máximo.

O testo 926 cumpre com as normas do HACCP bem como 

a EN 13845. Isto torna-o no parceiro ideal para grandes 

cozinhas, restaurantes ou na indústria alimentar.

Apto para aplicações do sector alimentar

Medição sem fios com sondas rádio

Alarme sonoro (valores limite ajustáveis)

TopSafe, a capa de proteção indeformável, protege de 

impactos e sujidade

Valores mín./máx.

Reconhecimento automático do valor final (Auto Hold)

Cumpre com a norma EN 13845

Instrumento de medição 
de temperatura (1 canal)

testo 926 – O faz-tudo na 
medição de temperatura

°C
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testo 926

Dados técnicos

testo 926

testo 926, kit inicial

testo 926, instrumento de medição de 
temperatura de 1 canal para alimentos TP tipo 
T, alarme acústico, conexão de uma sonda rádio 
opcional, incl. pilha e protocolo de calibração

testo 926, kit inicial, instrumento de medição de 
temperatura para alimentos de 1 canal TP Tipo 
T, incl. TopSafe, sonda de imersão/penetração 
standard, pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 9261

Referência 0563 9262

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 200 h (sonda conectada, luz desligada)
45 h (modo rádio, luz desligada)
68 h (sonda conectada, luz sempre ligada)
33 h (modo rádio, luz sempre ligada)

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Material/Carcaça ABS

Peso 171 g

Tipo de sensor Tipo T (Cu-CuNi) ou NTC e Tipo 

K se utilizar sondas rádio de 

imersão/penetração

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-50 ... +400 °C

±0.3 °C (-20 ... +70 °C)
±(0.7 °C ±0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição restante)

TopSafe, protege o instrumento 
de medição contra impactos, 
sujidade e água, lavável na 
máquina de lavar loiça (opcional)

Medição sem fios com sondas 
rádio (opcional)

Impressão dos dados de medição 
no local na rápida impressora 
testo

Conexão para sondas externas e 
carregador

EUR 133.00

EUR 220.00
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testo 926

Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

Impressora e Acessórios

Transporte e protecção

Certificados de calibração

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

0554 0610Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0516 0220TopSafe, protege contra impactos e sujidade

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sonda (460 x 320 x 120 mm)

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0520 0001Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0061Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda de ar/imersão, ponto de calibração -18 °C

0520 0062Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda de ar/imersão, ponto de calibração 0 °C

0520 0063Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda de ar/imersão, ponto de calibração +60 °C

0520 0181Certificado de calibração rastreável de temperatura
para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -8 °C; 0 °C; +40 °C

0520 0071Certificado de calibração rastreável de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0072Certificado de calibração rastreável de temperatura
Calibração de um ponto para termómetro de superfície; ponto de calibração +60 °C

0520 0073Certificado de calibração rastreável de temperatura
Calibração de um ponto para termómetro de superfície; ponto de calibração +120 °C

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL 48.00

48.00

EUR

16.80

260.80

16.00

57.00

28.00

62.40

39.00

39.60

65.10

42.10

42.10

42.10

65.10

101.80

53.90

53.90
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40 mm

testo 926

Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Resolução

Resolução

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

5 s

100 mm

120 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Referência

Referência

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádiofrequência 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

EUR

EUR

108.00

108.00

112.80

112.80

43.00

61.00

43.00

61.00
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testo 926

Sondas rádio

Ilustração Gama
medição

-50 ... +1000 °C

Exatidão

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

Referência

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição

0554 0189

0554 0191

0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de 
Rádiofrequência 

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádiofrequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, CL; Rádiofrequência 
915.00 MHz FSK

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por 
Rádiofrequência

unidirecional

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Punhos rádio para sondas TP acopláveis EUR

108.00

112.80
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testo 926

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de penetração para 
alimentos resistente com punho 
especial, cabo reforçado (PVC), TP 
Tipo T, Cabo fixo

Sonda para alimentos congelados, 
formato saca-rolhas, TP Tipo T, 
Cabo encaixável

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável (IP67), com cabo PUR, 
TP Tipo T, Cabo fixo

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável (IP67), com cabo PTFE 
até +250 °C, TP Tipo T, Cabo fixo

Sonda de agulha de elevada 
rapidez estanque para medições 
com orifício não visível, TP Tipo T, 
Cabo fixo

Sonda de agulha de elevada 
rapidez para verificação dos 
cozinhados no forno, TP Tipo T, 
Cabo fixo

Ponta de medição com conector 
TP Tipo T, ideal para medição 
rápida na receção de mercadorias

Sonda flexível para fornos, Tmáx 
+250 °C, cabo de PTFE

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

Exatidão

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

t99

6 s

8 s

7 s

7 s

2 s

2 s

5 s

Referência

0603 2492

0603 3292

0603 2192

0603 3392

0628 0027

0628 0030

0628 0023

0603 0646

Sonda para alimentos

115 mm

110 mm

150 mm

60 mm

500 mm

2000 mm

30 mm

30 mm

110 mm 30 mm

125 mm 30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 1.4 mm

Ø 1.4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

EUR

91.00

125.00

74.00

107.00

104.00

93.00

50.00

38.00
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testo 926

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar resistente e 
económica, TP Tipo T,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo T,  
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração 
estanque standard, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

-50 ... +350 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 1)

t99

25 s

30 s

7 s

Referência

0603 1793

0603 1993

0603 1293

Sondas de ar

Sondas de superfície

112 mm 50 mm

112 mm 50 mm

112 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sondas de imersão/penetração

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

Exatidão
EUR

59.00

59.00

40.00



testo 926
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Medição sem contacto de temperatura de superfície, ideal 

para o sector alimentar

óticas 1:1, rápidas medições numa estreita gama

Pequeno e portátil: cabe em qualquer bolso

Função Hold e visualização dos valores mín./máx.

Modo scanner para medições prolongadas

Estanque e resistente graças ao TopSafe, capa protetora 

lavável na máquina de lavar louça, de acordo com a classe 

de proteção IP65

Instrumento de medição de 
temperatura por infravermelhos

testo 805 – O termómetro por 
infravermelhos em formato mini

°C

O termómetro por infravermelhos, mede em apenas 80 

mm, cabe em qualquer bolso de camisa, e está sempre a 

mão para medições rápidas. O testo 805 é utilizado, por 

exemplo, para medições na receção de mercadorias e para 

a verificação de expositores de frio em supermercados. 

Também é ideal para medições rápidas na indústria 

alimentar e em instalações tecnológicas.

O testo 805, com o TopSafe (opcional), é estanque e seguro 

contra pancadas e sujidade de acordo com o IP65. Ele tem 

um modo de scanner para medições a prolongadas, e uma 

função Hold para fixar o valor de medição. Além disso, os 

valores mínimo e máximo são fiavelmente apresentados.

Ilustração 1:1

°F
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testo 805

Dados técnicos / Acessórios

testo 805

testo 805, Mini termómetro por infravermelhos, 
prático e compacto, elevada exatidão, com pilha

Referência 0560 8051

Dados técnicos gerais

Distância de medição 
em relação ao ponto 
de medição

1:1

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +65 °C

Material/Carcaça ABS

Tipo de pilha 1 x lítio: CR 2032

Autonomia 40 h (típico)

Tempo resp. < 1.0 s

Emissividade 0,95

Dimensões 80 x 31 x 19 mm

Peso 28 g

Acessórios Referência

Kit Referência

Acessórios para o instrumento de medição

Kit para inspeções rápidas

0516 8051Capa de proteção TopSafe resistente e estanque (IP65)

0563 8051testo 805 Mini-termómetro de infravermelhos, TopSafe e pilha

0520 0452Certificado de calibração rastreável de temperatura, Termómetros infravermelhos, pontos de calibração 0 °C, +60 °C

Tipo de sensor Sensor de infravermelhos integrado

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-25 ... +250 °C

±3 °C (-25 ... -21 °C)
±2 °C (-20 ... -2.1 °C)
±1 °C (-2 ... +40 °C)
±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)
±2% do v.m. (+150.1 ... +250 °C)

0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)
1 °C (Gama de medição restante)

EUR

50.00

20.26

51.20

EUR

EUR 40.00

73
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Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones / tablets

Medição por infravermelhos sem contacto da temperatura 

de superfícies

Documentação de imagens simples com valor de medição e 

sinalização da marca de medição

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Sinalização da marca de medição por um círculo a laser de 

8 pontos perfeitamente visível

Ocupa pouco espaço e é fácil de transportar

Termómetro IR para 
smartphone

testo 805i

O termómetro por infravermelhos testo 805i funciona 

em conjunto com um smartphone ou um tablet como 

instrumento de medição compacto para temperaturas 

em parede, assim como temperaturas de fusíveis e 

componentes em sistemas de climatização. Neste sentido, 

o ponto de medição está assinalado com um círculo a laser 

composto por vários pontos.

Através da aplicação testo Smart Probes instalada no 

dispositivo móvel, os utilizadores podem facilmente ler os 

valores medidos. Com a aplicação, é também possível criar 

e documentar imagens, incluindo o valor da temperatura 

e o indicador a laser. Além disso, a deteção de pontos 

com risco de mofo é simplificada através de um menu 

de medição próprio. Por último, os protocolos dos dados 

medidos podem ser enviados diretamente como ficheiros 

PDF ou Excel.

°C

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita
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testo 805i

Dados técnicos / Acessórios

testo 805i
testo 805i, termómetro para infravermelhos 
com manuseamento através de um 
smartphone, incl. baterias e protocolo de 
calibração

Referência 0560 1805

Tipo de sensor Infravermelhos

Faixa de medição -30 … +250 °C

Exatidão
± 1 dígito

± 1,5 °C o ± 1,5 % do v.m. (0 … +250 °C) 
± 2,0 °C (-20 … -0,1 °C) 
± 2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Resolução 0,1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / 
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com 
Bluetooth 4.0

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +60 °C

Temperatura de 
serviço

-10 … +50 °C

Tipo de batería 3 pilhas AAA

Autonomía 30 h

Ótica 10:1

Indicador laser Ótica difrativa (círculo laser)

Dimensões 140 x 36 x 25 mm

Emissividade 0,1 … 1,0 ajustável

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são covertidos no ecrã do testo 805i. Tanto o 
manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Referência

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração rastreável, temperatura, termómetro para infravermelhos, pontos de calibração +60 °C; +120 
°C; +180 °C

0520 0002

EUR 79.00

EUR

26.00

75.70
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Instrumento portátil combinado de tamanho de bolso para 

medições sem contacto de temperatura de superfícies e 

medição da temperatura do ar

Marca de medição laser de um ponto e óticas 6:1

Função Hold, visualização de valores mín./máx. e diferença 

entre a temperatura do ar e de superfície

Emissividade ajustável

Visor iluminadado

Incl. capa de proteção, correia de pulso e suporte de cinto

Instrumento de medição 
de temperatura por 
infravermelhos (2 canais)
testo 810

°C

O testo 810 é um instrumento de medição de temperatura 

portátil que mede a temperatura do ar, e em simultâneo 

a temperatura de superfície por infravermelhos. Por 

exemplo, a temperatura de um radiador, uma grelha de ar 

ou uma janela podem ser facilmente e convenientemente 

comparadas com a temperatura do ar de um 

compartimento. A diferença entre temperatura do ar e de 

superfície é apresentada automaticamente.

Graças ao design portátil, o testo 810 é rápido de manusear 

e fácil de guardar, por exemplo no bolso das calças. A 

medição por infravermelhos é efetuada com um marcador 

laser de uma mira e uma ótica de 6:1. A emissividade pode 

ser ajustada individualmente a depender da aplicação, e 

com a ajuda da função mín./máx., os valores mínimo e 

máximo são apresentados no visor.

Ilustração 1:1
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testo 810

Dados técnicos / Acessórios

testo 810

testo 810; instrumento de medição de 
temperatura de 2 canais com termómetro de 
infravermelhos com mira laser e termómetro de 
ar NTC integrado; incl. tampa de proteção, pilhas 
e protocolo de calibração

Referência 0560 0810

Dados técnicos gerais

Distância de medição 
em relação ao ponto 
de medição

6:1

Sinalização do ponto 
de medição

Mira laser de um ponto

Emissividade Ajustável 0.2 a 0.99

Gama espectral 8 ... 14 µm

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 50 h (típico sem iluminação do visor)

Dimensões 119 x 46 x 25 mm (incluindo tampa de proteção)

Peso 90 g (incluindo pilhas e tampa de proteção)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0051Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m,  25 mm largura), E = 0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

0520 0401Certificado de calibração rastreável de temperatura, termómetros de infravermelhos; 
pontos de calibração -18 ºC, 0 ºC, +60 ºC

0520 0002Certificado de calibração rastreável de temperatura, termómetros de infravermelhos; 
pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0181Certificado de calibração rastreável de temperatura; para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -8 °C; 0 °C; +40 °C

Tipos de sensores

Sensor de infravermelhos NTC

Gama de medição -30 ... +300 °C -10 ... +50  °C

Exatidão ±1 dígito ±2.0 °C (-30 ... +100 °C)
±2% do v.m. (Gama de medição 
restante)

±0.5 °C

Resolução 0.1 °C 0.1 °C

Taxa de medição 0.5 s 0.5 s

EUR

66.40

75.70

65.10

71.00

EUR 72.00
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Medição da temperatura de superfície sem contacto, ideal 

no sector alimentar

Ótica 6:1 para medição rápida e exata

1 raio laser para indicação do ponto de medição

Instrumento combinado com medição por infravermelhos e 

penetração (826 T4)

Dois valores limite ajustáveis

Estanque e resistente graças à capa de proteção TopSafe, 

lavável na máquina de lavar, de acordo com a classe de 

proteção IP65

Instrumento de medição 
de temperatura por 
infravermelhos
testo 826

°C

O testo 826-T1 e testo 826-T2 são termómetros para o 

controlo rápido e sem contacto de alimentos. Eles medem 

a temperatura de superfície por infravermelhos, sem 

necessidade de danificar a embalagem. O testo 826-T2 

dispõe adicionalmente de uma indicação do ponto de 

medição com um raio laser. 

O testo 826-T3 e o testo 826-T4 combina as características 

de um termómetro de temperatura de penetração e de um 

termómetro por infravermelhos. Estes não têm apenas a 

tecnologia de medição por laser, mas também uma sonda 

de penetração. O testo 826-T4 oferece adicionalmente a 

sinalização do ponto de medição com um raio laser. Em 

todas as quatro versões da série testo 826, como utilizador 

pode registar os valores limite no instrumento; assim que 

estes valores máximo e mínimo limite são ultrapassados, é 

apresentado um sinal ótico. 

A capa de proteção TopSafe lavável na máquina de lavar, 

protege o instrumento contra pó, sujidade, pancadas e 

entrada de água. Os instrumentos de medição estão em 

conformidade com o HACCP bem como EN 13485.
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testo 826

Dados técnicos

testo 826-T2

testo 826-T2, termómetro por infravermelhos 
com um ponto de mira laser e função de alarme , 
incl. TopSafe e suporte de parede/cinto

Referência 0563 8282

Dados técnicos gerais

Gama espectral 8 ... 14 µm

Taxa de medição 0,5 s

Distância de medição 
em relação ao ponto 
de medição

6:1

Emissividade 0.1 a 1

Sinalização do ponto 
de medição

Mira laser de um ponto

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha

Autonomia

Dimensões

Visor

Peso

2 pilhas AAA

aprox. 20 h

148 x 34.4 x 19 mm

LCD de uma linha

80 g

testo 826-T4

testo 826-T4, termómetro por infravermelhos 
com sonda de penetração, mira laser de um 
ponto, função alarme, incl. TopSafe, suporte de 
parede/cinto, capa de proteção e pré-furador 
para alimentos congelados

Referência 0563 8284

Tipos de sensores Infravermelhos NTC (testo 826-T4)

Gama de medição -50 ... +300 °C -50 ... +230 °C

Exatidão 
±1 dígito

±1.5 °C 
(-20 ... +100 °C)
±2 °C ou 2% 
do v.m. (Gama 
de medição 
restante)

±0.5 °C 
(-20 ... +99.9 °C)
±1 °C ou 1% do v.m. 
(Gama de medição 
restante)

Resolução 0.1 °C 0.1 °C

Gama espectral 8 ... 14 µm

Taxa de medição 0,5 s 1,25 s

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição testo 826-T4

0520 0061

0520 0062

0520 0043

0520 0001

0520 0401

0520 0452

Certificado de calibração rastreável de temperatura para sonda de ar/imersão, ponto de calibração -18 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura para sonda de ar/imersão, ponto de calibração 0 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura para sonda de ar/imersão, pontos de calibração -18 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura, termómetros infravermelhos, pontos de calibração -18 ºC, 0 ºC, +60 ºC

Certificado de calibração rastreável de temperatura Termómetros infravermelhos, pontos de calibração 0 °C, +60 °C

Acessórios

Acessórios para o instrumento de medição testo 826-T2 + testo 826-T4

EUR

42.10

42.10

51.20

65.10

66.40

51.20

EUR 210.00

EUR 91.00
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°C

Medição rápida e universal sem contacto da 

temperatura de superfície

Medição de mira laser e ótica ampla para uma medição 

exata mesmo a grandes distâncias

Registo rápido dos valores de medição 

(duas medições por segundo)

Emissividade ajustável

Dois valores limite de alarme ajustáveis

Facilidade de utilização graças ao design tipo “pistola”

Instrumento de medição de 

temperatura por infravermelhos

testo 830 – rápida medição sem
contacto da temperatura
superficial

O testo 830 é um termómetro por infravermelhos para

medição da temperatura superficial sem contacto apto para

todo tipo de aplicações. Tanto para o sector industrial como

para o sector comercial. Graças ao novo processador que

permite uma maior resolução, podem ser feitas medições

ainda mais exatas. A temperatura pode ser medida com

uma exatidão de até 0.1°C. Graças à função mín./máx

podem ser visualizados os valores limite e monitorizados.

O termómetro por infravermelhos testo 830 em revisão:

testo 830-T1 com um ponteiro laser para assinalar o ponto

de medição e ótica de 10:1

testo 830-T2 com 2 ponteiros laser para assinalar o ponto

de medição e ótica de 12:1.

testo 830-T4 com 2 ponteiros laser para marcar o ponto 

de medição e ótica de 30:1. Este instrumento mede a

temperatura superficial, inclusive em objectos mais

pequenos, e a uma distância segura. Entrada para conectar

sondas externas de temperatura.
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O termómetro por IR universal foi desenvolvido para 

desempenhar medições de temperatura rápidas e exatas na 

área de AVAC e indústria. O novo processador de elevada 

resolução permite resultados de medição incrivelmente 

precisos. E graças à função mín./máx. pode definir os 

seus valores limite de temperatura de acordo com as suas 

necessidades. Controlar os limites com a ajuda de um 

alarme visual e sonoro nunca foi tão simples.

O termómetro por IR universal e rápido com mira laser de 1 

ponto e óptica 10:1 no design tipo “pistola” ergonómico

Instrumento de medição de temperatura por 
infravermelhos testo 830

testo 830

testo 830-T1 testo 830-T2

testo 830-T1, termómetro por infravermelhos, 
com mira laser de um ponto, ótica 10:1, 
valores limite ajustáveis e função de alarme, 
incl. pilhas e protocolo de calibração

testo 830-T2, termómetro por infravermelhos, 
com mira laser de dois pontos de medição, ótica 
12:1, valores limite ajustáveis, função de alarme 
e conexão para sondas externas, incl. pilhas e 
protocolo de calibração

Referência 0560 8311 Referência 0560 8312

Referência 0563 8312

Kit testo 830-T2

Kit testo 830-T2, termómetro por infravermelhos com capa protetora 
em pele, incl. sonda de superfície de ação rápida (0602 0393), pilhas 
e protocolo de calibração

• Registo rápido dos valores de medição

• Mira laser

• Limites de alarme ajustável

• Alarme sonoro e ótico em caso de ultrapassagem de 

valores limite

• Facilidade de utilização graças ao design tipo “pistola”

• Visor retro-iluminado

• Emissividade ajustável (0,1 ... 1,0)

Para além das características do testo 830-T1:

• Mira laser de 2 pontos

• Medições de contacto com sondas de temperatura 

externas conectáveis

• Determinação da emissividade com sonda externa TP

Termómetro por infravermelho com mira laser 

de um ponto

Termómetro por infravermelho com mira laser 

de dois pontos e conexão para sonda externa

EUR 152.00

EUR 61.00 EUR 81.00
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O termómetro por IR universal foi desenvolvido para desempenhar medições de temperatura rápidas e exatas na área de 

AVAC e indústria. A uma distância de 1 m o diâmetro do local de medição é de apenas 36 mm. A partir de uma pequena 

distância segura, de difícil acesso ou locais perigosos podem ser medidos sem qualquer problema. O novo processador de 

elevada resolução permite resultados de medição incrivelmente precisos. E graças à função mín./máx. pode definir os seus 

valores limite de temperatura de acordo com as suas necessidades. Controlar os limites com a ajuda de um alarme visual e 

sonoro nunca foi tão simples.

Instrumento de medição de temperatura por 
infravermelhos testo 830

testo 830

testo 830-T4 Kit testo 830-T4

testo 830-T4, termómetro por infravermelhos, 
mira laser de dois pontos, ótica de 30:1, valores 
limite ajustáveis, função de alarme, conexão 
para sonda externa, incl. pilhas e protocolo de 
calibração

Kit testo 830-T4, termómetro por infravermelhos 
com capa protetora de cabedal, incl. sonda 
de superfície de ação rápida (0602 0393) e 
protocolo de calibração

Referência 0560 8314 Referência 0563 8314

• Óticas de 30:1 para medição de temperaturas à distância, mesmo em pequenos objetos

• ºC medição de contacto com sonda TC conectável

• Determinação da emissividade com sonda externa de temperatura

• Entrada dos valores limite mínimos e máximos

• Alarme visual e sonoro quando os valores são excedidos

• Visor iluminado

Termómetro por infravermelhos com ótica 30:1 para medições exatas à distância

EUR 193.00EUR 122.00
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Dados técnicos

testo 830

Dados técnicos comuns a todas as versões

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 15 h

Peso 200 g

Dimensões 190 x 75 x 38 mm

Material/Carcaça ABS

Emissividade Ajustável 0.1 a 1.0

Resolução 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Gama espectral 8 ... 14 µm

Dados técnicos variáveis

testo 830-T1 testo 830-T2

Gama de medição

Sensor de infravermelhos

Sensor de infravermelhos

Sensor de infravermelhos

Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo K (NiCr-Ni)

-30 ... +400 °C

Exatidão ±1 dígito

±1.5 °C  ou 1.5 % do v.m. 
(+0.1 ... +400 °C)
±2 °C  ou ±2 % do 
v.m. (-30 ... 0 °C)
aplicar o valor mais alto

Taxa de medição

0.5 s

-30 ... +400 °C

±1.5 °C  ou ±1.5% do v.m. 
(+0.1 ... +400 °C)
±2 °C  ou ±2% do 
v.m. (-30 ... 0 °C)
aplicar o valor mais alto

0.5 s

Sinalização do ponto de 
medição

Mira laser de um ponto Mira laser de dois pontos

Distância de medição 
em relação ao ponto de 
medição

10:1 12:1

testo 830-T4

-30 ... +400 °C

Tipo K (NiCr-Ni) – -50 ... +500 °C -50 ... +500 °C

±1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)
±1 °C  ou 1% do v.m. 
(Gama de medição 
restante)

–

0,5 s

– 1.75 s 1.75 s

2 pontos laser

30:1 (típica a uma 
distância de 0.7 m do 
objeto de medição 24 
mm @ 700 mm (90%)

±0.5 °C +0.5% do v.m. ±0.5 °C +0.5% do v.m.
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500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 216 mm

Ø 516 mm

Ø 116 mm
Ø 66 mm

Ø 16 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 433 mm

Ø 183 mm

Ø 100 mm
Ø 58 mmØ 16 mm

Ø 16 mm
Ø 18 mm

Ø 24 mm
Ø 36 mm Ø 68 mm

Ø 100 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

Dispositivo ótico standard 10:1, 
1 raio laser para a mira do ponto de medição

O dispositivo ótico de 12:1 permite realizar medições precisas 
a grandes distâncias, 2 raios laser para a mira do ponto de 
medição

Distância de medição em relação ao ponto de medição 30:1, 
2 raios laser para a mira do ponto de medição

Ótica

Acessórios

Acessórios para todas as versões do testo 830 Referência

0554 0051

0516 8302

0515 0025

0520 0002

0520 0071

0520 0063

0520 0001

0520 0021

Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m,  25 mm largura), E = 0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

Capa em pele para proteger o instrumento de medição, inclui clip para cinto

Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

Certificado de calibração rastreável de temperatura, termómetro de infravermelhos, pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C

Acessórios para o testo 830-T2 / -T4

Certificado de calibração rastreável de temperatura, inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sonda de ar/imersão, ponto de calibração +60 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura, para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura, Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 
°C; +300 °C (Aplica-se apenas à sonda de imersão/penetração 0602 2693)

testo 830

testo 830-T1 testo 830-T2

testo 830-T4

EUR

71.00

14.00

16.80

75.70

101.80

42.10

65.10

71.80
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testo 830

85

Sonda testo 830-T2 / -T4

Tipo de sonda

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP Tipo 
K (Não é possível calibrar acima de 
+300 ºC), Cabo fixo 1.2 m

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K
Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... 
+400 °C

-60 ... 
+1000 °C

-60 ... 
+400 °C

-50 ... 
+400 °C

-50 ... 
+400 °C

-50 ... 
+230 °C

-50 ... +250 °C

-60 ... 
+800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... 
+1300 °C

-200 ... 
+40 °C

-60 ... 
+400 °C

Exatidão

Classe 2*

Classe 1*

Classe 2*

Classe 2*

Classe 2*

Classe 1*

Classe 2*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 3*

Classe 2*

t99

25 s

2 s

7 s

5 s

5 s

15 s

5 s

3 s

5 s

4 s

5 s

7 s

Referência

0602 1793

0602 0593

0602 2292

0602 0644

0602 0645

0628 1292

0602 0646

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Sondas de ar

Sondas de imersão/penetração

Sonda para alimentos

Termopares

115 mm

Ø 1.5 mm

125 mm

800 mm

1500 mm

240 mm

1500 mm

60 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

114 mm

30 mm

14 mm

50 mm

Ø 4 mm

300 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

Ø 5 mm

Ø 3.2 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.7 mm

*De acordo com a norma EN 60854-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +100 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K)

71.00

16.00

26.00

87.00

27.00

EUR

67.20

89.00

109.00

26.00

47.00

33.00

39.00
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testo 830

Sonda testo 830-T2 / -T4

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Exatidão t99

Sonda magnética, força de aderência 
aprox. 20 N, com íman, para a medição em 
superfícies metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda magnética, força de aderência 
aprox. 10 N, com íman, para temperaturas 
elevadas, para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos com 
diâmetro máx. até 120 mm; Tmáx. 
+120 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sondas para tubos de diâmetro 5 a 65 mm, 
com cabeça de medição substituível, gama 
de medição por curtos períodos até 
+280 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Cabeça de medição sobresselente para 
sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em tubagens, 
diâmetro de tubo 15 a 25 mm (máx. 1”), 
gama de medição por curtos períodos até 
+130 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Referência

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Classe 2*

Classe 2*

Classe 1*

Classe 2*

Classe 2*

Classe 2*

150 s

90 s

5 s

5 s

5 s

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

20 mm

15 mm

*De acordo com a norma EN 60854-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +100 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K)

Sonda de superfície plana de ação rápida, 
para medições em lugares de difícil acesso, 
por exemplo, aberturas estreitas e fendas, 
TC Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida com 
termopar cruzado, também para superfícies 
não lisas, gama de medição por curtos 
períodos até +500 °C, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.2 m
Sonda de superfície estanque com ponta 
de medição larga para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também para 
superfícies não lisas, gama de medição 
curtos períodos até +500 °C, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície precisa e estanque 
com cabeça de medição pequena para 
superfícies lisas, TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de cabeça lisa com punho 
telescópico máx. 680 mm para medições em 
pontos de difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo, 
1.6 m (correspondentemente mais pequeno 
quando o telescópio está estendido)

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

Classe 2*

Classe 2*

Classe 2*

Classe 2*

Classe 1*

Classe 2*

5 s

3 s

30 s

3 s

20 s

3 s

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 0993

0602 0693

0602 2394

Sondas de superfície

145 mm

115 mm

115 mm

80 mm

150 mm

680 mm

40 mm

Ø 12 mm

Ø 6 mm

50 mm

Ø 4 mm

12 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 7 mm

Ø 12 mm

Ø 25 mm

144.00

160.00

40.00

120.00

46.00

61.00

118.00

114.00

56.00

133.00

102.00

299.00

EUR
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Medição sem contacto de temperatura de superfície, 

desenvolvido para o sector alimentar

Marcador do ponto de medição laser de 2 pontos e ótica 

30:1

Medição exata mesmo a grandes distâncias

Ampla gama de medição de -30 a +210 ºC

Função Hold e visualização de valores máx/mín.

Dois valores limite de alarme ajustáveis

Também disponível em Kit com o termómetro testo 106

Instrumento de medição 
de temperatura por 
infravermelhos
testo 831 – Termómetro por 
infravermelhos para medições à 
distância

°C

O testo 831 é um termómetro por infravermelhos para 

medição à distância. Graças à ótica 30:1, o diâmetro do 

ponto de medição é de apenas 3.6 cm numa distância de 1 

m. Isto permite que pequenos objetos, tais como copos de 

iogurte, possam ser convenientemente medidos à distância. 

Graças ao marcador laser de 2 pontos, o diâmetro do ponto 

de medição é exatamente visualizado, evitando erros de 

medição. Com 2 medições por segundo, o testo 831 é tão 

rápido que percorre paletes ou prateleiras frigoríficas sem 

condicionantes.

Kit testo 831 e testo 106

Para medições de temperatura precisas no sector alimentar, 

é necessário efetuar uma medição de temperatura 

adicional no núcleo. Para isso, a Testo disponibiliza um 

Kit económico que inclui o testo 831 e o termómetro para 

comprovar o núcleo testo 106.
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500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

Ø 68 mm

Ø 24 mmØ 18 mm
Ø 16 mm Ø 36 mm

Ø 100 mm

700 mm

testo 831

Dados técnicos / Acessórios

testo 831

testo 831, termómetro de infravermelhos, 2 
marcadores laser, ótica 30:1, suporte cinto, incl. 
pilhas e protocolo calibração de fábrica

Referência 0560 8316 Dados técnicos gerais

Gama espectral 8 ... 14 µm

Taxa de medição 0,5 s

Distância de medição 
em relação ao ponto 
de medição

30:1

Emissividade Ajustável de 0.1 a 1.0

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 15 h

Visor LCD, iluminado

Classe de proteção IP30

Dimensões 190 x 75 x 38 mm

Peso 200 g

Acessórios Referência

0520 0401Certificado de calibração rastreável de temperatura, Termómetros infravermelhos, pontos de calibração -18 ºC, 0 ºC, +60 ºC

0520 0452Certificado de calibração rastreável de temperatura, Termómetros infravermelhos, pontos de calibração 0 °C, +60 °C

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

Kit testo 831 e testo 106

Kit com testo 831 e testo 106: termómetro por infravermelhos, 
suporte de cinto, incl. pilha e protocolo de calibração. Termómetro 
de penetração testo 106 , incl. TopSafe, suporte cinto e pilhas

Referência 0563 8315

Tipo de sensor Sensor de infravermelhos

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-30 ... +210 °C

±1,5 °C ou ±1,5% do v.m. (-20  ... +210 °C )
± 2 °C ou ±2% do v.m. (Gama de medição 
restante )
0,1 °C

EUR 203.00

EUR

16.80

EUR 122.00

51.20

66.40
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Medição fiável e precisa inclusive a temperaturas muito 

elevadas.

O indicador laser de 4 pontos assinala a zona exata da 

medição evitando leituras incorretas

Medição segura a grandes distâncias graças à ótica 50:1

Medição integrada da emissividade para obter 

medições de confiança.

Medição patenteada da humidade superficial (testo 835-H1)

Menu de funcionamento mediante ícones e joystick

Memória para valores e locais, análises de dados no PC

testo 835 – Termómetro por
infravermelhos rápido e preciso
para múltiplos sectores 
industriais

A gama de termómetros por infravermelhos testo 835

oferece-lhe múltiplas vantagens em praticamente todos os

sectores industriais, p.ex. quando se meça a temperatura e

a humidade nas paredes, quando se inspecionam sistemas

de ventilação, ao realizar a manutenção de sistemas de

ventilação. Ao realizar a manutenção de sistemas

industriais ou quando se controla a qualidade dos produtos

fabricados. A tecnologia infravermelha da gama testo 

835 permite medir com grande exatidão inclusive a 

grande distância, de ajuda quando se deve determinar as 

temperaturas de objetos pequenos, em movimento, de 

difícil acesso ou com temperaturas muito elevadas. Graças 

às suas múltiplas prestações, o instrumento é ideal tanto 

para o sector da construção quando se mede a humidade 

superficial por infravermelhos, como para o sector 

cerâmico, metálico ou do vidro quando se deve medir 

temperaturas até 1500ºC. Com a gama testo 835 terá tudo 

controlado e garantirá a alta qualidade do seu produto.

Termómetro por
infravermelhos

°C

%HR
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testo 835

Dados de encomenda

testo 835-T1

testo 835-H1

testo 835-T2

testo 835-T1, instrumento de medição de
temperatura por infravermelhos, mira laser de 4
pontos, administração dos dados de medição,
icl. pilhas e protocolo de calibração

testo 835-H1, instrumento de medição de
temperatura por infravermelhos, mira laser de 4
pontos, administração dos dados de medição,
módulo de humidade, incl. pilhas e protocolo de
calibração

testo 835-T2, instrumento de medição por
infravermelhos de elevada temperatura, mira
laser de 4 pontos, administração dos dados de
medição, incl. pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 8351

Referência 0560 8353

Referência 0560 8352

testo 835-T1

Entrada na tecnologia inteligente de medição por

infravermelhos

testo 835-H1

Instrumento especialmente desenvolvido para

medição da humidade de superfície

testo 835-T2

O profissional quando se trata de elevadas

temperaturas

Máxima segurança e precisão em medições de temperatura

de objetos pequenos a partir de uma distância razoável, por

ex., monitorização de temperatura de paredes, solução de

probelmas em sistemas de aquecimento e ar condicionado,

ou o controlo de qualidade em produtos industriais

fabricados.

Usufrua da sua única e patenteada característica de

medição de humidade de superfície por infravermelhos para

detetar o risco de humidade em edifícios fabris com

antecedência suficiente, medir humidade ou verificar a

distância do ponto de orvalho, por exemplo.

Medição precisa de temperaturas até 1500ºC a partir de

uma distância segura graças à sua extensa gama de

medição de temperatura, por ex. na monitorização da

temperatura de produto na indústria do vidro, cerâmica e

metal.

EUR 203.00

EUR 305.00

EUR 407.00
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Tipo de sensor Sensor de infravermelhos

Tipo de sensor Tipo K (NiCr-Ni)

Tipo de sensor Sensor de humidade capacitivo Testo

testo 835

Dados técnicos

Dados técnicos gerais

Temp. Func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +50 °C

Material/Carcaça ABS + PC

Tipo de pilha 3 pilhas Tipo AA (ou funcionamento USB com software no PC)

Autonomia 25 h (normalmente a 25°C sem laser e iluminação)
10 h (normalmente a 25°C sem iluminação)

Dimensões 193 x 166 x 63 mm

Peso 514 g

testo 835-T1 testo 835-T2 testo 835-H1

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

-30 ... +600 °C

Ótica 50:1 (a uma distância de 2.0 ao objeto de medição) + diâmetro de abertura do sensor (24 mm)

Sinalização do ponto
de medição

Laser de 4 pontos

Gama espectral

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% do v.m. (Gama de medição 
restante )
0,1 °C

-10 ... +1500 °C

±2,0 °C ou ±1% do v.m.

0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C )
1 °C (+1000,0 ... +1500,0 °C )

-30 ... +600 °C

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% do v.m. (Gama de medição
restante )
0,1 °C

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

-50 ... +600 °C -50 ... +1000 °C -50 ... +600 °C

±(-0.5 °C +0.5% do v.m.)

0.1 °C

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

–

–

–

0 ... 100 %HR

±2 %HR
±0.5 °C

0.1 °C
0.1 %HR
0.1 °Ctd

Visor Matriz de ponto

Desligar automático
(desativo para
medições contínuas e
conexão USB)

Iluminação: 30 s
Instrumento: 120 s

Normas EN 61326-1:2006

Emissividade 0.10 a 1.00 (0.01 etapas)

Tabela de emissividade 20 valores armazenáveis

Ponto laser On / off

Memória 200 valores registáveis

Alarme (limite
inferior/superior)

Temperatura infravermelhos, temperatura termopar

Sinal de alarme Ótico, sonoro
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Ø 24 mm

3000 mm

2000 mm

5000 mm

Ø 65 mm 
Ø 40 mm

Ø 86 mm 
Ø 60 mm

Ø 119 mm 
Ø 100 mm

testo 835

Acessórios

Acessórios Referência

0554 0051Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m, 25 mm largura)

0516 8451Mala de transporte para testo 835, sondas e acessórios; 460 x 320 x 120

0554 0004Pasta de condução térmica de silicone (14 g), Tmáx = +260 °C

software “EasyClimate”: download gratuito em www.testo.pt

0520 0002Certificado de calibração rastreável de temperatura; termómetro de infravermelhos, pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0401Certificado de calibração rastreável de temperatura; termómetros infravermelhos, pontos de calibração -18 ºC, 0 ºC, +60 ºC

0520 0021Certificado de calibração rastreável de temperatura; Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

0440 0950Suporte

0449 0047Cabo USB para ligar instrumento ao PC

Cursiva: indicador laser
Normal: faixa de medição

15.60

75.70

66.40

71.80

12.82

24.00

71.00

79.30

EUR
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testo 835

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de cabeça lisa
com punho telescópico máx. 680
mm para medições em pontos de
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo
1.6 m (correspondentemente mais
pequeno quando o telescópio está
estendido)

Sonda para alimentos estanque,
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo
K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda magnética, força de
aderência aprox. 20 N, com íman,
para a medição em superfícies
metálicas, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.6 m
Sonda magnética, força de
aderência aprox. 10 N, com íman,
para temperaturas elevadas, para a
medição em superfícies metálicas,
TP Tipo K, Cabo fixo 1.6 m
Sonda de velcro para tubos; para a
medição da temperatura em tubos
com diâmetro máx. até 120 mm;
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, Cabo
fixo 1.5 m
Sondas para tubos de diâmetro 5 a
65 mm, com cabeça de medição
substituível, gama de medição por
curtos períodos até +280 °C, TP
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m
Cabeça de medição sobresselente
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em
tubagens, diâmetro de tubo 15 a
25 mm (máx. 1”), gama de medição
por curtos períodos até +130 °C,
TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

-50 ... +250 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

3 s

7 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Sondas de superfície

Sonda para alimentos

680 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3.2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1) De acordo com a norma EN 60751, a exatidão da Classe 1 / 2 aplica-se de -40 a +100/+1200 ºC.

EUR

299.00

71.00

144.00

160.00

40.00

120.00

46.00

61.00
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testo 835

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar robusta, TP Tipo K,
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão precisa e de
ação rápida, estanque, TP Tipo K,
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de ação rápida
com termopar cruzado, também
para superfícies não lisas, gama de
medição por curtos períodos até
+500 °C, TP Tipo K. 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração
estanque, de ação rápida, TP Tipo
K, Cabo fixo 1.2 m

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Sonda de imersão/penetração
estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície plana de ação
rápida, para medições em lugares
de difícil acesso, por exemplo,
aberturas estreitas e fendas, TC
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície estanque com
ponta de medição larga para
superfícies lisas, TP Tipo K, Cabo
fixo 1.2 m

Sonda de superfície de ação rápida
com termopar cruzado, também
para superfícies não lisas, gama de
medição curtos períodos até +500
°C, TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície precisa e
estanque com cabeça de
medição pequena para
superfícies lisas, TP Tipo K,
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

t99

25 s

2 s

3 s

3 s

5 s

7 s

5 s

30 s

3 s

20 s

Referência

0602 1793

0602 0593

0602 0393

0602 2693

0602 5792

0602 1293

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

Sondas de ar

Sondas de imersão/penetração

115 mm

300 mm

115 mm

500 mm

115 mm

150 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

145 mm 40 mm

80 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 2.5 mm

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Sondas de superficie

1) De acordo com a norma EN 60751, a exatidão da Classe 1 / 2 aplica-se de -40 a +100/+1200 ºC.

EUR

67.20

89.00

109.00

26.00

39.00

114.00

118.00

56.00

133.00

102.00
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Resolução de infravermelhos de 160 x 120 pixéis

Tecnologia SuperResolução para 320 x 240 pixéis

Reconhecimento automático do ponto frio-quente

Câmara
termográfica

testo 865 – Ligar, manter e obter mais 
informação.

°C

A câmara termográfica testo 865 é o acesso ideal ao 

mundo da termografia. Convence pela sua excelente 

qualidade de imagem na sua categoria, manuseamento 

prático, uma robustez suficiente para ultrapassar o dia-

a-dia de trabalho árduo e funções úteis para imagens 

térmicas ainda melhores.

Tudo isto com uma excelente relação entre o preço e o 

desempenho que marca a pauta. 

Ligar, pressionar um botão e termografia pronta
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testo 865

Dados de encomenda

testo 865
Câmara termográfica testo 865 inclui cabo 
USB, alimentador, bateria recarregável de 
lítio, manuais d’instruções, protocolo de ca-
libração e mala de transporte

Réf. 0560 8650

Saída de imagem por infravermelhos

Resolução detetor 160 x 120 pixéis

Sensibilidade térmica (NETD) 120 mK

Campo de visão/distância
mín. de focagem

31° x 23° / 
< 0,5 m

Resolução geométrica (IFOV) 3,4 mrad

Super Resolução  
(pixéis / IFOV)

320 x 240 pixéis 
2,1 mrad

Taxa de atualização 
da imagem

9 Hz

Focagem Foco fixo

Gama espectral 7,5 … 14 µm

Apresentação da imagem

Ecrã 8,9 cm (3,5") TFT,  
QVGA (320 x 240 pixéis)

Opções de visualização Imagem IR

Paletas de cores Ferro, arco iris HC, frio-quente, cinza

Interface

USB 2.0 Micro B 4

Medição

Gama de medição -20 … +280 °C

Exatidão ± 2 °C, 2 % do v.m.

Emissividade / temperatura
refletida

0,01 … 1 / manual

Funções de medição

Função de análise Medição no ponto central, 
mediçao de ponto frio/quente, 

Delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV mínimo 4

Equipamento da câmara

Lente 31° x 23°

Streaming de video via USB

Armazenamento JPEG 4

Modo ecrã completo 4

Armazenamento de imagem

Formato do ficheiro .bmt et .jpg ; exportation possible 
aux formats .bmp, .jpg, .png, .csv, 

.xls

Memória Mémória interna (2,8 GB)

Alimentação

Tipo de bateria Bateria recarregável de lítio,
substituível no local

Tempo de funcionamento 4 horas

Opções de carregamento no instrumento / carregador 
(opcional)

Alimentação 4

Condições ambientais

Temperatura de
funcionamento

-15 … +50 °C

Temperatura de
armazenamento

-30 … +60 °C

Humidade ambiente 20 … 80 %HR (sem condensação)

Classe de proteção da
carcaça (CEI 60529)

IP 54

Vibração (IEC 60068-2-6) 2G

Especificações

Peso 510 g

Dimensões (C x L x A) 219 x 96 x 95 mm

Carcaça PC - ABS

Software para PC

Requisitos do sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, testes

Diretiva UE 2014/30/UE

Acessórios Referência

Bateria sobressalente 2600 mA 0515 5107

Carregador de secretária para optimizar o 
tempo de recarga.

0554 1103

Fita adesiva emissora. Fita adesiva, p.ex. 
para superfícies polidas (rolo, comp. 10 
m, 25 mm largura), E = 0,95, resistente a 
temperaturas até +250 ºC

0554 0051

Bolsa de transporte, de nylon robusto 
com uma correia de ombro desmontavel e 
uma fita para montagem no cinto.
Inclui um bolso lateral para uma bateria 
recarregavel de reserva.

0554 7808

Dados técnicos

¡Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

EUR 999.00

EUR

40.44

47.00

71.00

49.00
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Resolução de infravermelhos de 160 x 120 pixéis 

(com tecnologia SuperResolução para 320 x 240 pixéis)

Com testo Thermography App

Câmara digital integrada

Reconhecimento automático do ponto frio-quente

testo ScaleAssist para obter imagens térmicas comparáveis 

na termografia de edifícios

testo ε-Assist para calcular automaticamente a 

emissividade

Câmara
termográfica

testo 868 – Termografia 
inteligente e associada.

°C

Termografia conectada - isto é possível graças à câmara 

termográfica testo 868. Dispõe da melhor qualidade de 

imagens térmicas na sua categoria, uma câmara digital 

integrada e convence pelas suas novas e inteligentes 

funções.

A câmara testo 868 conecta com a testo Thermography App 

e converte o seu smartphone ou tablet num segundo ecrã. 

Além disso, é possível manusear a câmara com a App, 

assim como segmentar imagens, criar e enviar relatórios in 

situ.

testo Thermography App
descárrega gratis



testo 868

Dados de encomenda e dados técnicos

testo 868
Câmara termográfica testo 868 com módulo 
BT/WiFi, cabo USB, alimentador, bateria 
recarregável de lítio, 3 testo ε-Marker, 
manuais d’instruções, protocolo de 
calibração e mala de transporte

Réf. 0560 8681

testo Thermography App
Com a testo Thermography App, o seu 
smartphone ou tablet é convertido num segundo 
ecrã e em comando remoto da sua câmara 
termográfica da Testo. Além disso, com a App 
é possível criar, enviar ou guardar onine os 
relatórios compactos in situ. Descarregue-a 
agora mesmo de forma gratuita 
para Android ou iOS.

Acessórios Referência

Bateria sobressalente 2600 mA. 0515 5107

Carregador de secretária para optimizar o tempo de recarga. 0554 1103

testo ε-Marker (10 unidades), marcador para a função testo ε-Assist com o fim de calcular automaticamente a 
emissividade e a temperatura refletida.

0554 0872

Bolsa de transporte, de nylon robusto com uma correia de ombro desmontavel e uma fita para montagem no cinto.
Inclui um bolso lateral para uma bateria recarregavel de reserva.

0554 7808

Saída de imagem por infravermelhos

Resolução detetor 160 x 120 pixéis

Sensibilidade térmica (NETD) 100 mK

Campo de visão/distância
mín. de focagem

31° x 23° / 
< 0,5 m

Resolução geométrica (IFOV) 3,4 mrad

Super Resolução  
(pixéis / IFOV)

320 x 240 píxéis 
2,1 mrad

Taxa atualização imagem 9 Hz

Focagem Foco fixo

Gama espectral 7,5 … 14 µm

Saída de imagem visual

Tamanho da imagem /
distância mín. de focagem

mín. 3,1 MP / 
0,5 m

Apresentação da imagem

Ecrã 8,9 cm (3,5") TFT,  
QVGA (320 x 240 píxéis)

Opções de visualização imagem IR / imagem real

Paletas de cores Ferro, arco-iris HC, frio-quente, cinza

Interface

Módulo Wi-Fi Comunicação com a App 
Módulo BT/WLAN 

(EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)

USB 2.0 Micro B 4

Medição

Gama de medição Gama de medição 1: -30 … +100 °C 
Gama de medição 2: 0 … +650 °C

Exatidão ±2 °C, ±2 % do v.m.

Emissividade / temperatura
refletida

0,01 … 1 / manual

testo ε-Assist Deteção automática de emisividade e 
cálculo (RTC)  

de temperatura refletida

Funções de medição

Funções de análise Medição de ponto médio, ponto frio/
quente, Delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV warner 4

Equipamento da câmara

Câmara digital 4

Lentes 31° x 23°

Medição de video por USB,  
por Wi-Fi com 

testo Thermography App

Armazenamento JPEG 4

Modo ecrã completo 4

Armazenamento de imagem

Formato do ficheiro .bmt e .jpg; opções de exportação em 
.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Memória Memória interna (2,8 GB)

Alimentação

Tipo de bateria Bateria recarregável de lítio,
substituível no local

Tempo de funcionamento 4 horas

Opções de carregamento no instrumento / carregador (opcional)

Alimentação 4

Condições ambientais

Temperatura de
funcionamento

-15 … +50 °C

Temperatura de
armazenamento

-30 … +60 °C

Humidade ambiente 20 a 80% de HR sem condensação

Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

IP 54

Vibração  
(IEC 60068-2-6)

2G

Especificações

Peso 510 g

Dimenções (CxLxA) 219 x 96 x 95 mm

Carcaça Policarbonato - ABS

Software para PC

Requisitos do sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, testes

Normativa UE CEM: 2014/30/UE 
RED: 2014/53/UE

¡Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

EUR 1,499.00

EUR

40.44

47.00

35.00

49.00
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Resolução de infravermelhos de 240 x 180 pixéis  

(com tecnologia SuperResolução para 480 × 360 pixéis)

Sensibilidade térmica 90 mK

Câmara digital integrada

Com testo Thermography App

Transmissão sem fíos da pinça amperimétrica testo 770-3 e 

do termohigrómetro testo 605i

Com testo ScaleAssist e testo ε-Assist

Câmara
termográfica

testo 871 – Termografia 
inteligente para exigências 
profissionais.

°C

A câmera de imagem térmica testo 871 é equipada com 

um detector de 240 x 180 pixels de alta qualidade, uma 

função de conexão por meio do testo Thermography App, 

bem como funções inovadoras testo ScaleAssist e testo 

ε-Assist para gerar imagens térmicas. pode ser comparado 

objetivamente e sem confusão.

A câmera térmica também integra, sem fios, os valores 

de medição da pinça amperímétrica testo 770-3 e do 

termohigrômetro testo 605i (ambos opcionais) para imagens 

térmicas ainda mais relevantes.

testo Thermography App
descárrega gratis

testo Thermography App
descárrega gratis
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testo 871

Dados de encomenda

testo 871
Câmara termográfica testo 871 com módulo 
sem fios BT/WLAN, cabo USB, fonte de 
alimentação, bateria de iões de lítio, 3 testo 
ε-Marker, instruções para o arranque, guia 
rápido, protocolo de calibração e mala

Réf. 0560 8712

testo Thermography App
Com a testo Thermography App, o seu 
smartphone ou tablet é convertido num segundo 
ecrã e em comando remoto da sua câmara 
termográfica da Testo. Além disso, com a App 
é possível criar, enviar ou guardar online os 
relatórios compactos in situ. Descarregue-a 
agora mesmo de forma gratuita
para Android ou iOS.

Imagen térmica sem  
testo ScaleAssist

Imagen térmica com  
testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Com a testo ScaleAssist, a avaliação correta das falhas de 

construção e as pontes térmicas é mais fácil do que nunca. 

A função ajusta automaticamente a escala das termografias 

de forma ideal. Isto evita erros de interpretação que 

podem surgir devido a uma definição errada da escala.

As temperaturas extremas são filtradas automaticamente 

da imagem e as deficiências de construção apenas são 

representadas como tal, se realmente existirem. Deste 

modo, as imagens podem ser comparadas apesar das 

condições ambientais modificadas. Isto é de crucial 

importância, nas capturas de imagem de antes/depois.

testo ε-Assist

Para obter imagens térmicas precisas, é importante ajustar 

na câmara a emissividade (ε) e a temperatura refletida 

(RTC) do objeto que irá ser examinado. Até ao momento, 

este foi bastante complexo e, além disso, impreciso em 

relação à temperatura refletida. Com a testo ε-Assist, isto 

irá ser alterado: Coloque simplesmente uma das etiquetas 

de referência fornecidas (ε-Marker) sobre o objeto a ser 

medido. Mediante a câmara digital integrada, a câmara 

termográfica reconhece a etiqueta, calcula a emissividade 

e a temperatura refletida e ajusta os dois valores 

automaticamente.
Acessórios Referência

Bateria sobressalente 2600 mA. 0515 5107

Carregador de secretária para optimizar o 
tempo de recarga.

0554 1103

testo ε-Marker (10 u.), marcadores usados 
para a função testo ε-Assist, permitindo a 
determinação automática de emissividade 
e temperatura refletida.

0554 0872

Bolsa de transporte de nylon robusto 0554 7808

Certificado de calibração rastreável; p. de 
calibração a 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489

Certificados de calibração rastreável; p. 
de calibração a 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490

Certificados de calibração rastreável; 
pontos de calibração livremente 
selecionáveis na gama -18 °C e +250 °C

0520 0495

Instrumentos de medição compatíveis 
para imagens térmicas mais 
significativas

 

Referência

 
 

Termo-higrómetro testo 605i com 
manuseamento através do smartphone, 
incl. baterias e protocolo de calibração 
•  Medição da humidade relativa e da 

temperatura ambiente
•  Transmissão direta dos valores medidos 

para a câmara termográfica testo 871 via 
Bluetooth e deteção de zonas com risco 
de mofo com o principio do semáforo

0560 
2605 02

Pinça amperimétrica testo 770-3 
incl. baterias e 1 conjunto de cabos de 
medição 
•  Manuseamento simples com os 

grampos completamente retráteis
•  CA/CC automático e ecrã de duas linhas
•  Transmissão dos valores medidos à 

câmara termográfica testo 872 via 
Bluetooth

0590 7703

Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

EUR 1,999.00

EUR

40.44

47.00

35.00

49.00

221.90

221.90

Preço 
base: 
135.50 
Preço 
por punto 
40.60

EUR

85.00

209.00
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Dados técnicos

testo 871

Saída de imagem por infravermelhos

Resolução detetor 240 x 180 pixéis

Sensibilidade térmica 
(NETD)

90 mK

Campo de visão/distância
mín. de focagem

35° x 26° / 
< 0,5 m

Resolução geométrica 
(IFOV)

2,6 mrad

Super Resolução  
(pixéis / IFOV)

480 x 360 pixels 
1,6 mrad

Taxa de atualização 
da imagem

9 Hz

Focagem Foco fixo

Gama espectral 7,5 … 14 µm

Saída de imagem visual

Tamanho da imagem /
distância mín. de focagem

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Apresentação da imagem

Ecrã 8,9 cm (3,5") TFT,  
QVGA (320 x 240 pixéis)

Opções de visualização imagem IR / imagem real

Paletas de cores Ferro, arco-iris HC, frio-quente, cinza

Interfaces

Conectividade WiFi Comunicação com a 
testo Thermography App

Bluetooth1) Transmissão dos valores de medição 
do termo-higrómetro testo 605i e pinça 

amperimétrica testo 770-3 (opção)

USB 2.0 Micro B 4

Medição

Gama de medição Gama de medição 1 : -30 … +100 °C 
Gama de medição 2 : 0 … +650 °C

Exatidão ± 2 °C, 2 % do v.m.

Emissividade / temperatura
refletida

0,01 … 1 / manual

testo ε-Assist Deteção automática de emisividade e 
cálculo (RTC)  

de temperatura refletida

Funções de medição

Funções de análise Medição de ponto médio, 
reconhecimento do ponto frio/quente, 

Delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV warner 4

Modo « Humidade » manual 4

Medição de humidade com 
o termohigrómetro1)

Transmissão automática dos valores 
medidos do termo-higrómetro testo 605i 

via Bluetooth (o instrumento deve ser 
encomendado separadamente)

Modo « Solar » manual Introdução do valor da radiação solar

Modo « Eletricidade » 
manual

Introdução da corrente, tensão ou 
potência

Medição elétrica com 
pinças amperimétricas1)

Transmissão automática dos valores 
medidos por la pinça amperimétrica 
testo 770-3 através de Bluetooth (o 
instrumento deve ser encomendado 

separadamente)

Equipamento da câmara

Câmara digital 4

Lentes 35° x 26°

Medição de video por USB,  
por Wi-Fi com testo Thermography App

Armazenamento JPEG 4

Modo ecrã completo 4

Armazenamento de imagem

Formato do ficheiro .bmt e .jpg; opções de exportação em 
.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Memória Memória interna (2,8 GB)

Alimentação

Tipo de bateria Bateria recarregável de lítio,
substituível no local

Tempo de funcionamento 4 horas

Opções de carregamento no instrumento / carregador (opcional)

Alimentação 4

Condições ambientais

Temperatura de
funcionamento

-15 … +50 °C

Temperatura de
armazenamento

-30 … +60 °C

Humidade ambiente 20 … 80 %de HR sem condensação

Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

IP 54

Vibração  
(IEC 60068-2-6)

2G

Especificações

Peso 510 g

Dimenções (CxLxA) 219 x 96 x 95 mm

Carcaça PC - ABS

Software para PC

Requisitos do sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, testes

Normativa UE CEM : 2014/30/UE 
RED : 2014/53/UE

1)  Autorização de rádio na UE, EFTA, EUA, Canadá, Austrália, Turquia
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Resolução de infravermelhos de 320 x 240 pixéis  

(com tecnologia SuperResolução para 640 × 480 pixéis)

Sensibilidade térmica 60 mK

Câmara digital integrada e marcador láser

Com testo Thermography App

Transmissão sem fíos da pinça amperimétrica testo 770-3 e 

do termohigrómetro testo 605i

Com testo ScaleAssist e testo ε-Assist

Câmara
termográfica

testo 872 – Termografia 
inteligente com uma qualidade de
imagem excelente.

°C

A câmera de imagem térmica testo 872 convence com uma 

resolução de 320 x 240 pixels, uma sensibilidade térmica 

muito boa, muitas funções inovadoras, uma conexão de 

smartphone através do aplicativo testo Thermography e o 

melhor valor para o dinheiro em sua classe.

A câmera termográfica testo 872 também integra de forma 

sem fio os valores de medição da pinça amperimétrica 

testo 770-3 e o termo-higrómetro testo 605i (ambos 

disponíveis como opções) para imagens térmicas ainda 

mais relevantes.

testo Thermography App
descárrega gratis
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testo 872

Dados de encomenda

Acessórios Referência

Bateria sobressalente 2600 mA. 0515 5107

Carregador de secretária para optimizar o 
tempo de recarga.

0554 1103

testo ε-Marker (10 u.), marcadores usados 
para a função testo ε-Assist, permitindo a 
determinação automática de emissividade 
e temperatura refletida.

0554 0872

Bolsa de transporte de nylon robusto 0554 7808

Certificado de calibração rastreável; p. de 
calibração a 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489

Certificados de calibração rastreável; p. 
de calibração a 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490

Certificados de calibração rastreável; 
pontos de calibração livremente 
selecionáveis na gama -18 °C e +250 °C

0520 0495

Instrumentos de medição compatíveis 
para imagens térmicas mais 
significativas Referência

Termo-higrómetro testo 605i com 
manuseamento através do smartphone, 
incl. baterias e protocolo de calibração 
•  Medição da humidade relativa e da 

temperatura ambiente
•  Transmissão direta dos valores medidos 

para a câmara termográfica testo 871 via 
Bluetooth e deteção de zonas com risco 
de mofo com o principio do semáforo

0560 
2605 02

Pinça amperimétrica testo 770-3 
incl. baterias e 1 conjunto de cabos de 
medição 
•  Manuseamento simples com os 

grampos completamente retráteis
•  CA/CC automático e ecrã de duas linhas
•  Transmission des valeurs de mesure 

à la caméra thermique testo 872 via 
Bluetooth

0590 7703

testo 872
Câmara termográfica testo 872 com módulo 
sem fios BT/WLAN, cabo USB, fonte de 
alimentação, bateria de iões de lítio, 3 testo 
ε-Marker, instruções para o arranque, guia 
rápido, protocolo de calibração e mala

Réf. 0560 8721

testo Thermography App
Com a testo Thermography App, o seu 
smartphone ou tablet é convertido num segundo 
ecrã e em comando remoto da sua câmara 
termográfica da Testo. Além disso, com a App 
é possível criar, enviar ou guardar online os 
relatórios compactos in situ. Descarregue-a 
agora mesmo de forma gratuita
para Android ou iOS.

Imagen térmica sem  
testo ScaleAssist

Imagen térmica com  
testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Com a testo ScaleAssist, a avaliação correta das falhas de 

construção e as pontes térmicas é mais fácil do que nunca. 

A função ajusta automaticamente a escala das termografias 

de forma ideal. Isto evita erros de interpretação que 

podem surgir devido a uma definição errada da escala.

As temperaturas extremas são filtradas automaticamente 

da imagem e as deficiências de construção apenas são 

representadas como tal, se realmente existirem. Deste 

modo, as imagens podem ser comparadas apesar das 

condições ambientais modificadas. Isto é de crucial 

importância, nas capturas de imagem de antes/depois.

testo ε-Assist

Para obter imagens térmicas precisas, é importante ajustar 

na câmara a emissividade (ε) e a temperatura refletida 

(RTC) do objeto que irá ser examinado. Até ao momento, 

este foi bastante complexo e, além disso, impreciso em 

relação à temperatura refletida. Com a testo ε-Assist, isto 

irá ser alterado: Coloque simplesmente uma das etiquetas 

de referência fornecidas (ε-Marker) sobre o objeto a ser 

medido. Mediante a câmara digital integrada, a câmara 

termográfica reconhece a etiqueta, calcula a emissividade 

e a temperatura refletida e ajusta os dois valores 

automaticamente.

Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

EUR

40.44

47.00

35.00

49.00

221.90

221.90

Preço 
base: 
135.50 
Preço por 
punto: 
40.60

EUR

85.00

209.00

EUR 2,699.00
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Saída de imagem por infravermelhos

Resolução detetor 320 x 240 pixéis

Sensibilidade térmica (NETD) 60 mK

Campo de visão/distância
mín. de focagem

42° x 30° / 
< 0,5 m

Resolução geométrica (IFOV) 2,3 mrad

Super Resolução  
(pixéis / IFOV)

640 x 480 pixels 
1,3 mrad

Taxa de atualização 
da imagem

9 Hz

Focagem Foco fixo

Gama espectral 7,5 … 14 µm

Saída de imagem visual

Tamanho da imagem /
distância mín. de focagem

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Apresentação da imagem

Ecrã 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 
pixéis)

Zoom digital 2x, 4x

Opções de visualização imagem IR / imagem real

Paletas de cores Ferro, arco-íris, arco-iris HC,
frio-quente, azulvermelho, cinza, 

cinza invertido, sépia, Testo, ferro HT

Interfaces

Conectividade WiFi Comunicação com a 
testo Thermography App

Bluetooth1) Transmissão dos valores de medição 
do termo-higrómetro testo 605i e 
pinça amperimétrica testo 770-3 

(opção)

USB 2.0 Micro B 4

Medição

Gama de medição Gama de medição 1 : -30 … +100 °C 
Gama de medição 2 : 0 … +650 °C

Exatidão ± 2 °C, 2 % do v.m.

Emissividade / temperatura
refletida

0,01 … 1 / manual

testo ε-Assist Deteção automática de emisividade e 
cálculo (RTC) de temperatura refletida

Funções de medição

Funções de análise Medição de ponto médio, 
reconhecimento do ponto frio/quente, 
Delta T, mín/máx e média por área de 

medição

testo ScaleAssist 4

IFOV warner 4

Modo « Humidade » manual 4

Medição de humidade com o 
termohigrómetro1)

Transmissão automática dos valores 
medidos do termo-higrómetro 

testo 605i via Bluetooth (o 
instrumento deve ser encomendado 

separadamente)

Modo « Solar » manual Introdução do valor da radiação solar

Modo « Eletricidade » manual Introdução da corrente, tensão ou 
potência

Medição elétrica com pinças 
amperimétricas1)

Transmissão automática dos valores 
medidos por la pinça amperimétrica 
testo 770-3 através de Bluetooth (o 
instrumento deve ser encomendado 

separadamente)

Equipamento da câmara

Câmara digital 4

Lentes 42° x 30°

Láser2) Classe laser 2

Medição de video por USB,  
por Wi-Fi com 

testo Thermography App

Armazenamento JPEG 4

Modo ecrã completo 4

Armazenamento de imagem

Formato do ficheiro .bmt e .jpg; opções de exportação em 
.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Memória Memória interna (2,8 GB)

Alimentação

Tipo de bateria Bateria recarregável de lítio,
substituível no local

Tempo de funcionamento 4 horas

Opções de carregamento no instrumento / carregador (opcional)

Alimentação 4

Condições ambientais

Temperatura de
funcionamento

-15 … +50 °C

Temperatura de
armazenamento

-30 … +60 °C

Humidade ambiente 20 … 80 %de HR sem condensação

Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

IP 54

Vibração  
(IEC 60068-2-6)

2G

Especificações

Peso 510 g

Dimenções (CxLxA) 219 x 96 x 95 mm

Carcaça PC - ABS

Software para PC

Requisitos do sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, testes

Normativa UE CEM : 2014/30/UE 
RED : 2014/53/UE

1)  Autorização de rádio na UE, EFTA, EUA, Canadá, Austrália, Turquia
2) Exceto EUA, China e Japão

Dados técnicos

testo 872
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Tamanho do detetor 160 x 120 pixels

Tecnologia de Super Resolução até 320 x 240 pixels

Sensividade térmica 〈 50 mK

Câmara digital integrada com iluminação por LED

Lentes substituíveis

Modo de medição para detetar áreas com 

risco de condensação

Medição de alta temperatura até 550ºC

Câmara 
termográfica

testo 875i - A entrada na 
termografia profissional

°C

Com a câmara termográfica testo 875 são detetadas,

rapidamente e em segurança, anomalias e pontos críticos

em materiais e componentes. Mediante as diferenças de

cores na imagem e sem contacto com o meio, ficam à vista

as perdas energéticas, as pontes térmicas e os

sobreaquecimentos de máquinas industriais. Enquanto que

com outros métodos devem-se desmontar cabos ou

perfurar grandes áreas até dar com a tubagem rota, com a

câmara termográfica testo 875 uma simples vista é

suficiente.
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1) Quando pedido como equipamento inicial, recebe os acessórios
 diretamente numa mala. Exemplo: testo 875-1i incl. Proteção da lente e
 bateria adicional : ref. 0563 0875 V1 C1 D1
2) Por favor contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente
3) Instalação adicional

* Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça,
EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova
Zelândia, Indonésia

E1

D1

C1

A1

G1

B1

Acessórios
Código1

(Primeiro
equipamento

testo 875i)

testo 875

testo 875-1i testo 875-2i

Kit testo 875-2i

Câmara termográfica testo 875-1i, numa mala 
de transporte, Soft Case, correia de ombro, 
cartão SD, Cabo USB, pano para limpar lentes, 
alimentador, bateria e adaptador para tripé.

Câmara termográfica testo 875-2i numa mala 
robusta incl. Soft Case, correia de transporte, 
cartão SD, cabo USB, pano de limpeza de 
lentes, alimentador, bateria recarregável de 
lítio, adaptador de tripé e auscultadores

Câmara testo 875-2i numa
caixa robusta incl. Soft Case,
correira de transporte, cartão
SD, cabo USB, pano para
limpeza das lentes,
alimentador, bateria de Li ion
recarregável, adaptador para
tripé. auscultadores, lente
teleobjectiva 9° x 7°,
proteção de lentes, bateria
adicional e carregador rápido

Referência 0563 0875 V1 Referência 0563 0875 V2

Referência 0563 0875 V3

Referência
(retrofit)

Ampliação da teleobjectiva
(apenas para testo 875-2); dirija-se ao nosso serviço técnico.

Medição de alta tempertura até 550ºC
(apenas para testo 875-2i)

Medição da humidade com sonda wireless de humidade*
(apenas para testo 875-2i)

Fita adesiva emissora. Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m, 25 mm largura),
E = 0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

Certificado de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, +25 ºC, +50 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, 100 ºC, 200 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração livremente selecionáveis na gama -18º a +250ºC

0554 8801

0554 8802

0554 8805

2)

2)

2) 3)

0554 0051

0520 0489

0520 0490

0520 0495

Carregador rápido.
Carregador de secretária para duas baterias em simultâneo para a otimização do tempo de carga

Bateria recarregável adicional.
Bateria recarregável de ião de lítio adicional para um funcionamento prolongado

Filtro protetor das lentes.
Vidro de proteção especial de germânio para uma melhor proteção da lente contra pó e riscos  

Dados de encomenda

Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

EUR

238.80

106.80

298.80

2,280.00

720.00

322.80

71.00

221.90

221.90

Preço 
base

135.50
Preço por 

punto
40.60

EUR 3,058.60 EUR 3,670.60

EUR 4,894.60
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testo 875

Dados técnicos

testo 875-2itesto 875-1i testo 875-2itesto 875-1i

Saída de imagem por infravermelhos

Saída de imagem visual

Apresentação da imagem

Medição

Funções de medição

Equipamento da câmara

Armazenamento de imagem

Alimentação

Condições ambientais

Especificações especificas

Tipo de detetor FPA 160 x 120 píxels, a.Si

Lentes standards 32° x 23°

Câmara digital

Iluminação LED –

Lentes substituível - opcional – 9° x 7°

Registo de voz – auscultadores
com fio

Laser (classificação laser
635 nm, Classe 2)***

Medição de video (via
USB)

Visualização da imagem 3.5” LCD com 320 x 240 pixels

Saída de video USB 2.0

Modo solar

Paletas de cores 10 (ferro, arco-íris,arco-íris HT, frio-
quente,azulvermelho, cinza, cinza 
invertido, sépia, Testo, ferros HT)

Focagem manual Formato do ficheiro .bmt; opção de exportação em .bmp, .jpg,
.csv

Equipamento de
armazenamento

Cartão SD 2GB (aprox. 1,000 imagens)

Tipo de bateria Carregamento rápido, bateria ião lítio
pode ser substituída no local

Tempo de funcionamento 4 horas

Opções de carregamento No instrumento/no carregamento (opcional)

Alimentação sím

Temp. de funcionamento -15 ... +40 °C

Temp. de armazenamento -30 ... +60 °C

Humidade ambiente 20 % a 80 % sem condensação

Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

IP54

Vibração (IEC 60068-2-6) 2G

Peso aprox. 900 g

Dimensões (C x L x A) em
mm

152 x 108 x 262 mm

Tripé de montagem M6

Carcaça ABS

Software para PC

Requisitos do sistema Windows XP (Service Pack 2), Windows 
Vista, interfaz USB 2.0

Normativas

Diretiva UE 2004 / 108 / EC

Gama espectral 8 a 14 µm

Campo de visión/distancia 
mínima de enfoque

32° x 23° / 0.1 m 
(lentes standard)

32° x 23° / 0.1 m
(Tele: 9° x 7° /

0.5 m)

Campo de visão/distância
mín. de focagem

Super Resolução (pixel
/IFOV)

Sensibilidade Térmica
(NETD)

á 50 mK a +30 °C

Taxa de refresco da
imagem

33 *

Tamanho da imagem /
distância mí. de focagem

640 x 480 pixels

Opções de visualização imagem por infravermelhos
apenas/imagem real apenas/

imagem por infravermelhos e real

Medição de altas
temperatura - opcional

– +350 ... +550 °C

Emissividade / temperatura
refletida

0,01 ... 1 / 
manual

Gama de temperatura -30 °C a +100°C / 0 °C a +350 °C 
(substituível)

Exatidão ±2 °C, ±2% del v.m. ±2 °C, ±2% do
v.m.

(±3% do v.m. a
+350 ... +500 °C)

Visualização da humidade
de superfície (utilizando
entrada manual)

–

Medição da humidade com
sonda de humidade por rádio 
(medição automática do valor 
transferido em tempo real)**

– (     )

Função de análise até 2 pontos
de medição,
Reconheci-
mento de

pontos
quentes/frios

até 2 pontos de
medição,

Reconhecimento
de pontos

quentes/frios,
Isotérmica,

Medição da área
(mí/máx da área)

* Dentro da UE, fora 9 Hz 
** Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá,
 Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia
*** Exceto EUA, China e Japão

Incuido na entrega

opcional(     )
não disponível–

3,3 mrad
(lentes standard)

3,3 mrad
(Tele: 1.0 mrad)

320 x 240 píxeles / 
2,1 mrad

(lentes standard)

320 x 240
píxels / 2,1

mrad
(Tele: 0.6 mrad)
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Características

Detetor 160 x 120 píxeles

Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK

Gama de temperatura -20 a +350 °C

Atualização da imagem 33 Hz*

Lentes 32º x 23º

Super Resolução

Câmara digital integrada

Visualização da humidade de superfície (via
introdução manual)

Reconhecimento automático de pontos quentes/frios

Modo solar

Protetor da lente

Bateria adicional

Carregador rápido

Incuido na entrega
opcional(     )
não disponível–

testo 
875-1i

testo 
875-2i

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

–

–

 (     )

testo 
875-2i 

Set

Lente teleobjetiva substituível 9° x 7°

Iluminação LED integrada –

Laser marker**

Registo de voz utilizando auscultadores –

Função isotérmica no instrumento –

Cálculo da área mín/máx –

Medição da humidade com sonda wireless
de humidade*** (medição automática do
valor de transferência em tempo real)

–

 (     )

 (     )

testo 875

Resumo das alternativas

* Dentro da UE, fora 9 Hz 
** Exceto EUA, China e Japão
*** Sondas wireless de humidade
 apenas na UE, Noruega, Suíça,
 EUA, Canadá, Colômbia, Turquia,
 Brasil, Chile, México, Nova
 Zelândia, Indonésia

–Medição de altas temperaturas até 550 ºC  (     )  (     )

 (     )  (     )
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Detetor 320 x 240 pixels

Tecnolofia Super Resolução até 640 x 480 pixels

Sensibilidade térmica 〈 50 mK

Câmara digital integrada com iluminação LED

Modo de medição especial para areas 

com risco de condensação

Medição de altas temperaturas até 550 ºC

Câmara
termográfica

testo 882 - Termografia de
confiança com elevada resolução
da imagem

°C

Com a câmara termográfica testo 882, pode fazer testes

sem risco de danos em materiais e componentes. A testo

882 num design ergonómico tipo “pistola” destaca-se

graças à sua elevada resolução das imagens térmicas e à

elevada sensibilidade térmica. Isto permite identificar todos

os detalhes do objeto medido sem intrusão, e detetar

anomalias e pontos débeis mais facilmente, inclusive a

grandes distâncias. Isto significa que consegue ver mais e

com uma mais segurança quando mede termograficamente!
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testo 882

Dados de encomenda

Acessórios

testo 882

A câmara termográfica numa
caixa robusta incl. Soft Case, 
correia de transporte, cartão 
SD, cabo USB, alimentador, 
Bateria Li ion recarregável, 
adaptador de tripé, pano 
de limpeza de lentes, 
auscultadores

Referência 0560 0882

Referência 
(retrofit)

Código1)
(equipamento  

inicial)

0554 7806S1

C1

D1

E1

G1

B1

Medição de alta temperatura até +550 ºC

Medição da humidade*

1) Quando pedido como equipamento inicial, recebe os acessórios
diretamente numa mala. Exemplo: testo 882 incl. Proteção da lente e
bateria adicional: ref. 0560 0882 C1 D1
2) Por favor contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente
3) Instalação adicional

* Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega,
Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, Brasil, Chile,
México, Nova Zelândia, Indonésia

0554 8805

0554 8802

0554 8801

2)

2) 3)

SuperResolução.
Quatro vezes mais valores de medição para uma análise ainda mais detalhada da imagem térmica.

Filtro protetor das lentes.
Vidro de proteção especial de germânio para uma melhor proteção da lente contra pó e riscos

Bateria recarregável adicional.
Bateria recarregável de ião de lítio adicional para um funcionamento prolongado

Carregador rápido.
Carregador de secretária para duas baterias em simultâneo para a otimização do tempo de carga

Fita adesiva emissora. Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m, 25 mm largura),
E = 0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

Certificado de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, +25 ºC, +50 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, 100 ºC, 200 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração livremente selecionáveis na gama -18º a +250ºC

0554 0051

0520 0489

0520 0490

0520 0495

Software IRSoft gratuito!
Fazer download en www.testo.pt

71.00

221.90

221.90

Preço 
base

135.50
Preço por 

punto
40.60

EUR

358.80

298.80

106.80

238.80

723.60

318.00

EUR 4,513.90
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testo 882

Dados técnicos

Medição

-20 °C a +100°C
/ 0 °a +350 °C (substituível)

Gama de temperatura

+350 ... +550 °CMedição de alta temperatura - opcional

±2 °C, ±2% do v.m. /
(±3% do v.m. a
+350 ... +550 °C)

Exatidão

0,01 ... 1 / 
manual

Emissividade / temperatura refletida

Funções de medição

Visualização da humidade de
superfície (utilizando entrada
manual)

Modo solar

até 2 pontos de medição,
Reconhecimento de pontos
quentes/frios,
Isotérmica, Medição da área
(mí/máx da área)

Função de análise

Equipamento da câmara

Câmara digital

32° x 23°Lentes standards

Laser (classificação laser 635 nm,
Classe 2)***

auscultadores com fioRegisto de voz

Medição de video (via USB)

Armazenamento de imagem

.bmt; opção de exportação
em .bmp, .jpg, .csv

Formato do ficheiro

Cartão SD 2
GB (aprox. 1.000 imagens)

Equipamento de armazenamento

Alimentação

Carregamento rápido, bateria 
ião lítio pode ser substituída 
no local

Tipo de bateria

4 horasTempo de funcionamento

No instrumento/no
carregamento (opcional)

Opções de carregamento

simAlimentação

Condições ambientais

-15 ... +40 °CTemperatura de funcionamento

-30 ... +60 °CTemperatura de armazenamento

20% a 80%
sem condensação

Humidade ambiente

IP54Classe de proteção da carcaça (IEC 60529)

2GVibração (IEC 60068-2-6)

Especificações

aprox. 900 gPeso

152 x 108 x 262 mmDimensões (C x L x A) em mm

M6Tripé de montagem

ABSCarcaça

Software para PC

Windows XP (Service Pack
3), Windows Vista, Windows
7 (Service Pack 1),
interface USB 2.0

Requisitos do sistema

Normas, testes

2004 / 108 / ECDirectiva UE

Medição da humidade com sonda de
humidade por rádio (medição automática 
do valor transferido em tempo real)**

Iluminação LED

Motor de focagem

 (     )

* Dentro da UE, fora 9 Hz
** Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá,
 Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia
*** Exceto EUA, China e Japão

Incuido na entrega

opcional(     )

Saída de imagem por infravermelhos

Tipo de detetor FPA 320 x 240 pixels, a.Si

〈50 mK a +30 °C

32° x 23° / 0.2 m

1.7 mrad

640 x 480 píxeles / 1.1 mrad

33 Hz*

foco manual e motorizado

8 a 14 µm

Sensibilidade Térmica (NETD)

Campo de visão/distância mín. de focagem

Resolução geométrica (IFOV)

Super Resolução (pixel /IFOV) -
opcional

Taxa de refresco da imagem

Focagem

Gama espectral

Saída de imagem visual

640 x 480 píxelsTamanho da imagem/distância mín. de focagem

Apresentação da imagem

3.5” LCD com 320 x 240
pixels

Visualização da imagem

imagem por infravermelhos
apenas/imagem real apenas/
imagem por infravermelhos
e real

Opções de visualização

USB 2.0Saída de video
10 (ferro, arco-íris, arco-iris 
HT, frio-quente,
azul-vermelho,
cinza, cinza invertido,
sépia, Testo, ferros HT)

Paletas de cores
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 (     )

Detetor 320 x 240 pixels

Sensibilidade térmica (NETD) 〈 50 mK

Gama de temperatura -20 a +350 °C

Atualização da imagem 33 Hz*

Lentes 32º x 23º

Super Resolução

Câmara digital integrada

Foco motorizado

Função isotérmica no instrumento

Cálculo da área mín/máx

Registo de voz utilizando auscultadores

Visualização da humidade de superfície (via
introdução manual)

Reconhecimento automático de pontos quentes/frios

Modo solar

Protetor da lente

Bateria adicional

Carregador rápido

Incuido na entrega

opcional(     )

Iluminação LED integrada

Laser**

Medição da humidade com sonda wireless de humidade***
(medição automática do valor de transferência em tempo real)

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )Medição de altas temperaturas até 550 ºC

 (     )

* Dentro da UE, fora 9 Hz
** Exceto EUA, China e Japão
*** Sondas wireless de humidade
 apenas na UE, Noruega, Suíça,
 EUA, Canadá, Colômbia, Turquia,
 Brasil, Chile, México, Nova
 Zelândia, Indonésia

Resumo das alternativas

testo 882
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Detetor: 320 x 240 pixels

Tecnologia de Super Resolução com 640 x 480 pixels

Sensibilidade térmica 〈 30 mK

Flexibilidade graças ao seu punho rotativo 

e visor rotativo e flexível

Lentes substituíveis

Modo de medição para detetar áreas 

suscetíveis de humidade

Medição de altas temperatura até 1200º

Assistente de imagem panorâmica

Tecnologia de reconhecimento de local

Câmara termográfica

testo 885 - termografia profissional,
versátil e precisa

A câmara termográfica testo 885 é o instrumento de

medição profissional para a deteção de elevada precisão de

anomalias e danos no exterior e interior de edifícios. O

sistema de medição por infravermelhos de elevada

qualidade significa que perdas de energia e pontes térmicas

no exterior de edifícios podem ser detetadas fiavelmente,

permitindo realizar compreensivas consultas energéticas.

Fugas internas podem ser detetadas eficazmente, sem

necessidade de desmontar cabos ou sistemas de condutas.

O intuitivo testo 885 com punho rotativo, visor desdobrável

e outras funções, como o assistente de imagem panorâmica

e foco automático, torna possível a realização tanto de

verificações rápidas no local bem como compreensivas

consultas com relatórios profissionais simples, fiáveis e

profissionais.

°C
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Dados de encomenda

Ref. 
(retrofit)

Código1) 
(Equipamento
inicial)Acessórios

0554 7806

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

4)

0554 8902

0554 0051

0520 0489
0520 0490
0520 0495

S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

T2

V1

SuperResolução. Quatro vezes mais valores de medição para uma análise ainda 
mais detalhada da imagem térmica.

Filtro de proteção da lente. Vidro de proteção especial em Germânio para uma 
ótima proteção de poeiras e riscos.

Bateria recarregável.
Batería adicional de ião de lítio para aumentar o tempo de funcionamento.

Carregador rápido da bateria. Estação de recarga para duas baterias 
recarregáveis para a otimização do tempo de carga.

Medição de alta temperatura até +1200 ºC

Medição da humidade com sonda por radio 3)

Lente teleobjectiva 11° x 9°

Kit de análise de processos; medição de vídeo totalmente radiométrico com captura de 
sequências tambem en câmara

Fita adesiva emissora. Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m, 25 mm largura), E = 
0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

Pontos de calibração a 0 °C, +25 °C, +50 °C
Pontos de calibração a °C, +100 °C, +200 °C
Pontos de calibração livremente selecionáveis na gama -18 °C a +250 °C

Certificados de calibração rastreávels

Lente super teleobjectiva 5° x 3.7°

1)  Quando pedido como equipamento inicial, recebe os acessórios 
diretamente numa mala. Exemplo: testo 885-1 incl. Proteção da lente 
e Super Resolução: ref. 0563 0885 V1 F1 S1. 

2) Por favor contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente.

3)  Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, 
Canadá, Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, 
Indonésia.

4) Por lente.
5) Instalação adicional

Ref.Câmaras termográficas testo 885

0563 0885 X1

0563 0885 X4

Câmara termográfica testo 885 com uma lente (escolher entre lente angular de 30°, lente estándar de 25° ou  
lente teleobjetiva de 11°); inclui software IRSoft, cartão SD, cabo USB, correia de transporte, pano de limpeza de 
lentes, alimentador, bateria, auscultadores e mala de transporte
Câmara termográfica testo 885 com superteleobjetiva de 5º; inclui software IRSoft, cartão SD, cabo USB, correia de 
transporte, pano de limpeza de lentes, alimentador, bateria, auscultadores e mala de transporte

Ref.

0563 0885 X2

0563 0885 X3

0563 0885 X5

0563 0885 X6

Kit testo 885 com dois lentes (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kit testo 885 com trés lentes e tudos os componentes da decrição

Kit testo 885 com SuperTeleobjetiva de 5º e uma lente (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kit testo 885 com SuperTeleobjetiva de 5º e dois lentes (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kits testo 885 com lentes
selecionáveis
Kits completos com software IRSoft, SuperResolution, cartão SD, 
cabo USB, correia de transporte, pano de limpeza de lentes, filtro 
de proteção, alimentador, dois baterías, auscultadores, bolsa para 
lentes, carregador rápido e mala de transporte. (Lentes selecionáveis: 
angular de 30°, standard de 25° e teleobjetiva de 11°).

Lente objectiva 25° O1 2)

FeverDetection V1 2)

Software IRSoft gratuito! Mediante descarga desde www.testo.es

EUR

358.00

480.00

106.80

238.80

960.00

318.00 5)

1,900.00

consultar

960.00

71.00

221.90
221.90

Preço 
base 

135.50 
Preço por 

punto 
40.60

8,399.95

EUR

6,301.00

7,981.00

EUR

9,974.95

9,556.00

11,551.00

consultar

360.00
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testo 885

Dados técnicos

* Dentro da UE, fora 9 Hz
** Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, 

Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia
*** Exceto EUA, China e Japão
**** Bluetooth apenas na UA, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, Japão, 

Russia, Ucrania, Índia, Austrália

Incuido na entrega

opcional(     )

testo 885

Equipamento da Câmara

Memorização da imagem

Alimentação

Câmara digital com 
iluminação LED

30° x 23° (Angular)
11° x 9° (Teleobjectiva)

5° x 3.7° (Super teleobjectiva)

Lentes

Reconhecimento do Local
(reconhecimento do local de 
medição com gestão de imagem)

testo 885

Saída de imagem por infravermelhos

Saída de imagem visual

Apresentação da imagem

Medição

Tipo de detetor 320 x 240 píxels

Taxa de refresco da imagem 33 Hz*

Focagem auto / manual

Gama espectral 7.5 a 14 µm

Zoom digital 1 a 3 vezes

Opções de visualização IR / imagem real

Saída de video USB 2.0

Paletas de cores 9 (ferro, arco-íris, arco-íris HT, 
frio-quente, azul-vermelho, cinza, 

cinza invertido, sépia, Testo)

Emissividade / temperatura
refletida

0.01 a 1 / 
manual

Correção da transmissão
(atmosfera)

 (     )

Funções de medição

 (     )

Visualização da humidade
de superfície (utilizando
entrada manual)

sonda de humidade por
rádio (medição automática
do valor transferido em
tempo real)**

Modo solar

Função de análise Até 10 pontos de medição, até 5 áreas de 
medição, reconhecimento dos pontos

quente/frio por área,
área de medição (mín/máx e média),

isotermia e valores de alarme

Assistente de imagem panorâmica

Laser (classificação laser
635 nm, Classe 2)***

Marcador láser

Registo de voz Bluetooth****/auscultadores comfio
60 seg. por imagem

Até 3 pontos de mediçãoMedição de vídeo (via USB)

Kit análise processos: 
captura de sequências 
em cámara e medição de 
video por vídeo totalmente 
radiométrico

.wmv, .mpeg-1Ficheiro formato de
vídeo (via USB)

Cartão SD 2GB (aprox. 1,000 imagens)Equipamento de armazenamento

Carregamento rápido, bateria ião
lítio pode ser substituída no local

Tipo de batería

4.5 horasTempo de funcionamento

no instrumento / no carregador (opcional)Opções de carregamento

simAlimentação

Especificações

1.570 gPeso

Software para PC

Windows XP (Service Pack 3), Windows 
Vista, Windows 7 (Service Pack 1), 

Windows 8, interfaz USB 2.0

Requisitos do sistema

Normas, testes

2004 / 108 / ECDirectiva UE

253 x 132 x 111 mmDimensões (C x L x A)
em mm

1/4” - 20UNCTripé de montagem

Carcaça ABS

Condições ambientais

-15 °C a +50 °CTemp. de funcionamento

-30 a +60 °CTemp. de armazenamento

20% a 80% sem condensaçãoHumidade ambiente

IP54Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

2GVibração (IEC 60068-2-6)

.bmt; opção de exportação em 
.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Ficheiro com formato de
imagem simples

TTamanho da imagem /
distância mí. de focagem

3.1 MP / 0.5 m

Visualização da imagem 4.3 “ LCD ecrã tátil com
480 x 272 pixels

Sensibilidade Térmica
(NETD)

˂ 30 mK a +30 °C

Campo de visão/distância
mín. de focagem
(tipo de lente)

Resolução geométrica
(IFOV) 
(tipo de lente)

30° x 23° / 0.5 m (Angular)
11° x 9° / 0.5 m (Teleobjectiva)

5° x 3.7° / 2 m (Super teleobjectiva)

1.7 mrad (Angular)
0.6 mrad (Teleobjectiva)

0.27 mrad (Super teleobjectiva)

Super Resolução (pixel
/IFOV) - opcional
(tipo de lente)

640 x 480 píxels / 1.06 mrad (Angular)
640 x 480 píxels / 0.38 mrad (Teleobjectiva)

640 x 480 píxels / 0.17 mrad (Super teleobjectiva)

Gama de temperatura 
(substituível)

-30 a +100°C / 0 a +350 °C 
0 a +650 ºC

±2 °C, ±2 % do v.m.(aplicar o valor mais alto)
(±3 °C do v.m. de -30 a -21 °C)

Medição de alta
temperatura - opcional

+350 a +1200 °C

Exatidão

Exatidão

±3 % do v.m.
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testo 885

Resumo das alternativas

Caracteristicas

Detetor 320 x 240 píxels

Sensibilidade térmica (NETD) ˂ 30 mK

Gama de temperatura -30 a +350 °C

Atualização da imagem 33 Hz*

Lente teleobjectiva substituível 11° x 9° *****

Lente súper teleobjectiva substituível 5° x 3.7° *****

Super Resolução

Foco automático

Medição de alta temperatura até 1,200ºC

Visualização da humidade de superfície (via
introdução manual)

Medição da humidade com sonda wireless de humidade*** 
(medição automática do valor de transferência em tempo real)

Modo solar

Protetor da lente

Bateria adicional

Carregador rápido

Incuido na entrega
opcional(     )

testo 885 Kits testo 885

Assistente de imagem panorâmica

Reconhecimento Local (reconhecimento
local de medição com gestão de imagem)

Laser marker**

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )  (     )

Kit análise processos: captura de sequências em cámara e 
medição de video por vídeo totalmente radiométrico

Registo de voz utilizando auscultadores****

 (     )  (     )

 (     )  (     ) * Dentro da UE, fora 9 Hz 
** Exceto EUA, China e Japão
*** Sondas wireless de humidade 

apenas na UE, Noruega, Suíça, 
EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, 
Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, 
Indonésia

**** Bluetooth apenas na UA, Noruega, 
Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, 
Turquia, Japão, Russia, Ucrania, 
Índia, Austrália

***** según a seleção do kit

Memorização da imagem en formato .jpg
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Detetor 640 x 480 pixels

Tecnologia Super Resolução 1280 x 960 pixels

Sensibilidade térmica ˂ 40 mK

Flexibilidade graças ao ao visor e punho rotativos

Lentes substituíveis

Modo especial de medição para visualização do risco de 

condensação

Medição de alta temperatura até 1200ºC

Assistente de imagem panorâmica

Tecnologia de Reconhecimento do Local

Medição por vídeo totalmente radiométrico e captura 

sequêncial de imagems

Câmara
termográfica

testo 890 – Termografia para as
mais elevadas exigências

A câmara termográfica testo 890 dispões de todas as

prestações necessárias para as necessidades mais

exigentes em termografia. Graças ao seu detetor de 

640x480 pixels e à tecnologia Super Resolução consegue

imagens em megapixel (1290 x 960). Isto significa que até

os mais pequenos objetos tais como componentes elétricos

ou objetos distantes, i. e. em plantas industriais, podem ser

registadas termograficamente em segurança e com uma

melhor qualidade de imagem e alta resolução. Até os

processos térmicos podem ser precisamente analisados ao

longo do tempo, usando a medição por vídeo totalmente

radiométrico: Todos os pontos de medição até um pixel

estão disponíveis em todos os fotogramas da medição.

°C
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testo 890

Dados de encomenda

Referência
(retrofit)

Código1)

(equipamento inicial)

0554 7806

Medição de alta temperatura até +1200 ºC

Medição da humidade 3)

3) Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, 
Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia

4) Por lente
5) Instalação adicional

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

0554 8902

SuperResolução.
Quatro vezes maw medição para uma análise ainda mais detalhada da imagem térmica.

Filtro de proteção da lente.
Vidro de proteção especial em Germânio para uma ótima proteção de poeiras e riscos.

Bateria recarregável
Bateria adicional de ião de lítio para aumentar o tempo de funcionamento.

Carregador rápido da bateria.
Estação de recarga para duas baterias recarregáveis para a otimização do tempo de carga.

Lente teleobjectiva 15° x 11°

Lente super teleobjectiva 6.6° x 5°

Kit de análise de processos; medição de vídeo totalmente radiométrico com captura de
sequências tambem en câmara

Fita adesiva emissora. Fita adesiva, p.ex. para superfícies polidas (rolo, comp. 10 m, 25 mm largura),
E = 0,95, resistente a temperaturas até +250 ºC

Certificado de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, +25 ºC, +50 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração a 0 ºC, 100 ºC, 200 ºC

Certificados de calibração rastreável;
Pontos de calibração livremente selecionáveis na gama -18º a +250ºC

0554 0051

0520 0489 4)

0520 0490 4)

0520 0495 4)

1) Quando pedido como equipamento inicial, recebe os acessórios diretamente numa 
mala. Exemplo: testo 890-1 incl. Proteção da lente e Super Resolução: ref. 0563 
0890 V1 F1 S1

2) Por favor contacte com o nosso serviço de atenção ao cliente

S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

V1

T2

Ref.Câmaras termográficas testo 890

0563 0890 X1Câmara termográfica testo 890 con uma lente (escolher entre lente angular de 42°, lente standard de 25° ou lente 
teleobjetiva de 15°); inclui software IRSoft, cartão SD, cabo USB, correia de transporte, pano de limpeza de lentes, 
alimentador, bateria, auscultadores e mala de transporte

0563 0890 X4Câmara termográfica testo 890 com superteleobjetiva de 6,6º; inclui software IRSoft, cartão SD, cabo USB, correia de 
transporte, pano de limpeza de lentes, alimentador, bateria, auscultadores e mala de transporte

Ref.

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

Kit testo 890 com dois lentes (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kit testo 890 com trés lentes e tudos os componentes da decrição

Kit testo 885 com SuperTeleobjetiva de 6,6º e uma lente (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kit testo 885 com SuperTeleobjetiva de 6,6º e dois lentes (ver lentes selecionáveis e componentes do kit acima)

Kits testo 890 com lentes
selecionáveis
Kits completos com software IRSoft, cartão SD, cabo USB, correia de 
transporte, pano de limpeza de lentes, filtro de proteção, alimentador, 
dois baterías, auscultadores, bolsa para lentes, carregador rápido e 
mala de transporte. (Lentes selecionáveis: angular de 42°, standard de 
25° y teleobjetiva de 15°)

O1Lente objectiva 25° 2)

FeverDetection T2 2)

Acessórios

¡Software IRSoft gratuito! Mediante descarga desde www.testo.es

71.00

221.90

221.90

Preço base
135.50

Preço por 
punto
40.60

EUR

358.00

480.00

106.80

238.80

960.00

318.00 5)

2,500.00

consultar

960.00

EUR

14,399.80

19,801.00

EUR

16,199.80

17,999.80

21,601.00

24,601.00

consultar

360.00
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testo 890

Dados técnicos

Incuido na entrega

opcional(     )

 (     )

Equipamento da Câmara

Câmara digital

42° x 32° (angular)Lentes

15° x 11° (teleobjectiva)
6.6° x 5°

(superteleobjectiva)

Reconhecimento do Local
(reconhecimento do local de
medição com gestão de 
imagem)

testo 890-2

Assistente de imagem 
panorâmica

Laser (classificação laser
635 nm, Classe 2)***

Marcador Laser

Registo de voz Bluetooth****/ auscultadores com fio 
60 seg. por imagem

Até 3 pontos de mediçãoMedição de vídeo (via USB)

Kit análise processos:
captura de sequências em
cámara e medição de
video por vídeo totalmente
radiométrico

Armazenamento de imagem

Alimentação

.wmv, .mpeg-1 
/ formato Testo 

(vídeo totalmente 
radiométrico)

Ficheiro formato de vídeo
(via USB)

Cartão SD de 2 GB (800-1.000 imagens)Equipamento de armazenamento

Carregamento rápido, bateria ião lítio
pode ser substituída no local

Tipo de bateria

4.5 horasTempo de funcionamento

No instrumento / no carregador (opcional)Opções de carregamento

símAlimentação

Especificações

1.630 gPeso

Software para PC

Windows XP (Service Pack 3), Windows 
Vista, Windows 7 (Service Pack 1), 

Windows 8, interfaz USB 2.0

Requisitos do sistema

Normas, testes

2004/108/CEDirectiva UE

253 x 132 x 111 mmDimensões (C x L x A) em
mm

1/4“ - 20UNCTripé de montagem

Carcaça ABS

Condições ambientais

-15 ... +50 °CTemp. de funcionamento

-30 ... +60 °CTemp. de armazenamento

20% a 80% sem condensaçãoHumidade ambiente

IP54Classe de proteção da
carcaça (IEC 60529)

2GVibração (IEC 60068-2-6)

.bmt, opção de exportação em .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Ficheiro com formato de
imagem simples

 (     )

* Dentro da UE, fora 9 Hz 
** Sondas wireless de humidade apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, 

Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia
*** Exceto EUA, China e Japão
**** Bluetooth apenas na UA, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, Japão, 

Russia, Ucrania, Índia, Austrália

testo 890-2

Saída de imagem por infravermelhos

Saída de imagem visual

Apresentação da imagem

Medição

Funções de medição

Tipo de detetor 640 × 480 píxeles

Taxa de refresco da imagem 33 Hz*

Focagem auto/manual

Gama espectral 7.5 ... 14 µm

Zoom digital 1 a 3 vezes

Opções de visualização infravermelhos / imagem real

Saída de video USB 2.0

Paletas de cores 9 (ferro, arco-íris, arco-iris HC, 
frio-quente, azulvermelho, cinza, cinza 

invertido, sépia, Testo)

Gama de temperatura 
(substituível) 

-30 a +100 °C / 0 a +350 °C 
0 a +650 ºC

±2 °C, ±2 % do v.m. (aplicar o valor maior)
(±3 °C do v.m. a -30 ... -21 °C)

Medição de alta
temperatura - opcional

+350 ... +1200 °C

Exatidão

Exatidão

±3 % do v.m.

Emissividade / temperatura
refletida

0.01 ... 1 / manual

Correção da transmissão
(atmosfera)

Visualização da humidade
de superfície (utilizando
entrada manual)

Medição da humidade com
sonda de humidade por rádio 
(medição automática do valor 
transferido em tempo real)**

Modo Solar

Função de análise

Tamanho da imagem /
distância mí. de focagem

3.1 MP / 0.5 m

Visualização da imagem 4.3“ LCD ecrã tátil com
480 x 272 pixels

Sensibilidade Térmica
(NETD)

˂ 40 mK a +30 °C

Campo de visão/distância
mín. de focagem
(Tipo de lente)

42° x 32° / 0.1 m (angular)

Resolução geométrica
(IFOV)
(Tipo de lente)

1.13 mrad (angular)

Super Resolução
(pixel /IFOV) -
opcional
(Tipo de lente)

1280 x 960 píxeles / 0.71 mrad (angular)

15° x 11° / 0.5 m
(teleobjectiva)
6.6° x 5° / 2 m

(superteleobjectiva)

0.42 mrad (teleobjectiva)
0.18 mrad

(superteleobjectiva)

1280 x 960 píxeles / 0.26 mrad 
(teleobjectiva)

1280 x 960 píxeles / 0.11 mrad
(superteleobjectiva)

até 10 pontos de medição, até 5   
áreas de medição, reconhecimento dos 

pontos quente/frio por área, 
mín/máx e média por área de medição, 

Isotermia e valores de alarme
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testo 890

Resumo das alternativas

Características

Detetor 640 × 480 píxels

Sensibilidade térmica (NETD) ˂ 40 mK

Gama de temperatura -30 ... +350 °C

Atualização da imagem 33 Hz*

Lente teleobjetiva substituível 15° × 11° *****

Lente super teleobjetiva 6.6° x 5° *****

Super Resolução

Foco automático

Medição de alta temperatura até 1,200ºC

Visualização da humidade de superfície (via
introdução manual)

Medição da humidade com sonda wireless de humidade***
(medição automática do valor de transferência em tempo real)

Modo Solar

Protetor da lente

Bateria adicional

Carregador rápido

testo 
890-2

Set 
testo 
890-2

Assistente de imagem panorâmica

Reconhecimento Local (reconhecimento local 
de medição com gestão de imagem)

Laser marker**

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )

 (     )  (     )

Registo de voz utilizando auscultadores****

Kit análise processos: captura de sequências em cámara e 
medição de video por vídeo totalmente radiométrico

 (     )  (     )

 (     )  (     )

Incuido na entrega
opcional

* Dentro da UE, fora 9 Hz 
** Exceto EUA, China e Japão
*** Sondas wireless de humidade 

apenas na UE, Noruega, Suíça, 
EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, 
Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, 
Indonésia

**** Bluetooth apenas na UA, Noruega, 
Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, 
Turquia, Japão, Russia, Ucrania, 
Índia, Austrália

***** Segun a seleção do kit

(     )
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Data loggers USB para 
transporte

Testo 184 T1/T2/T3/T4 - Supervisão da 
temperatura e comunicação dos dados da 
qualidade durante o transporte de alimentos e 
mercadorias farmacêuticas.

Indicação inequívoca de alarmes ao ecrã ou 

aos indicadores LED.

Manuseio muito fácil.

Configuração muito fácil e transferência cómoda de dados.

Transferência por telemóvel/impressão no local 

com tecnología NFC.

Segurança informática, sem problemas de firewall ou antivirus.

Independentemente de trabalhar com medicamentos ou 

alimentos, ambos os tipos de produtos têm determinadas 

necessidades de refrigeração durante o transporte e em 

circunstância alguma deve ser interrompida a cadeia de 

frio entre o fabricante e o consumidor. Caso contrário, 

pode prejudicar a Qualidade, produzindo perdas 

financeiras ou inclusive danos graves para a saúde dos 

consumidores ou de doentes. O data logger testo 184 

permite-lhe supervisionar cada passo da cadeira de frio. 

Os registadores viajam juntamente com a mercadoria e 

supervisionam as temperaturas durante o transporte, seja 

este ferroviário, aéreo ou rodoviário.

No local de destino, pode facilmente ver se todos os limites 

definidos foram cumpridos. Para informações detalhadas, 

basta ligar o registador a um computador e o registador 

irá gerar de forma automática um relatório PDF com 

todos os dados relevantes. Para trabalhar de forma mais 

cómoda e eficaz com os data loggers, todos os ficheiros 

e informações necessárias são guardadas diretamente no 

respetivo testo 184, de forma a não ser possível perdê-los: 

ficheiro de configuração, certificado de calibração (apenas 

para os testo 184 T1 – T4), manual de instruções e relatório 

PDF dos dados de medição por si registados.



testo 184

Dados técnicos e de encomenda

testo 184 T3
• Parâmetro de medição: temperatura
• Tempo de funcionamento: ilimitado
•  Disponível em embalagens de: 1, 10 e 50 

unidades
O pedido inclui: testo 184 T3, protocolo de 
certificação 3.1 DIN ISO 10204 (memorizado no 
monitor), fita adesiva dupla face e 1 pilha CR2450 

testo 184 T4
• Parâmetro de medição: temperatura
• Tempo de funcionamento: ilimitado
• Disponível em embalagens de: 1 e 10 
unidades
O pedido inclui: testo 184 T4, protocolo de 
certificação 3.1 DIN ISO 10204 (memorizado 
no monitor), fita adesiva dupla face e 1 pilha 
CR2450

testo 184 T1
• Parâmetro de medição: temperatura
• Tempo de funcionamento: 90 dias
• Disponível em embalagens de: 1, 10 e 50 
unidades
O pedido inclui: testo 184 T1, protocolo de 
certificação 3.1 DIN ISO 10204 (memorizado no 
monitor) e fita adesiva dupla face

testo 184 T2
• Parâmetro de medição: temperatura
• Tempo de funcionamento: 150 dias
• Disponível em embalagens de: 1, 10 e 50 
unidades
O pedido inclui: testo 184 T2, protocolo de 
certificação 3.1 DIN ISO 10204 (memorizado no 
monitor) e fita adesiva dupla face

Referência 0572 1843 Referência 0572 1844

Referência 0572 1842Referência 0572 1841

testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3 testo 184 T4

Parâmetros de medição

Bateria substituível

Tempo de funcionamento

Duração das pilhas

Intervalo de medição

Resolução

Exatidão

Ciclo de medição

Temperatura de armazenamento

Memória

Tipo de proteção

Identificação de alarmes

Transferência de dados por NFC

Geração automática de um PDF

Certificado EN 12830

Certificado HACCP

Compatível com o testo ComSoft CFR 21 parte 11

Certificado de calibração da temperatura segundo a norma ISO 17025

Temperatura

–

–

90 días

-35 … +70 °C

0.1 °C

±0.5 °C

1 min – 24 h

-55 … +70 °C

16000 valores

IP67

mediante LEDs

Temperatura

–

–

150 días

-35 … +70 °C

0.1 °C

±0.5 °C

1 min – 24 h

-55 … +70 °C

40000 valores

IP67

LEDs e ecrã

Temperatura

ilimitado

500 dias (+25 °C, 
ciclo medição 15 min)

-35 … +70 °C

0.1 °C

±0.5 °C

1 min – 24 h

-55 … +70 °C

40000 valores

IP67

LEDs e ecrã

Temperatura

ilimitado

100 dias (-80 °C, ciclo 
medição 15 min)

-80 … +70 °C

0.1 °C

±0.8 °C (-80…-35.1 °C) 
±0.5 °C (-35…+70 °C)

1 min – 24 h

-80 … +70 °C

40000 valores

IP67

mediante LEDs

Acessórios Modelo

0515 1841

0554 1841

0572 0576

Pila CR2450 (apenas para os testo 184 T3, H1 e G1)

Apoio para a parede (não para testo 184 T1)

Impressora Testo com interface NFC

0515 1840Pila TLH2450 (apenas para testo 184 T4)

EUR 101.00 EUR 173.00

EUR 40.00 EUR 50.00

EUR

4.20

13.00

339.00

21.84
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Ilustração 1:1

Visualização do valor atual da temperatura

Elevada segurança dos dados

Amplo visor

Rápida avaliação dos dados e documentação no PC

Estanque em conformidade com IP65

Memória para 16,000 valores de medição

Data logger
Temperatura

testo 174T

°C

O mini data logger para temperatura, testo 174T, é ideal 

para controlar o transporte. Coloque-o simplesmente 

próximo dos alimentos, por ex., em contentores ou câmaras 

de refrigeração, o data logger monitoriza a temperatura 

contínua, segura e discretamente. O gratuito software 

Comsoft para testo 174 permite uma rápida programação 

do data logger e uma fácil análise.

A sonda NTC integrada destaca-se pela elevada exatidão. 

A sua ampla gama de medição e design compacto faz 

do testo 174 o competente auxiliar para a maioria das 

temperaturas registadas durante o trabalho.

Ilustração 1:1
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testo 174T

Dados técnicos / Acessórios

testo 174T

Kit testo 174T

O mini data logger testo 174T, 1 canal, incl. 
suporte de parede, pilha (2 x CR 2032 lítio) e 
protocolo de calibração

Kit mini data logger testo 174T, 1 canal, incl. 
interface USB para programação e leitura do 
logger, suporte de parede, pilha (2 x CR 2032 
lítio) e protocolo de calibração

Referência 0572 1560

Referência 0572 0561

Dados técnicos gerais

Canais 1 x interno

Tipo de pilha 2 pilhas de lítio (CR2032)

Autonomia 500 dias (ciclo de medição 15 min, +25 ºC)

Temperatura func. -30 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Dimensões 60 x 38 x 18,5 mm

Tipo de proteção IP65

Taxa de medição 1 min - 24 h

Memória 16.000 Valores de medição

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0572 0500Interface USB para programação e leitura dos data loggers testo 174T e testo 174H

0515 5028Pilha de litio CR 2032 tipo botão (encomendar 2 pilhas por logger)

0572 0580Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (caso não optar pela descarga gratuita)

0554 1704ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

0520 0171Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-30 ... +70 °C

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

0,1 °C

EUR

5.20

20.00

309.00

1,390.00

72.00

82.00

EUR 50.00

EUR 113.00
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Elevada segurança dos dados 

Amplo visor de fácil leitura 

Memória para1 milhão de valores de medição 

Pilha com até 3 anos de vida útil 

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD 

Cumpre com a DIN EN 12830

Data logger
Temperatura

testo 175 T1 / testo 175 T2

°C

O testo 175 T1 é o data logger compacto para 

monitorizações prolongadas em câmaras refrigeradas 

e de congelação, bem como para a documentação da 

temperatura dos carros de transporte. A ampla memória 

de 1 milhão de valores de medição e as pilhas de longa 

duração permitem leituras em grandes intervalos de tempo, 

apesar da curta taxa de medição. O gratuito software 

ComSoft Basic permite uma rápida programação dos data 

loggers e uma fácil análise dos dados. A versão testo 175 

T2 tem, ainda, uma conexão para uma sonda NTC externa 

de temperatura para medição da temperatura do núcleo 

dos produtos. Como todos os data loggers da Testo para 

aplicações no sector alimentar, o testo 175 T1 e testo 175 

T2 são testados segundo a DIN EN 12830 pela secção de 

teste ATP da TÜV Süd para fins de HACCP.

Ilustração 1:1
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Dados técnicos

testo 175 T1 Kit testo 175 T1

testo 175 T2

testo 175 T1, data logger de temperatura de 1 
canal com sensor interno (NTC), incl. suporte 
de parede, cadeado, pilhas e protocolo de 
calibração

Kit inicial testo 175 T1, inclui:
3 x testo 175 T1
1 x cabo USB
1 x cartão SD
1 x CD ComSoft Basic 5

testo 175 T2, data logger de temperatura de 2 
canais com sensor interno (NTC) e conexão a 
sensor externo (NTC), incl. suporte de parede, 
cadeado, pilhas e protocolo de calibração

Referência 0572 1751 Referência 0572 1750

Referência 0572 1752

Dados técnicos gerais

Tipo de pilha 3 x AlMn Tipo AAA ou Energizer

Autonomia 3 anos (com taxa med. 15 min., +25 ºC)

Temperatura func. -35 ... +55 °C

Temp. armazenamento -35 ... +55 °C

Dimensões 89 x 53 x 27 mm

Tipo de proteção IP65

Taxa de medição 10 s - 24 h

Memória 1 milhão valores medição

Ligação lateral do cabo Mini USB 
e cartão SD

Conexão da sonda na parte 
inferior da carcaça, para sondas 
externas NTC (apenas testo 175 
T2)

Visualização ampla e nítida dos 
valores de medição

testo 175 T1 testo 175 T2

Tipo de sensor NTC

Gama de medição -35 ... +55 °C

Exatidão  
±1 dígito

±0,5 °C (-35 ... +55 °C)

Resolução 0,1 °C

NTC

-35 ... +55 °C int.
-40 ... +120 °C ext.

Canais 1 x interno 1 x interno, 1 x externo

±0,5 °C (-35 ... +55 °C) int.
externo: depende do tipo de sonda selecionado

0,1 °C

EUR 123.00 EUR 339.00

EUR 154.00
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Acessórios

Tipo de sonda

Mini-sonda, IP54

Sonda integrada com capa em 
alumínio, IP65, Cabo fixo 2.4 m

Sonda de imersão/penetração 
exata, comprimento do cabo de 6 
m, IP67, Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração 
exata, comprimento do cabo de 1,5 
m, IP67, Cabo fixo 1.5 m

Sonda para a medição em 
superfícies, Cabo fixo, 2 m

Sonda de temperatura para 
superfícies de paredes (p. ex. para 
detetar danos em materiais de 
construção), Cabo fixo, 3 m

Sonda de penetração NTC com 
cabo flexível, comprimento 2 m, IP 
54, Cabo fixo, 

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Exatidão

±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (Gama de medição 
restante)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.5 % do v.m. (+100...+125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

t99

15 s

190 s

5 s

5 s

150 s

20 s

8 s

Referência

0628 7510

0628 7503 1)

0610 1725

0628 0006 1)

0628 7516

0628 7507

0572 1001

NTC

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Sonda testada de acordo com a norma EN 12830 para a utilização nos sectores de transporte e armazenamento

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, USB/Mini-USB

0554 8803

0554 1702

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

0520 0171

0520 0261

Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

Suporte de parede (preto) com cadeado para testo 175

Pilha para testo 175
Gama de aplicação a -10ºC, pilha AAA alcalina da manganésio (por favor, encomende 3 pilhas por logger)

Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (caso não optar pela descarga gratuita)

Pilha para testo 175 - gama de aplicação inferior a -10 ºC, Energizer L92 tipo AAA (por favor encomende 3 pilhas por 
logger)

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

Sonda

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

EUR

29.08

20.00

2.72

20.00

12.00

309.00

1,390.00

72.00

344.20

24.00

EUR

32.00

38.00

67.00

52.00

62.00

50.00

86.40

339.00
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1) Gama de medição longos períodos +125 °C, curtos períodos +150 °C (2 minutos)
2) Sonda testada de acordo com a norma EN 12830 para a utilização nos sectores de transporte e armazenamento

Sonda para alimentos NTC de aço 
inoxidável (IP65) com cabo PUR, 
Cabo fixo 1.6 m

Sonda de imersão/penetração NTC 
estanque, Cabo fixo 1.2 m

-50 ... +150 °C 1)

-50 ... +150 °C

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

8 s

10 s

0613 2211 2)

0613 1212

125 mm

125 mm 15 mm

15 mm

115 mm 50 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sonda para alimentos NTC de aço 
inoxidável (IP67) com cabo PTFE 
até +250 °C, Cabo fixo

-50 ... +150 °C ±0.5% do v.m. (+100 ... +150 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

8 s 0613 3311

Ø 4 mm Ø 3 mm

testo 175 T1 / testo 175 T2

Sonda

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Referência

NTC

Sonda de ar NTC precisa e 
resistente, Cabo fixo, 1.2 m

Sonda de superfície NTC estanque 
para superfícies planas, Cabo fixo, 
1.2 m

Sonda para tubos com fita Velcro 
para diâmetros de tubo até 75 mm 
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC, Cabo 
fixo

-50 ... +125 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 s

35 s

60 s

0613 1712

0613 1912

0613 4611
300 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonda de penetração para 
alimentos resistente NTC com 
punho especial, cabo PUR 
reforçado, Cabo fixo

Sonda para alimentos congelados 
NTC tipo berbequim (incl. cabo 
acoplável)

-25 ... +150 °C 1)

-50 ... +140 °C 1)

±0.5% do v.m. (+100 ... +150 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.5% do v.m. (+100 ... +140 
°C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

7 s

20 s

0613 2411

0613 3211

115 mm

110 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

94.00

149.00

97.00

118.00

65.00

67.00

75.00

77.00

EUR
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Amplo visor de fácil leitura 

Elevada segurança dos dados 

Memória para 1 milhão de valores de medição 

Pilha com até 3 anos de vida útil 

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Conexão de dois sensores externos  

(termopar Tipo T e Tipo K)

Data logger 
Temperatura

testo 175-T3

°C

Ilustração 1:1

Necessita constantemente de monitorizar e registar 

simultaneamente a temperatura em dois locais. O testo 

175 T3 é feito a medida para esse trabalho, graças às 

duas conexões para sondas externas termopar (Tipo K e 

Tipo T). A ampla gama de medição torna o data logger 

universalmente funcional.

O gratuito software ComSoft Basic permite uma rápida 

programação do data logger e uma fácil análise dos dados.

No outono, o período das caldeiras começa, e com ele a 

altura das reclamações com o mau funcionamento dos 

sistemas de aquecimento, aumentam. Com o testo 175 T3 e 

as versáteis sondas externas termopar pode, por exemplo, 

verificar as temperaturas de ida e retorno dos radiadores, 

de forma a indentificar e reparar os danos.
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testo 175-T3

Dados técnicos / Acessórios

testo 175-T3

testo 175 T3, data logger de temperatura de 2 
canais com conexões a sensor externo (TP Tipo 
T e Tipo K), incl. suporte parede, cadeado, pilha 
e protocolo de calibração

Referência 0572 1753

Dados técnicos gerais

Canais 2 x externos

Tipo de pilha 3 x AlMn Tipo AAA ou Energizer

Autonomia 3 anos, com taxa med. 15 min.

Temperatura func. -20 ... +55 °C

Temp. armazenamento -20 ... +55 °C

Dimensões 89 x 53 x 27 mm

Tipo de proteção IP65

Taxa de medição 10 s - 24 h

Memória 1 milhão valores medição

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, Mini-USB ao USB

0554 8803Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

0554 1702Suporte de parede (preto) com cadeado para testo 175

0515 0009Pilha para testo 175
Gama de aplicação a -10ºC, pilha AAA alcalina da manganésio (por favor, encomende 3 pilhas por logger)

0572 0580Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (não é necessário se houver o download gratuito com 
registo)

0554 1704ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

0520 0171Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

0520 0261Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

Tipos de sensores

Tipo T (Cu-CuNi) Tipo K (NiCr-Ni)

Gama de medição -50 ... +400 °C -50 ... +1000 °C 

Exatidão 
±1 dígito

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7 % do v.m. (+70,1 ... +400 °C)

±0,5 °C (-50 ... +70 °C)
±0,7 % do v.m. (+70,1 ... +1000 °C)

Resolução 0,1 °C 0,1 °C

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

EUR

29.08

20.00

2.72

20.00

309.00

1,390.00

72.00

344.20

24.00

EUR 185.00

339.00
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testo 175-T3

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, Cabo 
fixo 1.5 m

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

Exatidão

Classe 1 1)

Classe 2 1)

t99

90 s

5 s

Referência

0628 0020

0602 4592

Sonda Tipo K

395 mm

20
 m

m

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ... 
+1300 °C

Classe 1 1)

Classe 3 1)

Classe 1 1)

5 s

5 s

4 s

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

150 s 0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +100 °C Classe 2 1) 5 s 0602 4692

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

-60 ... +400 °C Classe 2 1) 7 s 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +230 °C Classe 1 1) 15 s 0628 1292
240 mm

Ø 4 mm

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

26.00

33.00

47.00

144.00

160.00

61.00

71.00

87.00

16.00

26.00

EUR

40.00

120.00
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testo 175-T3

Sonda

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Referência

Sonda Tipo K

Sonda Tipo T

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

-50 ... +250 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0646
1500 mm

Ø 1.5 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

Sonda fixa com capa protetora 
em aço inox, TP tipo K, Cabo 
fixo 1.9 m

-50 ... +205 °C Classe 2 1) 20 s 0628 7533
40 mm

Ø 6 mm

Ponta de medição de imersão 
de pouca massa, flexível, ideal 
para medições em pequenos 
volumes, tais como: pratos de Petri 
ou para medições de superfície 
(por exemplo, anexada com fita 
adesiva), TC Tipo K, 2 m de cabo 
térmico com isolamento FEP, 
resistente a temperaturas de até 
200ºC, cabo oval com dimensões: 
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... 
+1000 °C

Classe 1 1) 1 s 0602 0493

500 mmØ 0.25 mm

Sonda para alimentos congelados, 
formato saca-rolhas, TP Tipo T, 
Cabo encaixável

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

8 s 0603 3292
110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável (IP67), com cabo PTFE 
até +250 °C, TP Tipo T, Cabo fixo

Sonda de agulha de elevada 
rapidez estanque para medições 
com orifício não visível, TP Tipo T, 
Cabo fixo

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

7 s

2 s

0603 3392

0628 0027
150 mm

125 mm 30 mm

Ø 1.4 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Sonda flexível para fornos, Tmáx 
+250 °C, cabo de PTFE

-50 ... +250 °C Classe 1 2) 0603 0646
2000 mm

Ø 1.5 mm
38.00

EUR

27.00

43.00

120.00

125.00

107.00

104.00
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Elevada segurança dos dados

Medição de elevada exatidão com sensor Pt100

Memória para 2 milhões de valores de medição 

Pilha com até 8 anos de vida útil 

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Caixa metálica e com um sensor interno para uma 

maior robustez (testo 176 T1) ou com um amplo visor 

e conexão para dois sensores externos para uma 

fácil leitura (testo 176 T2)

Data logger
Temperatura

testo 176 T1 / testo 176 T2

°C

Quando é necessário a monitorização da temperatura com 

elevada exatidão sob condições extremas, o testo 176 T1 

é a opção correta. No interior, um sensor de medição de 

temperatura Pt100. O testo 176 T1 está preparado para 

o registo de temperaturas por longos períodos. A caixa 

metálica é resistente a extremas influências mecânicas 

e fortes impactos, tornando o data logger apto para a 

utilização em ambientes industriais. O software gratuito 

ComSoft Basic permite uma rápida programação do data 

logger e uma fácil análise dos dados.

O testo 176 T2, com as duas entradas para sondas 

externas Pt100, é o correto data logger para medições em 

simultâneo em dois locais de medição. Um data logger com 

classe de referência, que pode também ser utilizado para 

calibrar outros data loggers.

Tal como todos os data loggers da Testo para utilização 

no sector alimentar, o testo 176 T1 e testo 176 T2 são 

testados pelo departamento de testes ATP da TÜV Süd em 

conformidade com a DIN EN 12830.
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Dados técnicos

testo 176 T1

testo 176 T2

testo 176 T1, logger de temperatura de 1 canal 
com corpo em metal com sensor interno de 
elevada exatidão (Pt100), incl. suporte parede, 
cadeado, pilha e protocolo de calibração

testo 176 T2, logger de temperatura de 2 canais 
com conexões para sensor externo de elevada 
exatidão (Pt100), incl. suporte parede, cadeado, 
pilha e protocolo de calibração

Referência 0572 1761

Referência 0572 1762

Dados técnicos gerais

Tipo de pilha 1 x Lítio (TL-5903)

Autonomia 8 anos (com taxa med. 15 min., +25 ºC)

Temperatura func. -35 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Dimensões 103 x 63 x 33 mm

Tipo de proteção IP68 (testo 176 T1)
IP65 (testo 176 T2)

Taxa de medição 1 s - 24 h

Memória 2 milhões valores medição

Conexão lateral para cabo Mini 
USB e cartão SD

Conexão das sondas na parte 
inferior da carcaça para duas 
sondas Pt100 (apenas testo 176 
T2)

Visor amplo e nítido para a 
apresentação dos valores de 
medição (apenas testo 176 T2)

testo 176 T1 testo 176 T2

Tipo de sensor Pt100

Gama de medição -35 ... +70 °C

Exatidão  
±1 dígito

±0,2 °C (-35 ... +70 °C)

Resolução 0,01 °C

Pt100

-100 ... +400 °C

Canais 1 x interno 2 x externo

±0,2 °C (-50 ... +200 °C)
±0,3 °C (+200,1 ... +400 °C)

0,01 °C

EUR 308.00

EUR 312.00
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, USB/Mini-USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0171

0520 0261

Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

Suporte parede (preto) para testo 176

Pilha para testo 176 -1 x TL-5903 tipo AA

Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (caso não optar pela descarga gratuita)

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

Tipo de sonda

Sonda de imersão/penetração 
Pt100 estanque, passível de 
calibração, Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +300 °C

Exatidão

Classe A 1)

t99

12 s

Referência

0614 1272
160 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sonda para alimentos resistente 
IP65 de aço inoxidável Pt100, 
passível de calibração, Cabo fixo 
1.2 m

Sonda de penetração Pt100 com 
cabo flexível, comprimento 2 m, IP 
54, Cabo fixo

-50 ... +300 °C

-85 ... +150 °C

Classe A 1)

Classe A

10 s

10 s

0614 2272

0572 7001

125 mm 15 mm

60 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Sonda de laboratório Pt100 
com caixa de vidro, tubo de 
vidro substituível, resistente às 
substâncias corrosivas, Cabo fixo

-50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

45 s

12 s
sem vidro 
de pro-
teção

0609 7072
200 mm 30 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

1) De acordo com a norma 60751, a exatidão da Classe A e B aplica-se de -200 a +600 ºC (Pt100)

Sondas Pt100

Sonda de ar precisa e resistente, 
Pt100, Cabo fixo

-50 ... +400 °C Classe A (-50 ... +300 °C),  
Classe B (gama de medição 
restante) 1)

70 s 0609 1773
114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sonda

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

80.00

EUR

74.00

90.00

117.60

105.00

29.08

20.00

24.00

20.00

309.00

1,390.00

72.00

344.20

24.00

EUR

339.00
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Elevada segurança dos dados

Conexão para termopares Tipo T, Tipo K, Tipo J

Medição simultânea em quatro locais

Memória para 2 milhões de valores de medição

Pilha com até 8 anos de vida útil

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Caixa metálica para uma maior robustez (testo 176 T3) ou 

com um amplo visor para uma fácil leitura (testo 176 T4)

Data logger
Temperatura

testo 176 T3 / testo 176 T4

°C

Muitas vezes é importante verificar se os valores de 

temperatura previstos num processo estão realmente 

sendo cumpridos. O testo 176 T3 na sua carcaça metálica 

robusta é o data logger adequado para a medição e registo 

simultâneo da temperatura em quatro diferentes locais em 

processos industriais. Graças à ampla gama de sondas 

termopares selecionáveis, os requisitos da maior parte das 

diferentes aplicações podem ser cumpridos.

Os utilizadores do testo 176 T4 podem contar com um 

claro visor que fornece informação no local dos valores de 

medição e dos valores limite ultrapassados. Isto permite ao 

utilizador obter uma visão geral sem ter de fazer uma leitura 

no PC. O gratuito software ComSoft Basic permite uma 

rápida programação dos data loggers e uma fácil análise 

dos dados.



testo 176 T3 / testo 176 T4

Dados técnicos / Acessórios

testo 176 T3

testo 176 T4

testo 176 T3, data logger de temperatura de 
4 canais carcaça metálica com conexão para 
sensor externo (TP Tipo T, Tipo K e Tipo J), incl. 
suporte parede, cadeado, pilha e protocolo de 
calibração

testo 176 T4, data logger de temperatura com 4 
canais com conexões para sensores externos (TP 
Tipo T, Tipo K e Tipo J), incl. suporte de parede, 
cadeado, pilhas e protocolo de calibração

Referência 0572 1763

Referência 0572 1764

Dados técnicos gerais

Canais 4 x externo

Tipo de pilha 1 x Lítio (TL-5903)

Autonomia 8 anos, com taxa med. 15 min.

Temperatura func. -20 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Dimensões 103 x 63 x 33 mm

Tipo de proteção IP65

Taxa de medição 1 s - 24 h

Memória 2 milhões valores medição

Acessórios Referência

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, Mini-USB ao USB

0554 8803Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

0554 1703Suporte parede (preto) para testo 176

0515 1760Pilha para testo 176 -1 x TL-5903 AA cell

0572 0580Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (não é necessário se houver o download gratuito com 
registo)

0554 1704ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

0520 0171Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

0520 0261Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

Tipos de sensores

Tipo T (Cu-CuNi) Tipo K (NiCr-Ni) Tipo J (Fe-CuNi)

Gama de medição -200 ... +400 °C -195 ... +1000 °C -100 ... +750 °C

Exatidão 
±1 dígito

±1 % do v.m. (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
±0,5 % do v.m. (+70,1 ... +400 °C)

±1 % do v.m. (-200 ... -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
±0,5 % do v.m. (+70,1 ... +1000 °C)

±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
±0,5 % do v.m. (+70,1 ... +750 °C)

Resolução 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Conexão lateral para cabo Mini 
USB e cartão SD

Conexão das sondas na parte 
inferior da carcaça para quatro 
sondas termopar (Tipo T, K e J)

0572 9999 
ID 

0699 6995/1

Caixa de metal de proteção térmica para data logger testo 176 T3 em processos contínuos de alta temperatura. 
Isolamento dentro recipiente de vidro com isolamento a vácuo e revestimento de alumínio. Protecção até 200 ° C por 1 
½ horas em ar estático. Diâmetro de 125 mm, comprimento 385 mm, peso 3,5 kg

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

EUR

29.08

20.00

24.00

20.00

309.00

1,390.00

72.00

344.20

24.00

EUR 362.00

EUR 360.00

consultar

339.00
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testo 176 T3 / testo 176 T4

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, Cabo 
fixo 1.5 m

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

Exatidão

Classe 1 1)

Classe 2 1)

t99

90 s

5 s

Referência

0628 0020

0602 4592

Sonda Tipo K

395 mm

20
 m

m

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de imersão, flexível, 
TP Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ... 
+1300 °C

Classe 1 1)

Classe 3 1)

Classe 1 1)

5 s

5 s

4 s

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

150 s 0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +100 °C Classe 2 1) 5 s 0602 4692

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

-60 ... +400 °C Classe 2 1) 7 s 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Sonda de imersão/penetração 
estanque e resistente com 
mangueira de proteção metálica 
Tmáx +230°C, por ex., para 
monitorização da temp. do óleo de 
fritura, TP Tipo K, Cabo fixo

-50 ... +230 °C Classe 1 1) 15 s 0628 1292
240 mm

Ø 4 mm

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

26.00

33.00

47.00

144.00

160.00

61.00

71.00

87.00

16.00

26.00

EUR

40.00

120.00



143

testo 176 T3 / testo 176 T4

Sonda

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Referência

Sonda Tipo K

Sonda Tipo T

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

-50 ... +250 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0646
1500 mm

Ø 1.5 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
2) De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +350 ºC (Tipo T).

Sonda fixa com capa protetora 
em aço inox, TP tipo K, Cabo 
fixo 1.9 m

-50 ... +205 °C Classe 2 1) 20 s 0628 7533
40 mm

Ø 6 mm

Ponta de medição de imersão de 
pouca massa, flexível, ideal para 
medições em pequenos volumes, 
tais como: pratos de Petri ou 
para medições de superfície (por 
exemplo, anexada com fita adesiva), 
TC Tipo K, 2 m de cabo térmico 
com isolamento FEP, resistente a 
temperaturas de até 200ºC, cabo 
oval com dimensões: 2,2 mm x 1,4 
mm

-200 ... 
+1000 °C

Classe 1 1) 1 s 0602 0493

500 mmØ 0.25 mm

Sonda para alimentos congelados, 
formato saca-rolhas, TP Tipo T, 
Cabo encaixável

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

8 s 0603 3292
110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Sonda para alimentos de aço 
inoxidável (IP67), com cabo PTFE 
até +250 °C, TP Tipo T, Cabo fixo

Sonda de agulha de elevada 
rapidez estanque para medições 
com orifício não visível, TP Tipo T, 
Cabo fixo

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Classe 1 (Gama de medição 
restante) 2)

7 s

2 s

0603 3392

0628 0027
150 mm

125 mm 30 mm

Ø 1.4 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Sonda flexível para fornos, Tmáx 
+250 °C, cabo de PTFE

-50 ... +250 °C Classe 1 2) 0603 0646
2000 mm

Ø 1.5 mm
38.00

EUR

27.00

43.00

120.00

125.00

107.00

104.00
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Monitoramento de dados do sistema testo Saveris monitora 

continuamente os valores de pontos de medição de 

temperatura e umidade e durante o transporte. As sondas 

de rádio e Ethernet permitem várias aplicações:

Acompanhamento e produção de documentação, QA e R & 

D

Monitorar o clima de armazenamento estoques valiosos, 

medicamentos e alimentos

• Monitoramento da cadeia de frio alimentar

A base é o coração do testo Saveris e pode salvar 40.000 

leituras por canal de medição. A ampla variedade de 

sondas de rádio permite uma gama praticamente ilimitada 

de aplicações. As sondas Ethernet pode usar infraestrutura 

LAN existente. O roteador melhora a cobertura do sinal 

de rádio em condições de construção difíceis. Ligar o 

conversor A / estender um conector Ethernet, o sinal de 

rádio a partir de uma sonda de rádio pode ser convertido 

num sinal de Ethernet.

Durante o transporte, o condutor Unidade Cockpit mostra 

todos os valores medidos durante o transporte e emite um 

alarme se os limites forem ultrapassados. Tudo o registo 

de dados podem ser impressos com uma impressora de 

infravermelho para entregar as mercadorias.

Sistema de monitorização de 
dados de medição testo Saveris

Registo de dados de medição automatizado e sem 

interrupções

Monitorização de dados fixo e portátil num único sistema

Sistema de configuração flexível com sondas wireless ou 

Ethernet em diferentes formatos

Gestão de alarmes

Criação automática de relatórios dos dados de medição

Integração de outros parâmetros através de interfaces 

standard

°C

testo Saveris

%HR
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Alimentadores ou antenas, não incluídos.
Nota sobre as rádiofrequências: 868 MHz: países europeus e outros países (ex. B. BR, CH, CN, NOR)

Dados de encomenda / dados técnicos

Base testo Saveris

Base Saveris, rádiofrequência
868 MHz

Best.-Nr. 0572 0220

Unidade de habitáculo testo 
Saveris

Unidade de habitáculo 
Saveris incl. mini cabo USB e
adaptador 12/24 VDC

Referência 0572 0222

Base Saveris, rádiofrequência 868 MHz, 
módulo GSM integrado (para alarme por SMS)

Referência 0572 0221

Base testo Saveris

Memória 40,000 valores por canal
(total máx. 18,000,000 valores)

Dimensões 225 x 150 x 49 mm

Peso aprox. 1510 g

Classe de proteção IP42

Material/Carcaça Zinco fundido sob pressão / plástico

Rádiofrequência 868 MHz

Alimentação
(absolutamente 
necessária)

Alimentador 6.3 V DC; alternativa 24 V AC/
DC através de fichas/terminais roscados, 
consumo 4 W

Bateria rec.* Pilha de ião de lítio (para registo de segurança 
dos dados e SMS de emergência em caso de 
falha do fornecimento de electricidade)

Temperatura func. +5 ... +45 °C

Temp. armazenamento -25 ... +60 °C

Visor visor gráfico, 4 teclas de controlo

Interfaces USB, rádio, Ethernet

Sonda rádio
conectável

máx. 15 sondas podem ser conectadas 
através de interface sem fios, total máx. 150 
através de wireless / Router / Conversor / 
Ethernet / Extensor, máx. 450 canais

Relé de alarme máx. 1 A, máx. 30 W, máx. 60/25 V DC/AC,
contacto NC ou NO

Módulo GSM 850/900/1800/1900 MHz
não é válido para o Japão e Coreia do Sul

Configuração Base de mesa e suporte de parede incluídos

Versão Firmware 2.X

*Peças de desgaste

Unidade de habitáculo testo Saveris

Memória máx. 20,000 valores de medição

Dimensões aprox. 150 x 90 x 40 mm

Peso aprox. 210 g

Classe de proteção IP30

Material/Carcaça Plástico

Rádiofrequência 868 MHz

Alimentação
(absolutamente 
necessária)

Mini cabo USB incl. adaptador 12/24 V DC

Bateria rec.* Bateria recarregável NiMH (para segurança
dos dados em caso de falhas de energia)

Temperatura func. -30 ... +65 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Visor visor gráfico, 4 teclas de controlo

Interfaces Sem fios, USB, infravermelhos

Sonda rádio
conectável

Até 2 zonas de 4 sondas sem fios cada,
máx. 32 canais

Fixação Fixador de ventosa com função telescópica

*Peças de desgaste

testo Saveris

EUR 1,245.60 EUR 487.20

EUR 798.00
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Router, Conversor e Extensor

0572 0219Router Saveris V 2.0, 868 MHz, meio de transmissão por rádiofrequência

0572 0218Conversor Saveris V 2.0, 868 MHz, converte o meio de transmissão por rádiofrequência para Ethernet

0572 0217Extensor Saveris 868 MHz, converte o meio de transmissão por rádiofrequência para Ethernet

Nestas referências, o alimentador não está incluído.

Referência

-20 ... +50 °C

· para Firmware da Base Saveris Versão V 2.X

aprox. 85 × 100 × 38 mm

Plástico

aprox. 180 g aprox. 190 g

-40 ... +60 °C

IP 54

Rádio

máx. 5 máx. 15

Alimentador 6.3 V DC, alternativa 24 V AC/DC
através de fichas/terminais

roscados

Alimentador 6.3 V DC; alternativamente através 24 V AC/DC fichas/
conectores roscados,PoE, consumo de energia á 2 W

Alimentação

Sonda rádio 
conectável

Aplicação

Dimensões

Temperatura 
func.

Material/Carcaça

Peso

Temperatura 
armazenamento

Classe de proteção

Interfaces

Router testo Saveris V 2.0 Extensor testo 
Saveris

Conversor testo Saveris V 2.0

· para Firmware da Base 
Saveris Versão V 2.X

· apenas para sondas sem 
fios Firmware V 2.X

· para todas as versões Firmware da Base Saveris
· apenas para sondas sem fios Firmware V 2.X

Rádio, Ethernet

máx. 15 en aplicações 
fixas
máx. 100 en aplicações 
móviles

incluído

Conexão de router 
em cascata

Suporte de 
parede

sím --

Dados técnicos

EUR

199.20

309.60

304.80
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As pilhas de magnésio alcalinas AA (0515 0414) estão incluídas nestes dados de encomenda (acoplador analógico excluído). As sondas Saveris são entregues com um protocolo de calibração 
com os dados de ajuste de fábrica. Os certificados de calibração devem ser pedidos em separado.

Gama de medição

Exatidão

-35 ... +50 °C

±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (Gama de medição restante)

Gama de medição
(Instrumento)

Exatidão
(Instrumento)

Resolução (Instrumento

Dimensões (carcaça)

Temperatura func.

Tipo de sensor

Tipo de sensor

NTC

Peso

Temp. armazenamento

Taxa de medição

Classe de proteção IP68

Cumprimento com a Norma

Rádiofrequência

NTC através conector mini-
DIN, cabo ligação para
contacto de porta (1.80 m),
incluído.

Conexão

Autonomia da pilha
(Tipo: 4 pilhas AA)

Visor (opcional)

Distância de transmissão

-35 ... +50 °C

±0.4 °C (-25 ... +50 °C)
±0.8 °C (Gama de medição restante)

NTC

0.1 °C

-50 ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (Gama de medição restante)

NTC

2 TPs via conector TP, 
diferença de potencial máx. 
2V

-200 ... +400 °C

TP tipo T

0.1 °C / TP tipo S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C ou 0.5% do v.m.

TP tipo K

0 ... +1760 °C

TP Tipo S

-100 ... +750 °C

TP tipo J

IP54

1 Pt100 através entrada
mini-DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

bei +25 °C 
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (Gama de medição restante)

Pt100

IP68

Material/Carcaça

-35 ... +50 °C

aprox. 240 g

Standard 15 min, configurável de 1 min até 24 h

Memória 6,000 valores de medição por canal

-40 ... +55 °C (incl. baterias)

DIN EN 12830

Duração da pilha a +25 ºC, 3 anos; para aplicações em congelados, 3 anos com pilha L91 Photo lithium Energyzer

-20 ... +50 °C

LCD de duas linhas; 7 segmentos com caracteres

aprox. 300 m sem obstáculos

Plástico

868 MHz

Suporte de parede incluído

O Conversor Saveris V 2.0 (ref. 0572 0218) é necessário para a integração das sondas sem fios Saveris em sistemas com Firmware da Base V 1.X . Para mais informações contacte a Testo

Sondas rádio

–

– –

––

– –

Resolução –

–

–

–

testo Saveris T1 testo Saveris T2 testo Saveris T3 testo Saveris Pt

Versões sem visor

0572 1210*testo Saveris T1

0572 1211*testo Saveris T2

0572 9212*testo Saveris T3

0572 7211*testo Saveris Pt

Versões com visor

0572 1220*testo Saveris T1 D

0572 1221*testo Saveris T2 D

0572 9222*testo Saveris T3 D

0572 7221*testo Saveris Pt D

Referência
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Dados técnicos

testo Saveris

198.00

248.40

346.80

EUR

338.40

243.60

297.60

397.20

392.40
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+5 ... +45 °C

-25 ... +60 °C

 1) Não para condensação atmosférica. Para aplicações contínuas em elevada humidade (>80 %HR a ≤30 °C para >12 h, >60 %HR a >30 °C para >12h), por favor contacte a Testo.

As pilhas de manganésio alcalinas AA (0515 0414) estão incluídas nestes dados de encomenda (acoplador analógico excluído). As sondas Saveris são entregues com um protocolo de 
calibração com os dados de ajuste de fábrica. Os certificados de calibração devem ser pedidos em separado.

–

Gama de medição

Exatidão

–

–

Resolução

Gama de medição
(Instrumento)

Exatidão
(Instrumento)

Resolução (Instrumento)

Dimensões (carcaça):

Temperatura func

Tipo de sensor

Tipo de sensor

–

Peso

Temp. armazenamento

Taxa de medição

Classe de proteção IP54 IP42

Rádiofrequência

–Conexão

Autonomia da pilha
(Tipo: 4 pilhas AA)

Visor (opcional)

Distância de transmissão

0.1 °C

-20 ... +50 °C

±0.5 °C

NTC

0.1 °C% / 0.1 °Ctd

0 ... 100 %HR1)

±3 %HR a +25 °C
±0,03 %HR/K
±1 dígito

Sensor de 
humidade

–

–

–

–

1 x sonda externa de 
humidade

com entrada mini DIN

0.1 °C

-20 ... 
+70 °C

±0.2 °C

0.1% / 0.1 °Ctd

ver sondas

NTC

0 ... +100 
%HR 1)

Sensor de 
humidade

IP54

Saída com 2 ou 4 fios
corrente/voltagem
Interface de serviço mini DIN
para ajuste

–

–

–

–

Material/Carcaça

-20 ... +50 °C

aprox. 245 gaprox. 256 g

Standard 15 min, configurável de 1 min até 24 h

Memória 6,000 valores de medição por canal

-40 ... +55 °C (incl. baterias)

Duração da pilha a +25 ºC, 3 anos; para aplicações em congelados, 3 anos 
com pilha L91 Photo lithium Energyzer

Alimentação: Alimentador 6,3 V
DC, 2 a 30 V DC máx. 25 V AC

LCD de duas linhas; 7 segmentos com caracteres

aprox. 300 m sem obstáculos

Plástico

868 MHz

Suporte de parede incluído

*  O Conversor Saveris V 2.0 (ref. 0572 0218) é necessário para a integração das sondas sem fios Saveris em sistemas com Firmware da Base V 1.X . Para mais informações contacte a Testo

Sondas rádio

– 1 canal: entrada corrente/voltagem

2 fios: 4 a 20 mA, 4-fios: 0/4 a 20 mA, 
0 a 1/5/10 V,  
carga: máx. 160 W a 24 V DC

–

– Corrente ±0,03 mA / 0,75 μA
Voltagem 0 ... 1 V ±1,5 mV/39 μV
Voltagem 0 ... 5 V ±7,5 mV / 0,17 mV
Voltagem 0 ... 10 V ±15 mV / 0,34 mV
±0.02% do v.m./desvio K da
temperatura nominal 22 °C

– –

NTC

0.1 °C

±0.5 °C

-20 ... 
+50 °C

Sensor de 
humidade

0.1% / 0.1 °Ctd

até 90 %HR: ±2 
%HR a +25 °C
> 90 %HR: ±3 
%HR a +25 °C
±0,03 %HR/K
±1 dígito

0 ... +100 
%HR 1)

sonda de humidade
H2D não-substituível

80 x 85 x 38 mm85 x 100 x 38 mm

aprox. 240 g

aprox. 85 x 100 x 38 mm

(sem visor)

testo Saveris H2 D testo Saveris H3 testo Saveris H4 D testo Saveris U1 

Versões sem visor

0572 6210*testo Saveris H3 Sonda rádio com sensor interno de humidade 3 %HR

0572 3210*testo Saveris U1 Sonda sem fios com saída corrente/voltagem

Versões com visor

0572 6222*testo Saveris H2 D Sonda radio com sensor interno de humidade 2 %HR

0572 6220*testo Saveris H3 D Sonda radio com sensor interno de humidade 3 %HR

0572 6224*testo Saveris H4 D Sonda sem fios com conexão para sonda externa de humidade

Referência
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Dados técnicos

408.00

375.60

483.60

EUR

462.00

345.60
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Sondas Ethernet

As sondas saveris são entregues com um protocolo de calibração com os dados de ajuste de fábrica. Os certificados de calibração devem ser pedidos em separado. Os alimentadores não 
estão incluídos.

0.1 °C

Gama de medição
(Instrumento)

Exatidão
(Instrumento)

-50  ... +150 °C

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (Gama de medição restante)

Resolução 
(Instrumento)

Dimensões (carcaça):

Temperatura func.

Tipo de sonda NTC

Peso

Temp. armazenamento

Taxa de medição

Classe de proteção IP54

Conexão

Alimentação

Visor (opcional)

Material/Carcaça

+5 ... +45 °C

aprox. 220 g

2 s ... 24 h

Memória 6,000 valores de medição por canal

-25 ... +60 °C

Consumo de energia Classe PoE 0 (típico ≤ 3 W)

Alimentador 6.3 V DC; alternativa 24 V AC/DC através de fichas/terminais roscados, PoE

LCD de duas linhas; 7 segmentos com caracteres

Plástico

Pilha auxiliar Iões de lítio (consumível)

Suporte de parede incluído

1 x NTC através de entrada mini DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

a +25 °C
±0.1 °C (0 ... +60 °C)
±0.2 °C (-100 ... +200 °C)
±0.5 °C (Gama de medição restante)

Pt100

1 Pt100 através entrada mini-DIN

0.1 °C / TP tipo S 1 °C

-195 ... +1350 °C

±0.5 °C ou 0.5% do v.m.

TP Tipo K

-100 ... +750 °C

TP tipo J

-200 ... +400 °C

TP tipo T

0 ... +1760 °C

TP tipo S

4 TPs via conector TP, diferença de 
potencial máx. 50 V

Interface mini-DIN para ajuste é acedida externamente

aprox. 85 x 100 x 38 mm

testo Saveris T1 E testo Saveris Pt Etesto Saveris T4 E

Versões com visor

0572 1191testo Saveris T1 E Sonda Ethernet com 1 conexão para sonda externa NTC

0572 9194testo Saveris T4 E Sonda Ethernet de 4 canais com 4 conexões para sonda TP

0572 7191testo Saveris Pt E Sonda Ethernet com conexão externa para sonda Pt100

S
o

n
d

a
 e

x
te

rn
a

Dados técnicos

Referência

testo Saveris

326.40

568.80

441.60

EUR



Sondas Ethernet

1) em separado. Os alimentadores não estão incluídos. 1) Não para condensação atmosférica. Para aplicações contínuas em elevada humidade (>80 %HR a ≤30 °C para >12 h, >60 %HR a 
>30 °C para >12h), por favor contacte-nos através de www.testo.pt

As sondas saveris são entregues com um protocolo de calibração com os dados de ajuste de fábrica. Os certificados de calibração devem ser pedidos em separado. Os alimentadores não 
estão incluídos

Gama de medição

Exatidão

–

–

Gama de medição
(Instrumento)

Exatidão
(Instrumento)

Resolução (Instrumento)

Dimensões (carcaça):

Temperatura func.

Tipo de sonda

Tipo de sonda

–

–

–

–

Peso

Temp. armazenamento

Consumo de energia

Taxa de medição

Classe de proteção IP54

Conexão

Alimentação

Pilha auxiliar

Visor

1 x sonda de humidade ext. 
Ethernet com entrada mini DIN

1 x 2 ou 4 fios
corrente/voltagem

–

–

–

–

Material/Carcaça

+5 ... +45 °C

aprox. 230 g

2 s ... 24 h

Memória 6,000 valores de medição por canal

-25 ... +60 °C

Classe PoE 0 (típico ≤ 3 W)

Alimentador 6.3 V DC, alternativa 24 V AC/DC via fichas/terminais roscados, PoE

Iões de lítio (consumível)

LCD de duas linhas; 7 segmentos com caracteres

Plástico

Suporte de parede incluído

– 1 canal: corrente/voltagem

2 fios: 4 a 20 mA, 4 fios: 0/4 ... 20
mA, 0 a 1/5/10V, carga: máx. 160 Ω
a 24 V DC

–

– Corrente ±0,03 mA / 0.75 μA
Voltagem 0 a 1 V ±1.5 mV / 39 μV
Voltagem 0 a 5 V ±7.5 mV / 0.17 mV
Voltagem 0 a 10 V ±15 mV / 0.34 mV
±0.02% do v.m./Desvio K de
temperatura nominal 22 °C

NTC

0.1 °C

±0.2 °C (0 ... 
+30 °C)
±0.5 °C (Gama 
de medição
restante)

-20 ... +70 °C

Sensor de
humidade

0.1% / 0.1 °Ctd

até 90 %HR: ±1 %HR 
+0,7 % do v.m. a 
+25 °C 
 > 90 %HR: ±1,4 %HR 
+0,7 % do v.m.
±0,03 %HR/K
± 1 Dígito

0 ... 100 
%HR 1)

–

Interface Mini-DIN é acedida externamente

aprox. 85 x 100 x 38 mm

aprox. 240 gaprox. 254 g

sem visor

testo Saveris H1 E testo Saveris H2 E testo Saveris H4 E testo Saveris U1 E

Versões sem visor

0572 3190testo Saveris U1 E Sonda sem fios com saída corrente/voltagem

Versões com visor

Filtros sinterizados para sondas Ethernet Saveris H1 E e H2 E e H2 D

0572 6191

0554 0755

0554 0641

0554 0757

0554 0756

0554 0660

testo Saveris H1 E Sonda de humidade Ethernet 1%

Filtro metálico, Ø 12 mm para a sonda de humidade, para a medição em velocidades inferiores a 10 m/s

Filtro sinterizado de aço inoxidável, tamanho do poro 100 μm, proteção do sensor para ambientes poeirentos ou
velocidades mais elevadas., para a medição em ambientes com alta velocidade ou ar poluído

Filtro em malha metálica, Ø 12 mm

Filtro sinterizado PTFE, Ø 12 mm, para meios corrosivos, Elevada gama de humidade (medições
a longo prazo), altas velocidades

Frascos com soluções salinas Testo para teste e calibração de humidade dos sensores de humidade, 11.3 %HR e 
75.3 %HR, incl. adaptador para sondas de humidade, teste rápido ou calibração da sonda de humidade

0572 6192testo Saveris H2 E Sonda de humidade Ethernet 2 %

0572 6194testo Saveris H4 E Sonda de humidade Ethernet com conexão externa para sonda

NTC

0.1 °C

±0.5 °C

-20 ... +70 °C

Sensor de
humidade

0.1% / 0.1 °Ctd

até 90 %HR: ±2
%HR a +25 °C
> 90 %HR: ±3
%HR a +25 °C
±0,03 %HR/K
± 1 Dígito

0 ... 100 
%HR 1)

NTC

0.1 °C

±0.2 °C

-20 ... +70 °C

Sensor de
humidade

0.1% / 0.1 °Ctd

ver sondas
externas

0 ... 100 
%HR 1)

Referência
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Dados técnicos

861.60

477.60

440.40

EUR

418.80

89.70

68.07

300.00

34.80

56.55

EUR
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A exatidão específica das sondas Ethernet e Rádio Saveris é obtida utilizando estas sondas externas

*De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

Ø 6 mm

40 mm

Conexão: Cabo fixo 1.9 m

Sonda fixa com capa protetora em
aço inox, TP tipo K

-50 ... 
+205 °C

Classe 2* 20 s 0628 7533

TP

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSonda de penetração TP com cabo
flexível, Tipo K, comprimento 2 m,
IP 54

-50 ... 
+205 °C

Classe 1 7 s 0572 9001

Ø 20 mm
35 mm

Conexão: Cabo fixo

Sonda magnética, força de
aderência aprox. 20 N, com íman,
para a medição em superfícies
metálicas, TP Tipo K

-50 ... 
+170 °C

Classe 2* 150 
s

0602 4792

Ø 21 mm
75 mm

Conexão: Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, para 
temperaturas elevadas, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 0602 4892

Conexão: Cabo fixo 1.2 m

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K

-60 ... 
+130 °C

Classe 2* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Conexão: Cabo fixo 1.5 m

Sonda de velcro para tubos; para a
medição da temperatura em tubos
com diâmetro máx. até 120 mm;
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K

-50 ... 
+120 °C

Classe 1* 90 s 0628 0020

Ø 1.5 mm

800 mmTermopar com adaptador TP,
flexível, comp. 800 mm, fibra de
vidro, TP Tipo K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 5 s 0602 0644

Ø 1.5 mm

1500 mm
Termopar com adaptador TP,
flexível, comp. 1500 mm, fibra de
vidro, TP Tipo K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 5 s 0602 0645

Ø 1.5 mm

1500 mm
Termopar com adaptador TP,
flexível, comp. 1500 mm, PTFE,
TP Tipo K

-50 ... 
+250 °C

Classe 2* 5 s 0602 0646

Ø 1.5 mm

500 mmPonta de imersão, flexível, TP
Tipo K

-200 ... 
+1000 °C

Classe 1* 5 s 0602 5792

Ø 3 mm

1000 mmPonta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), T/P 
tipo K

-200 ... 
+1300 °C

Classe 1* 4 s 0602 5693

Ø 4 mm

125 mm

Conexão: Cabo fixo

Ø 3 mm

15 mm

Sondas de humidade e temperatura externas

Tipo de sonda

Sonda para alimentos resistente
(IP65) de aço inoxidável

Dimensões Comprimento 
sonda / comp. ponta sonda

Gama
medição

-50 ... 
+400 °C

Exatidão

Classe A (-50 ...
+300 °C), Classe B 
(gama de medição 
restante)

t99

10 s

Referência

0609 2272

Pt100

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSonda de penetração Pt100 com,
cabo flexível, comprimento 2 m,
IP 54

-85 ... 
+150 °C

Classe A 35 s 0572 7001

Cabo de ligação para sondas estacionárias Pt100 com terminais roscados (tecnologia 4 fios), Comprimento do cabo: 3 m
comprimento do cabo máx.: 20 m

0554 0213

testo Saveris

129.00

36.00

117.60

EUR

43.00

144.00

55.20

160.00

40.00

120.00

16.00

27.00

26.00

47.00

26.00
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Ø 6 mm

40 mm

Ø 3 mm

35 mm

Ø 3 mm

40 mm

40 mm

A exatidão específica das sondas Ethernet e Rádio Saveris é obtida utilizando estas sondas externas

*Sonda testada de acordo com a EN 12830 para os sectores de transporte e armazenamento

2) Gama de medição longos períodos +125 °C, curtos períodos +150 °C ou +140 ºC (2 minutos)

Tipo de sonda Dimensões Comprimento 
sonda / comp. ponta sonda

Gama
medição

Exatidão Referência

Ø 12 mm

Sonda de humidade/temperatura
12 mm

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,03 %HR/K
± 1 Dígito

0572 6172

%HR

Ø 4 mm

Sonda de humidade/temperatura 
4 mm

0 ... +40 °C
0 ... 100 %HR

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,08 %HR/K
± 1 Dígito

0572 6174

Sondas de humidade e temperatura externas

As sondas standard de temperatura da gama testo podem ser adaptadas a cada aplicação. 
Para mais informação por favor contacte o seu parceiro Testo.

Tipo de sonda

Mini-sonda, IP54

Dimensões Comprimento 
sonda / comp. ponta sonda

Gama
medição

-20 ... 
+70 °C

Exatidão

±0.2 °C 
(-20 ... +40 °C)
±0.4 °C 
(+40.1 ... +70 °C)

t99

15 s

Referência

0628 7510

NTC

Conexão: Cabo fixo

Sonda integrada com capa em
alumínio, IP65; comprimento do 
cabo: 2.4 m

-30 ... 
+90 °C

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (Gama de 
medição restante)

190 
s

0628 7503*

Conexão: Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração
exacta, comprimento do cabo de
6 m, IP67

-35 ... 
+80 °C

±0.2 °C 
(-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de 
medição restante)

5 s 0610 1725*

Ø 3 mm

40 mm

Conexão: Cabo fixo
Ø 3 mm

Sonda de imersão/penetração
exacta, comprimento do cabo de
1,5 m, IP67

-35 ... 
+80 °C

±0.2 °C 
(-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de 
medição restante)

5 s 0628 0006*

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm
Sonda de penetração NTC com
cabo flexível, comprimento 2 m,
IP 54

-40 ... 
+125 °C

±0.5 % do v.m. 
(+100 ... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de 
medição restante)

8 s 0572 1001

Conexão: Cabo fixo; 
Comprimento do cabo: 3 m

Sonda de temperatura para
superfícies de paredes (p. ex. para
detetar danos em materiais de
construção)

-50 ... 
+80 °C

±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s 0628 7507

Ø 4 mm

30 mm

125 mm

300 mm

Conexão: Cabo fixo

Conexão: Cabo fixo

Ø 3 mm

15 mmSonda para alimentos NTC de aço
inoxidável (IP65) com cabo PUR; 
comprimento do cabo: 1.6 m

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 mm
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC; 
comprimento do cabo: 1.5 m

-50 ... 
+150 °C 2)

-50 ... 
+70 °C

±0.5% do v.m. 
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de 
medição restante)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

8 s 0613 2211*

0613 4611

32.00

67.00

38.00

EUR

52.00

50.00

86.40

97.00

77.00

233.00

EUR

273.60
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testo Saveris

Acessórios

Alimentação de corrente

Outros

Software

Certificados de calibração

0515 0414Pilha para sonda por rádio (4 pilhas AA manganésio alcalinas)

0515 0572Pilha para sonda rádio para utilização abaixo dos -10 ºC (4 pilhas Energizer L91 Photo lithium)

0515 0021Bateria recarregável de Li-ion para a base Saveris, sonda de Ethernet e acoplador analógico U1E

0554 1096Alimentador universal 100-240 V AC / 6.3 V DC

0554 1749Alimentador (montagem sobre o rail DIN) 90 a 264 VAC / 24 VDC (2,5A)

0554 1748Alimentador (de mesa) 110 a 240 VAC/24 VDC (350mA)

0554 0524Antena com base magnética (banda dupla), cabo de 3 m, para base GSM (não adequado para EUA, Canadá, Chile, Argentina, México)

0572 9999Módulo de alarme (visual + acústico), pode-se conectar ao alarme relé da base, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC ou 320 
mA, luz contínua: vermelho, tom contínuo: besouro aprox. 2.4 kHz (0554 1749 necessário)

0572 0200Carcaça de proteção Saveris para proteção de limpeza a alta pressão e impactos, IP 69 K adequada para sondas 
sem fios T1 / T1D / T2 / T2D / Pt / PtD / H4D

250554 0549Impressora rápida Testo com interface por infravermelhos, 7 rolos de papel térmico e 4 baterias AA, para impressões 
dos valores de medição na Unidade de habitáculo Saveris, temperatura de funcionamento 0 a +50 °C

0440 6723Adaptador para programação (mini-DIN para USB) para sonda ethernet e conversor (é necessário caso não esteja 
disponível o DHCP)

0572 0180Software Saveris SBE com licença para 1 usuário (inclui cabo USB para conexão de Base - PC)

0572 0181Software Saveris PROF com licença para 1 a 5 usuários (inclui cabo USB para conexão de Base-PC e WebAccess)

0572 0182

0572 0001

Software Saveris PROF com licença para 1 a 5 usuários (incl. cabo USB para conexão de Base-PC) Nao inclui Webacces

Licença para + 1 usuário adicional de software Saveris PROF (em qualquer forma)

0520 0171Certificado de calibração rastreável de temperatura; Sondas de temperatura, pontos de calibração -8 °C; 0 
°C; +40 °C por canal/instrumento (adequado para Saveris T1/T2)

0520 0151Certificado de calibração rastreável de temperatura; Sondas de temperatura; pontos de calibração -18 ºC; 0 
ºC; +60 ºC; por canal/instrumento (não adequado para o Saveris T1/T2)

0520 0261Certificado de calibração DAkkS de temperatura; Sondas de temperatura; pontos de calib. -20 ºC; 0 ºC; +60 
ºC; por canal/instrumento (não adequado para o Saveris T1/T2)

0520 0076Certificado de calibração rastreável de humidade; Sonda de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR 
e 75,3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

0520 0246Certificado de calibração DAkkS de humidade; Sonda de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR e 75,3 
%HR a +25 ºC; por canal/instrumento

Referência

N.º ID 0699 6111/1

0572 0182Software Saveris CFR com licença para 1 a 5 usuários (inclui cabo Ethernet para conexão de Base - PC e WebAccess)

0572 0193Licença para + 1 usuário adicional do software Saveris CFR

0572 0001testo Saveris Web Access (inclui CD de instalação)

0572 0183Software de ajuste do Saveris , incl. cabo conexão para sondas rádiofrequência e Ethernet

9.72

EUR

27.55

49.20

224.18

184.95

399.00

1,618.92

1,250.00

260.00

72.00

72.00

344.20

98.60

327.90

68.40

consultar

42.00

260.80

110.84

4,980.00

420.00

1,675.00

374.40

33.60
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O sistema de registo de dados sem fios testo Saveris 2 é 

a solução moderna para a monitorização dos valores de 

humidade  e temperatura em armazéns e salas de trabalho. 

O sistema consiste em registadores de dados sem 

fios e um acesso à nuvem Testo. Sem necessidade de 

instalar qualquer software, pode começar a colocar em 

funcionamento e configurar de forma rápida e fácil através 

da nuvem. Os registadores de dados sem fios registam, 

de forma fiável, a temperatura e a humidade em intervalos 

ajustáveis e transmitem as leituras diretamente para a 

nuvem através da WLAN.

As leituras armazenadas na nuvem pode ser avaliadas a 

qualquer momento e em qualquer lugar com um telefone 

inteligente, um tablet ou um computador com ligação 

à internet. Ao passar os valores-limite é imediatamente 

emitido um alerta por correio eletrónico ou, opcionalmente, 

por mensagem de texto para o seu telemóvel. Os 

registadores de dados armazenam internamente até 10.000 

leituras por canal. O ecrã indica as leituras atuais, os 

incumprimentos de valores-limite e a restante duração da 

bateria. As baterias duram 24 meses e o utilizador pode 

mudá-las.

°C

%HR

Sistema de registo
de dados sem fios

Transferência dos dados por WLAN

Todos os dados de medição sempre disponíveis, em 

qualquer dispositivo e lugar

Alerta de incumprimento dos valores-limite

testo Saveris 2-T1 e -T2 em conformidade com a 

DIN EN 12830

Armazenamento de dados básico gratuito (Testo Cloud)

testo Saveris 2 - Novo conceito
na supervisão de humidade e
temperatura
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Dados de pedido para data loggers Saveris 2

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3

Referência 0572 2031 Referência 0572 2034

Referência 0572 2032 Referência 0572 2035

Referência 0572 2033

testo Saveris 2-T1; registador de dados
sem fios (WLAN) com visor e sensor de
temperatura integrado NTC, incl. cabo USB,
suporte para a parede, pilhas e protocolo de
calibração

testo Saveris 2-H1; registador de dados
sem fios (WLAN) com visor, para medição
de temperatura e humidade relativa, sensor
de humidade capacitivo, incl. cabo USB,
suporte para a parede, pilhas e protocolo de
calibração

testo Saveris 2-T2; registador de dados
sem fios (WLAN) com visor, para medição
de temperatura, com ligação para sonda de
temperatura NTC e contato da porta, incl.
cabo USB, suporte para a parede, pilhas e
protocolo de calibração

testo Saveris 2-H2; registador de dados sem
fios (WLAN) com visor, para medição de
temperatura e humidade relativa, com ligação
para uma sonda de temperatura externa, incl.
cabo USB, suporte para a parede, pilhas e
protocolo de calibração

testo Saveris 2-T3; registador de dados sem
fios (WLAN) com visor, para medição de
temperatura, com ligações para dois sondas
de temperatura externa termopar (tipos K,
T, J), incl. cabo USB, suporte para a parede,
pilhas e protocolo de calibração

Tenha em conta que para o uso do sistema de registo de dados WiFi testo Saveris 2, é imprescindível  contar com um registador de dados testo 
Saveris WiFi, registar-se na nuvem Testo (www.saveris.net) e ter uma rede WLAN.

EUR 126.00

EUR 158.00

EUR 263.00

EUR 247.00

EUR 210.00
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testo Saveris 2-Cloud

Os packs

Para usar a nuvem Testo especificamente de acordo com 

suas necessidades, pode escolher entre a versão básica 

(gratuita) ou a versão Advanced.

A nuvem Testo é também o elemento de controlo central 

para a configuração do seu sistema. Subscreva primeiro 

www.saveris.net. Em seguida, pode configurar na nuvem 

o seu registador de dados sem fios, a emissão de alarmes 

para valore-limite e avaliar os dados de medição

Basic Advanced

15 min. (fixo)Taxa de medição 1 min. ... 24 h (flexibel)

1 h ... 24 h (flexibel)Intervalo de comunicação 1 min. ... 24 h (flexibel)

máx. 3 mesesArmazenamento de dados máx. 2 años

manual (.pdf/.csv)Relatórios
manual (.pdf/.csv) 

automático (.pdf/.csv)

un canal de mediçãoAnálise de dados
até 10 canais de medição ao mesmo 

tempo

1Número de utilizadores por 
conta

máximo 5

ilimitadoNúmero de registadores
de dados WiFi por conta

ilimitado

símAlarme por e-mail sím

nãoAlarme por SMS

• Notificação de bateria fraca

• Ligação Wi-Fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

Notificações do sistema

• Notificação de bateria fraca

• Ligação Wi-Fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

1 ano 
Referência 
0526 0735

2 anos 
Referência 
0526 0732

3 anos 
Referência 
0526 0733

25 SMS por 
registador

50 SMS por 
registador

75 SMS por 
registador

não disponívelOpções SMS
Pacotes 250 SMS, possibilidade da compra 

na Testo Cloud

Inclui com qualquer data logger 
testo Saveris 2

ver www.saveris.net

17.00 EUR 
por 

registador

30.00 EUR 
por 

registador

38.00 EUR 
por 

registador
gratuitoPreço
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Dados técnicos

Outros acessórios Réf.

0572 2020

0572 2152

0515 0414

0515 0572

0520 0171

0520 0261

0520 0076

0520 0246

Alimentador para registador de dados WiFi testo Saveris 2

Contacto de porta para o registador de dados sem fios testo Saveris 2-T2

Pilhas para registador de dados WiFi testo Saveris 2 (4 pilhas AA manganésio alcalinas)

Pilhas para registador de dados WiFi testo Saveris 2, utilização abaixo dos -10 ºC (4 pilhas Energizer L91 Photo lithium)

Certificado de calibração rastreável de temperatura; sondas de temperatura, p. de calibração -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de temperatura; sondas de temperatura; pontos de calib. -20 ºC; 0 ºC; +60 ºC; por canal/instrumento

Certificado de calibração rastreável de humidade; sonda de humidade, p. de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC; por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de humidade; sonda de humidade, p. de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC; por canal/instrumento

Data logger WiFi

Tipo de sensor NTCNTC interno TP tipo K

-195 ... 
+1350 °C

± (0,5 + 0,5 % v.m.) °C

TP tipo J

-100 ... 
+750 °C

TP tipo T

-200 ... 
+400 °C

-30 ... +50 °C

± 0,5 °C

NTC interno

Gama de medição:
ver dados da sonda

-30 ... +50 °C

± 0,5 °C ver dados da sonda

0 ... 100 %HR

± 2 %HR

0,1 %HR

0,1 °C

-30 ... +50 °C

-40 ... +70 °C

Basic: 15 min. (fixo) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexível)

Base: 1 h … 24 h (flexível) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexível)

240 g

95 x 75 x 30,5 mm

10,000 valores de medição por canal

Não Opcional Não

EN 12830 EN 12830 –

24 meses
a +25 °C e intervalo de medição e comunicação de 15 min,

a -30 °C e intervalo de medição e comunicação de 15 min, com pilhas Energizer 0515 0572

4 pilas AA AlMn; alimentador opcional;
para temperaturas inferiores a -10 °C utilizar pilhas Energizer 0515 0572

IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54

–

–

–

-50 ... +150 °C

± 0,3 °C

Gama de medição

Gama de medição

Exatidão ±1 dígito

Exatidão

Resolução

Resolução

Temperatura func.

Temp. armazenamento
(sem pilhas)

Classe de proteção

Taxa de medição

Intervalo de comunicação

Memória

Cumprimento Norma

Autonomia da pilha

Alimentação

Dimensões

Peso
(com pilhas)

Contacto da porta

Ligação para sonda
externa

– Sonda de
temperatura externa

Sonda de temperatura externa – Sonda externa de
humidade/temperatura

Medição de temperatura

Medição de humidade

Medição de temperatura/humidade com sondas externas

testo 
Saveris 2-T1

testo 
Saveris 2-T2

testo 
Saveris 2-H1

testo 
Saveris 2-H2

testo 
Saveris 2-T3

Acessórios

NTC

ver dados da sonda

0554 2001Elemento magnético para o suporte de parede testo Saveris 2; para colocar em superfícies magnéticas

Transmissão de sinal: rádiofrequência, banda 2,4 GHz; estándares WLAN suportados: IEEE 802.11 b/g/n e IEEE 802.1X
Métodos de codificação possíveis: sem codificação, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise

Os registadores de dados comunicam-se através do protocolo padrão MQTT e dominam a sincronização temporal SNTP.

Comunicação

Radio (WLAN)

EUR

28.00

10.90

9.72

33.60

72.00

344.20

98.60

327.90

16.00
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60 mm 30 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

testo Saveris 2

Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T2

Encontrará mais sondas em www.testo.pt!

Tipo de sonda

Mini-sonda, IP 54

Sonda integrada com capa em
alumínio, comprimento do cabo de
2.4 m, IP65

Sonda de imersão/penetração
exacta, comprimento do cabo de
6 m, IP67

Sonda para a medição em
superfícies, cabo fixo comprimento
2 m

Sonda de penetração NTC com
cabo plano fixo, comprimento 2 m, 
IP54,

Dimensões Comprimento
sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Exatidão

± 0,2 °C (-20 ... +40 °C)
± 0,4 °C (+40,1 ... +70 °C)

± 0,2 °C (0 ... +70 °C)
± 0,5 °C (Gama de medição
restante)

± 0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
± 0,4 °C Gama de medição
restante)

± 0,2 °C (0 ... +70 °C)

± 0,5 % v.m. (+100 ... +125 °C)
± 0,2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0,4 °C (Gama de medição
restante)

t99

15 seg.

190 seg.

5 seg.

150 seg.

8 seg.

Referência

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

8 x 8 mm

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 mm
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC, cabo
fixo

-50 ... +70 °C ± 0,2 °C (-25 ... +70 °C)
± 0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 seg. 0613 4611
300 mm

Sonda de temperatura externa de 
12 mm, conectável sem cabo

-30 … +50 °C ± 0,2 °C (-30 … +50 °C) 0572 2153105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

EUR

32.00

38.00

67.00

62.00

86.40

77.00

74.00
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Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T3

Sonda de humidade/temperatura para testo
Saveris 2-H2

Ø 6 mm

40 mm

Conexão: Cabo fixo 1.9 m

Sonda fixa com capa protetora em
aço inox, TP tipo K

-50 ... 
+205 °C

Classe 2* 20 
seg.

0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmSonda de penetração TP com cabo
flexível, Tipo K, comprimento 2 m,
IP 54

-40 ... 
+220 °C

Classe 1 7 
seg.

0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Conexão: Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, para 
temperaturas elevadas, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP tipo K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 0602 4892

Conexão: Cabo fixo 1.2 m

Sondas para tubos de diâmetro 5
a 65 mm, com cabeça de medição
substituível, gama de medição por
curtos períodos até +280 °C, TP
tipo K

-60 ... 
+130 °C

Classe 2* 5 
seg.

0602 4592

20 mm

395 mm

Conexão: Cabo fixo 1.5 m

Sonda de velcro para tubos; para a
medição da temperatura em tubos
com diâmetro máx. até 120 mm;
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K

-50 ... 
+120 °C

Classe 1* 90 
seg.

0628 0020

Tipo de sonda Dimensões Comprimento
sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Referência

Ponta de medição de imersão de
pouca massa, flexível, ideal para
medições em pequenos volumes,
tais como: pratos de Petri ou para
medições de superfície (por 
exemplo, anexada com fita 
adesiva), TP tipo K, 2 m de cabo 
térmico com isolamento FEP, 
resistente a temperaturasde até
200 ºC, cabo oval com dimensões:
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ... 
+1000 °C

Classe 1* 1 
seg.

0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC 
(Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

Tipo de sonda Dimensões Comprimento sonda/
comp. ponta
sonda

Gama
medição

Exatidão Referência

Encontrará mais sondas em www.testo.pt!

Sonda de humidade/temperatura 
de 12 mm, cabo fixo de 1,3 m

-30 … +70 °C
0 … 100 %HR

± 0,3 °C
± 2 %HR a +25 °C (2 … 98 %HR)
± 0,03 %HR/K
± 1 dígito

0572 2155

Sonda de humidade/temperatura
externa de 12mm, conectável sem
cabow

-30 … +50 °C
0 … 100 %HR

± 0,3 °C
± 2 %HR

0572 2154105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

EUR

210.00

158.00

43.00

55.20

160.00

120.00

40.00

EUR

120.00
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Transferência dos valores de medição por meio de LAN sem 

fios para a loja da Cloud

Recuperação de dados a qualquer momento via App ou 

browser normal

Notificação de alarme imediata por SMS e/ou e-mail

Coberturas de alojamento com design individual, pode ser 

pintada ou decorada

Sistema de 
monitorização

testo 160 – sistema de 
monitorização para medição 
de temperatura, humidade, 
iluminação, UV e CO2.

°C

%RH

Lux

mW/m2

ppm

mbar

O sistema de monitorização testo 160 mede as condições 

ambientais em vitrines, salas de exposições e depósitos. 

Os registradores transferem valores de medição por LAN 

sem fio para a loja online (Testo Cloud). Você pode acessar 

todos os dados a qualquer momento com a aplicação 

testo Saveris 2 ou com um PC / tablet / smartphone e um 

navegador normal. Se os valores limite forem excedidos, 

um alarme será imediatamente fornecido por SMS e / ou 

e-mail. Para a intensidade da luz, um alarme também pode 

ser disparado se a quantidade de luz acumulada em um dia, 

uma semana ou um mês.

Graças à capa opcional, com design individual, os data 

loggers podem ser integrados de forma discreta em 

exposições e vitrines. A sonda de temperatura e humidade 

com bucha de parede é ideal para monitorar pequenas 

vitrines nas quais um registrador de dados não pode ser 

colocado.

O testo 160 permite assim verificar todas as condições 

ambientais relevantes, a fim de salvaguardar o valor das 

exposições e cumprir a obrigação de documentação.

testo Saveris 2 App  

descarga gratis
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testo 160

14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

Como funciona o monitorização do clima interno 
com o testo 160.

Com o sistema de monitorização testo 160 você facilmente possui controle total de todas as condições ambientais 

relevantes - Não importa onde você está.

PC Smartphone Tablet

°C

°C °C

°C

°C °C

%RH

%RH %RH

%RH %RH

%RH

Lux

Lux Lux

mW/m2

mW/m2 mW/m2

ppm

mbar

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

Sensor integrado Sonda conectável

Testo Cloud
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testo 160 - Cloud

Os packs

O testo 160 Cloud é o elemento operacional central do 

sistema de monitorização testo 160. Aqui você pode 

configurar seus registradores de dados WiFi, definir alarmes 

de valor limite e analisar dados de medição. Você deve 

primeiro se registrar em www.museum.saveris.net para ter 

acesso ao testo 160 Cloud.

Basic Advanced

15 min (fixo)Taxa de medição 1 min. ... 24 h (configurável)

1 h ... 24 h (configurável)Intervalo de comunicação 1 min. ... 24 h (configurável)

Max. 3 monthsArmazenamento de dados Max. 2 years

Manual (.pdf/.csv)Relatórios
Manual (.pdf/.csv)

Automático (.pdf/.csv)

un canal de mediçãoAnálise de dados
até 10 canais de medição ao mesmo

tempo

1Número de utilizadores por
conta

10

ilimitado

Upper/lower alarm limits

Número de registadores
de dados WiFi por conta

Opções de alarma

ilimitado

• Limites de alarme superiores/inferiores
• Atraso de alarme

• Controle de tempo de alarmes

SimAlarme por e-mail Sim

NãoAlarme por SMS

• Notificação de bateria fraca

• Ligação Wi-Fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

Notificações do sistema

• Notificação de bateria fraca

• Ligação Wi-Fi interrompida

• Fonte de alimentação interrompida

Dependendo da gama de funções que você precisa, 

você pode escolher entre a funcionalidade básica e a 

funcionalidade avançada mais ampla: em ambos os 

pacotes, você tem acesso a uma interface de API, para 

exportar dados de medição para seus sistemas.

1 ano
Referência 
0526 0735

2 anos 
 Referência 
0526 0732

3 anos-
Referência 
0526 0733

• Incluindo 25 SMS por registrador e ano
• Mais pacotes de SMS compráveis

Registo: www.museum.saveris.net

17.00 EUR 
por logger

30.00 EUR 
por logger

38.00 EUR 
por loggergratuitoPreço
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testo 160 TH

testo 160 THL testo 160 IAQ

testo 160 E

testo 160 THE
Data logger wi-fi testo 160 
TH, incluindo acesso gratuito 
à Cloud (funcionalidade 
Básica), 4 pilhas AAA, cabo 
de interface USB, suporte de 
parede, incluindo ferramenta de 
desbloqueio e fitas adesivas. 
Etiqueta do código QR, 
protocolo de calibração e 
instruções breves

Data logger wi-fi testo 160 
THL, incluindo acesso gratuito 
à Cloud (funcionalidade 
Básica), 4 pilhas AAA, cabo 
de interface USB, suporte de 
parede, incluindo ferramenta 
de desbloqueio e fitas 
adesivas. 
Etiqueta do código QR, 
protocolo de calibração e 
instruções breves

Data logger wi-fi testo 160 
IAQ ,incluindo acesso gratuito 
à Cloud (funcionalidade 
Básica), 4 pilhas AA, cabo 
de interface USB, suporte de 
parede, incluindo ferramenta 
de desbloqueio e fitas 
adesivas. 
Etiqueta do código QR, 
protocolo de calibração e 
instruções breves

Data logger wi-fi testo 160 E 
Incl. acesso gratuito à Cloud 
(funcionalidade Básica), 4 pilhas 
AA, cabo de interface USB, 
suporte de parede, incluindo 
ferramenta de desbloqueio e fitas 
adesivas. Etiqueta do código QR 
e instruções breves
Observe: 
Para usar o sistema de registo 
de dados por wi-fi testo 160 E, 
também precisa de uma sonda 
conectável (por favor, solicite 
separadamente).

Data logger wi-fi testo 160 
THE, incluindo acesso gratuito 
à Cloud (funcionalidade 
Básica), 4 pilhas AAA, cabo 
de interface USB, suporte de 
parede, incluindo ferramenta 
de desbloqueio e fitas 
adesivas. 
Etiqueta do código QR, 
protocolo de calibração e 
instruções breves

Order no. 0572 2021

Order no. 0572 2024 Order no. 0572 2014

Order no. 0572 2022

Order no. 0572 2023

Dados de pedido para data loggers testo 160

EUR 209.00

EUR 509.00 EUR 509.00

EUR 178.00

EUR 262.00
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Dados técnicos data loggers

  
data logger WiFi 

testo 160 TH
data logger WiFi 
testo 160 THE

data logger WiFi 
testo 160 THL

data logger WiFi 
testo 160 IAQ

data logger WiFi 
testo 160 E

Medição de temperatura

Gama de medição -10 ... +50 °C 0 ... +50 °C

ver sonda externaExatidão ± 0.5 °C

Resolução 0.1 °C

Medição de humidade

Gama de medição 0 ... 100 %HR (sem condensação)

ver sonda externaAccuracy

±2 %HR a +25 °C e 20 ... 80 %HR 
±3 %HR a +25 °C e < 20 %HR e > 80 %HR

±1 %HR histerese, 
±1 %HR / deriva anual

Resolução 0.1% HR

Medição de Lux

Gama de medição

ver sonda externa

0 ... 20,000 lux

ver sonda externaExatidão

DIN 5032-7 Classe 
C-compatível.

± 3 lux ou 3% do 
v.m. (refere-se 

à referência DIN 
5032-7 Classe L)

Resolução 0.1 lux

Medição de UV

Gama de medição

ver sonda externa

0 ... 10,000 mW/m2

ver sonda externaExatidão

±5 mW/m2 ou  
±5 % do v.m.  

(refere-se a referên-
cia externa)

Resolução 0.1 mW/m2

Medição de CO2 

Gama de medição 0 ... 5,000 ppm

Exatidão

±(50 ppm + 3 %  
do v.m.) a +25 °C

Sem alimentação ex-
ternal: ±(100 ppm + 3 
% do v.m.) a +25 °C

Resolução 1 ppm

Mediçao de pressão

Gama de medição 600 a 1100 mbar

Exatidão
±3 mbar  
a +22 °C

Resolução 1 mbar

WLAN

Standard 802.11 b/g/n

Segurança
WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

General

Temperature funcionamento -10 ... +50 °C 0 ... +50 °C -10 ... +50 °C

Temperatura armazenamento -20 ... +50 °C 0 ... +50 °C -20 ... +50 °C

Classe de proteção IP20

Taxa de medição Basic: 15 min. (fixo) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexível)

Communication cycle Basic: 1 h ... 24 h (flexível) / Advanced: 1 min. … 24 h (flexível)

Memória 32,000 valores de medição (soma de todos os canais)

Alimentação (em alternativa 
com alimentador USB)

4 pilhas AAA 1.5 V 4 pilhas AA 1.5 V 4 pilhas AAA 1.5 V

Duração das pilhas  
(dependendo do ciclo de me-
dição e comunicação com o 
Cloud)

1.5 anos 1 ano 1.5 ano

Dimensões 76 x 64 x 22 mm 76 x 64 x 22 mm 92 x 64 x 22 mm 117 x 82 x 32 mm 76 x 64 x 22 mm

Peso  
(com pilhas)

94 g 94 g 113 g 269 g 96 g
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testo 160

Acessórios

Tipo de sonda Sonda de temperatura e humidade Sonda de Lux e UV Sonda de Lux

Gama
medição

-10 ... +50 °C
0 ... 100 %HR

0 ... 20,000 lux
0 ... 10,000 mW/m2

0 ... 20,000 lux

Exatidão ± 0.5 °C
±2 %HR a +25 °C e 20 ... 80 %HR
±3 %HR a +25 °C e < 20 %HR e  
> 80 %HR
±1 %HR histerese
± 1% HR / deriva anual

DIN 5032-7 Classe C-compatível.
± 3 lux ou 3% do v.m. (refere-se à 
referência DIN 5032-7 Classe L)  
±5 mW/m2 ou ±5 % do v.m.  
(refere-se a referência externa)

DIN 5032-7 Classe C-compatível.
± 3 lux ou 3% do v.m. (refere-se à 
referência DIN 5032-7 Classe L)

Referência 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sondas

Referência

Cobertura decorativa para 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Cobertura decorativa para testo 160 THL 0554 2009

Cobertura decorativa para testo 160 IAQ 0554 2012

Suporte de parede para testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Suporte de parede para testo 160 IAQ 0554 2015

Cabo de extensão para sondas digitais, comprimento 0.6 m (incluído com cada sonda) 0554 2004

Cabo de extensão para sondas digitais, comprimento 2.5 m 0554 2005

Bucha da vitrine de exposição para sonda de temperatura e humidade (incluído com cada sonda) 0554 2016

1 x Pilha AAA, até -10 °C (solicitar 4 unidades por data logger) 0515 0009

4 x pilhas AA, até -10 °C 0515 0414

Alimentador USB 0572 2020

Certificado de calibração rastreável de temperatura; pontos de calibração -8 °C, 0 °C, +40 °C por canal/instrumento 0520 0171

Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC; por canal/
instrumento

0520 0076

Certificado de calibração rastreável de lux; pontos de calibração 0;500;1000;2000;4000 Lux 0520 0010

Certificado de calibração rastreável de CO2, pontos de calibração 1.000 e 5.000 ppm 250520 
00071

 

EUR 104.00 289.00 195.00

EUR

7.00

7.00

9.00

8.00

9.70

11.00

13.00

9.00

2.72

9.72

28.00

72.00

98.60

140.70

90.00
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Relatorio completo e relevante para as auditorias com 

apenas um clique  

Resumo fácil e fiável dos resultados de medição.

Possibilidade de leitura até 254 registadores num processo 

de validação.

Seja especialista ou iniciante: O software testo 190 CFR 

ajuda todos os utilizadores de forma ideal durante o 

processo de medição.

Sistema de  
registo de dados CFR

testo 190 – Validação altamente 
eficiente dos seus processos de 
esterilização e liofilização

Com seu desenho inovador, o sistema de registo de dados 

CFR testo 190 é a solução moderna para a validação dos 

processos de esterilização e liofilização. As pilhas do 

registador de dados podem ser trocadas sem ferramentas 

de maneira rápida e segura. Isso reduz consideravelmente 

seus processos e, após a alteração, os registadores 

permanecem 100% herméticos. O sistema consiste em 

quatro registadores de temperatura e um registador 

de pressão com sondas rígidas e flexíveis, uma maleta 

multifuncional com estações integradas de programação e 

leitura, além de software compatível com a 21 CFR parte 

11.

O tamanho dos registadores de dados pode variar 

dependendo dos dois tipos diferentes de pilhas. Os tipos 

de pilhas podem ser combinados livremente com todos 

os registadores de dados testo 190. Com o software testo 

190 CFR com operação intuitiva e as unidades de leitura 

especiais no caso, até 8 registadores de dados podem ser 

lidos e programados simultaneamente.
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Resumo dos componentes do sistema

O software testo 190 CFR está em conformidade com a 21 CFR parte 11 

e permite-lhe executar as suas tarefas de validação e qualificação. Desde 

uma configuração e leitura de forma eficiente de até oito registadores de 

dados simultaneamente, passando por uma análise completa dos dados até 

à edição dos seus relatórios necessários para as auditorias. A estrutura clara 

do software guia-o passo a passo através do processo de forma intuitiva e 

ajuda-o a inserir informações em pontos críticos através de indicações de 

advertência. A quantidade de funções foi reduzido conscientemente para as 

funções realmente necessárias para uma validação correta.

Os registadores de dados CFR de temperatura e pressão estão disponí-

veis em cinco modelos. O registador de dados convence pela sua fiabilidade 

e robustez máxima, graças à técnica de medição hermeticamente fechada 

numa carcaça separada de aço inoxidável.

A bateria pode ser substituída sem a necessidade de ferramentas ou lubri-

ficantes de forma rápida e segura. Do mesmo modo, o critério de aceitação 

de uma "taxa de paragem de 10%" com o testo 190 é atendido sem compli-

cações.

A maleta multifuncional de uso flexível, manuseamento prático 

e especialmente robusta. A maleta de transporte para o sistema de 

registadores de dados CFR testo 190 convence graças a diferentes 

aspetos. A maleta é usada para armazenar registadores de forma segura, 

bem como para a configuração e leitura rápidas com o software CFR testo 

190.
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Dados para pedidos

testo 190-T1

testo 190-T3

testo 190-P1

Maleta para testo 190

Software testo 190 CFR

testo 190-T2

testo 190-T4

Registador de dados de temperatura 
CFR testo 190-T1, incl. pilha grande e 
adaptador para a unidade de programação 
e leitura testo 190.

Registador de dados de temperatura CFR 
testo 190-T3 incl. pilha grande e adaptador 
para a unidade de programação e leitura 
testo 190.

Registador de dados para pressão CFR 
testo 190-P1 incl. pilha grande.

Software em conformidade com a 21 CFR parte 11 
para configurar e ler os registadores de dados CFR 
testo 190. Requisitos do sistema: Windows 7 (32/64 
bits), Windows 8, Windows 10.

Registador de dados de temperatura CFR 
testo 190-T2 incl. pilha grande e adaptador 
para a unidade de programação e leitura 
testo 190.

Registador de dados de temperatura CFR 
testo 190-T4 incl. pilha grande, adaptador 
para a unidade de programação e leitura 
testo 190 e prolongamento de rosca.

Referência 0572 1901

Referência 0572 1903

Referência 0572 1900

Referência 0516 1901

Referência 0554 1901

Referência 0572 1902

Referência 0572 1904

Maleta para transportar, armazenar, configurar e ler 
os registadores de dados CFR testo 190. 
Inclui cabo USB e 1 unidade de leitura e 
programação para no máx. 8 registadores de dados. 
Dimenções: 340 x 265 x 60 mm.

EUR 2,669.00

EUR 3,199.00

EUR 3,899.00

EUR 850.00

EUR 2,669.00

EUR 3,999.00

EUR 2,999.00
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Dados técnicos / Acessorios

Registadores de dados CFR testo 190-T1 testo 190-T2 testo 190-T3 testo 190-T4 testo 190-P1

Parâmetro de medição / Tipo 
de sonda

Temperatura (Pt1000) Pressão (sensor 
piezoresistivo)

Gama de medição -50 … +140 °C 1 mbar … 4 bar abs.

Exatidão ±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

±20 mbar

Resolução 0,01 °C 1 mbar

Memória de valores medidos 60.000 valores medidos  30.000 por canal 60.000 valores 
medidos

Ciclo de medição 1 s … 24 h

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +50 °C

Dimenções

Registador com pilha 
pequena 20 x 40 mm (Ø x Al) 20 x 45 mm (Ø x Al) 20 x 53 mm (Ø x Al) 22 x 64 mm (Ø x Al)

Registador con pilha grande 20 x 59 mm (Ø x Al) 20 x 63 mm (Ø x Al) 20 x 72 mm (Ø x Al) 22 x 83 mm (Ø x Al)

Tubo da sonda 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Ponta do tubo da sonda – 3 x 25 mm –

Pilha grande (padrão)

Tipo de pilha ½ AA litio

Autonomia 2 500 horas de operação (ciclo de medição 10 segundos a 121 °C)

Gama de aplicação -50 … +140 °C

Pilha pequena (opcional)

Tipo de pilha 2 pilhas botão de lítio

Autonomia 250 horas de operação (ciclo de medição 10 segundos a 121 °C)

Gama de aplicação -20 … +140 °C

Acessórios testo 190 Modelo

Maleta para transportar, armazenar, configurar e ler os registadores de dados CFR testo 190. 
Inclui cabo USB e 1 unidade de leitura e programação para no máx. 8 registadores de dados. Medidas: 340 x 265 x 
60 mm.

0516 1901

Pilha pequena testo 190, revestida com PEEK. Para a alimentação de todos os modelos testo 190. Gama de 
aplicação: -20 … +140 °C.

0515 1900

Pilha grande testo 190, revestida com PEEK. Para a alimentação de todos os modelos testo 190. Gama de 
aplicação: -50 … +140 °C.

0515 1901

Suporte de sondas para liofilização (puck) testo 190 para uma medição mais precisa da temperatura da superfície 
com o testo 190-T3 e o testo 190-T4.

0554 1907

Braçadeiras (5 unidades), para fixar os registadores (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4) nos campos de aplicação (por 
exemplo, em autoclaves).

0554 0297

Adaptador de curta distância para manter o registador de dados testo 190-T4 na unidade de leitura e programação. 0554 0298

Adaptador de longa distância para manter o registador de dados testo 190-T1, testo 190-T2 e testo 190-T3 na 
unidade de leitura e programação.

0554 0299

EUR

850.00

25.00

93.00

75.00

10.00

10.00

10.00
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Simplesmente mais intuitivo: manuseio de software 

descomplicado com processos guiados para medição e 

documentação, bem como relatório com um clique 

Simplesmente mais seguro: bateria e tecnologia de medição 

em duas caixas separadas para substituição segura da 

bateria e registadores hermeticamente fechados

Simplesmente mais rápido: configuração e leitura 

simultâneas de até oito registadores através da maleta 

multifuncional

Simplesmente mais flexível: o conceito de pilhas 

inteligentes permite alturas diferentes para uso variável em 

seu processo

Sistema de registo de 
dados APPCC

testo 191 – Validação altamente 
eficiente dos seus processos de 
pasteurização, esterilização e 
liofilização

O controlo frequente e a documentação da temperatura e 

da pressão nos processos de conservação térmicos são 

decisivos para a qualidade e segurança dos alimentos que 

se vão conservar. Para o apoiar com a responsabilidade 

envolvida nesta tarefa, desenvolvemos o sistema de registo 

de dados APPCC testo 191.

Graças à nossa experiência de vários anos no 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras de medição 

para a segurança de alimentos, sabemos quais são 

os aspetos importantes nesse setor tão sensível: Uma 

tecnologia fiável com a máxima precisão, uma integração 

perfeita nos seus processos e o aumento da eficiência no 

processo de trabalho diário.

O sistema de registo de dados altamente eficiente e 

seguro para os processos de pasteurização, esterilização 

e liofilização é composto de registadores de dados e pelo 

software profissional testo 191. Todos os componentes 

ajudam-o a alcançar os seus objetivos, controlando os 

parâmetros do processo e de qualidade, garantindo o 

funcionamento correto das suas instalações e cumprindo 

todos os requisitos regulamentares referentes à 

documentação. 
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Resumo dos componentes do sistema

Os registadores de dados APPCC estão disponíveis em quatro 

modelos para medição da temperatura e da pressão. Além disso, 

destacam-se pela sua robustez, durabilidade e fiabilidade. A substituição 

das pilhas pode ser feita sem necessidade de ferramentas e em poucos 

segundos, graças à rosca. O registador permanece 100% à prova de água 

após uma substituição das pilhas.

Com o intuitivo software profissional testo 191, os registadores 

de dados são configurados e lidos. O software é gerido de forma muito 

intuitiva, graças aos seus menus perfeitamente estruturados, processos 

guiados, às visualizações úteis de dados e ao inovador relatório com 1 

clique: O relatório regista os parâmetros da última medição, cumprindo 

com a obrigação de documentação de forma rápida e eficiente, sem 

precisar de ajustar novamente todos os parâmetros do relatório.

A maleta multifuncional para o testo 191 complementa o sistema. 

A maleta robusta, inteligente e prática não só serve para armazenar 

os registadores de dados, mas também para os configurar e ler. Em 

cada registador está integrada uma unidade de leitura e programação. 

Dessa forma, podem ser configurados e lidos simultaneamente até 8 

registadores de dados.
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Dados para pedidos

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

Registador de dados de temperatura 
APPCC testo 191-T1, incl. pilha 
grande, adaptador de distância 
longo para a unidade de leitura e 
programação testo 191, protocolo 
de calibração.

Registador de dados de 
temperatura APPCC testo 191-T3, 
incl. pilha grande, adaptador de 
distância longo para a unidade de 
leitura e programação testo 191, 
protocolo de calibração.

Registador de dados para pressão 
APPCC, incl. pilha grande e 
protocolo de calibração.

Registador de dados de temperatura 
APPCC testo 191-T2, incl. pilha 
grande, adaptador de distância 
longo para a unidade de leitura e 
programação testo 191, protocolo de 
calibração.

Registador de dados de temperatura 
APPCC 
testo 191-T4, incl. pilha grande, 
adaptador de distância longo para 
a unidade de leitura e programação 
testo 191, extensão de rosca, 
protocolo de calibração

Modelo 0572 1911 Modelo 0572 1913

Modelo 0572 1916

Modelo 0572 1912

Modelo 0572 1914

Maletín testo 191 Ref.

Mala pequena testo 191, maleta para transporte, armazenamento, programação e leitura dos registadores de dados 
APPCC testo 191, incl. Cabo USB e 1 unidade de leitura e programação para máx. de 8 registadores de dados.
Oferece espaço para 1 unidade de leitura e programação. Medidas: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

Software testo 191 Ref.

Software profissional testo 191, software para configurar e ler os registadores de dados APPCC testo 191.
Requisitos de sistema: Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Windows 10.

0554 1911

Acessórios Ref.

Pilha pequena testo 191, revestida com PEEK. Para a alimentação de todos os modelos testo 191. Alcance de aplicação: 
-20... +140 °C.

0515 1900

Pilha grande testo 191, revestida com PEEK. Para a alimentação de todos os modelos testo 191. Alcance de aplicação: 
-50... +140 °C.

0515 1901

Suporte para latas e garrafas testo 191, fixa os registadores de dados testo 191 em latas e garrafas. 0554 0458
Tripé para latas testo 191 para adaptar a posição da sonda dos registadores de dados testo 191 e para melhorar a sua 
estabilidade.

0554 1906

Suporte de sondas para liofilização testo 191 para uma medição mais precisa da temperatura da superfície com o testo 
191-T3 e testo 191-T4.

0554 1907

Grampos  para registadores testo 191 (bolsa com 5 unidades). 0554 0297
Adaptador de curta distância para fixar o registador de dados testo 191-T4 na unidade de leitura e programação. 0554 0298

Adaptador de curta distância para fixar o registador de dados testo 191-T1, testo 191-T2 e testo 191-T3 na unidade de 
leitura e programação.

0554 0299

EUR 1,950.00 EUR 2,250.00 EUR 2,250.00

EUR 3,250.00 EUR 2,458.00

EUR 

25.00

93.00

183.60

153.00

75.00

10.00

10.00

10.00

EUR 

850.00

EUR 

825.00
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Registadores de dados 
APPCC

testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Parâmetro de medição / 
Tipo de sonda

Temperatura (Pt1000) Pressão (sensor 
piezoresistivo)

Gama de medição -50 … +140 °C 1 mbar … 4 bar abs.

Exatidão ±0,2 °C (-50 … -40 °C)
±0,1 °C (-40 … +140 °C)

±20 mbar

Resolução 0,01 °C 1 mbar

Memória de valores medidos 60.000 valores medidos  30.000 por canal 60.000 valores me-
didos

Ciclo de medição 1 s … 24 h

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +50 °C

Dimenções

Registador com pilha 
pequena 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Registador com pilha grande 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Tubo da sonda 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Ponta do tubo da sonda – 3 x 25 mm –

Pilha grande (padrão)

Tipo de pilha ½ AA lítio

Autonomia 2500 horas de serviço (ciclo de medição 10 segundos a 121 °C)

Gama de aplicação -50 … +140 °C

Pilha pequena (opcional)

Tipo de pilha 2 pilhas botão de lítio

Autonomia 250 horas de serviço (ciclo de medição 10 segundos a 121 °C)

Gama de aplicação -20 … +140 °C

Dados técnicos
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Três versões de software –  o mais correto para cada 

aplicação

testo ComSoft Basic – o software standard gratuito

testo ComSoft Professional – o software completo

testo ComSoft CFR 21 Part 11 – o software para as 

necessidade farmacêuticas

Convenientes funções de exportação, por ex., para o 

processamento posterior dos dados no Microsoft Excel

Software para data loggers

testo ComSoft Basic
testo ComSoft Professional
testo ComSoft CFR

Para a finalidade de programação e leitura dos data loggers, 

bem como para a análise dos dados, poderá escolher entre 

três diferentes versões de software. A Testo tem a solução 

certa para a sua necessidade: O testo Comsof basic 

gratuito com uma interface gráfica de utilização oferece 

todas as funções básicas de um software standard para 

data loggers. Independentemente de onde o data loggers 

tenha sido usado - o testo Comsoft basic faz não apenas 

a configuração e a leitura do instrumento, mas também 

a análise de dados muito fácil. A utilização amigável e 

intuitiva é colocada em primeiro plano.

Mais requisitos, tais como a verificação de dados de 

medição criados em diferentes locais, também são 

excelentemente cumpridos pelo testo Comsoft. A Testo 

oferece sempre uma ótima solução de software para 

necessidades especiais da indústria farmacêutica: o testo 

ComSoft CFR 21 Part 11.
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testo ComSoft

Software para data loggers

ComSoft Basic

Comsoft Professional

Comsoft Basic, Software básico para 
programação e leitura dos data loggers Testo; 
apresentação dos valores de medição em gráfico 
e tabela bem como  função de exportação. 
Gratuito se obtido através de download.

ComSoft Professional
Comsoft Professional, software profissional, incl. 
arquivamento de dados para programação e 
leitura dos data loggers Testo

Referência 0572 0580

Referência 0554 1704

Comsoft Basic – para um funcionamento fácil e uma 

análise prática

ComSoft Professional – para o utilizador exigente

• Download gratuito do Comsoft Basic (com registo) em www.

testo.pt

• O Comsoft Basic oferece todas as funções de um software 

para data loggers

• Aceita data loggers Testo da série de instrumentos testo 174, 

testo 175, testo 176 e testo 177

• Funciona em Windows XP ServicePack 3 (SP3), Vista, Windows 

7 e Windows 8. Outros sistemas operativos, sob consulta.

• O ComSoft Professional oferece a possibilidade de análise e 

apresentação para além das funções básicas

• Podem ser organizados múltiplos locais de medição e data 

loggers, por ex. numa clara estrutura em árvore

• Compatível com data loggers Testo da série de instrumentos 

testostor 171, testo 174, testo 175, testo 176, testo 177 e 

testo 184

 • Funciona em Windows XP ServicePack 3 (SP3), Vista, Windows 

7 e Windows 8. Outros sistemas operativos, sob consulta.

Funções importantes

Funções importantes:

• Interface de utilização intuitiva que guia o utilizador através do 

processo individual passo-a-passo

• Curva gráfica dos valores de medição para uma apresentação 

clara dos valores de medição

• Configuração do logger: critério de início e paragem, intervalos 

de medição, taxa de armazenamento e ajuste do valor limite

• Funções de exportação práticas, por ex., para o 

processamento adicional dos dados no Microsoft Excel, ou 

a criação de um PDF que pode ficar disponível para outros 

utilizadores

• Adaptação do menu de função de procura

• Seleção de diferentes cabeçalhos de impressão para 

impressão de tabelas e gráficos

• Amplas opções de apresentação tais como o número do 

campo, visualização em barra, instrumento analógico e 

apresentação com eixo x,y

• Gráfico de curvas de valores de medição para uma 

apresentação clara dos valores de medição

• Configuração de registo: critério de início e fim, intervalo de 

medição, gama de armazenamento e ajuste do valor limite

• Funções de ajuste de 0 (valor médio) ao 7º grau

Download gratuito:

www.testo.pt

EUR 20.00

EUR 309.00
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testo ComSoft

Software para data loggers

ComSoft CFR 21 Parte 11

ComSoft CFR 21 Part 11 – O software para os 
requisitos de acordo com o CFR 21 Part 11 para 
a programação e leitura dos data loggers Testo

Referência 0554 1705

ComSoft CFR 21 Part 11 – especialmente para os 

requisitos da indústria farmacêutica

• O ComSoft CFR 21 Part 11 é um software de validação e 

cumpre com todos os requisitos da FDA (Food and Drug 

Administration) num circuito fechado.

• A conformidade com as diretivas CFR é confirmada por um 

instituto independente.

• Aceita data loggers Testo da série de instrumentos testostor 

171, testo 174, testo 175, testo 176, testo 177 e testo 184 

• Funciona em todos os sistemas operativos de 32 e 64 

bits Windows XP SP2,  Vista, Windows 7 (exceto a versão 

“HOME Edition”) e Windows 8. Outros sistemas operativos, 

sob consulta.

Funções importantes:

• Utiliza a administração de grupos de utilizadores por 

administrador

• Armazenamento de dados em bruto num ficheiro de formato 

inviolável

• Reconhecimento de erros transitados graças à soma de 

testes

• Bloqueio por inatividade para prevenir acessos não 

autorizados

• Monitorização da atividade de login/logout, sucesso/

insucesso da assinatura digital e alteração dos dados em 

bruto com a ajuda de uma Linha de Auditoria

Qual é o software que vai escolher?
Escolha o software mais indicado à sua aplicação:

Leitura / configuração dos loggers

Ajuste da taxa de registo e do intervalo de medição

Exportação de dados em .xls / .pdf / .html / .csv

Visualização do diagrama e da tabela

Ajuste

Avaliação científica / estatística (mín./máx.; valor médio, 
violação do valor limite)

Criação de fórmulas

Medição online

Modelo de relatório

Arquivo de dados

Assinatura eletrónica

Atribuição de direitos de acesso  a 3 níveis de usuário

Linha de auditoria

ComSoft Basic

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comsoft Professional ComSoft CFR 21 Parte 11

0572 0580 0554 1704 0554 1705

EUR 1,390.00
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testo ComSoft

Acessórios

Referência

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, USB/Mini-USB

0554 8803Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

0572 0500Interface USB para programação e leitura dos loggers testo 174T e testo 174H

24.00

29.08

82.00

EUR
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P2A: Parametrização, Ajuste, Análise

Software para os transmissores testo séries 63xx, 66xx e 

67xx, (também para os futuros transmissores testo)

Atualizações gratuitas

Menus fáceis e ícones gráficos

Configuração de múltiplos transmissores com parâmetros 

semelhantes através da função drag&drop

Configuração da escala de saídas analógicas, valores 

limites de relés, variação de sinal…

Software para transmissores

testo P2A

A ideia central do novo software P2A Testo para 

transmissores é fornecer ótimos procedimentos ao 

utilizador, bem como alimentação do transmissor via 

cabo USB, facilita a parametrização ou análise sem a 

necessidade de cabos – ex. num visualizador ou num 

serviço técnico. Além do ajuste em 1 ponto (offset) e o 

ajuste de 2 pontos (através das soluções salinas ou de 

gerador de humidade), o software P2A aceita o ajuste de 

cada canal analógico. Com um multímetro de precisão 

pode-se ajustar toda a cadeia de medição (incluindo 

o conversor analógico-digital). Único: o histórico dos 

ajustes mostram em detalhe quem e quando efetuou os 

ajustes e com que valores de referencia. Isto fornece uma 

documentação ininterrupta, independente dos ajustes 

terem sido feitos com qualquer software P2A, no menu de 

funcionamento ou nas teclas de ajuste.

As ferramentas de análise do software P2A permitem a 

verificação dos sinais relé e analógicos, ver os valores mín/

máx e verificar o histórico de parametrizações, ajustes em 

1, 2 ou 3 pontos, e alarmes imediatos/informação de erros.
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testo P2A

Software para transmissores

Software P2A

Software P2A (software de parametrização, 
ajuste e análise para PC), incl. cabo USB-mini 
DIN (ligação PC-instrumento)

Modelo 0554 6020

Software testo P2A para transmissores – 

funcionamento fácil e comoda análise

No testo 6621, todas as entradas (quer dizer, todas as 

parametrizações e ajuste) são memorizadas e apresentam-se 

de forma clara em qualquer software P2A. Os transmissores 

testo 6651 e 6681 também dispõem de um contador interno 

de horas de funcionamento e memória cíclica que armazena 

as últimas 180 entradas.

• Compatível com Windows XP ServicePack 3 (SP3), 

Windows Vista e Windows 7. Consultar compatibilidade 

com outros sistemas operativos..

EUR 142.57
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Medição precisa de humidade do ar temperatura do ar e 

ponto de orvalho

Idealmente pensado para medição em condutas

Fácil leitura dos valores de medição graças à dobradiça 

rotativa

Instrumento de medição 
humidade/temperatura

testo 605-H1

%HR

°C

°C td

O termohigrómetro testo 605-H1 é particulamente versátil e 

conveniente de usar graças à sua dobradiça. O visor pode 

ser rodado em diferentes posições, pemitindo uma ótima 

leitura dos valores de medição.

A estabilidade a longo prazo garante corretos resultados 

de medição mesmo com o decorrer dos anos. O pequeno, 

compacto testo 605-H1 mede humidade e temperatura 

do ar e adicionalmente calcula a temperatura do ponto de 

orvalho.

O testo 605-H1 está pensado para  monitorizar humidade 

em condutas. A vareta da sonda tem 125 mm comprimento 

e pode ser idealmente posicionada em condutas utilizando 

o clip de fixação incluído de série. A capa de proteção 

rotativa protege o sensor de sujidade e pancadas.
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testo 605-H1

Dados técnicos / Acessórios

testo 605-H1

testo 605-H1 termohigrómetro com suporte de 
conduta e cálculo do ponto de orvalho, incl. clip 
de fixação e pilha

Referência 0560 6053

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomia aprox. 1000 h

Peso 75 g (incl. pilhas, sem embalagem)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0006Certificado de calibração rastreável de humidade
Pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

0520 0096Certificado de calibração rastreável de humidade
Ponto de calibração 75,3 %HR a +25 °C

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo Testo

Gama de medição 0 ... +50  °C
-20 ... +50 °C td

+5 ... +95 %HR

Exatidão 
±1 dígito

±0.5 °C ±3 %HR

Resolução 0.1 °C 0.1 %HR

EUR

84.40

52.30

EUR 91.00
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Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição da humidade ambiente e da temperatura ambiente 

em espaços interiores e canais

Cálculo automático do ponto de orvalho e da temperatura 

de bulbo húmido através da aplicação testo Smart Probes

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Facilidade de uso, mesmo em pontos de medição muito 

distantes - alcance de Bluetooth® até 100 m

Tubo da sonda móvel para medir mais confortavelmente

Termohigrómetro para 
smartphone

testo 605i

O instrumento de medição de humidade compacto testo 

605i é ideal em conjunto com um smartphone ou tablet para 

a medição da temperatura ambiente e da humidade relativa 

em espaços interiores e canais. Em combinação com o 

anemómetro térmico testo 405i é também possível calcular 

a potência de arrefecimento e de aquecimento. 

Através da aplicação testo Smart Probes instalada no 

dispositivo móvel, os utilizadores podem facilmente ler 

os valores medidos. A aplicação também permite calcular 

automaticamente o ponto de orvalho e a temperatura 

de bulbo húmido. Todos os dados medidos podem ser 

exibidos em forma gráfica ou tabular. Por último, os 

protocolos dos dados medidos podem ser enviados 

diretamente como ficheiros PDF ou Excel.

%HR

°C

Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita



183

testo 605i

Dados técnicos / Acessórios

testo 605i
testo 605i, termohigrómetro com manuseamento 
através de um smartphone, incl. baterias e 
protocolo de calibração

Referência 0560 2605 02

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 605i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Modelo

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração rastreável de humidade; pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006

Certificado de calibração rastreável de humidade, ponto de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096

Tipo de sensor Humidade - capacitivo

Gama de medição 0 ... 100 %HR

Exactidão 
(a +25 °C) 
±1 dígito

±3.0 %HR (10 ... 35 %HR)
±2.0 %HR (35 ... 65 %HR)
±3.0 %HR (65 ... 90 %HR)
±5 %HR (< 10 %HR ou > 90 %HR)

Resolução 0.1 %HR

Tipo de sensor NTC

Gama de medição -20 ... +60 °C

Exactidão ±1 dígito ±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (0 ... +60 °C)

Resolução 0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior /
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com
Bluetooth 4.0

Temperatura de
armazenamento

-20 ... +60 °C

Temperatura de
serviço

-20 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 150 hrs

Dimensões 218 x 30 x 25 mm (tubo da sonda 73 mm)

Alcance do Bluetooth® até 100 m

EUR 85.00

EUR

26.00

84.40

52.30
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Visualização contínua da temperatura, humidade e ponto de 

orvalho

Visualização do valor máx. e mín.

Monitorização da pilha

Vantagens adicionais do testo 608-H2:

Alarm LED com informação de violação do valor limite

Elevada exatidão ±2 %HR

Termohigrómetro

testo 608 – Monitorização em 
contínuo do clima interior

%HR °C °C td

O higrómetro económico testo 608-H1 mede em contínuo 

humidade, temperatura e ponto de orvalho.

O grande visor é de fácil leitura mesmo à distância, o 

orifício de fixação e a base alargado permitem flexibilidade 

no posicionamento na mesa ou na parede.

O testo 608 tem visualização dos valores máx./mín. e 

monitor da pilha. Graças ao sensor estável a longo prazo 

pode obter corretos resultados de medição mesmo com o 

decorrer dos  anos.

testo 608-H2, o preciso higrómetro com alarme, reporta 

fiavelmente a violação dos valores limite de humidade e 

temperatura, por ex. em estufas, armazéns, salas limpas, 

museus, laboratórios, etc.
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testo 608

Dados técnicos / Acessórios

testo 608-H1

testo 608-H2

testo 608-H1 termohigrómetro 
humidade/ponto de orvalho/
temperatura, incl. Pilha

testo 608-H2 higrometro, humidade/ponto 
de orvalho/temperatura, com alarme LED, 
pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 6081

Referência 0560 6082

Dados técnicos gerais

Taxa de medição 18 s

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia apróx. 1 ano

Peso 168 g

Dimensões 111 x 90 x 40 mm 

Material/Carcaça ABS

Visor LCD de duas linhas

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

Dados técnicos testo 608-H1 testo 608-H2

Tipos de sensores NTC

Gama de medição 0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

Exatidão  
±1 dígito

±0.5 °C (a +25 °C)

Resolução 0.1 °C

Sensor de humidade 
capacitivo Testo

+10 ... +95 %HR

±3 %HR (+10 ... +95 %HR)

0.1 %HR

Sensor de humidade 
capacitivo Testo

+2 ... +98 %HR

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

0.1 %HR

Temperatura func. 0 ... +50 °C

NTC

-10 ... +70 °C
-40 ... +70 °C td

±0.5 °C (a +25 °C)

0.1 °C

-10 ... +70 °C

0520 0076Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF;
por canal/instrumento

EUR

84.40

EUR 71.00

EUR 102.00
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Medição de humidade e temperatura do ar

Incl. cálculo do ponto de orvalho e bulbo húmido

Sensor de humidade Testo estável a longo prazo

Função Hold e valores mín./máx.

Visor iluminado

Instrumento de medição de 
humidade/temperatura

testo 610 – Medição de humidade 
do ar num instrumento de bolso

%HR

°C

O testo 610 mede simultaneamente humidade relativa e 

temperatura do ar. Isto torna-o idealmente preparado para 

rápidas verificações das condições ambiente, por ex. em 

escritórios, salas de produção ou em armazéns.

O patenteado sensor de humidade desenvolvido pela Testo 

garante resultados de medição fiáveis. A exatidão de ±2.5 

%HR é confirmada através do protocolo de calibração que 

vem com o equipamento. O cálculo do ponto de orvalho e 

do bolbo húmido bem como a função Hold e  

a visualização do valor máx. e mín. são possíveis com  

o testo 610.

A capa protetora, correia de mão e o suporte de cinto, 

asseguram a segurança do instrumento. O testo 610 é 

muito portátil, pequeno e fácil de funcionar.

Ilustração 1:1
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testo 610

Dados técnicos / Acessórios

testo 610

testo 610 medidor portátil de humidade/
temperatura incl. capa protectora, pilhas e 
protocolo de calibração

Referência 0560 0610

Dados técnicos gerais

Taxa de medição 1 s

Peso 90 g (baterias e capa protectora incluída)

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia da pilha 200 h (média, sem iluminação do visor)

Dimensões

Tipo de proteção

119 x 46 x 25 mm (inclui capa protectora)

IP20

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0181Certificado de calibração rastreável de temperatura
pontos de calibração -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo Testo

Gama de medição -10 ... +50  °C 0 ... 100 %HR

Exatidão  
±1 dígito

±0.5 °C ±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

Resolução 0.1 °C 0.1 %HR

0520 0006Certificado de calibração rastreável de humidade
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

EUR

84.40

65.10

EUR 123.00
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Medição precisa de temperatura, humidade e pressão

Todos os valores importantes diretamente num relance

Visor, grande e de fácil leitura

Função lembrete de calibração ajustável (opcional)

Instrumento de medição 
humidade/temperatura/pressão

testo 622 – Monitorização 
rápida e precisa das condições 
ambiente

°C%HRhPa

Além da temperatura e humidade, o testo 622 também 

mede pressão, tornando-o ideal para monitorização e 

climas interiores. Ele apresenta os valores de medição 

atuais bem como a data e a hora num visor amplo e claro. 

Assim, fornece todos os valores importantes num relance. 

Especialmente em laboratórios, o testo 62 está apto para a 

monitorização das condições ambiente durante calibrações 

ou em pesquisas.

Graças ao estável sensor a longo prazo, o instrumento de 

medição fornece resultados de medição fiáveis e corretos 

mesmo passados anos. O orifício de fixação e o suporte de 

mesa permitem um posicionamento flexível do instrumento 

numa mesa ou parede.
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testo 622

Dados técnicos / Acessórios

testo 622

testo 622 higrómetro com indicação 
de pressão, incl. protocolo de 
calibração, pilhas e material de 
fixação

Referência 0560 6220

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 ... +60 °C

Taxa de medição 10 s

Temperatura func. -10 ... +60 °C

Autonomia 12 meses

Peso 240 g (sem pilhas)

Dimensões 185 x 105 x 36 mm

Acessórios Referência

0520 0206 Certificado de calibração DAkkS de humidade

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo 
Testo

Gama de medição -10 ... +60 °C 0 ... 100 %HR

Exatidão ±1 dígito ±0.4 °C ±2 %HR a +25 °C (10 ... 90 %HR)
±3 %HR (Gama de medição 
restante)

Resolução 0.1 °C 0.1 %HR

Sensor de pressão piezoresistivo

300 ... 1200 hPa

±3 hPa

0.1 hPa

0520 0076Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 
ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

EUR

84.40

306.10

EUR 245.00
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Análise dos valores de medição de temperatura e humidade 

no local

Histograma apresenta os valores de medição dos últimos 

90 dias

Todos os importantes valores num relance

Visor amplo e de fácil leitura

Instrumento de medição de 
temperatura/humidade

testo 623 – Medição das 
condições ambiente com função 
histórico

°C%HR

O instrumento de medição de temperatura e humidade testo 

623 apresenta os valores de temperatura e humidade atuais 

e já passados bem como a data e hora, simultaneamente 

num amplo e claro visor. Faz com que tenha todos os 

importantes valores sempre visíveis.

A análise da curva visualizada oferece uma ótima avaliação 

dos resultados de medição dos últimos 90 dias. O testo 

623 é, portanto, ideal para verificações rápidas no local das 

condições ambiente sem uma análise complicada no PC.

Graças ao estável sensor a longo prazo, o instrumento de 

medição fornece resultados de medição fiáveis e corretos 

mesmo com o passar dos anos. A fixação ou base permite 

um posicionamento flexível do instrumento numa mesa ou 

parede.

Particularmente de fácil utilização: A calibração e ajuste do 

instrumento de medição é diretamente possível no local 

com a ajuda do software de calibração e ajuste (opcional).
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testo 623

Dados técnicos / Acessórios

testo 623

testo 623 higrómetro com função 
histórico dos valores de medição, 
incl. protocolo de calibração, pilhas 
e material de fixação

Referência 0560 6230

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 ... +60 °C

Taxa de medição 20 s

Temperatura func. -10 ... +60 °C

Autonomia 12 meses

Peso 240 g

Dimensões 185 x 105 x 36 mm

Acessórios Referência

0520 0206 Certificado de calibração DAkkS de humidade

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo Testo

Gama de medição -10 ... +60 °C 0 ... 100 %HR

Exatidão ±1 dígito ±0.4 °C ±2 %HR a +25 °C (10 ... 90 %HR)
±3 %HR (Gama de medição restante)

Resolução 0.1 °C 0.1 %HR

0520 0006Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 
ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

EUR

84.40

306.10

EUR 155.00
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Visualização da temperatura e humidade relativa / 

temperatura bolbo húmido / ponto de orvalho

Valores mín./máx.

Botão Hold para fixar o valor de medição

Visor iluminado

Função Auto Off

TopSafe, proteção do instrumento contra sujidade e 

pancadas

Instrumento de medição 
de humidade/temperatura

testo 625 – Compacto e estável a 
longo prazo

%HR

°C

O testo 625 é um instrumento compacto com uma sonda 

de humidade integrada para a medição da humidade e 

temperatura do ar. O amplo visor de duas linhas apresenta 

rápida e eficazmente a humidade, temperatura de bolbo 

húmido ou o ponto de orvalho, bem como a temperatura.

Para medições em locais de difícil acesso, a sonda de 

humidade pode simplesmente ser removida e conectada 

a um punho com cabo (acessório); alternativamente, os 

valores de medição podem ser enviados via wireless 

da sonda para o instrumento de medição em grandes 

distâncias. Para isto, a sonda de humidade é conectada 

num punho wireless (acessório), e o testo 625 é equipado 

com um módulo de rádio (acessório).
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Cabeça de sonda de humidade 
através de punho com cabo

testo 625 com punho rádio e 
módulo rádio

testo 625 com cabeça de sonda 
encaixada

testo 625

Instrumento de medição de humidade/temperatura

testo 625

testo 625, instrumento de medição de humidade/
temperatura, incl. cabeça de sonda acoplável, 
pilha e protocolo de calibração

Referência 0563 6251

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 70 h (sem função de transmissão por 
rádio-frequência)

Peso 195 g

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Material/Carcaça ABS

Tipos de sensores

Gama de medição

Exatidão ±1 dígito

Resolução

NTC

-10 ... +60 °C

±0.5 °C

0.1 °C

Sensor de humidade 
capacitivo Testo

0 ... +100 %HR

±2.5 %HR (+5 ... +95 %HR)

0.1 %HR

Tipo K (NiCr-Ni)
(Sondas rádio)

-200 ... +1370 °C

Ver dados da sonda

0.1 °C

EUR 203.00
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Punho rádio para cabeça de sonda de humidade acoplável 
(cabeça de sonda de humidade incluída com testo 625)

0554 0189

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Taxa de medição 0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de rádio-
frequência

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por rádio-
frequência

unidirecional

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Dados técnicos Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

testo 625

Acessórios

Acessórios para o instrumento de medição

Certificados de calibração

0430 9725

0520 0006

Punho para cabeça de sonda de humidade encaixável para conexão ao testo 625, incl. cabo para sonda

Certificado de calibração rastreável de humidade, Pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

0516 0191

0516 0221

0554 0660

0515 5028

0515 0025

0520 0013

Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

TopSafe, protege contra pancadas e sujidade

Kit de controlo e ajuste para sondas de humidade Testo, solução salina com 11,3 %HR e 
75,3 %HR, incl. adaptador para sondas de humidade Testo

Bateria de lítio tipo botão

Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

Certificado de calibração rastreável de humidade, soluções salinas saturadas: ponto de calibração 11.3%HR

Referência

0520 0083Certificado de calibração rastreável de humidade, soluções salinas saturadas, ponto de calibração 75.3%HR

0520 0206 Certificado de calibração DAkkS de humidade, higrómetros eletrónicos; pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL

Módulo rádio para actualização do instrumento de medição com opção rádio

0516 1200Mala de transporte para o instrumento, sondas, acessórios e impressora (460 x 320 x 120 mm)

EUR

39.60

28.00

300.00

5.20

16.80

95.20

95.20

306.10

42.00

84.40

48.00

48.00

108.00

112.80

62.40



testo 625 Be sure.
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Conexão de 2 sondas integradas e 3 sondas por wireless

Medição de temperatura, humidade do ar, humidade de 

equilíbrio em materiais, ponto de orvalho sob pressão, 

pressão absoluta e valor U

Visualização da distância do ponto de orvalho, valores mín, 

máx. e médio

Visor iluminado

Classe de proteção IP 54

Memória do instrumento para 10.000 valores de medição 

(apenas para o testo 635-2)

Software para PC para arquivo e documentação dos dados 

de medição (testo 635-2)

Instrumento de medição 

de temperatura/humidade

testo 635 – Tecnologia de medição 
para a medição de humidade

°C

%HR

hPa

O testo 635 oferece a possibilidade de testar e analisar 

a humidade do ar, humidade de materiais (baseado na 

humidade de equilíbrio), valor U e ponto de orvalho em 

sistemas de ar comprimido.

Em adição à medição com as sondas clássicas, uma 

medição por wireless até uma distância de 20 m é 

também com o testo 635. Isto elimina danos no cabo ou 

dificuldades de manuseamento. As sondas por wireless 

estão disponíveis para os parâmetros de medição de 

temperatura e humidade, mais de três sondas wireless 

podem ser gravadas e visualizadas pelo testo 635. O 

módulo por rádiofrequência opcional pode ser adaptado a 

qualquer momento.

O testo 635 destaca-se graças ao seu funcionamento 

intuitivo e pelos seus menus simples. Por exemplo, em 

medições efetuadas em locais diferentes, o testo 635-2 tem 

a vantagem de permitir que os valores de medição sejam 

atribuídos ao respetivo local de medição. Para a medição 

de longa duração e medição da humidade de materiais, 

é possível alternar entre diferentes perfis de utilizador. A 

versão testo 635-2 alargou as funções do instrumento, 

como armazenamento no equipamento, software no 

PC, visualização direta da humidade do material e a 

possibilidade de conexão à sonda de valor U.
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Dados técnicos

testo 635-1

testo 635-2

Termohigrómetro testo 635-1 incl. bateria e 
protocolo de calibração

Instrumento de medição da humidade/
temperatura testo 635-2 com memória dos 
valores de medição, software para PC e cabo 
USB, incl. bateria e protocolo de calibração

Referência 0560 6351

Referência 0563 6352

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Tipo de pilha Alcalina, manganês, tipo AA

Autonomia 200 h

Dimensões 220 x 74 x 46 mm

Peso 428 g

Material/Carcaça ABS/TPE/Metal

Tipos de sensores

Tipo K (NiCr-Ni) NTC (sonda de 
humidade)

Sensor de humidade 
capacitivo Testo

Sonda de pressão 
absoluta

Gama de medição -200 ... +1370 °C -40 ... +150 °C 0 ... +100 %HR 0 ... 2000 hPa

Exatidão 
±1 dígito

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% do 
v.m.) (Gama de medição 
restante)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% do v.m. (Gama de 
medição restante)

Ver dados da sonda Ver dados da sonda

Resolução 0.1 °C 0.1 °C 0.1 %HR 0.1 hPa

Vantagens comuns
· Conexão de 3 sondas rádio

· Medição da humidade do ar, humidade de equilíbrio do 

material e pressão do ponto de orvalho em sistemas de ar 

comprimido

· Apresentação da diferença do ponto de orvalho, mín., 

máx. e valores médios

· Impressão dos dados na impressora testo (opcional)

· Visor retro iluminado

· Tipo de proteção IP 54

Vantagem testo 635-1
· Impressões cíclicas das leituras, por exemplo, uma vez 

por minuto

Vantagens testo 635-2
· Armazenamento até 10,000 leituras

· Software de PC para arquivamento e documentação dos 

dados de medição

· Apresentação imediata da humidade do material graças 

às curvas de características armazenadas (Base: 

humidade de equilíbrio dos materiais)

· Conexão possivel da sonda do valor-U

· Armazenamento de medições individuais ou séries de 

medições por localização

· Rápido acesso às mais importantes funções através dos 

perfis de utilizador

EUR 342.00

EUR 488.40
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Acessórios

250554 0549

0554 0568

0520 0006

0520 0071

0520 0136

0520 0013

0520 0083

0520 0206 

0520 0981

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no 
local das medições

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente

Certificado de calibração rastreável de humidade, Pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

Certificado de calibração rastreável de temperatura, instrumentos de medição com sonda de superfície; 
pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C
Certificado de calibração rastreável para ponto de orvalho, dois pontos de ajuste -10/-40 ºCtd a 6 bar

Certificado de calibração rastreável de humidade, soluções salinas saturadas: ponto de calibração 11.3%HR

Certificado de calibração rastreável de humidade, soluções salinas saturadas, ponto de calibração 75.3%HR

Certificado de calibração DAkkS de humidade, higrómetros electrónicos; pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

Certificado de calibração DAkkS para sonda do valor-U

Transporte e proteção

Outros acessórios e peças de substituição

Impressora e Acessórios

Certificados de calibração

0516 1035Mala de transporte para o equipamento básico do instrumento de medição e sonda, dimensões 454 x 319 x 135 mm

0516 1435Mala de transporte para instrumento de medição, sonda e acessórios, dimensões 520 x 400 x 130 mm

0430 9735Punho para a cabeça da sonda de humidade acoplável para conexão ao testo 635, incl. sonda de fios, para medição/
calibração da cabeça da sonda de humidade

0554 0660Kit de controlo e ajuste para sondas de humidade Testo, solução salina com 11,3 %HR e 75,3 %HR, incl. adaptador 
para sondas de humidade Testo

0554 0759Filtro sinterizado PTFE, Ø 12 mm, para meios corrosivos
Elevada gama de humidade (medições a longo prazo), altas velocidades

0554 0641Filtro em aço inoxidável sinterizado, Ø 12 mm, 100 µm, para encaixar em sondas de humidade
para a medição em ambientes com alta velocidade ou ar poluído

0554 0447Alimentador, 5 VDC 500 mA com ficha Euro, 100-250 VAC, 50-60 Hz

0515 5028Bateria de lítio tipo botão, CR2032 pilhas AA para punho por rádio

0554 0761Material adesivo para fixar e selar

Referência EUR

22.00

5.20

15.76

56.55

68.07

300.00

92.50

169.20

99.60

260.80

16.00

84.40

101.80

204.40

95.20

95.20

306.10

311.40
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de humidade/temperatura

Sonda de ponto de orvalho sob 
pressão para medição em sistemas 
de ar comprimido., Cabo fixo

Sonda de pressão absoluta 
2000 hPa

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Sonda de ponto de orvalho sob 
pressão de precisão para medição 
em sistemas de ar comprimido, 
incl. certificado com ponto de 
verificação -40 °C tpd, Cabo fixo

Sonda de humidade robusta para 
medições até +125 ºC, curto prazo 
até +140 ºC, 12 mm, por exemplo 
em condutas de ventilação, e 
para medições da humidade 
de equilíbrio, por exemplo, 
carregamento de mercadorias
Sonda de humidade fina com 
sistema electrónico integrado, 
incl. 4 capas de proteção PTFE 
acopláveis para a medição 
da humidade de equilíbrio em 
materiais

Sonda de dispersão de campo para 
uma medição rápida e sem danos 
da humidade do material, com 
cabo de sonda de 1.2 m.

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

0 ... +100 %HR
-20 ... +50 
°C tpd

0 ... +2000 hPa

-60 ... +400 °C

0 ... +100 %HR
-40 ... +50 
°C tpd

0 ... +100 %HR
-20 ... +125 °C

0 ... +100 %HR
0 ... +40 °C

Madeiras: 
<50 %
Materiais 
do edifícios: 
<20 %

Exatidão

±2 %HR a +25 °C (2...98 %HR)
±0.03 %HR/K (k=1)
Estabilidade a longo prazo: 
±1 %HR / ano
A exactidão da sonda 
corresponde à exactidão do 
sistema.
±0.3 °C

±0.9 °C tpd (+5 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (0 ... +4.9 °C tpd)
±2 °C tpd (-5 ... -0.1 °C tpd)
±3 °C tpd (-10 ... -5.1 °C tpd)
±4 °C tpd (-20 ... -10.1 °C tpd)

±5 hPa

Classe 2 1)

±0.8 °C tpd (-4.9 ... +50 °C tpd)
±1 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
±2 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
±3 °C tpd (-29.9 ... -20 °C tpd)
±4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

±2 %HR a +25 °C (2...98 %HR)
±0.1 %HR/K (k=1)
Estabilidade a longo prazo:
±1 %HR / ano
A exactidão da sonda 
corresponde à exactidão do 
sistema.
±0.2 °C

±2 %HR a +25 °C (2...98 %HR)
±0.15 %HR/K (k=1)
Estabilidade a longo prazo:
±1 %HR / ano
A exactidão da sonda 
corresponde à exactidão do 
sistema.
±0.2 °C

t99

300 s

200 s

300 s

Referência

Sonda de humidade

Sonda de ponto de orvalho sob pressão

Sonda de pressão absoluta

Sondas de ar

300 mm

115 mm

300 mm

300 mm

60 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 9835

0638 1835

0602 1793

0636 9836

0636 2161

0636 2135

0636 6160

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

EUR

356.40

880.80

408.00

67.20

1,174.80

572.40

453.60

354.00
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1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

testo 635

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sensor da temperatura para 
determinação do valor U, sistema 
de triplo sensor para apurar a 
temperatura da parede, plasticina 
incluída

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +300 °C

-20 ... +70 °C

Informação: Esta sonda apenas funciona com o testo 635-2
Uma sonda adicional para medição de temperaturas exteriores 
é necessária para determinar o valor U por exemplo 0602 1793 
ou 0613 1002
*quando utilizada com uma sonda NTC ou sonda de humidade 
sem fios para medição de temperatura no exterior e diferença 
de 20 K entre o interior e o exterior

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 11)

Valores U: ±0.1 ±2% do valor de f.e.*

t99

3 s

Referência

Sondas de superfície

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

0602 0393

0614 1635

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição curtos períodos até +500 
°C, TP Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de superfície de cabeça lisa 
com punho telescópico máx. 680 
mm para medições em pontos de 
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.6 m (correspondentemente mais 
pequeno quando o telescópio está 
estendido)

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.6 m

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

3 s

20 s

3 s

150 s

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

150 mm

35 mm

75 mm

80 mm 50 mm

680 mm 12 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

-60 ... +400 °C Classe 2 1) 30 s 0602 1993
115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

0 ... +300 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0193
145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

118.00

133.00

102.00

299.00

144.00

160.00

56.00

EUR

114.00

235.20
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Sonda

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Referência

Sondas de superfície

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Cabeça de medição sobresselente 
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 s

5 s

5 s

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

15 mm

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP Tipo 
K, Cabo fixo 1.2 m

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K,  
Cabo fixo 1.2 m

-60 ... +1000 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-60 ... +400 °C

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

2 s

3 s

5 s

7 s

0602 0593

0602 2693

0602 5792

0602 1293

Sondas de imersão/penetração

300 mm

500 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 s

5 s

5 s

0602 0644

0602 0645

0602 0646

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Termopares

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K,  
Cabo fixo

-50 ... +120 °C Classe 1 1) 90 s 0628 0020
395 mm

20 mm 40.00

120.00

46.00

61.00

89.00

109.00

26.00

39.00

16.00

26.00

27.00

EUR
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Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.3 °C

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 %HR
0.1 °C

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

5 s120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

0602 0394

0636 9736

0602 0394

0636 9736

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda de humidade, acoplável ao punho rádio

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda de humidade, acoplável ao punho rádio

Punhos rádio e cabeça de sonda para medições em superfícies

Punhos rádio e cabeça de sonda de humidade

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Resolução t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

100 mm 30 mm

Ø 5 mm Ø 3,4 mm

Referência

0554 0189

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0293

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Punhos rádio e cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração
EUR

108.00

112.80

43.00

43.00

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

61.00

201.60

61.00

201.60
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0554 0188

0554 0190

Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL

Acessórios Sondas rádio Referência

testo 635

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição 0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de rádio-
frequência

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por rádio-
frequência

unidirecional

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de proteção IP54

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

Sondas rádio

EUR

48.00

48.00
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%HR

°C

Bluetooth® 
+ App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita

Visualização antecipada do rieco de formação de mofo com 

a App

Sinalização da marca de medição por um círculo a laser de 

8 pontos perfeitamente visível

Visualização e avaliação do risco de formação de mofo em 

cores tipo semáforo

Análise de dados de medição e elaboração de relatórios em 

foto que inclui a temperatura medida e o indicador laser da 

zona de medição na App testo Smart Probes

Kit testo Smart Probes para detecção de 
mofo

Termohigrómetro testo 605i 
Termómetro por infravermelhos testo 805i
na testo Smart Case

O kit testo Smart Probes para a deteção de mofo, em 

combinação com a App testo Smart Probes, é ideal para 

a deteção preventiva do risco de formação de mofo. O kit 

é composto pelas duas testo Smart Probes testo 605i e 

testo 805i, ambas cabem a vontade na testo Smart Case, 

onde são transportadas e armazenadas de uma forma fácil 

e cómodo. As testo 605i e testo 805i medem temperatura 

ambiente, temperatura superficial e humidade relativa do ar. 

Com estes parâmetros, pode-se detetar com antecipação a 

aparição de mofo.

O risco de aparição de mofo é avaliado através das cores 

do semáforo (verde, não há risco; laranja, risco moderado; 

vermelho, risco alto) e pode-se guardar em formato PDF, 

CSV ou Excel, transferir para outros dispositivos, ou enviar 

diretamente por e-mail. Para identificar mais claramente a 

zona onde foi efetuada a medição, pode-se tirar uma foto 

que inclui os valores medidos e incluir no relatório.
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testo Smart Probes – Kit para detecção de mofo
testo 605i / testo 805i / testo Smart Case

Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes – kit 
para detecção de mofo
testo Smart Probes – Kit para deteção 
de mofo para a identificação preventiva 
do mofo. É composto por: testo 605i, 
testo 805i, testo Smart Case (QAI), 
pilhas e protocolos de calibração

Referência 0563 0005 10

testo 605i testo 805i
Tipo de sensor Humidade – capacitivo Infravermelhos

Gama de medição 0 ... 100 %HR -30 ... +250 °C
Exatidão 
±1 dígito

±3.0 %HR (10 ... 35 %HR)
±2.0 %HR (35 ... 65 %HR)
±3.0 %HR (65 ... 90 %HR)
±5 %HR (< 10 %HR ou > 90 %HR)
(a +25 °C)

±1.5 °C ou ±1.5% do v.m. (0 ... +250 °C) 
±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C) 
±2.5 °C (-30 ... -20.1 °C)

Resolução 0.1 %HR ≤0.1 °C
Tipo de sensor NTC

Gama de medição -20 ... +60 °C
Exactidão 
±1 dígito

±0.8 °C (-20 ... 0 °C) 
±0.5 °C (0 ... +60 °C)

Resolução ≤0.1 °C
Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0
Alcance do Bluetooth® até 100 m até 15 m
Tª armazenamento -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Tª funcionamento -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C
Tipo de pilha 3 pilhas AAA 3 pilhas AAA
Autonomía 150 hrs 30 hrs
Dimensões 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

tubo da sonda 73 mm
Óptica 10:1
Indicador láser Ótica difrativa (círculo laser)
Emissividade 0.1 ... 1.0 ajustável

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet 
servem para visualizar simultaneamente até 6 
Testo Smart Probes. Tanto o manuseamento dos 
instrumentos de medição como a visualização 
dos valores medidos são efetuados por meio 
de Bluetooth através da aplicação Smart 
Probes instalada no smartphone ou tablet, 
independentemente do local de medição. 
Também pode criar protocolos de medição na
aplicação, inserir fotos e comentários, e enviá-las 
por e-mail. Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Certificado de calibração rastreável de humidade, ponto de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096
Certificado de calibração rastreável de humidade; pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006
Certificado de calibração rastreável de temperatura, termómetro IR, pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002

EUR 160.00

EUR

52.30

84.40

75.70
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Medição precisa de humidade em materiais

Mais curvas características para a localização de pontos 

húmidos em materiais de construção

Função Hold para uma conveniente leitura dos valores de 

medição

Visor iluminado

Vantagens adicionais do testo 606-2:

Medição de temperatura e humidade no ar ambiente

Inc. cálculo do ponto de orvalho e bolbo húmido

Instrumento de medição 
de humidade em materiais/
madeira
testo 606 – Medição de humidade 
em materiais num instrumento de 
bolso

%

°C

%HR

O testo 606-1/-2 é particularmente conveniente e fácil 

de  utilizar na medição de humidade em materiais por 

se tratar de um instrumento de bolso. A humidade do 

material é diretamente apresentada em percentagem 

por peso através da curva característica do material 

armazenada. Para a medição da humidade em madeira, as 

curvas características estão disponíveis para faia, lariço, 

carvalho, pinho e acer. A fim de localizar pontos húmidos 

em materiais de construção, as curvas são adicionalmente 

armazenadas para pavimento de cimento, betão, gesso, 

pavimento de anidrite, argamassa de cimento, argamassa 

de cal, tijolo.

O testo 606-2 mede a humidade e temperatura do ar além 

da humidade dos materiais. Isto permite que condições 

de secagem sejam determinadas rápida e eficazmente no 

local, por exemplo. A capa protetora, a correia de pulso e 

o suporte de cinto permitem o armazenamento seguro do 

testo 606-1/-2

Ilustração 1:1
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Dados técnicos / Acessórios

testo 606-1

testo 606-2

testo 606-1medidor de humidade, incl. tampa de 
proteção, pilhas e protocolo de calibração

testo 606-2, medidor da humidade da madeira/
materiais com medição integrada da humidade 
e termómetro ambiente NTC, incl. capa de 
proteção, pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 6060

Referência 0560 6062

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Dimensões 119 x 46 x 25 mm (incluindo tampa de proteção)

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Taxa de medição 1 s

Peso 90 g (incluindo tampa de proteção e pilhas)

Tipo de proteção IP20

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0192 5358Para o testo 606-1: Eléctrodos de substituição (1 par)

0520 0006

0192 5348Para o testo 606-2: Eléctrodos de substituição (1 par)

Certificado de calibração rastreável de humidade
Pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

Dados técnicos testo 606-1/-2 testo 606-2

Tipos de sensores Humidade em material 
(baseada na condutividade)

Gama de medição 0 ... 50 %

Exatidão  
±1 dígito

±1 %

Resolução 0.1

NTC

-10 ... +50  °C

±0.5 °C

0.1 °C

Sensor de humidade capacitivo 
Testo

0 ... 100 %HR

±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

0.1 %HR

Autonomia 200 h (típico sem iluminação 
do visor)

130 h (típico sem iluminação do visor)

0520 0406Certificado de calibração rastreável de humidade em materiais/madeira; 
pontos de calibração 10,8 %H2O / 26,4%H2O a +25 ºC por canal/instrumento

EUR

4.82

125.00

84.40

4.82

EUR 85.00

EUR 152.00
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Medição precisa da humidade em materiais de construção 

e madeiras

Contém 10 curvas caraterísticas

Formato ergonómico para uma ótima pressão de contacto

Funções Hold, mín., máx.

Visor digital iluminado

Instrumento de medição de 

humidade em materiais

testo 616 – Mede humidade do 
material rapidamente e sem 
destruição

%

O testo 616 permite um exame rápido e sem destruição 

das curvas de humidade em materiais de construção 

e madeiras. Ele também facilita o seu trabalho na 

observação dos processos de secagem em pisos, paredes 

e superfícies.

Para um especial manuseamento rápido e fácil, as curvas 

caraterísticas estão armazenadas para argamassa, 

argamassa de cimento, tijolo, betão poroso, betão, e tijolo 

maciço para a deteção de pontos húmidos  nos materiais 

de construção. Para a medição de humidade em madeira, 

as curvas características estão disponíveis para madeiras 

macias, madeiras duras e contraplacados. Estas curvas 

caraterísticas foram desenvolvidas em cooperação com o 

instituto LPI.

Os resultados da medição são tomados numa profundidade 

até 5 cm e podem ser retidos ao premir de um botão.

A visualização é em percentagem por relação de peso para 

a massa seca do material.

O testo 616 também o apoia eficazmente na determinação 

do ponto certo sem necessidade de qualquer medição 

destrutiva.
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testo 616

Dados técnicos / Acessórios

testo 616

O testo 616 medidor de humidade para medições 
não destrutivas, inclui pilha

Referência 0560 6160

Dados técnicos gerais

Profundidade de 
medição:

até 5 cm

Unidade: Conteúdo de água em percentagem pelo 
peso baseado na massa seca (%)

Taxa de medição 0,5 s

Atualização do visor 0,5 s

Tipo de proteção IP30

Temperatura func. +5 ... +40 °C / 10 ... 80 %HR

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia da pilha 60 h

Peso 260 g

Material/Carcaça ABS/TPE/Metal

Dimensões 70 x 58 x 234 mm

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

Tipo de sensor medição capacitiva

Gama de medição de 
madeira:

Resolução

á50 %

0.1

Gama de medição em 
materiais de edifícios:

á20 %

EUR

39.60

EUR 254.00
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Data loggers USB para 
transporte

Testo 184 H1/G1 - Supervisão segura de 
temperatura, humidade e vibrações.

Indicação inequívoca de alarmes no ecrã ou nos indicadores.

Manuseio muito fácil.

Fácil configuração e transferência de dados.

Transferência por telemóvel/impressão no local através de 

tecnologia NFC.

Segurança informática, sem problemas de firewall ou antivirus.

Os registadores de dados testo 184 são perfeitos para as 

mais variadas exigências na área de transporte e logística. 

Monitorizar a temperatura (-80 a +70ºC), humidade e 

vibração, com elevada precisão e fiabilidade, adaptando-se 

praticamente a todas as aplicações na sua área. O seu design 

e funcionalidade estão otimizados para o uso no setor da 

logística.

Se tiver a necessidade de transportar mercadorias sensíveis a 

vibrações tal como por exemplo os biofármacos, componentes 

de alta tecnologia, máquinaria complexa ou obras de arte, 

deverá garantir que os mesmos cheguem com total segurança 

ao seu destino. O data logger de humidade e temperatura testo 

184 H1, bem como o testo G1 com temperatura, humidade 

e vibrações (acelaração acima de um limite predefenido) 

permitem-lhe responder a todos estes tipos de desafio.
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testo 184

Dados técnicos/encomenda testo 184H/G

testo 184 H1 testo 184 G1

Parâmetros de medição

Bateria substituível

Tempo de funcionamento

Duração das pilhas

Intervalo de medição

Resolução

Exatidão

Ciclo de medição

Temperatura de armazenamento

Memória

Tipo de proteção

Identificação de alarmes

Transferência de dados por NFC

Geração automática de um PDF

Certificado EN 12830

Certificado HACCP

Compatível com o testo ComSoft CFR 21 parte 11

Certificado de calibração da temperatura segundo a norma rastreável 
17025

Temperatura/humidade

ilimitado

500 dias (a +25 °C, e com um ciclo 
de medição de 15 min)

-20 … +70 °C / 0 … 100 %HR

0.1 °C / 0.1 %HR

±0.5 °C (0 … +70 °C); ±0.8 °C (-20 … 0 °C)
±1.8 %HR + 3% do valor medido a +25 °C 

(5 … 80 %HR)
±0.03 %HR / K (0 … +60 °C)

1 min – 24 h

-55 … +70 °C

64000 valores

IP30

LEDs e ecrã

Temperatura/humidade/vibrações

ilimitado

120 dias (a +25 °C e com un ciclo de 
medição de 15 min)

-20…+70 °C / 0…100 %HR / 0…10 g

0.1 °C / 0.1 %HR/ 0.1 g

±0.5 °C (0 … +70 °C); ±0.8 °C (-20 … 0 °C)
±1.8 %HR + 3% do valor medido a +25 °C 

(5 … 80 %HR); ±0.03 %HR / K (0 … +60 °C); 
±0.1 g + 5 % do valor medido

1 min – 24 h

-55 … +70 °C

64.000 valores (temperatura e humidade) 
+ 1000 valores (vibrações)

IP30

LEDs e ecrã

testo 184 G1
• Parâmetro de medição: temperatura, humidade 
 e vibrações
• Tempo de funcionamento: ilimitado
• Disponível em embalagens de: 1 unidade
• Apoio de parede incluído

testo 184 H1
• Parâmetro de medição: temperatura e humidade
• Tempo de funcionamento: ilimitado
•  Disponível em embalagens de: 1, 10 e 50 

unidades 

Referência 0572 1845 Referência 0572 1846

–

–

–

–

Acessórios Modelo

0515 5841

0554 1841

0572 0576

Pila CR2450 (apenas para os testo 184 T3, H1 e G1)

Apoio para a parede (não para testo 184 T1)

Impressora Testo com interface NFC

EUR 138.00 EUR 255.00

EUR

4.20

13.00

339.00
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%HR

°C

Sensor de humidade estável a longo prazo

Elevada integridade dos dados

Amplo visor

Visualização dos valores atuais de temperatura ou 

humidade

Memória para 16,000 valores de medição

Rápida análise e documentação dos dados no PC

Mini data logger
Temperatura e humidade

testo 174H

O mini data logger para temperatura e humidade, testo 

174H, é ideal para a monitorização da temperatura e 

humidade de alimentos sensíveis armazenados. O testo 

174H também monitoriza ar climatizado de edifícios, 

contínua, segura e discretamente. O software Comsoft 

gratuito do testo 174 permite uma programação rápida do 

data logger e uma fácil análise.

O data logger económico para temperatura e humidade 

garante resultados de medição seguros com base numa 

tecnologia de medição de vanguarda. Os sensores 

integrados asseguram uma estabilidade a longo prazo dos 

valores de medição. Isto permite-lhe validar e documentar 

seguramente de acordo com as normas de qualidade.
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testo 174H

Dados técnicos / Acessórios

testo 174H

Kit testo 174H

Mini data logger testo 174H, 2 canais, incl. 
suporte de parede, pilha (2 x CR 2032 lítio) e 
protocolo de calibração

Kit mini data logger testo 174H, 2 canais, incl. 
interface USB para programação e leitura do 
logger, suporte de parede, pilha (2 x CR 2032 
lítio) e protocolo de calibração

Referência 0572 6560

Referência 0572 0566

Dados técnicos gerais

Canais 2 x interno

Tipo de pilha 2 pilhas de lítio (CR2032)

Autonomia 1 ano (ciclo de medição 15 min, +25 ºC)

Temperatura func. -20 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Dimensões 60 x 38 x 18,5 mm

Tipo de proteção IP20

Taxa de medição 1 min - 24 h

16.000 Valores de medição

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0572 0500Interface USB para programação e leitura dos loggers testo 174T e testo 174H

0515 5028Pilha de litio CR 2032 tipo botão (encomendar 2 pilhas por logger)

0572 0580Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (não é necessário se houver o download gratuito com 
registo)

0554 1704ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

0520 0171 Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

0520 0076Certificado de calibração rastreável de humidade
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-20 ... +70 °C

±0.5 °C (-20 ... +70 °C)

0.1 °C

Tipo de sensor Sensor de humidade 
capacitivo Testo

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

* Não está apto para atmosferas condensadas. Para uso prolongado 
em elevadas humidades (>80 %HR at ≤30 °C for >12 h, >60 %HR at 
>30 °C for >12 h), por favor contacte-nos através do nosso website.

0 ... 100 %RH*

±3 %HR (2 ... 98 %HR) 
±0.03 %HR/K

0.1 %HR

EUR

5.20

20.00

309.00

1,390.00

72.00

98.60

82.00

EUR 82.00

EUR 144.00
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Elevado nível de segurança dos dados

Amplo visor de fácil leitura

Memória para 1 milhão de valores de medição

Pilha com até 3 anos de vida útil

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Sensor de humidade capacitivo externamente instalado 

permanentemente

Data logger
Temperatura e humidade

testo 175 H1

°C

%HR

td

g/m³

Com o seu sensor de humidade estável a longo prazo, 

o testo 175 H1 é o data logger profissional para a 

monitorização da temperatura e humidade relativa em 

escritórios e armazéns. A sonda externa (mini sonda) 

destaca-se graças a tempos de reação mais rápidos em 

comparação com sondas instaladas dentro da carcaça. 

A poupança de energia é um tópico importante para os 

edifícios. O gratuito software ComSoft Basic permite uma 

rápida programação do data logger bem como uma fácil 

análise dos dados. O testo 175 H1 regista continuamente 

os valores de temperatura e humidade e apresenta o ponto 

de orvalho no visor, se necessário. O clima de ar interior é 

monitorizado, enfatizando a necessidade para ventilação 

direcionada e a renovação de ar.
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testo 175 H1

Dados técnicos / Acessórios

testo 175 H1

testo 175 H1, data logger de temperatura e 
humidade de 2 canais com sensor de humidade 
externo (NTC/sensor de humidade capacitivo), 
incl. suporte parede, cadeado, pilha e protocolo 
de calibração

Referência 0572 1754

Dados técnicos gerais

Canais 2 x interno (marca)

Tipo de pilha 3 x AIMn Tipo AAA ou Energizer

Autonomia 3 anos com taxa med. 15 min.

Temperatura func. -20 ... +55 °C

Temp. armazenamento -20 ... +55 °C

Dimensões 149 x 53 x 27 mm

Tipo de proteção IP54

Taxa de medição 10 s - 24 h

Memória 1 milhão valores medição

Acessórios Referência

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, USB/Mini-USB

0554 8803Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

0554 1702Suporte de parede (preto) com cadeado para testo 175

0515 0009Pilha para testo 175
Gama de aplicação a -10ºC, pilha AAA alcalina da manganésio (por favor, encomende 3 pilhas por logger)

0572 0580Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (caso não optar pela descarga gratuita)

0515 0042Pilha para testo 175 - gama de aplicação inferior a -10 ºC, Energizer L92 tipo AAA 
(por favor encomende 3 pilhas por logger)

0554 1704ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

0554 1705ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

0520 0171Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -18 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

0520 0076Certificado de calibração rastreável de humidade
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

0520 0246Certificado de calibração DAkkS de humidade
Data logger de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC, por canal/instrumento

0520 0261Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo Testo

Gama de medição -20 ... +55 °C 0 ... 100 %HR*

Exatidão ±1 dígito ±0.4 °C (-20 ... +55 °C) ±2 %HR (2 ... 98 %HR) a +25 °C

Resolução

* Não está apto para atmosferas condensadas. Para uso prolongado em elevadas humidades (>80 %HR at ≤30 °C for >12 h, >60 %HR at >30 °C for 
>12 h), por favor contacte com os nossos técnicos comerciais.

0.1 °C

Parâmetro calculado td

-40 ... +50 °Ctd

+0.03 %HR/K

0.1 %HR 

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

EUR

29.08

20.00

2.72

20.00

12.00

309.00

1,390.00

72.00

98.60

327.90

344.20

24.00

EUR 257.00

339.00
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Elevada segurança dos dados

Duas sondas externas temperatura/humidade

Medição paralela em dois locais

Memória para 2 milhões de valores de medição 

Pilha com até 8 anos de vida útil

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Caixa metálica para uma maior robustez (testo 176 H2) ou 

com um amplo visor para uma fácil leitura (testo 176 H1)

Data logger
Humidade

testo 176 H1 / testo 176 H2

%HR

°C

td

g/m³

WB

Quando medições de curta duração não apresentam 

anomalias, mas as condições ambiente de armazenamento 

continuam sem cumprir com os requisitos desejados, o 

testo 176 H1 ou o testo 175 H2 é a solução no registo de 

dados. Ambos os modelos têm duas conexões para sondas 

de temperatura e humidade que podem ser colocadas no 

local de acordo com os requisitos individuais.

A caixa metálica do testo 176 H2 garante robustez e 

proteção de influencias mecânicas, tais como choques. Isto 

assegura uma longa vida mesmo em condições agressivas. 

O claro visor do testo 176 H1. por um lado, fornece 

informação no local dos valores de medição dos valores 

limites violados. O gratuito software ComSoft Basic permite 

uma rápida programação do data logger bem como uma 

fácil análise dos dados.
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testo 176 H1 / testo 176 H2

Dados técnicos

testo 176 H1

testo 176 H2

testo 176 H1, data logger de temperatura e 
humidade de 4 canais com conexões para 
sensores externos (NTC/sensor de humidade 
capacitivo), incl. suporte de parede, cadeado, 
pilhas e protocolo de calibração

testo 176 H2, data logger de temperatura e 
humidade de 4 canais com caixa em metal com 
conexões para sensores externos (NTC/sensor 
de humidade capacitivo), incl. suporte de parede, 
cadeado, pilhas, protocolo de calibração

Referência 0572 1765

Referência 0572 1766

Dados técnicos gerais

Canais 2 sondas, 4 canais externos

Tipo de pilha 1 x Lítio (TL-5903)

Autonomia 8 anos, com taxa med. 15 min.

Temperatura func. -20 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Dimensões 103 x 63 x 33 mm

Tipo de proteção IP65

Taxa de medição 1 s - 24 h

Memória 2 milhões valores medição

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

-20 ... +70 °C

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (Gama de medição restante)

0,1 °C

Tipo de sensor Sensor de humidade capacitivo Testo

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

* Não está apto para atmosferas condensadas. Para uso prolongado 
em elevadas humidades (>80 %HR a ≤30 °C por >12 h, >60 %HR a 
>30 °C por >12 h), por favor contacte-nos através do nosso website.

0 ... 100 %HR*

depende da sonda selecionada

0,1 %HR

Conexão lateral para cabo Mini 
USB e cartão SD

Conexão das sondas na parte 
inferior da carcaça para duas 
sondas de temperatura/humidade

Visor amplo e nítido para a 
apresentação dos valores de 
medição

EUR 424.00

EUR 459.00
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60 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

16 mm

Ø 12 mm

testo 176 H1 / testo 176 H2

Acessórios

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, Mini-USB ao USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0076

0520 0246

0520 0261

Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

Suporte parede (preto) para testo 176

Pilha para testo 176 -1 x TL-5903 AA cell

Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (não é necessário se houver o download gratuito com 
registo)

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

Certificado de calibração rastreável de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado de calibração rastreável de humidade
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de humidade
Data logger de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC, por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0572 0576Impressora Testo com interface NFC

Sonda de humidade fina com 
sistema electrónico integrado, incl. 4 
capas de proteção PTFE acopláveis 
para a medição da humidade de 
equilíbrio em materiais

Tipo de sonda

Sonda de humidade/temperatura 
12 mm

Sonda de humidade/temperatura 
4 mm

Sonda de humidade/temperatura

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR

0 ... +40 °C
0 ... 100 %HR

0 ... +40 °C
0 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C
0 ... +100 %HR

Exatidão

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,03 %HR/K
± 1 Dígito

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,08 %HR/K
± 1 Dígito

±0.2 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

Referência

0572 6172

0572 6174

0636 2135

0636 9735

Sondas humidade/temperatura

Sonda

Sonda de imersão/penetração 
exata, comprimento do cabo de 1,5 
m, IP67, Cabo fixo 1.5 m

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

5 s 0628 0006 1)

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sondas temperatura NTC (APENAS PARA TESTO 176 H1)

Sonda de temperatura para 
superfícies de paredes (p. ex. para 
detetar danos em materiais de 
construção), Cabo fixo, 3 m

-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s 0628 7507

Sonda de penetração NTC com 
cabo flexível, comprimento 2 m, IP 
54, Cabo fixo, 

-40 ... +125 °C ±0.5 % do v.m. (+100...+125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

8 s 0572 1001
60 mm 30 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Sonda testada de acordo com a norma EN 12830 para a utilização nos sectores de transporte e armazenamento

Sonda de humidade/temperatura
externa de 12mm, conectável sem
cabo

-30 ... +50 °C
0 ... +100 %HR

±0.3 °C
±2 %HR a +25 ºC (+2 ... +98 %HR)

0572 2151

309.00

1,390.00

72.00

98.60

327.90

344.20

EUR

29.08

20.00

24.00

20.00

24.00

339.00

EUR

233.00

273.60

453.60

356.40

52.00

50.00

86.40

74.00



testo 176 H1 / testo 176 H2 Be sure.
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Versão de conduta 
com visor

Versão de parede 
com visor

Sensor de humidade testo altamente exato com 

estabilidade a longo prazo (±2.0% HR)

Visor LCD 2 linhas opcional

Software P2A para parametrização, ajuste e análise, poupa 

tempo e custos na instalação e na manutenção

Conceito de ótima calibração graças ao ajuste de toda a 

cadeia de sinal (1 ponto, 2 pontos e ajuste analógico)

Ajuste sem desmontagem do transmissor

2 saídas analógicas (humidade/temperatura), opção de 1 

saída analógica passiva de humidade e temperatura

Transmissor de 
humidade

testo 6621

Uma ampla variedade do transmissor testo 6621 está 

disponível. Dependendo da aplicação numa sala ou 

numa conduta, os designs correspondentes podem 

ser selecionados. Um visor e uma sonda externa estão 

disponíveis como opções. Pode escolher entre as cores 

para a carcaça cinza e branco. O testo 6621 é fiável 

em termos técnicos graças aos sensores de humidade 

patenteados que garantem a maior exatidão possível. Os 

sensores e as saídas analógicas podem ser ajustadas, 

analisadas e parametrizadas através da interface 

externa utilizando o software P2A. O testo 6621 é um 

transmissor de elevada qualidade a um baixo custo. 

Cumpre as exigências crescentes em serviços de edifícios 

automatizados em termos de exatidão, fiabilidade e 

segurança e assim poupa custos em energia.

%HR

°C
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testo 6621 – Transmissor de humidade

Dados técnicos

Alimentação

Visor

Humidade

testo 6621 – A01/
A03 (versão de 
parede)

testo 6621 – 
A02 (versão de 
conduta)

testo 6621 – A01/
A03 (versão de 
parede)

testo 6621 – 
A02 (versão de 
conduta)

Saídas analógicas

Carcaça

Outros

Visor LCD 2 linhas (opcional)

Funcionamento

Parametrização Software P2A

Montagem

Dimensões cabo co-
nexão

Nenhuma (cabo ro-
teado através da aber-
tura da parede posterior 
ou abertura na parte 
inferior)

1 x M16 x 1,5

Parâmetros

Gama de medição 0 a 100 %HR (>90% HR apenas brevemente)
(não para processos de elevada humidade)

Temperatura

Gama de medição 0 ... +60 °C 
(+32 ... +140 °F)

-20 ... +70 °C 
(-4 ... +158 °F)

Exatidão* ±2.0 %RH (0 a 90 %RH),
±4 %RH (90 a 100 %RH)

Exatidão ±0,5 °C / 0,9 °F

Sensor Sinal de saída activo: NTC
Sinal de saída passivo: NI1000

Tipo de saída 4 a 20 mA (2-fios)
0 a 1/5/10 V (4-fios)

Taxa de medição 1/s

Exatidão das saídas 
analógicas

4 ... 20 mA ±0,05 mA
0 ... 1 V ±2,5 mV
0 ... 5 V ±12,5 mV
0 ... 10 V ±25 mV

Dependência/coeficiente 
de temperatura

Coeficiente de temperatura: 0.05%/K
(intervalo de 25 °C/77 °F)

Substituição do sensor Através do Serviço 
Testo

Pode ser feito pelo 
cliente (ver abaixo, 
Substituição de sen-
sores), subsequente 
ajuste de 2 pontos 
necessário

Sensor Sensor de humidade testo

Entradas e saídas

Nº de canais 2 canais (humidade e temperatura)

Alimentação 20 a 30 V AC/DC

Consumo de corrente

Saída

Corrente de 2 fios 4 
a 20 mA

Alimentação [V] Consumo de cor-
rente [mA]

20 20

24 20

30 30

Voltagem de 4 fios 0 
a 10V

24 7

30 7

20 20

24 22

30 28

Geral

Material / Cor ABS / branco (RAL 9010) ou 
cinza claro

Peso 160 g80 g / 90 g (A03)

Dimensões 81 x 81 x 26 mm 81 x 81 x 42 mm
veja o desenho 
para sonda

Resolução Humidade: 0.1 %HR
Temperatura: 0.1 ºC/ºF

Temperatura componen-
tes eletrónicos (carcaça) 
(com/sem visor)

0 a +60 °C/32 a +140 °F (A01/A03),
Com visor: 0 a +50 °C/+32 a +122 °F;
-20 a +70 °C/-4 a +158 °F (A02),
Com visor: 0 a +50 °C/+32 a +122 °F

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C (-40 ... +176 °F)

Meio de medição Ar ambiente em sistemas de ar condicionado ou 
salas climatizadas

Tipo de proteção IP30 IP65

CEM De acordo com a diretiva CE 2004/108/CEE

Condições de operação

Interfaces 1x mini-DIN para conectar o instrumento de me-
dição de referência /PC

Tempo resp.  t90: á 15 s a 2 m/s; Na calibração, tome nota do 
ajuste: O tempo de resposta poderá ser consi-
deravelmente maior em ar estagnado

Intervalo da escala -50 ... 100 °C / -58 ... 212 °F,
-50 ... 100 %HR

* Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição (histerese,
linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local de ensaio, bem como a
exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração é tido em conta). Para isto, o valor de
K=2 do fator de extensão, que é usual na tecnologia de medição é usado como uma base,
que corresponde a um nível de confiança de 95%.
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testo 6621 – 
A01 (versão de 
parede)

testo 6621 – A02 
(versão de con-
duta)

testo 6621 – A03 
(versão de parede)

testo 6621 – Transmissor de humidade

Desenhos técnicos / Plano de conexão

Desenhos técnicos

Plano de conexão

A01 Ligações, 3-fios

A02 Ligações, 3-fios A02 Ligações, ativo/passivo A02 Ligações, ativo/passivo

A01 Ligações, ativo/passivo A01 Ligações A02 Ligações

A03 Ligações
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AXX Versión

A01 Versão de parede (não com B01, B05)
A02 Versão de conduta
A03 Versão de parede com sondas 

externas para saída analógica 
4 a 20 mA (apenas com B01)

BXX Saída analógica/alimentação

2 saídas analógicas (humidade/temperatura)
B01 4 a 20 mA (2 fios, 24 VCC)*
B02 0 a 1 V (4 fios, 24 VAC/CC)
B03 0 a 5 V (4 fios, 24 VAC/CC)
B04 0 a 10 V (4 fios, 24 VAC/CC)
Humidade: saída analógica temperatura: 

passiva, Ni1000
B05 4 a 20 mA (2 fios, 24 VCC)
B06 0 a 1 V (4 fios, 24 VAC/CC)
B07 0 a 5 V (4 fios, 24 VAC/CC)
B08 0 a 10 V (4 fios, 24 VAC/CC)

CXX Visor

C00 sem visor
C01 com visor

FXX Parâmetro da humidade

F01 Humidade relativa (%RH)

GXX Parâmetro da temperatura apenas 
para B01 a B04

G02 Temperatura (ºC)
G03 Temperatura (ºF)

EXX Cor da carcaça

E01 Carcaça cor cinza clara, incl. logo Testo 
(a cores)

E02 Carcaça neutra, branca, sem logo Testo
E03 Carcaça neutra, branca, incl. logo Testo 

(branco/preto)

MXX Filtro de proteção não para A01

M01 Filtro sinterizado de aço inoxidável
M02 Capa proteção de rede metálica
M03 Filtro sinterizado PTFE
M04 Capa proteção metálica, aberta
M05 Capa de aplástico ABS (aberta)

AXX Versão

BXX Saída analógica/alimentação

CXX Visor

FXX Unidade de humidade 

GXX Unidade de temperatura

EXX Cor da carcaça

MXX Filtro de proteção

Código de encomenda para 
transmissor testo 6621 com as 
seguintes opções:
- Versão de conduta
- 0 a 5 V (4-fios, 24 V AC/DC) 2 saídas 

analógicas (humidade/temperatura)
- Sem visor
- Parâmetro da humidade relativa 

(% RH)
- Parâmetro da temperatura (°C)
- Carcaça neutra, cor branca, sem logo 

testo
- Filtro de malha metálica

0555 6621 A02 B03 C00 F01 G02 E01 
M02

Nota: As opções são atribuídos sem preço, sem 

custo

testo 6621 – Transmissor de humidade

Opções / Exemplo

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6621:

Exemplo de pedido

0555 6621

45.60

EUR

 164.40 EUR

72.00

32.40
32.40
32.40
32.40

20.25

49.20

82.80
33.60
38.37

EUR
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%HR

Ótimo conceito de ajuste graças ao ajuste de toda a cadeia 

de sinal incl. ajuste analógico

Ethernet, relé e saídas analógicas permitem uma integração 

ótima em sistemas de automação individuais

Auto-monitorização e aviso prévio garantem uma elevada 

disponibilidade do sistema

Cálculo e apresentação dos parâmetros de humidade 

“humidade relativa” e “ponto de orvalho”.

Software P2A para parametrização, ajuste e análise poupa 

tempo e reduz custos na instalação e manutenção

Visor com visualização de vários idiomas

Caixa de plástico de elevada qualidade

Transmissor de humidade para 
aplicações de clima crítico

testo 6651

Nem todos os problemas de medição podem ser resolvidos 

com transmissores “simples”. O testo 6651 depara-se com 

desafios especiais. Quando combinado com a série testo 

660x, o testo 6651 torna-se na primeira escolha na exigente 

tecnologia de ar condicionado, assim como em muitas 

outras aplicações.

°C
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testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

Dados técnicos testo 6651

Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Taxa de medição 1/s

Quantidade 2 canais (tipo de sinal analógico uniforme para 
ambos canais)

Resolução 12 bit

Carga máxima 2 fios: 12 VDC: máx.100 Ω / 24 VDC: máx. 500 Ω 
/ 30 VDC: máx. 625 Ω  
4 fios: 500 Ω

Entradas e saídas

Tipo de saída 0/4 a 20 mA (2 fios/4 fios)
0 a 1/5/10 V (4 fios)

Ethernet Opcional: o módulo pode ser instalado 
como camada intermédia

Alimentação 2 fios: 24 VDC ±10 %
4 fios: 20 a 30 VAC/DC

Visor

Design

Outros

Instalação

Visor Opcional: LCD de 2 linhas com linha de texto 
clara e visualização do estado de relé

Dados técnicos gerais

Material Plástico

Dimensões 122 x 162 x 77 mm (sem sonda)

Resolução

Tipo de proteção IP65

CEM 2004/108/EG

Fixação de cabos Standard: encaixe de aperto PG
Opcional: Conector M16 ou M20 M ou opcional: 
conector NPT 1/2

Peso 0.62 kg (sem sonda, sem módulo 
Ethernet)

0.1 %HR / 0.01 °C/°F / 0.1 °Ctd/°Ftd

Funcionamento

Parametrização Quatro teclas de funcionamento para 
visualização / software P2A

Condições de funcionamento
Temperatura de funcion-
amento
(com relé integrado)

-40 ... +60 °C

Humidade

Parâmetros

Gama de medição 0 ... 100 %HR

Unidades Humidade relativa %HR, ºCtd, ºFtd, g/m³

Temperatura

Gama de medição Depende da sonda (testo 660x)

Unidades Temperatura em ºC / ºF

Isolamento galvânico Isolamento galvânico dos sinais de saída (2 fios 
e 4 fios), isolamento da alimentação das saídas 
(4 fios)

Exatidão das saídas 
analógicas

0/4 ... 20 mA / ±0.03 mA
0 ... 1 V / ±1.5 mV
0 ... 5 V / ±7.5 mV
0 ... 10 V / ±15 mV

Relés Opcional: 4 relés (atribuição livre de canais de 
medição ou como alarme colectivo com menu 
de funcionamento/software P2A), até 250 VDC 
/3 A (NA/NF)

Outras saídas Mini DIN para o software P2A Testo e instru-
mentos de medição portáteis testo 400/650

Consumo corrente máx. 300 mA

Conexão da sonda Conexão digital

Meio de medição Ar, azoto;
mais sob consulta;
applicationsupport@testo.de

Temp.de funcionamentoSem visor

Com 
visor

-40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F

Temp.de armazenamento -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Temp.de funcionamento 0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

Temp.de armazenamento -40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F
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testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

Dados técnicos da série da sonda testo 660x

* Outras exatidões aplicam-se à sonda de parede de comprimento 70 mm 
combinada com uma saída de corrente (P07):
Funcionamento: 2 canais a 12 mA. sem iluminação do visor, sem relé, erro 
de medição adicional dos valores acima mencionados a +25 ºC (+77ºF), 
humidade ± 2.5 % HR

Humidade

Parâmetros de medição

Unidades selecionáveis %HR; °Ctd/°Ftd

Reprodutibilidade

t90 máx. 10 seg

Gama de medição*** 0 ... 100 %HR

Exatidão*
(+25 ºC)**

±(1,7 + 0,007 * v.m.)  %HR (0 ... 90 %HR) / ±(1,9 + 0,007 * v.m.) %HR (90 ... 100 %HR)
+0.02 %HR per Kelvin dependente da temperatura de processo e eletrónica (para desvio de 25 °C / 77 °F)

Dados técnicos gerais

Sensor

Tempo de resposta (sem 
filtro de proteção)

testo 6601 testo 6602 testo 6603 testo 6604 testo 6605

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo in-
tegrado

maior que ±0.2 %HR

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo in-
tegrado

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo in-
tegrado

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo 
integrado

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo 
integrado

Temperatura

Unidades selecionáveis °C/°F

Sensor -20 ... +70 °C/ 
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/ 
-22 ... +248 °F

-20 ... +70°C/ 
-4 ... +158 °F

-30 ... +120 °C/ 
-22 ... +248 °F

Exatidão*
(a +25 °C / +77 °F)

±0,15 °C / 0,27 °F (Pt1000 Classe A) Pt1000 Classe AA

Cabo FEP revestido

Ficha

Tubo da sonda ABS plástico

Dimensões da sonda
(comprimento do tubo da 
sonda)

Comprimento do cabo

70/200 mm

ABS plástico

280 mm 140/280 mm 200/500 mm

Aço inoxidável

Dimensões da sonda
(diâmetro)

12 mm

– especialmente para versões em condutas 1 / 2 m 1 / 2 / 5 m

Condições de funcionamento
Estanquicidade de 
pressão

sem PN 10 (ponta da sonda)
PN 1 (ponta da sonda)

Parede Conduta CaboConduta Cabo

Montagem em parede 
da sonda ambiente 
interior

Montagem em conduta 
da sonda ambiente

Sonda ambiente com 
cabo

Sonda ambiente de 
processo para mon-
tagem em condutas 
para temperaturas de 
processo elevadas

Sonda ambiente de 
processo de aço inoxi-
dável com cabo para 
temperaturas de pro-
cesso elevadas

Tipo

Gama de funcionamento

**Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement):
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição 
(histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local 
de ensaio, bem como a exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração 
é tido em conta). Para isto, o valor de k=2 do fator de extensão, que é usual 
na tecnologia de medição é usado como uma base, que corresponde a um 
nível de confiança de 95%.

*** para medição contínuas em elevada humidade (> 80 %RH a ≤30 °C para 
>12h), por favor contacte-nos via www.testo.com
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testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

Desenhos técnicos

Transmissor
testo 6651

Transmissor
testo 6651

Sonda de cabo
testo 6604/6605

Sonda de conduta
testo 6602/6603

Sonda de 
parede
testo 6601

L = Comprimento da sonda
L–A = Comprimento da sonda – 
comprimento do filtro de proteção
A = 35 mm

Transmissor
testo 6651
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Plano de conexão

testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

Plano de conexão com tecnologia de 2 fios
(4 a 20 mA)

Plano de conexão com tecnologia de 4 fios
(0 a 20 mA / 4 a 20 mA / 0 a 1 V / 0 a 5 V /  0 a 10 V)

18–24 
VDC

2 canais
4 a 20 mA,
carga máx.
100 a 750 Ω
(a 24 V)

0 V

2 canais
0 a 20 mA / 4 a 20 mA,
carga máx. 500 Ω cada,
0 a 1 V / 0 a 5 V / 0 a 10 V

0 V

20–30 V
AC/CD
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testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

Bxx Saída analógica / alimentação

Cxx Visor / menu de idiomas

Dxx Entrada de cabo

Exx Ethernet

Fxx Canal 1 da unidade de humidade 
/ temperatura

Gxx Canal 2 da unidade de humidade 
/ temperatura

Hxx Relé

Código de encomenda para o 
transmissor testo 6651 com as 
seguintes opções:
- 4 a 20 mA (2 fios)

- Entrada de cabo M16/M20

- Canal 1 da configuração de fábrica:

- %HR com escala mín 0 %, 
máx 100 %

- Canal 2 da configuração de fábrica:

- °C com escala mín -10 °C/-14 °F,

- máx +70 °C/+158 °F*

- sem relé

0555 6651 A01 B01 C03 D01 F01 G02 
H00

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6651:

Exemplo

Opções / Exemplo

Bxx Saída analógica/alimentação

B01 4 a 20 mA (2 fios, 24 VDC), naõ é 
possível com relé ou módulo Ethernet

B02 0 a 1 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B03 0 a 5 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B04 0 a 10 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B05 0 a 20 mA (4 fios, 24 VAC/DC)
B06 0 a  20 mA (4 fios, 24 VAC/DC)
Cxx Visor / menu de idiomas

C00 sem visor / sem menu de funcionamento
C02 com visor e menu de funcionamento / 

Inglês
C03 com visor e menu / Alemão
C04 com visor e menu / Francês
C05 com visor e menu / Espanhol
C06 com visor e menu / Italiano
C07 com visor e menu / Japonês
C08 com visor e menu / Sueco
C02–C08: Apagar texto. O menu de 
funcionamento apenas está disponível com 
visor.

* Caso não sejam especificados os valores “mín” 
e “máx”, será adoptada a escala standard.

** Conector M12, ficha de 5 pinos e entrada dis-
poníveis como acessórios.

*** sem o código “B01”.
A parametrização do relé na instalação através 
do menu de funcionamento (visor) ou software 
P2A

Dxx Entrada de cabo

D01 Entrada de cabo M16 (relé: M20)
D02 Entrada de cabo NPT ½’’
D03 Contacto do cabo através da 

ficha M para sinal e alimentação 
(para relé opcional: entrada 
de cabo M20)

Exx Ethernet

E00 Sem módulo Ethernet
E01 Com módulo Ethernet

Fxx Canal 1 da unidade de humidade/
temperatura*

F01 %HR / mín / máx
F02 °C / mín / máx
F03 °F / mín / máx
F04 °Ctd / mín / máx
F05 °Ftd / mín / máx
F08 g/m3

Gxx Canal 2 da unidade de humidade/
temperatura*

G01 %HR / mín / máx
G02 °C / mín / máx
G03 °F / mín / máx
G04 °Ctd / mín / máx
G05 °Ftd / mín / máx

Hxx Relé

H00 Sem relé***
H01 4 saídas de relé, monitorização 

do valor limite***
H02 4 saídas de relé, valores limite 

Canal 1 + alarme colectivo***

Preço base0555 6651 400.80 EUR

184.95

EUR

184.95
184.95
184.95

184.95
184.95
184.95

EUR

149.85

349.38

128.25

128.25

Nota: As opções são atribuídos sem preço, sem 

custo
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Opções / Exemplo

Lxx Versão da sonda

L01 Sonda 6601 (Versão de parede)
L02 Sonda 6602 (Versão de 

conduta -20 a 70 °C)
L03 Sonda 6603 (Versão de 

conduta -30 a 120 °C)
L04 Sonda 6604 (Versão de 

cabo -20 a 70 °C)
L05 Sonda 6605 (Versão de 

cabo -30 a 120 °C)

Mxx Filtro de proteção

M01 Filtro de proteção de aço inox
M02 Filtro proteção de malha metálica
M03 Filtro de proteção de Teflon
M04 Filtro de pr. de metal, aberto
M05 Filtro de pr. de plástico ABS, aberto

Nxx Comprimento do cabo m

N00 Sem cabo (para sonda 6601)
N01 Comprimento sonda 1 m (para sonda 

6604/6605)
N02 Comprimento sonda 2 m 

(para sonda 6604/6605)
N05 Comprimento sonda 5 m 

(para sonda 6605)
N10 Comprimento sonda 10 m 

(para sonda 6604/6605)
N23 Comprimento da sonda 0,6 m, 

especialmente para versões de conduta 
(para sondas 6602/6603)

Pxx Comprimento da sonda mm

P07 Comprimento 70 mm (apenas para L01)
P14 Comprimento 140 mm (apenas para L04)
P20 Comprim. 200 mm (apenas para L01, L05)
P28 Comprimento da sonda 

280 mm (apenas para L01, L05)
P50 Comprimento da sonda 

500 mm (apenas L05)

Código de encomenda para o testo 
6602 com as seguintes opções:
- Sonda de conduta  

(-20 a +70 °C/-4 a 158 °F suficiente)

- Filtro de proteção de aço inox.

- Comprimento da sonda 280 mm

0555 6600 L02 M01 N23 P28

As seguintes opções podem ser especificadas para a sonda testo 660x

ExemploLxx Versão da sonda

Mxx Filtro de proteção

Nxx Comprimento do cabo m

Pxx Comprimento da sonda / 
comprimento mm

testo 6651 – Transmissor de humidade para aplicações de clima crítico

EUR

251.01
243.81

273.02

287.01

358.22

82.80
38.37
38.37

39.36

141.70

259.40

43.20

122.85
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Ótimo conceito de ajuste graças ao ajuste da cadeia de 
sinal completa incl. ajuste do sinal analógico

Profibus, Ethernet, saídas de relé e analógicas permitem 
uma ótima integração nos sistemas de automação 
individual

Auto-monitorização e aviso prévio garantem uma elevada 
disponbilidade do sistema

Cálculo e apresentação de todos os parâmetros de 
humidade relevantes

Software P2A para parametrização, ajuste e análise 
economiza tempo e reduz custos na instalação e 
manutenção

Visor com visualização de vários idiomas

Caixa de metal de limpeza fácil e resistente

Transmissor de humidade 
industrial

testo 6681 + Série das 
sondas testo 661x

A medição de humidade industrial exige profissionalismo 

absoluto. Não apenas no funcionamento do sistema, mas 

também na tecnologia de medição utilizada. O transmissor 

de humidade industrial testo 6681, combinado com a 

série de sondas testo 661x, cumpre com estas elevadas 

exigências. Além das propriedades e vantagens de um 

transmissor convencional, o testo 6681 tem um número de 

características adicionais que agrada os profissionais. Esta 

e outras razões fazem do testo 6681 a primeira escolha 

em tecnologia de secagem, rastreabilidade da humidade 

e processo de ar comprimido, bem como na exigente 

tecnologia de ar condicionado, i.e. em salas brancas.

%HR

°C
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Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Taxa de medição 1/s

Quantidade 2 canais (tipo de sinal analógico uniforme para 
ambos os canais, decidido na encomenda), 3º 
canal adicional (opcional)

Resolução 12 bit

Carga máx. 2 fios: 12 VDC: máx. 100 Ohm / 24 
VDC: máx. 500 Ohm / 30 VDC: máx. 
625 Ohm;4 fios: 500 Ohm

Entradas e saídas

Tipo de saída 0/4 a 20 mA (2 fios/4 fios)
0 a 1/5/10 V (4  fios)

Ethernet Opcional: o módulo pode ser instalado 
como uma layer intermédia

Alimentação 2 fios: 24 VDC ±10 %
4 fios: 20 a 30 VAC/DC

Visor

Design

Outros

Instalação

Visor Opcional: LCD 2 linhas com texto claro e 
visualização do estado de relé

Dados técnicos gerais

Material Metal

Dimensões 122 x 162 x 77 mm (sem sonda)

Resolução

Classe de proteção IP65

CEM 2004/108/EG

Peso 1.5 kg (sem sonda, sem Profibus/mó-
dulo Ethernet)

Funcionamento

Parametrização 4 teclas de funcionamento para visuali-
zação / software P2A

Condições de funcionamento

Humidade

Parâmetros de medição

Gama 0 ... 100 %HR

Unidades selecionáveis Dependente da sonda, estão disponíveis:
humidade relativa %HR; ponto de orvalho at-
mosférico normalizado em °CtdA (°Ftd); ponto 
de orvalho em °Ctd (°Ftd); humidade absoluta 
em g/m³ (gr/ft³); grau de humidade em g/kg 
(gr/lb); entalpia em kj/kg (BTU/lb); temperatura 
psicrómetra em °Ctw (°Ftw); pressão parcial do 
vapor de água em hPa/H20; conteúdo da água 
em ppmV; ponto de orvalho mistura H2O2 em 
°Ctm/°Ftm; %HR conforme WMO; temperatura 
em °C/°F

Rastreio de humidade

Gama -60 ... +30 °Ctd / -76 ... +86 °Ftd
(apenas com o testo 6610)

Unidades selecionáveis Ponto de orvalho em ºCtd/ºFtd

Isolamento galvânico Isolamento galvânico dos sinais de 
saída (2 fios e 4 fios), isolamento da 
alimentação das saídas (4 fios)

Exatidão das saídas 
analógicas

0/4 ... 20 mA ± 0,03 mA
0 ... 1 V ±1,5 mV
0 ... 5 V ±7,5 mV
0 ... 10 V ±15 mV

Profibus-DP Opcional: o módulo pode ser instalado como 
uma layer intermédia, não pode ser combi-
nado com o módulo Ethernet

Relés Opcional: 4 relés (atribuição livre para 
os canais de medição ou como alarme 
coletivo com menu de funcionamento/
software P2A), até 250 VDV /3 A (NO/
NC)

Outras saídas Mini DIN para software P2A e instru-
mentos de medição portáteis testo 
400/650

Consumo corrente máx. 300 mA

Conexão da sonda Conexão da sonda digital

Temperatura

Gama Dependente da sonda (testo 661x)

Unidades selecionáveis Temperatura em °C/°F

Temperatura de fun-
cionamento (com relé 
integrada)

-40 ... +60 °C

Meio de medição Ar, azoto;
mais sob consulta: testo@testo.
pt

Sem visor

Com visor

-40 ... +70 °C / -40 ... +158 °F

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

0 ... +50 °C / +32 ... +122 °F

Temperatura de arma-
zenamento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

0.1 %HR / °Ctd / °Ftd / °Ctw / °Ftw ou 
0.01 °C/°F 1g / kg / g/m³ / ppm

testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Dados técnicos testo 6681

Temperatura de funcion-
amento

Temperatura de armaze-
namento

Temperatura de funcio-
namento
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testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Dados técnicos da gama da sonda testo 6610

* Outras exatidões aplicam-se à sonda de parede de comprimento 70 mm 
combinada com uma saída de corrente (P07):
Funcionamento: 2 canais a 12 mA. sem iluminação do visor, sem relé, erro 
de medição adicional dos valores acima mencionados a +25 ºC (+77ºF), 
humidade ± 2.5 % HR

**Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement):

Humidade

Unidades selecionáveis %HR; °Ctd/°Ftd; g/m3 / gr/ft3; g/kg / gr/lb; kj/kg; BTU/lb; °Ctw/°Ftw; hPa; inch H2O2; ppm vol %; %vol; °Ctm 
(H2O2)/ °Ftm (H2O2)

Reprodutibilidade

t90 máx. 10 seg

Gama de medição*** 0 ... 100 %HR

Exatidão*
(+25 ºC)**

testo 6611/12/13: ±(1,0 + 0,007 *  v.m.) %HR para 0 ... 100 %HR /  ±(1,4 + 0,007 *  v.m.) %HR para 90 ... 100 %HR;
testo 6614: ±(1,0+ 0,007 * v.m.) %HR para 0 ... 100 %HR;
testo 6617: ±(1,2 + 0,007 *   v.m.) %HR para 0 ... 90 %HR / ±(1,6 + 0007 * v.m.) %HR para 90 ... 100 %HR
+0.02 %HR per Kelvin dependente da temperatura de processo e eletrónica (para desvio de 25 °C / 77 °F)

Dados técnicos gerais

Sensor

testo 6611 testo 6612 testo 6613 testo 6614 testo 6615

Sensor de humidade 
capacitivo da Testo 
integrado

maior que ±0,2%HR

Sensor de humidade capacitivo da Testo integrado

Temperatura

Unidades selecionáveis °C/°F

Gama de medição

Exatidão*
(a +25 °C / +77 °F)

Sonda

Cabo

Ficha

Tipo

Tubo da sonda

Comprimento do cabo

Dimensões da sonda
(diâmetro)

testo 6617

Parâmetros de medição

ver rastreio de humidade 0 ... 100 %HR

-20 ... +70 °C/ 
-4 ... +158 °F

-30 ... +150 °C/ 
-22 ... +248 °F

-40 ... +180 °C/-40 ... +356 °F -40 ... +180 °C/-40 
... +356 °F

-40 a +120 °C/-22 
a +302 °F

±0,15 °C / 0,27 °F (Pt1000 Classe AA) Pt100 Classe AA Pt1000 Classe AA

Rastreio de humidade
Rastreio de humidade -60 ... +30 °Ctd

Exatidão ±1 K a 0° Ctd
±2 K a -40° Ctd
±4 K a -50° Ctd

Parede Cabo Cabo Cabo aquecido Cabo para rastreio 
de humidade (auto-
ajuste)

Cabo com revestimento 
para a monitorização de 
eléctrodos

Aço inoxidável

FEP revestido

ABS plástico

12 mm

70/200 mm 200/300/500/800 
mm

120/200/300/500/
800 mm

200/500 mm

— especialmente para 
versões em condutas

— 1/2/5/10 m

Condições de funcionamento
1 bar pressão positiva (ponta da 

sonda)
PN 10 (ponta da sonda)
PN 1 (ponta da sonda)

PN 16
(ponta da sonda)

1 bar pressão positiva 
(ponta da sonda)

Estanquicidade de 
pressão

Gama de funcionamento Montagem em 
parede da sonda 
ambiente interior

Montagem em con-
dutas da sonda de 
humidade de pro-
cessos

Sonda flexível de 
humidade de pro-
cessos com cabo

Sonda de humidade 
para aplicações de 
humidade / quando 
há risco de conden-
sação

Sonda de humidade 
para rastreio de hu-
midade / ponto de 
orvalho (com auto-
ajuste)

Sonda de humidade 
com auto-monito-
rização para meios 
que danifiquem o 
sensor

Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição 
(histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local 
de ensaio, bem como a exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração 
é tido em conta). Para isto, o valor de k=2 do fator de extensão, que é usual 
na tecnologia de medição é usado como uma base, que corresponde a um 
nível de confiança de 95%.

*** para medição contínuas em elevada humidade (> 80 %RH a ≤30 °C para 
>12h), por favor contacte-nos via www.testo.com. O testo 6614 éadequado 
para aplicações em elevada humidade

Dimensões da sonda
(comprimento do tubo da 
sonda)

Tempo de resposta sem filtro de proteção
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testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Desenhos técnicos

Transmissor
testo 6681

Sonda de cabo
testo 6615/6617

Transmissor
testo 6681

Sonda de cabo
testo 6614

Transmissor
testo 6681

Sonda de cabo
testo 6613

Transmissor
testo 6681

Sonda de conduta
testo 6612

Transmissor
testo 6681

Sonda de parede
testo 6611

L = Comprimento da sonda
L–A = Comprimento da sonda – 
comprimento do filtro de proteção
A = 35 mm
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testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Plano de conexão

Tecnologia de 2 fios (plano de conexão) 
(4 a 20 mA)

Tecnologia de 4 fios (plano de conexão) 
(0 a 20 mA / 4 a 20 mA / 0 a 1 V / 0 a 5 V / 0 a 10 V)

18–24
VDC

0 V

2 ou 3 canais
4 a 20 mA,
carga máx.
100 a 750 Ohm
(a 24 V)

18–24
VDC

0 V
2 ou 3 canais
0 a 20 mA /
4 a 20 mA,
carga máx.  500 Ohm cada
0 a 1 V / 0 a 5 V / 0 a 10 V
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testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Bxx Saída analógica / Alimentação

B01 4 a 20 mA (2 fios, 24 VDC), não é possível 
com relé, módulo Ethernet ou sonda testo 
6614/6615

B02 0 a 1 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B03 0 a 5 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B04 0 a 10 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B05 0 a 20 mA (4 fios, 24 VAC/DC)
B06 4 a 20 mA (4 fios, 24 VAC/DC)
B77 Profibus-DP

Cxx Visor/Menu de idiomas

C00 sem visor / sem menu de funcionamento
C02 com visor e menu de funcionamento / 

Inglês
C03 com visor e menu / Alemão
C04 com visor e menu / Francês
C05 com visor e menu / Espanhol
C06 com visor e menu / Italiano
C07 com visor e menu / Japonês
C08 com visor e menu / Sueco

C02–C08 Linguagem clara. O menu de 
funcionamento apenas disponível com visor. 

Dxx Entrada cabo

D01 Entrada cabo M16 (relé: M20)
D02 Entrada cabo NPT ½’’
D03 Contacto cabo via conexão 

integrada M para sinal e 
alimentação (para relé opcional: 
entrada cabo M20)

Bxx Saída analógica / Alimentação

Cxx Visor / Menu de idiomas

Dxx Entrada cabo

Exx Ethernet

Fxx Unidade humidade / temperatura

Gxx Unidade humidade / temperatura

Hxx Relé

Ixx Unidade humidade / temperatura 
(opcional)

Código de encomenda para o 
transmissor testo 6681 com as 
seguintes opções:
- Caixa com visor com ajuste de menu 

em Inglês
- 4 a 20 mA (4 fios)
- Entrada cabo M16/M20
- Módulo Ethernet
- Configuração de fábrica Canal 1: 

°Ctpd com escala mín 0 °Ctd, máx 
100 °Ctd*

- Configuração de fábrica Canal 2: 
°C com escala mín -10 °C/-14 °F

- máx +70 °C/+158 °F*
- com relé
- sem 3º canal

0555 6681 A01 B06 C02 D01 E01 F03 
F04 0 100 G02 -10 +70 H01 I00

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6681:

Exemplo

Opções / Exemplo

Exx Ethernet

E00 Sem módulo Ethernet
E01 Com módulo Ethernet

Fxx Unidade humidade/temperatura

F01 %HR / mín / máx
F02 °C / mín / máx
F03 °F / mín / máx
F04 °Ctd / mín / máx
F05 °Ftd / mín / máx
F06 g/kg / mín / máx
F07 gr/lb / mín / máx
F08 g/m3 / min / max
F09 gr/ft3 / mín / máx
F10 ppmV / mín / máx
F11 °Cwb / mín / máx (bulbo húmido)
F12 °Fwb / mín / máx (bulbo húmido)
F13 kJ/kg / mín / máx (entalpia)
F14 hPa / máx (pressão parcial do vapor de 

água)
F15 inch H2O / mín / máx 

(pressão parcial do vapor de água)
F18 %Vol.

F01–F18 = Canal 1*

Gxx Unidade humidade/temperatura

G01 %HR / mín / máx
G02 °C / mín / máx
G03 °F / mín / máx
G04 °Ctd / mín / máx
G05 °Ftd /  mín / máx
G06 g/kg /  mín / máx
G07 gr/lb /  mín / máx
G08 g/m3 /  mín / máx
G09 gr/ft3 /  mín / máx
G10 ppmV /  mín / máx
G11 °Cwb /  mín / máx (bulbo húmido)
G12 °Fwb /  mín / máx (bulbo húmido)
G13 kJ/kg /  mín / máx (entalpia)
G14 hPa / máx (pressão parcial vapor de água)
G15 inch H2O / mín / máx 

(pressão parcial do vapor de água)
G18 %Vol.

G01–G18 = Canal 2*

Hxx Relé (não com B01)

H00 Sem relé
H01 4 saídas relé, monitorização 

valor limite
H02 4 saídas relé, valores limite 

Canal 1+ alarme colectivo

Ixx Unidade humidade/temperatura 
(opcional)

I00 sem 3ª saída analógica
I01 %HR / mín / máx
I02 °C / mín / máx
I03 °F / mín / máx
I04 °Ctd / mín / máx
I05 °Ftd / mín / máx
I06 g/kg / mín / máx
I07 gr/lb / mín / máx
I08 g/m3 / mín / máx
I09 gr/ft3 / mín / máx
I10 ppmV / mín / máx
I11 °Cwb / mín / máx (bulbo húmido)
I12 °Fwb / mín / máx (bulbo húmido)
I13 kJ/kg / mín / máx (entalpia)
I14 hPa / mín / máx 

(pressão parcial do vapor de água)
I15 inch H2O / mín / máx 

(pressão parcial do vapor de água)
I16 °Ctm / td mistura 

para H2O2
I17 °Ftm / td mistura 

para H2O2
I18 %Vol.

I00–I18 = Canal 3*

* Caso não sejam especificados “mín” e “máx”, 
será adoptada a escala standard.

** Conetor M12, 5 pinos e entrada estão 
disponíveis como acessórios.

Preço base0555 6681 731.41 EUR

EUR

191.70
191.70
191.70
191.70
191.70
191.70
191.70

149.85

EUR

383.40

128.25

128.25

236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25

236.25

236.25

236.25

236.25

EUR

Nota: As opções são atribuídos sem preço, sem custo
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testo 6681 – Transmissor de humidade industrial + Série das sondas testo 661x

Lxx Versão da sonda

Mxx Filtro de proteção

Nxx Comprimento do cabo da sonda

Pxx Comprimento da sonda / 
comprimento mm

Código de encomenda para a sonda 
testo 6613 com as seguintes opções:
- Sonda por cabo, -40 a +180 °C
- Filtro de aço inoxidável sinterizado
- Comprimento cabo 2 m
- Comprimento sonda 300 mm

0555 6610 L13 M01 N02 P30

As seguintes opções podem ser especificadas para a sonda testo 661x:

Exemplo

Opções / Exemplo

Lxx Versão da sonda

L11 Sonda 6611 (versão parede)
L12 Sonda 6612 

(versão conduta até 150 °C)
L13 Sonda 6613 

(versão conduta até 180 °C)
L14 Sonda 6614 

(versão cabo aquecido)
L15 Sonda 6615 

(versão cabo de rastreio 
de humidade)

L17 Sonda 6617 (versão cabo 
auto-monitorizada) 

Filtro de proteção

M01 Filtro de aço inoxidável sinterizado
 (não para L14)
M02 Filtro de malha metálica
M03 Filtro de Teflon
M04 Filtro metálico, aberto
M06 Filtro de Teflon com orifício 

de drenagem de condensação
M07 Filtro Teflon com proteção de 

condensação e orifício de drenagem de 
condensação

M08 Filtro para atmosferas H2O2

Nxx Comprimento do cabo

N00 Sem cabo (apenas L11)
N01 Comprimento sonda 1 m 

(não para L11, L12)
N02 Comprimento sonda 2 m 

(não para L11, L12)
N05 Comprimento sonda 5 m 

(não para L11, L12)
N10 Comprimento sonda 10 m 

(não para L11, L12)
N23 Comprimento sonda 0.6 m, especialmente 

para versões conduta (apenas L12)

Pxx Comprimento sonda mm

P07 Comprimento sonda 70 mm 
 (apenas L11)
P12 Comprimento sonda 120 mm 
 (apenas L13)
P20 Comprimento sonda 200 mm
P30 Comprimento sonda 300 mm 
 (apenas L12, L13, L14)
P50 Comprimento sonda 500 mm 
 (apenas com L11)
P80 Comprimento sonda 800 mm 
 (apenas L12, L13)

EUR

368.20
419.80

442.60

571.00

571.00

571.00

38.37

82.80
38.37

68.85

130.95

172.80

EUR

39.15

141.75

259.20

43.20

120.15

243.00
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Interface e software

Fixação e suportes para instalação

Filtros e cabeçais de proteção (entre parêntesis: código de pedido dentro do código de pedido do instrumento)

Medição do ponto de orvalho em precisão (Apenas para testo 6681 com sonda testo 6615)

Conectores

Ethernet (apenas para 6651/6681)

Ajuste

Calibração

Alimentação

0554 6020

0554 6651

0554 1795

0554 0647

0554 0757

0554 0759

0192 0265

0554 9913

0554 3311

0554 3312

0554 0755

0554 3313

0554 6682

0554 6656

0554 6653

0554 0660

0520 0176

0520 0076

0554 1748

0554 6022

0554 6610

0554 1749

Software P2A (software de parametrização, ajuste e análise para PC) incl. cabo USB-mini DIN (ligação PC- 
instrumento).

Suporte mural/conduta (para a montagem da versão A02 em conduta ou em parede)

Adaptador de alta pressão de G1/2” (aço inoxidável 1.4401) com anel de fecho até 16 bar (145 psi). Necessário 
para acoplar à sonda testo 6615 na camara de pressão. (Apenas para testo 6651/6681)

Filtro sinterizado em aço inox, Ø 12 mm, poro 100 µm, proteção do sensor em ambientes poeirentos ou 
velocidades elevadas

Filtro de malha, proteção do sensor contra partículas grossas

Filtro de teflon sinterizado, Ø 12 mm, para substancias corrosivas, gama de humidade elevada, para medições 
contínuas e velocidades altas

Cabeçal de plástico, aberto, tempo de resposta rápido a velocidades <7 m/s, inadequado para ambientes poeirentos 
(Apenas para testo 6621/6651)

Protetor de teflon com orifício de drenagem de 1,5 mm, ideal para humidade elevada com protetor contra 
condensação 0554 0166 (Apenas para testo 6651/6681)

Filtro preliminar, proteção da camara de medição e o sensor contra a sujidade

Camara de medição de precisão com caudal ajustável

Protetor metálico, aberto, resposta rápida em velocidades < 7 m/s; inadequado para ambientes poeirentos

Medidor de fluxo para camara de medição, para ajustar o caudal específico do sensor

Acoplador M12 com conector e ficha de 5 pinos (Para sinal/alimentação). (Apenas para testo 6651/6681)

Módulo Ethernet para instalação por parte do cliente

Conector Ethernet, RJ45 (IP65)

Frasco de solução salina testo para controlo e ajuste da humidade em sondas de humidade relativa nos pontos 
11,3%HR e 75,3 %HR, inclui adaptador para sondas de humidade

Certificado de calibração rastreável: 11%, 50% y 75% a +25 ºC Higrómetro eletrónico para medida direta de humidade 
relativa. Não psicométrico

Certificado de calibração rastreável: 11% y 75%HR a +25 ºC Higrómetro eletrónico para medida direta de humidade 
relativa. Não psicométrico

Unidade de alimentação (de mesa) 110 a 240 VCA/24VCC (350mA)

Adaptador de ajuste, para ajuste em 1 ponto com o testo 400 ou 650

Cabo para extensão e ajuste. (Apenas para testo 6651/6681)

Alimentador (montagem em carril) 90 a 264 VCA / 24 VCC (2,5A)

testo 6621 - testo 6651 - testo 6681

Acessórios para testo 6621/6651/6681

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

142.57

30.21
140.00

56.55

89.70

68.07

4.67

81.36

consultar

579.60

34.80

consultar

106.70

383.09

79.68

300.00

119.00

98.60

184.95

consultar

274.41

224.18
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%HR

°C

Medição do ponto de orvalho numa gama de 

-45 °Ctd a +30 °Ctd

Sensor de humidade testo com elevada exatidão e 

estabilidade a longo prazo

Saída analógica 4 a 20 mA (2 fios) e opção de alarme com 2 

saídas „interruptor“ integradas

Design compacto com caixa rotativa de 350° para um ótimo 

posicionamento do visor

Visor com menu operativo (opcional)

Transmissor de ponto de 
orvalho a -45 °Ctd

testo 6740

O testo 6740 foi especialmente desenvolvido para a 

medição do rastreio de humidade em ar comprimido ou 

seco (por ex. secadores de granulados). Graças a um ajuste 

especial, foi alcançada uma segurança ótima na gama 

rastreio de humidade.

Para a visualização dos parâmetros relevantes do rastreio 

de humidade, uma saída analógica livremente escalonável é 

disponível, opcionalmente com um conector de interruptor 

para a monitorização do MÁX. Adicionalmente a isto, o 

testo 6740 destaca-se graças ao seu design compacto e de 

fácil utilização, tal como a rotatividade da carcaça de 350º 

para a posição ótima do visor.

°Ctd
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testo 6740 – Transmissor de ponto de orvalho a -45 °Ctd

Dados técnicos

Alimentação

Saídas analógicas

Saídas de “interruptor” (opção conetor de alarme, 0554 3302)

Resolução 12 bit

Corrente/precisão 4 a 20 mA (2 fios) / ±40 µA

Alimentação 10 V DC: max. 100 W,
30 V DC: 950 W

Entradas e saídas

Taxa de medição 2 s

Contactos 2 contactos fechados, potencialmente livres, 
máx. 30V/0.05A

Alimentação de tensão 24 V AC/V DC (10 a 30 V DC permi-
tido); com conetor de alarme (0554 
3302) 20 a 28 V DC

Visor

Design

Instalação

Dados técnicos gerais

Material/cores Plástico, poliacrilamida

Dimensões 199.5 x 37 x 37 mm 
(com conetor standard)
203.5 x 37 x 37 mm 
(com conetor 0554 3302)

Visor

Classe de proteção IP65 (com conector ligado e fios 
conectados)

CEM Em conformidade com 89/336 EEC

Rosca / conexão de 
processo

Rosca G½ (código de encomenda 01) ou rosca 
NPT½” (código de encomenda A 02)

Peso aprox. 300 g

Visor de 7 linhas de elevada intensidade

Temperatura de funciona-
mento (carcaça)

-20 ... +70 °C (+4 ... +158 °F)
Condições de funcionamento

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Ponto de orvalho/rastreio de humidade

Parâmetros de medição

Parâmetros calculados °Ctd, °Ftd, °CtA, °FtA, ppmv, mg/m3, °F

Unidades %HR, °C

Tempo de resposta t90 á= 60 seg para mudanças de 13.2 °Ctd a 
-32.1 °Ctd
t90 á= 17seg para mudanças de -32.2 °Ctd 
a 13 °Ctd

Exatidão ±1 K a 0 °Ctd (+32 °Ftd)
±3 K a -20 °Ctd (-4 °Ftd)
±4 K a -40 °Ctd (-40 °Ftd)

Ponto de orvalho atmosférico normalizado

Gama de medição -70 a -15 °CtdA (-112 a -5 °FtdA) (a 30 
bar rel./ 435 psi)
-54 a +10 °CtdA (-94 a +50 °FtdA) (a 3 
bar rel./43.5 psi)
-45 a +30° CtdA (-76 a +86 °FtdA) (a 0 
bar rel./0 psi)

Sensor Sensor de humidade com protocolo de ajuste de 
rastreio de humidade a -40 °Ctd (-40 °Ftd)

Diversos

Pressão de processo max. 50 bar (725 psi)

Gama de medição -45 °Ctd ... +30 °Ctd

Temperatura
Gama de medição 0 ... 50 °C (32 ... +122 °F)

Exatidão ±0,5K (0 ... 50 °C/32 ... 122 °F)

Sensor NTC

Escala Livremente escalonável através das teclas no 
visor

Limites dos interruptores Standard 6 °Ctd/12 °Ctd, com visor 
livremente programável

Consumo corrente 21 mA (sem conetor de alarme)
65 mA (com conetor de alarme)

Resolução °C: 0.1
RH: 0.1
°Ctd: 0.1
°Ftd: 0.1
°CtA: 0.1
°FtA: 0.1
ppmv: 1 / 

Rotatibilidade (posição 
do visor)

350° em torno do eixo da carcaça

10 / 100
(dep. do valor de medição)
mg/m3: 1 / 10 / 100
(dep. do valor de medição)
°F: 0.1

Temperatura de armaze-
namento
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testo 6740 – Transmissor de ponto de orvalho a -45 °Ctd

Desenhos técnicos
G

½
 o

u 

N
P

T½

S
W

27
37 Ø
 1

2

Profundidade 
de instalação no 

processo

33 40 108.5

181.5 10 34

38

56

38
.9

51 71

176

Ligação standard do conector (4 a 20 mA – 2 fios)

Encaixe do contacto de interruptor: encaixe do cabo de conexão para 
alimentação/saída analógica (4 a 20 mA – 2 fios)

1

2

1

2
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I -

1

32

Placa de fios de relé (conectada em fábrica)

Escudo em PE 
(proteção de 
terra)

Ligação de 
pinos

P
la

ca
 d

e 
re

lé

testo 6740 – Transmissor de ponto de orvalho a -45 °Ctd

Plano de conexão / Exemplo

Terminais de 
conexão

Terminais

U = 20 a 
28 V DC

US (alarme prin-
cipal)

LS (pré-alarme)

PE

4 a 20 mA

Alimentação

Com ficha standard (incluído na entrega 0555 674x): Com conetor de contacto de “interruptor” (0554 3302)

 Terminais de conexão
1: + (4 a 20 mA), Alimentação 12 a 30 VDC
2: - (4 a 20 mA)
3: Não usado
4: Medição de terra (proteção do cabo)  Terminais de conexão

1: I + (4 a 20 mA)
2: I - (4 a 20 mA)
3: (conetado com 
 placa de relé ex-  
 works)
   : Proteção da conexão

 Terminais do 
quadro relé
1: 20 a 28 V DC
2: LS +
3: LS -
4: US +
5: US -
6: 0 V DC

Sinal de corrente 
e alimentação 20 
a 28 V DC

Tomada standard

Esta versão disponibiliza a saída analógica 4 a 20 mA 
em tecnologia 2 fios.

Conetor de alarme (0554 3302)

4 a 20 mA, 2-fios, assim como 2 contatos de interruptor potencial-
mente livres + 2 LED

Comutação máx. 0.5 A/30 V

+

As conexões de alimentação devem ser conetadas galvanicamente, 
i.e. fazer a ligação        -          ou         -       !

U = 10 ...4 a 20 mA

Plano de conexão

Dados de encomenda testo 6740

Acessórios

Instrumento básico (incl. ligação para saída de sinal analógico)

Conector para alimentação/saída analógica 4 a 20 mA, com duas saídas relé com livre potencial 2 LEDs (saída de sinal limite, 
saída de alarme)

0555 6741

0554 3303

0554 3302

0555 6742

0554 3304

0555 6743

0554 1748

0555 6744

0554 1749

0520 0136

testo 6741, fio G½, sem visor

Camara de medição para um caudal otimizado no sensor de humidade (ligação rápida para ar pressurizado standard / G ½), 
para 6741/6743, até 15 bar

testo 6742, rosca NPT½, sem visor

Linha de arrefecimento para temperatura de processo superiores a 50 °C (até 200 °C), apenas com camara de medição

testo 6743, rosca G½, com visor

Unidade de alimentação (de mesa) 110 a 240 VCA/24VCC (350mA)

testo 6744, rosca NPT½”, com visor

Alimentador (montagem em carril) 90 a 264 VCA / 24 VCC (2,5A)

Certificado de calibração rastreável em Ponto de Orvalho em Pressão, dois pontos de ajuste -10/-40 °Ctpd a 6 bar

Modelo

Modelo

1,165.94

214.65

292.95

1,165.94

262.80

1,471.68

184.95

1,471.68

224.18

204.40

EUR

EUR
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Instrumento de medição da velocidade do fluxo com 

medição da temperatura

Medição do caudal até 99,990 m³/h

Extensão telescópica até 300 mm

Visor iluminado

Termoanemómetro

testo 405

m/s

°C

O testo 405 é um termoanemómetro. Permite a medição 

precisa de velocidade do fluxo de ar, caudal e temperatura. 

Com a extensão telescópica (até 300 mm), o testo 405 é 

particularmente adequado para a medição da velocidade do 

fluxo em condutas. Graças ao suporte incluído de série, a 

extensão telescópica pode ser otimamente posicionada na 

conduta.

O testo 405 mede especialmente com exatidão na gama 

de 0 a 2 m/s. Baixas velocidades do fluxo tais como em 

janelas com brechas, por exemplo, podem portanto ser 

localizadas exatamente e medidas com extrema exatidão. O 

visor pode ser rodado em diferentes posições. Isto permite 

ótimas leituras dos valores de medição.
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testo 405

Dados técnicos / Acessórios

testo 405

testo 405, termoanemómetro inc. suporte 
conduta e pilhas

Referência 0560 4053

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento

Temperatura func.

-20 ... +70 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomia aprox. 20 h

Peso 115 g (com pilhas, sem embalagem)

490 x 37 x 36 mm
300 mm 
Ø 16 mm / 

Ø 12 mm

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0410testovent 410, funil para caudal, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. bolsa de transporte

0554 0415testovent 415, funil para caudal, Ø 210 mm/210x210 mm, incl. bolsa de transporte

0520 0094Certificado de calibração ISO de velocidade, dois pontos de calibração; pontos de calibração 5m/s e 10m/s

0520 0004Certificado de calibração ISO de velocidade, fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

Tipos de sensores

térmico NTC

Gama de medição 0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C)
0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C)
0 ... +99990 m³/h

-20 ... +50  °C

Exatidão ±1 dígito ±(0.1 m/s + 5% do v.m.) (0 ... +2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

±0.5 °C

Resolução 0.01 m/s 0.1 °C

Dimensões
Comprimento 
Comprimento da sonda 
Diâmetro Comprimento da 
sonda / Comprimento da 
ponta da sonda

EUR

consultar

83.60

107.10

consultar

EUR 116.00
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Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita

Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição da velocidade do ar, da temperatura e da taxa de 

fluxo volumétrico

Fácil configuração (dimensão e geometria) da secção 

transversal do canal para o cálculo do fluxo volumétrico

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Telescópio extensível até 400 mm

Ocupa pouco espaço e é fácil de transportar

Anemómetro térmico 
para smartphone

testo 405i

O anemómetro de fio quente testo 405i é convertido num 

instrumento de medição compacto para as velocidades do 

ar, temperaturas e fluxos volumétricos em conjunto com 

um smartphone ou tablet. Equipado com um telescópio 

extensível 400 mm permite uma utilização flexível em 

espaços interiores e canais. Através da aplicação testo 

Smart Probes instalada no dispositivo móvel, o utilizador 

pode ler comodamente os valores medidos, configurar 

rápida e facilmente as medições de fluxo volumétrico, 

assim como calcular de forma fiável os valores por média 

temporais e pontuais.

Por último, os protocolos dos dados medidos podem ser 

enviados diretamente como ficheiros PDF ou Excel.

Em combinação com o termohigrómetro testo 605i, o testo 

405i é ideal para calcular a potência de arrefecimento e de 

aquecimento.

°C

m/s
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Bluetooth
+ aplicación
Bluetooth + 
App

testo 405i

Dados técnicos / Acessórios

testo 405i
testo 405i, anemómetro térmico com manuseamento 
através de um smartphone, incl. baterias e protocolo 
de calibração

Referência 0560 1405

Tipo de sensor Fio Quente

Faixa de medição 0 … 30 m/s

Exatidão
± 1 dígito

± (0,1 m/s + 5 % do v.m.) (0 … 2 m/s)
± (0,3 m/s + 5 % do v.m.) (2 … 15 m/s)

Resolução 0,01 m/s

Tipo de sensor NTC

Faixa de medição -20 … +60 °C

Exatidão
± 1 dígito

± 0,5 °C

Resolução 0,1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / 
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com 
Bluetooth 4.0

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +60 °C

Temperatura de 
serviço

-20 … +50 °C

Tipo de bateria 3 pilhas AAA

Autonomia 15 h

Dimensões 200 x 30 x 41 mm

Telescópio extensível até 400 mm

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 405i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Modelo

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração ISO de fluxo, calibração em dois pontos; pontos de calibração 5; 10 m/s 0520 0094

Certificado de calibração ISO de fluxo, anemómetro de fio quente e de carreto, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 
5; 10 m/s

0520 0004

EUR 95.00

EUR

26.00

83.60

107.10
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Instrumento de medição da velocidade do fluxo com 

medição de temperatura

Medição integrada com molinete de 40 mm

Função Hold e valores máx./mín.

Cálculo “vento frio” para áreas exteriores

Vantagens adicionais no testo 410-2: medição da humidade 

do ar com o sensor de humidade Testo de estabilidade a 

longo prazo

Anemómetro de 
molinete

testo 410 – Instrumento de 
medição de bolso da velocidade 
do fluxo

m/s

°C

%HR

O anemómetro de molinete testo 410-1 e testo 410-2 

oferecem uma perfeita medição de velocidade do fluxo 

resultante do seu conveniente formato de bolso. O 

pequeno, prático testo 410 mede velocidade do fluxo e 

temperatura, e está apto para rápidas verificações pontuais 

em grelhas de ventilação graças à medição integrada 

com um molinete de 40 mm. Um valor médio por tempo 

calculado também é possível. O instrumento de medição 

tem um visor iluminado, uma capa de protecção, e uma 

correia de punho e um suporte de cinto que asseguram a 

sua segurança.

Além da velocidade do fluxo e temperatura do ar, o testo 

410-2 também mede a humidade do ar.

Isto permite que as condições do ar sejam verificadas. Além 

disso, o ponto de orvalho e o bolbo húmido são calculados 

e visualizados de forma automática.

Ilustração 1:1
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testo 410

Dados técnicos / Acessórios

testo 410-1

testo 410-2

testo 410 conveniente anemómetro de molinete 
com termómetro NTC integrado, incl. capa 
proteção, pilhas e protocolo de calibração

testo 410-2 conveniente anemómetro de sonda 
molinete com medição integrada de humidade 
e termperatura NTC do ar, incl. capa proteção, 
pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 4101

Referência 0560 4102

Dados técnicos gerais

Dimensões 133 x 46 x 25 mm (inclui capa protetora)

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Classe de proteção IP10

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Peso 110 g (com capa protetora e pilhas)

Taxa de medição 0.5 s

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0094Certificado de calibração ISO de velocidade
dois pontos de calibração; pontos de calibração 5m/s e 10m/s

0520 0034Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

Dados técnicos testo 410-1/-2 testo 410-2

Tipos de sensores Molinete

Gama de medição 0.4 ... 20 m/s

Exatidão  
±1 dígito

±(0.2 m/s + 2% do v.m.)

Resolução 0.1 m/s

NTC

-10 ... +50  °C

±0.5 °C

0.1 °C

Sensor de humidade capacitivo Testo

0 ... 100 %HR

±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

±0.1 %HR 

Autonomia 100 h (em média, sem iluminação do visor) 60 h (em média, sem iluminação do 
visor)

EUR

83.60

107.10

EUR 92.00

EUR 143.00
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Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

A medição da velocidade do ar, o fluxo volumétrico e 

temperatura

Parametrização simples da saída para a medição do fluxo 

volumétrico (dimensões e geometria)

Representando do fluxo volumétrico de múltiplas saídas 

para ajustar instalações

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Ocupa pouco espaço e é fácil de transportar

Anemómetro de molinete 
para smartphone

testo 410i

O anemómetro de carreto compacto 410i é ideal em 

conjunto com um smartphone ou tablet para medir a 

velocidade do ar, o fluxo volumétrico e a temperatura 

na saída de ar, e para ajustar o fluxo volumétrico de um 

sistema de ventilação. Através da aplicação testo Smart 

Probes instalada no dispositivo móvel, o utilizador pode 

ler comodamente os valores medidos, configurar rápida e 

facilmente as medições de fluxo volumétrico, assim como 

calcular de forma fiável os valores por média temporais e 

pontuais.

Especialmente prático: para ajustar o sistema de ventilação 

é possível confrontar e comparar as taxas de fluxo 

volumétrico de várias saídas. Por último, os protocolos dos 

dados medidos podem ser enviados diretamente como 

ficheiros PDF ou Excel.

°C

m/s

Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita
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testo 410i

Dados técnicos / Acessórios

testo 410i
testo 410i, anemómetro de molinete com 
manuseamento através de um smartphone, incl. 
baterias e protocolo de calibração

Referência 0560 1410

Tipo de sensor Molinete

Gama de medição 0,4 … 30 m/s

Exatidão
± 1 dígito

± (0,2 m/s + 2 % del v.m.) (0,4 … 20 m/s)

Resolução 0,1 m/s

Tipo de sensor NTC

Rango de medición -20 … +60 °C

Exatidão
± 1 dígito

± 0,5 °C

Resolução 0,1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / 
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com 
Bluetooth 4.0

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +60 °C

Temperatura de 
serviço

-20 … +50 °C

Tipo de bateria 3 pilhas AAA

Autonomía 200 h

Dimensões 154 x 43 x 21 mm

Diámetro do molinete 40 mm

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 410i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Referência

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração ISO de fluxo, calibração em dois pontos; pontos de calibração 5 m/s e 10 m/s 0520 0094

Certificado de de calibração ISO de fluxo, anemómetro de fio quente e de carreto, tubo de Pitot; pontos de calibração 
5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

EUR 79.00

EUR

26.00

83.60

107.10
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Visualização direta da velocidade do fluxo

Cálculo da média por tempo ou pontos

Valores máx./mín.

Botão Hold para manter os valores de medição

Iluminação do visor

Função Auto-off

TopSafe, protege o instrumento da sujidade e pancadas 

(opcional)

Anemómetro de 
molinete

testo 416

m/s

O testo 416 é um anemómetro compacto com uma 

sonda de molinete fixa. O instrumento de medição está 

particularmente apto para a medição de velocidade do 

fluxo em condutas graças à extensão telescópica (comp. 

máx. 890 mm, diam. 16 mm). A velocidade do fluxo é 

apresentada diretamente no visor.

Para o cálculo do caudal proposto, a área da secção da 

conduta pode ser convenientemente programada no testo 

416. O cálculo do valor médio por tempo e ponto fornece 

informação da velocidade média.

A função Hold permite fixar o valor de medição atual no 

visor. Valores mín./máx. também são visualizados ao premir 

de um botão. O TopSafe opcional protege eficazmente o 

instrumento da sujidade e pancadas, garantindo assim uma 

maior durabilidade do instrumento.
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testo 416

Dados técnicos / Acessórios

testo 416

testo 416, anemómetro de molinete com 
molinete telescópico (máx. 890 mm) incl. pilhas e 
protocolo de calibração

Referência 0560 4160

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 80 h

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Peso 325 g

Material/Carcaça ABS

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0516 0221TopSafe, protege contra pancadas e sujidade

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

0520 0024Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete; pontos de calibração 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0004Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

Tipo de sensor Molinete

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

+0.6 ... +40 m/s

±(0.2 m/s +1.5% do v.m.)

0.1 m/s

EUR

28.00

39.00

16.80

150.00

107.10

107.10

39.60

EUR 445.00
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Medição de velocidade do fluxo, caudal e temperatura

Reconhecimento da direção do fluxo

Cálculo do valor médio por tempo e ponto

Valores máx./mín.

Botão Hold para fixar o valor de medição

Iluminação do visor

Função Auto-off

Anemómetro de 
molinete

testo 417 – Com sonda integrada

m/s

°C

O testo 417 é um anemómetro compacto para grandes 

áreas com sonda integrada. Ele mede a velocidade do 

fluxo e a temperatura. Graças à medição integrada com 

a sonda de 100 mm, está idealmente apto para medições 

em entradas e saídas de ar. A direção do fluxo, p.ex., 

insuflação ou extração, é apresentada no visor. O 

perfeito kit de funis permite medições adicionais em 

grelhas e difusores.

O caudal é diretamente apresentado no visor. Para a 

finalidade do cálculo da velocidade do fluxo, a área da 

conduta pode ser facilmente inserida no testo 417. Além 

disso, o instrumento de medição pode ser comutado 

para a visualização da temperatura atual.
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testo 417

Dados técnicos / Acessórios

testo 417

testo 417, anemómetro de molinete com 
sonda integrada de 100 mm, incl. medição da 
temperatura, pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 4170

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 50 h

Peso 230 g

Dimensões 277 x 105 x 45 mm

Material/Carcaça ABS

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição em vez de pilha normal

0520 0244Certificado de calibração DAkkS de velocidade, fio quente, molinete; pontos de calibração 0,5; 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004Certificado de calibração ISO de velocidade, fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034Certificado de calibração ISO de velocidade, fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0024Certificado de calibração ISO de velocidade, fio quente, molinete; pontos de calibração 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0563 4170testovent 417 kit de funis para difusores (200x200 mm) e grelhas (330x330 mm)

0554 4172Estabilizador de caudal para testovent 417, acoplaveis sondas de velocidade de molinete de 100 mm. 
Essencial funil testovent 417. Indicado para grelhas orientaveis.

0554 4173Kit de funis testovent 417 com estabilizador de caudal; o kit inclui funil para grelhas de saída (200 x 200 mm), 
funil para extratores e ventiladores (330 x 330 mm). Acessório indicado para grelhas orientaveis.

Tipos de sensores

NTC Molinete

Gama de medição 0 ... +50 °C +0.3 ... +20 m/s

Exatidão ±1 dígito ±0.5 °C ±(0.1 m/s +1.5% do v.m.)

Resolução 0.1 °C 0.01 m/s

Caudal

0 ... +99999 m³/h

0.1 m³/h (0 ... +99.9 m³/h)
1 m³/h (+100 ... +99999 m³/h)

Kit 1 testo 417 Kit 2 testo 417

Kit testo 417 com kit de funis. O kit inclui: 
anemómetro com sonda de molinete de 100 
mm integrada.Inclui, medição de temperatura, 
pilha e protocolo de calibração; kit de funis (funil 
para grelhas de saída 200x200 mm e funil para 
extratores e ventiladores 330x330 mm)

Kit testo 417 com kit de funis e estabilizador de 
caudal. O kit inclui: anemómetro com sonda de 
molinete de 100 mm integrada, inclui. medição 
de temperatura, pilha e protocolo de calibração; 
kit de funis (funil para grelha de saída 200x200 
mm e funil para extratores e ventiladores 
330x330 mm) e estabilizador de caudal.

Referência 0563 4171 Referência 0563 4172

EUR

16.80

288.30

107.10

107.10

150.00

195.60

109.20

280.80

39.60

EUR 323.00

EUR 395.00 EUR 475.00
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Leve: menos de 2.9 kg

Preciso: inclusivamente em grelhas giratórias graças ao 

estabilizador de fluxo

Adaptável: painel de controlo giratório e removível para ler 

as medições de qualquer forma e em qualquer lugar

Versátil: uso mediante painel de controlo ou com ligação a 

App (gratuita) no smartphone/tablet

Balómetro

testo 420 – leveza, precisão e 
fiabilidade

m³/h

°C

%HR

Pa

Com o balómetro testo 420 para grandes entradas e saídas 

de ar, poderá cumprir rapidamente e com precisão as 

diretrizes e normas em matéria de higiene da qualidade do 

ar ambiente. Este instrumento ajudará com total fiabilidade 

no cálculo do caudal volumétrico total nos sistemas HVAC, 

por exemplo, em hospitais, edifícios de escritórios e 

edifícios empresariais.

O balómetro com pegas ergonómicas e ecrã giratório tem 

um peso único inferior a 2,9 kg. Assim sendo, pode efetuar, 

com segurança e conforto, frequentes cálculos de fluxo 

volumétrico em grandes habitações e medições acima 

da altura da cabeça. Um botão grande de medição no 

balómetro assegura um registo fácil dos valores medidos. 

Desfrute de outras funções práticas e descarregue, 

gratuitamente, a nossa aplicação. Com a app, pode usar 

dispositivos móveis, como smartphones ou tablets através 

da tecnologia Bluetooth, como um segundo ecrã e controlo 

remoto. Isto acaba por ser, particularmente, conveniente 

para realizar medições com um tripé em tetos altos. 

Diretamente a partir do local de medição, com a app pode 

gerar o protocolo de medição.



257

Dados técnicos

Kit testo 420

Balómetro testo 420, está incluído um 
instrumento de medição, campânula 610 
x 610 mm, 5 x hastes de tensão, cabo 
USB, baterias, protocolo de calibração e 
mala de transporte

Referência 0563 4200

Dados técnicos gerais

Temperatura  serviço

Compatibilidade

-5 ... +50 °C

é exigido um dispositivo móvel com
Bluetooth 4.0

é necessário iOS 7.1 ou superior /
Android 4.3 ou superior

Temperatura de
armazenamento

-20 ... +60 °C

Peso

Campânula standard

2.9 kg

610 x 610 mm

Tipo de bateria Manganês alcalino, tipo AA

Durabilidade 40 h (intervalo fase zero 10 segundos, 
iluminação desligada, Bluetooth desligado)

Display 3,5“ Dot Matrix

Memória 2 GB interna (18.000 valores)

Interface Micro-USB

Materiais Carcaça instrumento medição: ABS
Corpo base : PP
Campânula standard : Nylon

Estabilizador de cauda para 
medições significativas nos 
difusores de ar.

Conexão com o aplicativo via 
Bluetooth para exibir dados 
medidos em dispositivos móveis e 
concluir o protocolo de medição a 
partir do local de medição.

Tripé estável e móvel com uma 
carcaça central para permitir o 
trabalho seguro en saídas de ar 
localizadas em tectos altos.

Princípio de funcionamento do 
estabilizador de caudal.

testo 420

Tipos de sensor

Gama de
medição

40 ... 4 000 m³/h -20 ... +70 °C

Caudal NTC

Exactidão
±1 dígito

± 3 % v.m. +12 m³/h  
a +22 °C, 1013 hPa  
(85 ... 3 500 m³/h)

± 0.5 °C (0 ... +70 °C)
± 0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Resolução 1 m³/h 0.1 °C

0 ... 100 %HR

Sensor de humidade 
capacitivo

± 1.8 %HR +3 % v.m. a 
+25 °C (5 ... 80 %HR)

0.1 %HR

-120 ... +120 Pa

Sensor de pressão
diferencial

± 2 % v.m. +0.5 Pa  
a +22 °C, 1013 hPa

0.001 Pa

+700 ... +1100 hPa

Sensor de pressão 
absoluta

±3 hPa

0.1 hPa

testo 420
Manomètre différentiel testo 420 
avec piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0560 0420

EUR 2,448.00

EUR 856.80
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Acessórios

Réf.

0554 4200Campânula 360 x 360 mm

0554 4201

0554 4202

0554 4209

0554 0440

0554 0453

0520 0154

0520 1264

0520 0194

0520 0294

0520 0164

0520 0264

Campânula 305 x 1.220 mm

Campânula 610 x 1.220 mm

Trípode extensible hasta 4 m, com rodas

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Mangueira sem silicone para medição da pressão diferencial, comprimento 5 m, carga máxima 700 hPa, (mbar)

Certificados de calibração

Certificado de calibração ISO, 15 ... 2.000 m³/h vacuo e sopro

Certificado de calibração DAkkS, 15 ... 2.000 m³/h vacuo e sopro

Certificado de calibração ISO, 10 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição (vacuo e sopro)
Pontos de calibração 150/300/450/600/750/900/1.050/1.200/1.350/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração DAkkS, 10 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição
(vacuo e sopro). Pontos de calibração 150/300/450/600/750/900/1.050/1.200/1.350/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração ISO, 5 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição (vacuo e sopro)
Pontos de calibração 300/600/900/1.200/1.500 Nm³/h

Certificado de calibração DAkkS, 5 pontos de calibração distribuidos em tuda na gama de medição
(vacuo e sopro). Pontos de calibração 300/600/900/1.200/1.500 Nm³/h

Gama mediçãoTipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Referência

Tubo de Pitot 500 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Tubo de Pitot 350 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Tubo de Pitot 1000 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot 1.0

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot 1.0

Gama de medição 1 ... 100 m/s
Temperatura operação 0 ... +600 °C
Factor Pitot: 1.0

0635 2045

0635 2145

0635 2345

500 mm

350 mm

1 000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Tubo de Pitot / Matrix de velocidade do fluxo do ar

*Requer mangueira de ligação (ref. 0554 0440) ou ( ref. 0554 0453)

testo 420

Matrix de velocidade do fluxo do 
ar, lança telescópica com cabeça 
esférica, comprimento 1,8 m, com 
mangueiras de conexão 2 x 2 m, 
de silicone, com uma fita de velcro 
de fecho do braço telescópico 
para conexão com o manómetro

0635 8888N° ID
0699 7077/1

0554 4203Campânula 915 x 915 mm

EUR

141.60

124.80

352.80

EUR

210.00

240.00

240.00

396.00

44.40

46.80

200.50

67.50
450.10

401.90

327.90

103.90
857.30

760.80

consultar

264.00

Precio base

Precio por 
punto

Precio base

Precio por 
punto
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Medição confortável graças ao seu peso leve

testo 420

Instrumento de medição removível para realizar medições com
tubo de Pitot no canal (o tubo de Pitot vendido separadamente)
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Medição de velocidade, caudal e temperatura

Cálculo da média por tempo e ponto

Valores máx./mín.

Botão Hold para manter o valor da medição

Função Auto-off

TopSafe, proteção do instrumento de sujidade e pancadas 

(opcional)

Termoanemómetro

testo 425 – Com sonda de 
velocidade fixa

m/s

°C

O testo 425 é um anemómetro compacto com uma sonda 

de velocidade térmica fixa. A cabeça da sonda tem um 

diâmetro de 7.5 mm. Com a extensão telescópica (comp. 

máx. 820 mm), o instrumento de medição está apto para a 

medição de velocidade do fluxo em condutas. O testo 425 

também mede com extrema precisão em baixas gamas 

velocidades do fluxo.

O caudal é visualizado diretamente no visor. Para o cálculo 

do caudal, pode-se facilmente introduzir a área da conduta 

no testo 425. Além disso, o instrumento pode ser comutado 

para mostrar a temperatura atual. O valor médio calculado 

por tempo e ponto fornece informação em média da 

velocidade do fluxo, caudal e temperatura. A função Hold 

permite manter o valor de medição atual no visor, os valores 

máx./mín. também são visualizados ao premir o botão.



261

testo 425

Dados técnicos / Acessórios

testo 425

testo 425, termoanemómetro compacto 
com sonda de velocidade fixa, incl. medição 
temperatura e extensão telescópica (max. 820 
mm), pilhas e protocolo calibração

Referência 0560 4251

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 20 h

Dimensões 182 x 64 x 40 mm

Peso 285 g

Material/Carcaça ABS

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0191Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

0516 0221TopSafe, protege contra pancadas e sujidade

0516 1201Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

0554 0025Carregador para pilha recarregável de 9 V, para recarga externa da pilha 0515 0025

0520 0004Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

Tipos de sensores

térmico NTC

Gama de medição 0 ... +20 m/s -20 ... +70 °C

Exatidão 
±1 dígito

±(0.03 m/s +5% do v.m.) ±0.5 °C (0 ... +60 °C)
±0.7 °C (Gama de medição restante)

Resolução 0.01 m/s 0.1 °C

EUR

28.00

39.00

16.80

107.10

107.10

39.60

EUR 415.00
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Instrumentos de medição profissionais compactos da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphone/tablet

Para a medição da temperatura do ar e da superfície, 

humidade, velocidade do ar e fluxo volumétrico

Menus específicos da aplicação: medição do fluxo 

volumétrico no canal e na saída, deteção de riscos de 

mofo, documentação de imagens simples incl. leitura de 

temperatura por infravermelhos e sinalização da marca de 

medição, cálculo da potência frigorifica e de refrigeração

Visualização dos dados de medição como tabela ou gráfico

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Prática bolsa de transporte testo Smart Case

Kit testo Smart Probes VAC

Anemómetro térmico testo 405i
Anemómetro de molinete testo 410i
Termohigrómetro testo 605i
Termómetro por infravermelhos testo 805i
na testo Smart Case

O compacto kit de climatização contém quatro 

instrumentos de medição controlados através de uma 

aplicação para executar as mais importantes tarefas

de medição por parte dos técnicos de sistemas de 

climatização: o anemómetro térmico testo 405i, o 

anemómetro de molinete testo 410i, o termohigrómetro 

testo 605i e o termómetro IR testo 805i. Em combinação 

com um smartphone ou tablet, mede-se a temperatura 

ambiente e a temperatura de superfícies, a humidade, a 

velocidade do ar e os fluxos volumétricos em instalações 

e sistemas de climatização. Através da aplicação testo 

Smart Probes instalada no dispositivo móvel, os utilizadores 

podem facilmente ler os valores medidos. Na aplicação, 

podem ser mudados, suprimidos ou acrescentados 

parâmetros de medição (por exemplo, humidade ou 

temperatura) com um só clique. Por outro lado, também 

pode alterar os parâmetros de medição exibidos. A 

aplicação também oferece menus específicos da aplicação,

entre outras funções, para a visualização do risco de 

condensação; o cálculo automático do fluxo volumétrico 

na saída/canal da parametrização simples da secção 

transversal do canal (dimensões e geometria). Por último, 

o protocolo dos dados medidos podem ser enviados 

diretamente por correio eletrónico como um ficheiro PDF 

ou Excel. Com o prático testo Smart Case, os instrumentos 

de medição podem ser transportados facilmente e estão 

sempre à mão quando necessário.

%HR

m/s

°C

Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita
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Kit de ventilação para smartphone
testo 405i / testo 410i / testo 605i / testo 805i / testo Smart Case

Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes – Kit VAC

Kit de ventilação testo Smart Probes 
para o serviço nos sistemas de 
climatização. É composto por: testo 
405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, 
testo Smart Case (climatização), pilhas, 
protocolo de calibração

Referência 0563 0003 10

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet servem 
para visualizar simultaneamente até 6 Testo Smart 
Probes. Tanto o manuseamento dos instrumentos de 
medição como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através da 
aplicação Smart Probes instalada no smartphone 
ou tablet, independentemente do local de medição. 
Também pode criar protocolos de medição na 
aplicação, inserir fotos e comentários, e enviá-las por 
e-mail. Para iOS e Android.

Accesorios Referência

Certificado de calibração ISO de temperatura, termómetro IR, pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002
Certificado de calibração ISO de humidade; pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006
Certificado de calibração ISO de humidade, ponto de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096
Certificado de calibração ISO de velocidade, calibração em dois pontos; pontos de calibração 5 m/s e 10 m/s 0520 0094
Certificado de calibração ISO de velocidade, anemómetro de fio quente e de molinete, tubo de Pitot; pontos de 
calibração 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificado de calibração ISO de velocidade, anemómetro de fio quente e de molinete, tubo de Pitot; pontos de 
calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i
Tipo de sensor Fio quente Molinete Humidade - capacitivo Humidade - capacitivo

Gama de medição 0 ... 30 m/s 0.4 ... 30 m/s 0 ... 100 %HR -30 ... +250 °C
Exactidão 
±1 dígito

±(0.1 m/s + 5% do v.m.) 
(0 ... 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% do v.m.) 
(2 ... 15 m/s)

±(0.2 m/s + 2% do v.m.) 
(0.4 ... 20 m/s)

±3.0 %HR (10 ... 35 %HR)
±2.0 %HR (35 ... 65 %HR)
±3.0 %HR (65 ... 90 %HR)
±5 %HR (< 10 %HR ou > 90 %HR)
(a +25 °C)

±1.5 °C ou ±1.5% do v.m. 
(0 ... +250 °C) 
±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 ... -20.1 °C)

Resolução 0.01 m/s 0.1 m/s 0.1 %HR 0.1 °C
Tipo de sensor NTC NTC NTC

Gama de medição -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Exactidão ±1 dígito ±0.5 °C ±0.5 °C ±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

±0.5 °C (0 ... +60 °C)
Resolução 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0
Alcance Bluetooth® até 15 m até 15 m até 100 m até 15 m
Tª armazenamento -20 ... +60 °C
Tª funcionamento -20 ... +50 °C -10 a +50 °C
Tipo de pilha 3 pilhas AAA
Autonomía 15 hrs 130 hrs 150 hrs 30 hrs
Dimenções 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

Telescópio extensível até
400 mm

Diâmetro do molinete de 
40 mm

Tubo da sonda de 73 mm

Ótica 10:1
Indicador láser Ótica difrativa (círculo laser)
Emissividade Ajustável 0.1 ... 1.0

EUR 340.00

75.70

84.40

EUR

52.30

83.60

107.10

107.10
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%HR

m/s

hPa

°C

Um kit para todas as medições necessárias em sistemas de 

aquecimento, climatização, ventilação e refrigeração

Um kit com todas as Smart Probes testo para medir 

temperatura, pressão, humidade e velocidade

Visualização dos dados de medição em tabela ou gráfico

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Kit PRO testo Smart Probes AVAC/R

2 x termómetros de braçadeira testo 115i
2 x manómetros de alta pressao testo 549i
2 x termohigrómetros testo 605i
Termoanemómetro testo 405i
Anemómetro de molinete testo 410i
Manómetro testo 510i
Termómetro por infravermelhos testo 805i
Termómetro de ambiente testo 905i 
na testo Smart Case grande

O kit completo testo Smart Probes de aquecimento, 

climatização e refrigeração para medição de temperatura, 

humidade, velocidade e pressão. Em combinação com 

um smartphone ou um tablet, é ideal para um arranque, 

manutenção e deteção de avarias em sistemas de 

aquecimento, climatização e refrigeração. Todos os 

instrumentos estão ligados ao aplicativo e podem ser 

colocados de forma rápida e simples na toma de pressão 

ou no ponto de medição de temperatura. Isto facilita a sua 

aplicação consideravelmente durante os trabalhos nos 

locais de medição que estão muito separados entre si, 

graças à ligação ao smartphone ou ao tablet, em distâncias 

até 100 m (testo 549i, testo 115i, testo 605i). Os valores 

são transmitidos por Bluetooth® a aplicação instalada no 

dispositivo móvel, onde pode-se ler de forma conveniente 

e em qualquer momento. Na aplicação pode-se alterar, 

apagar ou adicionar parâmetros de medição com um único 

click. Todos os dados medidos podem ser representados 

em gráfico ou tabela. Por último, o protocolo dos dados 

medidos pode ser enviado diretamente por email, PDF ou 

Excel.
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Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes –  
Kit completo HVAC/R

Referência 0563 0002 31

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet 
servem para visualizar simultaneamente até 6 
Testo Smart Probes. Tanto o manuseamento dos 
instrumentos de medição como a visualização 
dos valores medidos são efetuados por meio 
de Bluetooth através da aplicação Smart 
Probes instalada no smartphone ou tablet, 
independentemente do local de medição.
Também pode criar protocolos de medição na
aplicação, inserir fotos e comentários, e enviá-las 
por e-mail. Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Certificado de calibração rastreável de pressão; Pressão diferencial; 3 pontos distribuídos pela gama de medição 0520 0095
Certificado de calibração rastreável de pressão; Pressão diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de medição 0520 0005
Certificado de calibração rastreável de temperatura, calibração num ponto para termómetros de braçadeira; ponto de
calibração +60 °C

0520 0072

Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006
Certificado de calibração rastreável de humidade, ponto de calibração 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096
Certificado de calibração rastreável de velocidade, dois pontos de calibração; pontos de calibração 5m/s e 10m/s 0520 0094
Certificado de calibração rastreável de velocidade fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 
20 m/s

0520 0034

Certificado de calibração rastreável de velocidade fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 
m/s

0520 0004

testo Smart Probes – Kit completo HVAC/R
2 x testo 115i / 2 x testo 549i / 2 x testo 605i / testo 405i / testo 410i / 
testo 510i / testo 805i / testo 905i / testo Smart Case grande

É composto por: 2 x testo 115i, 
2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 805i, 
testo 905i, testo Smart Case grande, 
pilhas e protocolos de calibração

testo 115i testo 405i testo 410i testo 510i
Tipo de sensor NTC Fio quente / NTC Molinete / NTC Pressão

Gama de medição -40 ... +150 °C 0 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

0.4 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

-150 ... 150 hPa

Exatidão ±1 dígito ±1.3 °C
(-20 ... +85 °C)

±(0.1 m/s + 5% do v.m.) (0 ... 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% do v.m.) (2 ... 15 m/s)
±0.5 °C

±(0.2 m/s + 2% do v.m.) 
(0.4 ... 20 m/s)
±0.5 °C

±0.05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0.2 hPa + 1.5% do v.m.) 
(1 ... 150 hPa)

Resolução 0.1 °C 0.01 m/s / 0.1 °C 0.1 m/s / 0.1 °C 0.01 hPa
Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior, é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0
Alcance do Bluetooth® até 100 m até 15 m até 15 m até 15 m
Dimensões 183 x 90 x 30 mm 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 148 x 36 x 23 mm

testo 549i testo 605i testo 805i testo 905i
Tipo de sensor Pressão Humidade – capacitivo / NTC Infravermelhos Tipo K (NiCr-Ni)

Gama de medição -1 ... 60 bar 0 ... 100 %HR
-20 ... +60 °C

-30 ... +250 °C -50 ... +150 °C

Exatidão ±1 dígito 0.5%  
do valor final

±3.0 %HR (10 ... 35 %HR)
±2.0 %HR (35 ... 65 %HR)
±3.0 %HR (65 ... 90 %HR)
±5 %HR (< 10 %HR ou > 90 %HR)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)
±0.5 °C (0 ... +60 °C)

±1.5 °C ou ±1.5% do v.m. 
(0 ... +250 °C)
±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 ... -20.1 °C)

±1 °C

Resolução 0.01 bar 0.1 %HR / 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior, é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0
Alcance do Bluetooth® até 100 m até 100 m até 15 m até 15 m
Dimensões 150 x 32 x 31 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm 222 x 30 x 24 mm

EUR 820.00

EUR

75.10

100.70

53.90

84.40

52.30

83.60

107.10

107.10
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Medição do fluxo normal numa escala de medição 0.25 a 

700 m3/h (DN15 a DN50 ou ½’’-2’’); quantidade consumo 

em m3; temperatura média em °C

Maior flexibilidade grandes às diferentes saídas de sinal: 

- Saída analógica 4 a 20 mA (4 fios ) 

- Saída de impulso 

- 2 saídas „interruptor“ (parameterizável: consumo ou 

volume fluxo dependente, aberto, fechado, histerese, janela) 

Totalisador integrado, mesmo sem unidade de análise 

adicional

Menu operativo com visor LED

Contador de ar 
comprimido DN 15-50

testo 6441-6444

Os contadores de ar comprimido desde o testo 6441 

ao testo 6444 foram desenhados para a medição, 

monitorização e registo do consumo de ar comprimido, e 

também para a determinação de perdas em sistemas de ar 

comprimido, alocação de custos baseado no consumo e a 

implementação da gestão dos picos de carga. Utilizando 

os contadores de ar comprimido testo 6441 - testo 

6444, é criada uma transparência do consumo para ar 

comprimido, semelhante à medição de corrente, água ou 

gás, aumentando assim a motivação dos responsáveis para 

a redução de custos e poupança de energia. Os contadores 

de ar comprimido testo 6441 - testo 6444 registam o 

caudal em condições normais de acordo com o princípio 

calorimétrico, o que significa que o processo de medição 

é independente do processo de pressão e não causa uma 

pressão baixa permanente. O sensor cerâmico revestido 

com vidro térmico fornece um elevado nível de resistência e 

um tempo rápido de resposta, os tubos de entrada e saída 

permitem uma ótima exatidão.

m3/h; 
m3/min; 

m3

°C
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Volume fluxo (normal)

Parâmetros de medição

Sensor

á0.1 seg (para parâmetro de amortecimento = 0), adiável através do menu (0 a 1 seg)

Unidades selecionáveis m3/h; m3/min; m3

Gama de medição (1:300)1

Dados técnicos gerais

Tempo de resposta

testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444

0.25 a 75 m3/h

Sensor de cerâmica revestido de vidro térmico (processo de medição calorimétrico)

0.75 a 225 m3/h 1.3 a 410 m3/h 2.3 a 700 m3/h

Temperatura

Unidade °C

Gama de medição 0 ... +60 °C / 32 °F ... +140 °F

Exatidão 
(volume fluxo normal)

Para classes da qualidade de ar comprimido (ISO 8573: partículas-humidade-óleo) 1-4-1: ±3 % do valor de medição ±0.3 % do 
valor final Para classes da qualidade de ar comprimido (ISO 8573: partículas-humidade-óleo) 3-4-4: ±6 % do valor de medição 
±0,6 % do valor final

Condições de funcionamento
Humidade (sensor) humidade relativa á90 %HR

Entradas e saídas
Saídas analógicas

Tipo de saída 4 a 20 mA (4 fios) livremente selecionável entre zero e o final da gama de medição

Carga máx. 500 W

Saídas adicionais

Saída de impulso Contador de consumo (valor disponível depois do reset ou corte de energia devido ao armazenamento que não se apaga), valor 1 
ou 10 m3, comprimento de impulso 0.02 s a 2 s, 24 VDC nível

Saída “interruptor” 2 conectores de ligação, parametrizáveis (dependentes do consumo ou caudal, aberto, fechado, histerese, janela),carga máx. 20 
a 30 VDC ou 250 mA cada, o estado de saída é visualizado através de 2 LEDs.

Alimentação
Alimentação de tensão 19 ... 30 V DC

Consumo corrente á100 mA

Conexão Conector M12 x 1, carga a 250 mA, à prova de curto circuito (sincronizado), à prova de inversão de polaridade, com proteção de sobrecarga

Design
Material da carcaça PBT (GF 20%), zinco fundido, sem silica

Constrangimentos longos 300 mm 475 mm

Diâmetro do tubo DN 15 (para tubos 1/2“) DN 25 (para tubos 1“) DN 40 (para tubos 1 1/2“ ) DN 50 (para tubos 2“)

Peso 0.9 kg 1.1 kg 3.0 kg 3.8 kg

Visor
Material Visualização de 4 figuras alfa-numéricas, 2 teclas de funcionamento, menu de funcionamento, LED (4x verde para unidades físi-

cas, 3x amarelo para visualização x 1,000 ou estado de saída)

Visualização do valor 
máx. do caudal em con-
dições normais

90 m3/h 270 m3/h 492 m3/h 840 m3/h

Visualização de temperatura 0 a +60 °C, erro de medição ±2 K, (+32 a +140 °F)

Operação
Parametrização 2 teclas de funcionamento

Instalação
Constrangimento de me-
dição: rosca (ambos os 
lados) / material

R 1/2, rosca exterior
Aço inoxidável 1.4301

R 1, rosca exterior Aço inoxi-
dável 1.4301

R1 1/2, rosca exterior Aço 
inoxidável 1.4401

R2, rosca exterior Aço inoxi-
dável 1.4401

Diversos
Classe de proteção IP 65/III

CEM Em conformidade com 89/336 EEC

Meio de contacto Material em aço inoxidável ou galvanizado, PEEK, poliéster, víton, alumínio anodizado, cerâmica

Temp.de funcionamento (carcaça) 0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

Temperatura de armazenamento -25 a +85 °C (-13 a +185 °F)

Meio de medição Ar comprimido, também pedido CO2 ou N2

Pressão de processo PN 16 (máx 16bar/232psi)

Qualidade do ar ISO 8573: classes recomendadas 1-4-1

testo 6441-6444 – Contador de ar comprimido DN 15-50

Dados técnicos

1 normalizados para 15 °C / 1013.25 hPa / 0 %RH de acordo com DIN ISO 2533



268

testo 6441

testo 6442

testo 6443

testo 6444

testo 6441-6444 – Contador de ar comprimido DN 15-50

Desenhos técnicos
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testo 6441-6444 – Contador de ar comprimido DN 15-50

Opções / Exemplo

Dados de encomenda testo 6441 e testo 6444

  Alocação do terminal

1 Alimentação 19 a 30 VDC (+)

2 SAÍDA 2 (saída analógica (4 a 20 mA) ou saída de „interruptor“

3 Alimentação 0 V (-)

4 SAÍDA 1 (saída de impulso ou saída de „interruptor“)

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Se a seleção menu ImPR = Sim -> Saída de impulso
 Se a seleção menu ImPR = Não -> Conector de ligação (pré-seleção contador)

 Cores dos fios para o cabo 0699 3393

castanho

branco

azul

preto

* um cabo de conexão, por ex. ref. 0699 3393, é necessário para a operação

DN 15-50

Definido no 
menu

Saída 1
SAÍDA 1

Saída 2
SAÍDA 2

BN = castanho
WH = branco
BK = preto
BU = azul

BN

WH

BK

BU

SAÍDA 2

SAÍDA 1

0 VDC

L + (19 a 30 VDC)

Cabo com 
entrada M12

Conector M12 
no instrumento

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Conector)

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I

Sinal cor-
rente

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Conector)

I

Sinal cor-
rente

ImP *
(Impulso)

ImP *
(Impulso)

ImP 
(Impulso)

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

ou
ImP (Impulso)

testo 6441 e 
testo 6444

5 opções

0555 6441Contador de ar comprimido testo 6441 com saída / entrada integrada, diâmetro DN15 (1/2), 
com saída analógica, de impulso e Conector *

0555 6442Contador de ar comprimido testo 6442 com saída / entrada integrada, diâmetro DN25 (1), 
com saída analógica, de impulso e Conector *

0555 6443Contador de ar comprimido testo 6443 com saída / entrada integrada, diâmetro DN40 (1 1/2), 
com saída analógica, de impulso e Conector *

0555 6444Contador de ar comprimido testo 6444 com saída / entrada integrada, diâmetro  DN50 (2), com saída 
analógica, de impulso e Conector *

Referência

0699 3393

0554 1748

0554 1749

Cabo de conexão comprimento de 5mts, com conector M12X1 / terminais livres

Unidade de alimentação (de mesa) 110 a 240 VCA/24VCC (350mA)

Alimentador (montagem em carril) 90 a 264 VCA / 24 VCC (2,5A)

EUR

854.10

44.20

184.95

224.18

904.80

1,153.10

1,207.70
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testo 6446

testo 6447
Medição do fluxo normal numa escala de medição 6.7 

to 27500 m³/h (DN65 to DN350 or 2½’’-10’’); quantidade 

consumo em Nm3; temperatura média em °C

Encaixe rápido para troca: possibilidade de remoção de 

sonda sob pressão (apenas para o testo 6447)

Seleção do material entre aço galvanizado e aço inoxidável

Maior flexibilidade grandes às diferentes saídas de sinal: 

- Saída analógica 4 a 20 mA (4 fios) 

- Saída de impulso 

- Conector de saída (parameterizável: consumo ou volume 

fluxo dependente, aberto, fechado, histerese, janela) 

Totalisador integrado, mesmo sem unidade de análise 

adicional 

Menu operativo com visor LED

Sensor limpável

Contador de ar 
comprimido DN 65-250

testo 6446, testo 6447

Os contadores de ar comprimido testo 6441 e testo 

6444 foram desenhados para a medição, monitorização 

e registo do consumo de ar comprimido, e também 

para a determinação de perdas em sistemas de ar 

comprimido, alocação de custos baseado no consumo e a 

implementação da gestão dos picos de carga. Utilizando 

os contadores de ar comprimido testo 6441 e testo 

6444, é criado uma transparência do consumo para ar 

comprimido, similar como para a média corrente, água ou 

gás, aumentando assim a motivação dos responsáveis pelo 

processo de medidas de redução de custos e poupança 

de energia. Os contadores de ar comprimido testo 6441 

e testo 6444 registam o caudal em condições normais 

de acordo com o princípio calorimétrico, o que significa 

que o processo de medição é independente do processo 

de pressão e não causa uma pressão baixa permanente. 

A versão testo 6447 oferece tudo o que o testo 6446 

providencia, tendo adicionalmente a possibilidade de 

remoção da sonda sob pressão (encaixe aparafusado 

patenteado). Os largos valores nominais referem-se 

especialmente para linhas de ar comprimido importantes, 

muitas vezes para a principal linha de fornecimento a seguir 

à sua preparação.

m3/h; 
m3/min; 

m3

°C
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testo 6446, testo 6447 – Contador de ar comprimido DN 65-250

Dados técnicos

Volume fluxo (normal)

Parâmetros

Sensor

á0,1 seg (atenuação = 0), ajustável através do menu operativo (0 a 1 seg)

Unidades selecionáveis m3/h, l/min, m3/min, m3 

Gama de medição1

Dados técnicos gerais

Tempo de resposta

DN 65 (2 1/2”) DN 80 (3”) DN 100 (4”) DN 125 (5”)

6 a 2000 m3/h

Sensor de cerâmica revestido de vidro térmico (processo de medição calorimétrico)

9 a 2750 m3/h 15 a 4440 m3/h 23 a 7000 m3/h

Temperatura

Unidade °C

Gama de medição 0 ... +60 °C / +32 ... +140 °F

Exatidão 
(volume fluxo normal)

Para classes da qualidade de ar comprimido (ISO 8573: partículas-humidade-óleo) 1-4-1: ±3 % do valor de medição ±0.3 % do valor final Para clas-
ses da qualidade de ar comprimido (ISO 8573: partículas-humidade-óleo) 3-4-4: ±6 % do valor de medição ±0,6 % do valor final

Condições de funcionamento
Humidade (sensor) hum rel. á90 %HR

Entradas e saídas
Saídas analógicas

Tipo de saída 4 a 20 mA (4 fios) livremente selecionável entre zero e o final da gama de medição

Carga máx. 500 W

Saídas adicionais

Saída de impulso Contador de consumo (valor disponível depois do reset ou corte de energia devido ao armazenamento que não se apaga), valor 
1 ou 10 Nm3, comprimento de impulso 0.02 s a 2 s, 24 VDC nível

Saída “interruptor” 2 conectores de ligação, parametrizáveis (dependentes do consumo ou caudal, aberto, fechado, histerese, janela),carga máx. 20 
a 30 VDC ou 250 mA cada, o estado de saída é visualizado através de 2 LEDs.

Alimentação
Alimentação de tensão 19 a 30 VDC

Consumo corrente á100 mA

Conexão Conector M12 x 1, carga a 250 mA, à prova de curto circuito (sincronizado), à prova de inversão de polaridade, com proteção de sobrecarga.
A Testo recomenda o cabo acessório com a ref.  0699 3393

Design
Material da carcaça PBT-GF 20, PC (APEC), Makrolon, V2A (1.4301), Viton

Comprimento da extensão da medição

Diâmetro do tubo (const-
rangimentos)

Peso

Visor
Ecrã/operação Visualização de 4 figuras alfa-numéricas, 2 teclas de funcionamento, menu de funcionamento, LED (4x verde para unidades físi-

cas, 3x amarelo para visualização x 1,000 ou estado de saída)

Visualização do valor máx. 
do caudal em condições 
normais
Visualização de temperatura 0 ... +60 °C

Instrumento básico (incl. tomada para saída de sinal analógico)
Classe de proteção IP65/III

CEM Em conformidade com 89/336 EEC

Meio de contacto Material em aço inoxidável ou galvanizado, PEEK, poliéster, víton, alumínio anodizado, cerâmica

Temperatura de funcionamento (carcaça) 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F)

Temperatura de armazenamento -25 ... +85 °C (-13 ... +185 °F)

Meio de medição Ar comprimido, também pedido CO2 ou N2

Pressão de processo PN 16 (máx 16bar/232psi)

Qualidade do ar ISO 8573: classes recomendadas 1-4-1

DN 150 (6”) DN 200 (8”) DN 250 (10”)

33 a 10000 m3/h 58 a 17500 m3/h 92 a 27500 m3/h

124 mm 160 mm 160 mm 172 mm 180 mm 180 mm 196 mm

DN 65 (2 1/2”) DN 80 (3”) DN 100 (4”) DN 125 (5”) DN 150 (6”) DN 200 (8”) DN 250 (10”)

0 ... 2400 m3/h 0 ... 3300 m3/h 0 ... 5320 m3/h 0 ... 8400 m3/h 0 ... 12000 m3/h 0 ... 21000 m3/h 0 ... 33000 m3/h

testo 6446

testo 6447

8.3 kg 10.6.kg 12.7 kg 20.6 kg 25.4 kg 36 kg 48.4 kg

9.2 kg 11.6 kg 13.7 kg 21.6 kg 26.4 kg 37 kg 49.4 kg

Exatidão ±2 K

1 normalizados para 15 °C / 1013.25 hPa / 0 %RH de acordo com DIN ISO 2533
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testo 6446, testo 6447 – Contador de ar comprimido DN 65-250

Desenhos técnicos
H

1

66
,5

Ø
D

1

Quantidade: 
rosca N 
Ø orifícios de rosca SL

ØD2

s

DN (ver tabela)

L

testo 6446

testo 6447

H
1

16
,5

6,
5

Ø
D

1

Nom. diam. L (mm) D1 (mm) D2 (mm) S (mm) H1 N SL G1*(kg)

DN 65 124 125 70,3 2.9 279 8 13 9.3

DN 80 160 141 82,5 3.2 295 8 13 11.6

DN 100 160 165 107.1 3.6 319 8 13 13.7

DN 125 172 205 131.7 4.0 359 8 17 21.6

DN 150 180 235 159.3 4.5 389 8 17 26.4

DN 200 180 290 207.3 5.9 444 12 17 37.0

DN 250 196 355 260.4 6.3 509 12 21 49.4

Quantidade: 
rosca N 
Ø orifícios de rosca SL

ØD2

s

DN (ver tabela)

L

Nom. diam. L (mm) D1 (mm) D2 (mm) S (mm) H1 N SL G1*(kg)

DN 65 124 125 70.3 2.9 185 8 13 8.3

DN 80 160 141 82.5 3.2 201 8 13 10.6

DN 100 160 165 107.1 3.6 225 8 13 12.7

DN 125 172 205 131.7 4.0 265 8 17 20.6

DN 150 180 235 159.3 4.5 295 8 17 25.4

DN 200 180 290 207.3 5.9 350 12 17 36.0

DN 250 196 355 260.4 6.3 415 12 21 48.4
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Dados de encomenda testo 6446, testo 6447

5 opções

A/C* A/D* C/B* B/D*

A B C D E

* Se a seleção menu ImPR = Sim -> Saída de impulso 
 Se a seleção menu ImPR = Não -> Conector de ligação (pré-seleção contador)

DN 65-250

Definido no 
menu

Saída 1
SAÍDA 1

Saída 2
SAÍDA 2

testo 6446
testo 6447

BN = castanho
WH = branco
BK = preto
BU = azul

BN

WH

BK

BU

SAÍDA 
2

SAÍDA 
1

0 VDC

L + (19 a 30 VDC)

Cabo com 
entrada M12

Conector M12 
no instrumento

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Conector)

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

I 

Sinal cor-
rente

Hno / Hnc
Fno / Fnc
(Conector)

I 

Sinal cor-
rente

ImP*
(Impulso)

ImP*
(Impulso)

ImP
(Impulso)

(Conector)
Hno / Hnc
Fno / Fnc

ou
ImP (Impulso)

0699 6446 / ...
(Solução standard)Versão

0699 6447 / ...
(com remoção de sonda sob pressão)

DN*
mm

DN
pol

Material: aço galvanizado Material: Aço inoxidável Material: aço galvanizado Material: Aço inoxidável

* Diâmetro específico por consumidor entre 65 mm e 250 mm disponível para encomenda
**É necessário um cabo de conexão, por exemplo o 0699 3393

 65                   2½                   ... / 1 ... / 11       ... / 1                ... / 11

 80 3 ... / 2 ... / 12 ... / 2 ... / 12

 100 4 ... / 3 ... / 13 ... / 3 ... / 13

 125 5 ... / 4 ... / 14 ... / 4 ... / 14

 150 6 ... / 5 ... / 15 ... / 5 ... / 15

 200 8 ... / 6 ... / 16 ... / 6 ... / 16

 250 10 ... / 7 ... / 17 ... / 7 ... / 17

Exemplo de encomenda para contador de ar comprimido testo 6447 com as 
seguintes opções
- DN 150
- Remoção de sonda sob pressão
- Material aço inoxidável

Ref. 0699 6447 / 15
Nota: Para todos os contadores de ar comprimido é necessário cabo de ligaçao 
0699 3393

testo 6446, testo 6447 – Contador de ar comprimido DN 65-250

Desenhos técnicos / Exemplo

Conexão elétrica

Exemplo

2651.00 EUR

2664.00 EUR

2945.00 EUR

3329.00 EUR

3536.00 EUR

3964.00 EUR

4693.00 EUR

3170.00 EUR

3384.00 EUR

3750.00 EUR

4599.00 EUR

5320.00 EUR

6670.00 EUR

8256.00 EUR

3527.00 EUR

3599.00 EUR

3884.00 EUR

4265.00 EUR

4479.00 EUR

4900.00 EUR

5621.00 EUR

4141.00 EUR

4378.00 EUR

4699.00 EUR

5550.00 EUR

6264.00 EUR

7607.00 EUR

9193.00 EUR

EUR 44.20
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%HR

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Compatível com uma ampla 

gama de sondas por cabo e 

BluetoothTM.

Intuitivo: Menus claramente estruturados para o caudal 

volumétrico, fator K, grau de turbulência, potência 

calorífica/frigorífica e medição no longo prazo

Sem fíos: Sondas Bluetooth® para mais comodidade na 

medição e menos confusão de cabos na mala

Poupança de espaço: Uma pega de aplicação universal 

para todas as sondas. Mais aplicações, menos equipa-

mento

Claro: Todas as principais funções reunidas num 

instrumento portátil. Indicação paralela de três valores de 

medição; configuração e vista de resultados em resumo

Fiável: Memória interna até 7500 protocolos de medição, 

porta USB para exportação de dados e impressão opcional 

dos valores medidos

Instrumento para ar 
condicionado
-  Instrumento para ar 

condicionado testo 440
-  Instrumento para ar 

condicionado testo 440 dP incl. 
sensor de pressão diferencial

Bem-vindo a uma nova era: o novo testo 440 combina as 

vantagens de um prático instrumento portátil com menus 

de medição intuitivos e uma ampla gama de sondas para ar 

condicionado. Deste modo, terá debaixo de controlo todas 

as tarefas de medição em instalações de ar condicionado 

e ventilação. Graças à nossa experiência de vários anos 

no desenvolvimento da tecnologia de medição, sabemos 

perfeitamente o que é necessário no trabalho diário. Por 

esta razão, foram integrados previamente no testo 440 

menus de medição para as aplicações mais importantes de 

ar condicionado e ventilação. Estes menus garantem que a 

respetiva tarefa de medição seja executada de forma mais 

rápida, eficiente e segura. 
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testo 440

Dados de encomenda

Dados técnicos  
testo 440

testo 440 testo 440 dP
Instrumento para climatização, 3 pilhas AA, cabo 
USB e protocolo de calibração.

Instrumento para climatização com 
sensor de pressão diferencial integrado, 
3 pilhas AA, cabo USB e protocolo de 
calibração.  

Referência 0560 4401 Referência 0560 4402

testo 440 testo 440 dP

Temperatura (NTC)

Gama de medição -40 … +150 °C

Exatidão (±1 dígito) ±0.4 °C (-40 … -25.1 °C) 
±0.3 °C (-25 … +74.9 °C) 
±0.4 °C (+75 … +99.9 °C) 

±0,5 % do v.m. (rango restante)

Resolución 0,1 °C

Temperatura (TC)

Rango de medición -200 … +1370 °C

Exatidão (±1 dígito) ±(0.3 °C + 0.1 % do v.m.)

Resolução 0.1 °C

Pressão diferencial

Gama de medição

–

-150 … +150 hPa

Exatidão (±1 dígito) ±0,05 hPa (0 … 
+100 hPa) 

±0,2 hPa + 1.5 
% do v.m. (rango 

restante)

Resolução 0.01 hPa

Conexões de sondas

TP tipo K 1x

NTC TUC / sonda 
digital com cabo

1x

Sonda Bluetooth 1x sonda digital Bluetooth  
ou uma testo Smart Probe

Pressão diferencial – +

Dados técnicos

Temperatura de 
funcionamento

-20 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AA

Autonomia 12 h (en medição com molinete)

Peso 250 g

Dimenções 154 x 65 x 32 mm

Todas as sondas digitais conectadas por 
cabo e as sondas NTC do testo 440 têm 
uma conexão TUC prática (Testo Universal 
Connector).

EUR 260.00 EUR 360.00
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testo 440

Dados de encomenda dos kits

Kits para medição em condutas, grelhas e filtros

Kits para medições em condutas e grelhas

testo 440 delta P  
Kit Pro 1 para caudal com BT

testo 440  
Kit Pro 1 para caudal com BT

testo 440 delta P  
Kit Pro 2 para caudal com BT

testo 440  
Kit Pro 2 para caudal com BT

-  Instrumento testo 440 dP incl. sensor de pressão diferencial com 
memória interna e função de exportação de dados

-  Pega de aplicação universal com Bluetooth
-  Cabeça da sonda de fio quente incl. sensor de humidade e 

temperatura
-   Cabeça da sonda de molinete de 100 mm incl. sensor de 

temperatura
-  Braço telescópico (1 m) e ângulo de 90° aptos para as duas 

sondas
-  Mala combinada para o testo 440 dP e várias sondas

-  Instrumento para ar condicionado testo 440 com memória interna e 
função de exportação de dados

-  Sonda de molinete de 100 mm com Bluetooth incl. sensor de 
temperatura

-  Sonda de fio quente com braço telescópico (0,85 m) incl. sensor de 
temperatura, com cabo (1,8 m)

-   Menu de medição, entre outras, para o cálculo do caudal 
volumétrico

-  Mala combinada para o testo 440 e várias sondas

-  Instrumento para ar condicionado testo 440 com memória interna e 
função de exportação de dados

-  Sonda de molinete de 100 mm com Bluetooth incl. sensor de 
temperatura

-  Sonda de molinete de 16 mm com braço telescópico (0,85 m), com 
cabo (1,8 m)

-  Menu de medição, entre outras, para o cálculo do caudal 
volumétrico

-  Mala combinada para o testo 440 e várias sondas

- Instrumento testo 440 dP incl. sensor de pressão diferencial com 
memória interna e função de exportação de dados
-   Pega de aplicação universal com Bluetooth
-   Cabezal de la sonda de molinete de 16 mm
-    Cabeça da sonda de molinete de 100 mm incl. sensor de 

temperatura
-   Cabezal de la sonda de humedad incl. sensor de temperatura
-   Braço telescópico (1 m) e ângulo de 90° aptos para as duas sondas
-   Maletín combinado para el testo 440 dP y varias sondas

Referência 0563 4409

Referência 0563 4406

Referência 0563 4410

Referência 0563 4407

EUR 1,349.00

EUR 849.00

EUR 1,450.00

EUR 899.00
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testo 440

Outros kits

Dados de encomenda dos kits

testo 440 Kit Básico 
de fío quente

testo 440 Kit Básico 
de molinete de 100 mm com BT

testo 440 Kit Básico 
de CO2 com BT

testo 440 Kit Básico 
de lux

testo 440 Kit Básico 
de humidade com BT

testo 440 Kit Pro 
para nível de conforto 
com BT

testo 440 Kit Básico de 
molinete de 16 mm

-  Instrumento para climatização testo 440 com 
memória interna e exportação de dados

-  Sonda de fio quente incl. sensor de 
temperatura, com cabo (1,8 m) e braço 
telescópico (0,85 m)

-  Menu de medição, entre outras, para o 
cálculo do caudal volumétrico, valor meio 
temporal e valor puntual

- Mala básica para testo 440 e 1 sonda

-  Instrumento para climatização testo 440 com 
memória interna e exportação de dados

-  Sonda de molinete de 100 mm com Bluetooth 
incl. sensor de temperatura

-  Menu de medição, entre outras, para o 
cálculo do caudal volumétrico

-  Mala básica para testo 440 e 1 sonda

-     Instrumento para climatização testo 440
-   Sonda de CO2, incl. sensor de humedad e 

temperatura
-   Mala básica para testo 440 e 1 sonda

-   Instrumento para climatização testo 440
- Sonda lux
- Mala básica para testo 440 e 1 sonda

-  Instrumento para climatização testo 440
-  Sonda de humidade e temperatura com 

Bluetooth
-  Mala básica para testo 440 e 1 sonda

-   Instrumento para climatização 
testo 440 com memória interna e 
exportação de dados

-  Sonda de grau de turbulência 
(400 mm)

-  Sonda de CO₂ com Bluetooth, incl. 
sensor de humedad e temperatura

-  Mala combinada para testo 440 e 
varias sondas

-  Instrumento para climatização testo 440 com 
memória interna e exportação de dados

-  Sonda de molinete, com cabo (1,8 m) e 
braço telescópico (0,85 m)

-  Menú de medição, entre outras, para o 
cálculo do caudal volumétrico, valor meio 
temporal e valor puntual

-  Mala básica para testo 440 e 1 sonda

Referência 0563 4400

Referência 0563 4403

Referência 0563 4405

Referência 0563 4402

Referência 0563 4404

Referência 0563 4408

Referência 0563 4401EUR 449.00

EUR 639.00

EUR 699.00

EUR 539.00

EUR 399.00

EUR 1,499.00

EUR 499.00
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Sondas de velocidade digitais

Tipo de sonda Gama de 
medição

Exatidão Resolução Ref.

Sondas de velocidade digitais

Sonda de fio quente com Bluetooth 
incl. sensor da humidade e 
temperatura Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0 … 50 m/s 
-20 … +70 °C 
5 … 95 %HR
700 ... 1100 
hPa

±(0,03 + 4 % do v.m.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % do v.m.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±3,0 %HR (10 … 35 %HR)3)

±2,0 %HR (35 … 65 %HR)3)

±3,0 %HR (65 … 90 %HR)3)

±5 %HR (gama de medição 
restante)3)

±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 %HR

0635 1571

Sonda de fio quente, com cabo incl. 
sensor da humidade e temperatura

Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Cabezal de la sonda de hilo 
caliente incl. sensor de humedad y 
temperatura

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Sonda de molinete (Ø 16 mm) 
com Bluetooth, incl. sensor de 
temperatura Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm

0,6 … 50 m/s 
-10 … +70 °C

±(0,2 m/s + 1 % do v.m.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % do v.m.)
(40,1 … 50 m/s)
±1,8 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0635 9571

Sonda de molinete (Ø 16 mm) com 
cabo, incl. sensor de temperatura

Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm
0635 9572

Cabeça da sonda de molinete (Ø 
16 mm) incl. sensor de temperatura 230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Sonda de fio quente, com cabo incl. 
sensor da temperatura 300 … 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 … 30 m/s 
-20 … +70 °C
700 ... 1100 
hPa

±(0,03 m/s + 4 % do v.m.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % do v.m.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 1032

Sonda de molinete (Ø 16 mm), com 
cabo

300 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0,6 … 50 m/s ±(0,2 m/s + 1 % do v.m.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % do v.m.)
(40,1 … 50 m/s)

0,1 m/s 0635 9532

Sonda de campanha de laboratório, 
com cabo

Ø 10 mm

150 mm 0 … 5 m/s
0 … +50 °C
700 ... 1100 
hPa

±(0,02 m/s + 5 % do v.m.)  
(0 … 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C

0635 1052

Para medir caudais em condutas com uma grande secção transversal, é recomendado o set de extensão (0554 0990).
Com este set, é possível prolongar o braço telescópico de todas as sondas de velocidade com pega substituível até 2 m.

Sonda de molinete de alta precisão 
(Ø 100 mm) com Bluetooth, incl. 
sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

0,1 … 15 m/s 
-20 … +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % do v.m.)
(0,1 … 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9371

Sonda de molinete de alta precisão 
(Ø 100 mm), com cabo, incl. sensor 
de temperatura

Ø  
100  
mm

0635 9372

Cabeça da sonda de molinete 
de alta precisão (Ø 100 mm) incl. 
sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Sonda de molinete (Ø 100 mm) 
com Bluetooth, incl. sensor de 
temperatura

Ø  
100  
mm

0,3 … 35 m/s 
-20 … +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % do v.m.)
(0,3 … 20 m/s)
±(0,2 m/s + 1,5 % do v.m.)
(20,01 … 35 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9431

Sonda de molinete (Ø 100 mm) com 
cabo, incl. sensor de temperatura Ø  

100  
mm

0635 9432

Cabeça da sonda de molinete (Ø 
100 mm) incl. sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430

Para realizar medições comodamente em tetos, foi desenvolvido o braço telescópico com ângulo de 90° (0554 0960).  
Pode ser inserido facilmente em sondas de molinete de 100 mm.

1)    Para o uso com pega com cabo (modelo 0554 2222) ou pega com Bluetooth (modelo 0554 1111) em combinação com um adaptador (modelo 0554 
2160).

3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade

EUR

804.00

778.80

567.60

832.80

808.80

604.80

252.00

312.00

756.00

882.00

836.40

756.00

477.60

441.60

340.80
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testo 440

Outras sondas digitis e acessórios para sondas

Tipo de sonda Gama de 
medição

Exatidão Resolução Ref.

Sondas de humidade digitais

Sonda de temperatura  e humidade 
Bluetooth Ø 12 

mm

290 mm

0 … 100 %HR 
-20 … +70 °C

±2 %HR (5 … 90 %HR)3)

±0,5°C
0,1 %HR 
0,1 °C

0636 9731

Sonda de temperatura  e humidade, 
com cabo Ø 12 

mm

290 mm 0636 9732

Cabeça da sonda de temperatura e 
humidade Ø 12 

mm

140 mm 0636 9730

Sonda de temperatura e humidade 
de alta precisão com Bluetooth Ø 12 

mm

290 mm

0 … 100 %HR 
-20 … +70 °C

±(0,6 %HR + 0,7 % do v.m.)
(0 … 90 %HR)3)

±(1,0 %HR + 0,7 % do v.m.)
(90 … 100 %HR)3)

±0,3 °C
(15 … 30 °C)
±0,5 °C
(gama de medição restante)

0,01 %HR 
0,1 °C

0636 9771

Sonda de temperatura e humidade 
de alta precisão, com cabo Ø 12 

mm

290 mm
0636 9772

Cabeça da sonda de temperatura e 
humidade de alta precisão

2)

Ø 12 
mm

140 mm 0636 9770

Sonda de temperatura e humidade 
robusta para temperaturas até 
+180 °C, com cabo 270 mm

Ø 12 mm

0 … 100 %HR 
-20 … +180 °C

±3 %HR (0 … 2 %HR)3)

±2 %HR (2,1 … 98 %HR)3)

±3 %HR (98,1 … 100 %HR)3)

±0,5 °C (-20 … 0 °C)
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)

0,1 %HR 
0,1 °C

0636 9775

Sondas de nível de conforto digitais

Sonda para o grau de turbulência, 
com cabo

190 mm 0 … +5 m/s 
0 … +50 °C
700 ... 1100 
hPa

±(0,03 m/s + 4 % do v.m.)
(0 … 5 m/s)
±0,5°C
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C

0628 0152

Sonda lux, com cabo

55 mm

110 mm 0 … 100 000 
lux

Classe C  
según DIN 5032-7
f1 = 6 % V-Lambda
f2 = 6 % cos

0,1 lux  
(< 10 000 lux)
1 lux  
(≥ 10 000 lux)

0635 0551

Sonda de CO2 com Bluetooth® incl. 
sensor de humidade e temperatura 30 

mm

280 mm

0 … 10000 ppm 
CO2
5 … 95 %HR 
0 … +50 °C
700 ... 1100 
hPa

±(50 ppm + 3 % do v.m.)
(0 … 5 000 ppm)
±(100 ppm + 5 % do v.m.)
(5 001 … 10 000 ppm)
±3 %HR (10 … 35 %HR)3)

±2 %HR (35 … 65 %HR)3)

±3 %HR (65 … 90 %HR)3)

±5 %HR (gama de medição 
restante)3)

±0,5 °C
±3 hPa

1 ppm 
0,1 %HR 
0,1 °C

0632 1551

Sonda de CO2, com cabo, incl. 
sensor de humidade e temperatura 30 

mm

280 mm 0632 1552

Cabeça da sonda de CO₂ 
incl. sensor de humidade e 
temperatura

30 
mm

130 mm
2) 0632 1550

Sonda de CO com Bluetooth
30 

mm

200 mm

0 … 100 ppm
100,1 ... 500 
ppm

±3 ppm (0 … 30 ppm)
±5 ppm (30,1 a 100)
±10% del v.m.
(100,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

Sonda de CO, com cabo
30 

mm

200 mm 0632 1272

Cabeça da sonda de CO
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Pegas para sonda e adaptador

Pega com cabo para ligar cabeças 
da sonda testo 440

0554 2222

Pega com Bluetooth para ligar 
cabeças da sonda testo 440

0554 1111

Adaptador da pega para ligar 
sondas de velocidade testo 440

0554 2160

 
 2)    Para o uso com pega com cabo (modelo 0554 2222) ou pega com Bluetooth (modelo 0554 1111).
3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade

EUR

198.00

160.80

100.80

502.80

465.60

416.40

537.60

960.00

358.80

567.60

529.20

453.60

404.40

367.20

302.40

63.00

95.00

53.00
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Testo Smart Probes Gama de 
medição

Exatidão 
±1 dígito

Reso-
lução

Ref.

Temperatura

testo 115i 
Termómetro de braçadeira para 
smartphone, para a medição em tubos 
com diâmetro de 6 a máx. 35 mm, incl. 
pilhas e protocolo de calibração

-40 … +150 °C ±1,3 °C (-20 … +85 °C) 0,1 °C 0560 
2115 02

testo 905i 
Termómetro para smartphone, incl. pilhas 
e protocolo de calibração

-50 … +150 °C ±1 °C 0,1 °C 0560 1905

testo 805i 
Termómetro para smartphone, incl. pilhas 
e protocolo de calibração

-30 … +250 °C ±1,5 °C o ±1,5 % do v.m. (0 
… +250 °C) 
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Humidade

testo 605i 
Termohigrómetro para smartphone, incl. 
pilhas e protocolo de calibração

0 … 100 %HR 
-20 … +60 °C

±(1,8 %HR + 3 % do v.m.)  
a +25 °C (5 … 80 %HR)3)   

±0,8 °C (-20 … 0 °C) 
±0,5 °C (0 … +60 °C)

0,1 %HR 
0,1 °C

0560 
2605 02

Velocidade

testo 405i 
Anemómetro térmico para smartphone, 
incl. pilhas e protocolo de calibração

0 … 30 m/s 
-20 … +60 °C

±(0,1 m/s + 5 % do v.m.)  
(0 … 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % do v.m.)  
(2 … 15 m/s) 
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0560 1405

testo 410i 
Anemómetro de molinete para 
smartphone, incl. pilhas e protocolo de 
calibração

0,4 … 30 m/s 
-20 … +60 °C

±(0,2 m/s + 2 % do v.m.)  
(0,4 … 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0560 1410

Pressão

testo 510i 
Medidor diferencial para smartphone, 
incl. pilhas de tubos (Ø 4 mm e 5 mm) 
com adaptador, baterias e protocolo de 
calibração

-150 … 150 hPa ±0,05 hPa (0 … 1 hPa) 
±(0,2 hPa + 1,5 % do v.m.)  
(1 … 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i 
Instrumento de medição de alta pressão 
para smartphone, incl. pilhas e protocolo 
de calibração

-1 … 60 bar 0,5 % do do valor final 0,01 bar 0560 
2549 02

Testo Smart Probes

3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade

EUR

60.00

69.00

79.00

85.00

95.00

79.00

89.00

70.00
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Ø 4
mm

295 mm

Ø 4
mm

200 mm

Ø 4 mm

Comprimento de 1000 mm

200 mm
Ø 6
mm

testo 440

Tipo de sonda Intervalo de 
medição

Precisão Resolução Ref.

Sondas digitais de temperatura

Sonda de penetração digital 
Pt100 de alta precisão para 
medições em líquidos e pastas com 
uma precisão até ±0,05°C

-80 a +300 °C ±0,3 °C (-80 to -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05% do v.m.) 
(-40 a -0,001 °C)
±0,05 °C (0 a +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05% do v.m.)
(+100,001 a +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Sonda de penetração digital 
Pt100 para medições em líquidos 
e pastas

-100 a +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(-100 a -0.01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% do v.m.)
(0 a +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(+100,01 a +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% do v.m.)
(+350,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Sonda de laboratório digital 
Pt100 revestida de vidro para 
medições em meios corrosivos

-50 a +400 °C ±(0,3 °C + 0,3% do v.m.)
(-50 a +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6% do v.m.)
(+300,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Sonda de ar digital Pt100 
robusta, de reação rápida

-100 a +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(-100 a -0.01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% do v.m.)
(0 a +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(+100,01 a +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% do v.m.)
(+350,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Sonda de temperatura Pt100 
digital flexível para medições em 
locais de difícil acesso e em líquidos

-100 a +265 °C ±(0,3 °C + 0,3% do v.m.) 0,01 °C 0618 0071

 
 

Sondas digitais de temperatura

Ø 
3 mm

200 mm

EUR

400.00

240.00

200.00

240.00

420.00



282

testo 440

Sondas de temperatura analógicas

Tipo de sonda Dimensões 
Comprimento sonda/ponta sonda

Gama
medição

Exatidão t99 Ref.

Sonda de imersão/penetração NTC
estanque, cabo fixo 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +150 °C ±0,5% do v.m.  
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (gama restante)

10 s 0615 1212

Sonda de ar NTC resistente, cabo 
fixo 1.2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +125 °C 2) ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (gama de 
medição restante)

60 s 0615 1712

Sonda de pinça para medições de
temperatura em tubos de 6 a 35
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo
estendido de 1.5 m

-40 … +125 °C ±1 °C (-20 … +85 °C) 60 s 0615 5505

Sonda de ar robusta, TP Tipo K,
cabo fixo 115 mm

Ø 4 mm

-60 … +400 °C Classe 2 1) 200 s 0602 1793

Sonda de superfície de ação rápida
com termopar cruzado, também
para superfícies não lisas, gama de
medição por curtos períodos até
+500 °C, TP Tipo K, cabo fixo

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 … +300 °C Classe 2 1) 3 s 0602 0393

Sonda de superfície plana de ação
rápida, para medições em lugares
de difícil acesso, por exemplo,
aberturas estreitas e fendas, TC
Tipo K, cabo fixo

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 … +300 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0193

Sonda de superfície precisa e
estanque com cabeça de medição
pequena para superfícies lisas, TP
Tipo K, cabo fixo

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 … +1000 °C Classe 1 1) 20 s 0602 0693

Sonda de superfície de ação rápida
com termopar cruzado, também
para superfícies não lisas, gama de
medição curtos períodos até +500
°C, TP Tipo K, Cabo fixo

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 … +300 °C Classe 2 1) 3 s 0602 0993

Sonda de superfície de cabeça lisa
com punho telescópico máx. 680
mm para medições em pontos de
difícil acesso, TP Tipo K, cabo fixo
1.6 m (correspondentemente mais
pequeno quando o telescópio está
estendido)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 … +250 °C Classe 2 1) 3 s 0602 2394

Sonda magnética, força de
aderência aprox. 20 N, com íman,
para a medição em superfícies
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

35 mm

Ø 20 mm

-50 … +170 °C Classe 2 1) 150 s 0602 4792

Sonda magnética, força de
aderência aprox. 10 N, com íman,
para temperaturas elevadas, para a
medição em superfícies metálicas,
TP Tipo K, cabo fixo

75 mm

Ø 21 mm

-50 … +400 °C Classe 2 1) 0602 4892

Informação da medição em superficie:
• Os tempos de resposta t99 proporcionados obtêm-se medindo em aço ou placas de alumínio a +60°C.
• As exatidões proporcionadas são exatidões dos sensores.
• A exatidão da sua aplicação é dependente da estrutura superficial (irregularidade), material do objeto medido (acumulação e transferência de calor), assim como a exatidão 

do sensor. A Testo emite um certificado de calibração correspondente para os desvios do seu sistema de medição para a sua aplicação. Para tal, a Testo utiliza um banco de 
provas de superfície desenvolvido em colaboração com o PTB (Physikalisch Tecnische Bundesanstalt).

EUR

75.60

78.00

43.00

67.20

114.00

118.00

102.00

133.00

299.00

144.00

160.00
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Sondas de temperatura analógicas

1)  De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo 
K). Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão.

Tipo de sonda Dimensões 
Comprimento sonda/ponta sonda

Gama de 
medição

Exatidão t99 Ref.

Sonda de superfície estanque com
ponta de medição larga para
superfícies lisas, TP Tipo K, cabo
fixo

-60 … +400 °C Classe 2 1) 30 s 0602 1993

Sonda de velcro para tubos; para a
medição da temperatura em tubos
com diâmetro máx. até 120 mm;
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, cabo
fixo

-50 … +120 °C Classe 1 1) 90 s 0628 0020

Sondas para tubos de diâmetro 5 a
65 mm, com cabeça de medição
substituível, gama de medição por
curtos períodos até +280 °C, TP
Tipo K, cabo fixo

-60 … +130 °C Classe 2 1) 5 s 0602 4592

Cabeça de medição sobresselente
para sonda de tubagens, TP Tipo K

-60 … +130 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0092

Sonda pinça para medições em
tubagens, diâmetro de tubo 15 a
25 mm (máx. 1”), gama de medição
por curtos períodos até +130 °C,
TP Tipo K, cabo fixo

-50 … +100 °C Classe 2 1) 5 s 0602 4692

Sonda de imersão precisa e de
ação rápida, estanque, TP Tipo K,
Cabo fixo

-60 … +1000 °C Classe 1 1) 2 s 0602 0593

Sonda de imersão/penetração
estanque, de ação rápida, TP
Tipo K, Cabo fixo

-60 … +800 °C Classe 1 1) 3 s 0602 2693

Ponta de imersão, flexível,
TP Tipo K

-200 … +1000 °C Classe 1 1) 5 s 0602 5792

Ponta de imersão, flexível,
TP Tipo K

-200 … +40 °C Classe 3 1) 5 s 0602 5793

Ponta de medição de imersão,
flexível, para medições em
ar/gases de escape (não é
adequada para medições em
fundições), TP Tipo K

-200 … +1300 °C Classe 1 1) 4 s 0602 5693

Sonda de imersão/penetração
estanque, TP Tipo K, Cabo fixo

-60 … +400 °C Classe 2 1) 7 s 0602 1293

Ponta de medição de imersão de
pouca massa, flexível, ideal para
medições em pequenos volumes, 
tais como: pratos de Petri ou para
medições de superfície (por 
exemplo, anexada com fita adesiva)

500 mmØ 0,25 mm

-200 … +1000 °C Classe 1 1) 1 s 0602 0493

TC Tipo K, 2 m de cabo térmico com isolamento
FEP, resistente a temperaturas de até 200ºC, cabo 
oval com dimensões: 2,2 mm x 1,4 mm

Sonda para alimentos estanque,
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo
K, Cabo fixo

-60 … +400 °C Classe 2 1) 7 s 0602 2292

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

395 mm

20 mm

35 mm

15 mm

300 mm
Ø 1,5 mm

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1,5 mm

Ø 1,5 mm 500 mm

Ø 1,5 mm 500 mm

1.000 mmØ 3 mm

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

EUR

56.00

40.00

120.00

46.00

61.00

89.00

109.00

26.00

33.00

47.00

39.00

120.00

71.00
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Sondas analógicas

Tipo de sonda Dimensões 
Comprimento sonda/ponta sonda

Gama de
medição

Exatidão t99 Ref.

Termopares

Termopar com adaptador TP,
flexível, comp. 800 mm, fibra de
vidro, TP Tipo K

-50 … +400 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0644

Termopar com adaptador TP,
flexível, comp. 1500 mm, fibra de
vidro, TP Tipo K

-50 … +400 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0645

Termopar com adaptador TP,
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP
Tipo K

-50 … +250 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0646

Sonda de nível de conforto

Sonda de globo Ø 150mm, TP Tipo
K, para medir o calor radiante

0 … +120 °C Classe 1 1) 0602 0743

1)  De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC 
(Tipo K). Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

Tubos Pitot

Tipo de sonda Dimensões 
Comprimento sonda/ponta sonda

Gama de medição Ref.

Tubo de Pitot, Ø 7 mm, 500 mm
de comprimento, aço inoxidável,
para medição de velocidade*

Gama de medição: 1 … 100 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot 1,0

0635 2045

Tubo de Pitot, 350 mm de
comprimento, Ø 7 mm, aço
inoxidável, para medição de
velocidade*

Gama de medição: 1 … 100 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot: 1,0

0635 2145

Tubo de Pitot 1000 mm de
comprimento, aço inox., mede a
velocidade*

Gama de medição: 1 … 100 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot: 1,0

0635 2345

Tubo Pitot recto con medición de 
temperatura integrada, incl. flexible 
de conexión, longitud 360 mm

Gama de medição: 1 … 30 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2043

Tubo Pitot recto con medición de 
temperatura integrada, incl. flexible 
de conexión, longitud 500 mm

Gama de medição: 1 … 30 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2143

Tubo Pitot recto con medición de 
temperatura integrada, incl. flexible 
de conexión, longitud 1000 mm

Gama de medição: 1 … 30 m/s
Temperatura de serviço: 0 … +600 °C
Factor tubo Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2243

*Requer mangueira de ligação (ref. 0554 0440) ou ( ref. 0554 0453)

800 mm

Ø 1,5 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

1500 mm

Ø 1,5 mm

500 mm Ø 7 mm

350 mm Ø 7 mm

1.000 mm Ø 7 mm

360 mm

500 mm

1.000 mm

EUR

16.00

26.00

27.00

441.60

EUR

141.60

124.80

352.80

261.60

302.40

448.80
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Accesorios

Accesorios para sondas de velocidad Ref.

Braço telescópico para as sondas de velocidade 
testo 440 (37,5 – 100 cm, incl. ângulo de 90°)

0554 0960

Extensão do braço telescópico (0,9 m) para as 
sondas de velocidade testo 440

0554 0990

Outros acessórios Ref.

Tripé para medições de nível de con-
forto com posicionamento de acordo 
com os regulamentos atuais (incl. 
bolsa de transporte)

0554 1590

Mala combinada para testo 440 e 
várias sondas

0516 4401

Maleta de transporte rígida de 
serviço para a medição do caudal

0516 4900

testovent 415, funil para caudal, Ø 
210 mm/210x210 mm, incl. bolsa de 
transporte

0554 0415

testovent 417 kit de funis para 
difusores (200x200 mm) e 
grelhas (330x330 mm) para a 
entrada e saída de ar

0563 4170

Estabilizador de caudal para testo-
vent 417, acoplaveis sondas de ve-
locidade de molinete de 100 mm

0554 4172

Alimentador, incl. cabo USB 0554 1106

Outros acessórios Ref.

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga 
máx 700hPa (mbar)

0554 0440

Mangueira sem silicone para medição da pressão 
diferencial, comprimento 5 m, carga máxima 700 
hPa, (mbar)

0554 0453

Kit de controlo e ajuste para sondas de humidade 
Testo, solução salina com 11,3 %HR e 75,3 %HR, 
incl. adaptador para sondas de humidade Testo

0554 0660

Impressora Ref.

Impressora BLUETOOTH®/IRDA 
incluído 1 rolo de papel térmico, ba-
teria e fonte de alimentação

0554 0621

Reposição de papel térmico para
impressora (6 rolos), legível durante 
10 anos

0554 0568

Certificados de calibração Ref.

Certificado de calibração ISO de temperatura, para 
sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 
°C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

Certificado de calibração DAkkS de temperatura, 
Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de cali-
bração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0211

Certificado de calibração ISO de humidade, pontos 
de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

0520 0006

Certificado de calibração DAkkS de humidade, 
higrómetros eletrónicos; pontos de calibração 11,3 
%HR e 75,3 %HR a +25 °C

0520 0206

Certificado de calibração ISO de pressão; pressão 
diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de 
medição

0520 0005

Certificado de calibração ISO de velocidade 
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de 
calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificado de calibração ISO de velocidade; 
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de 
calibração 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificado de calibração ISO de luz; pontos de 
calibração 0;500;1000;2000;4000 Lux

0520 0010

Certificado de calibração ISO de CO2; sondas de 
CO2; pontos de calibração 1000; 5000 ppm (não 
incluye revisão)

250520 
00071

EUR

137.00

234.00

EUR

350.00

60.00

167.00

consultar

195.60

109.20

42.00

EUR

44.40

46.80

300.00

EUR

281.00

16.00

EUR

65.10

326.90

84.40

306.10

100.70

107.10

107.10

140.70

90.00
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testo 400

Mede todos os parâmetros relacionados com IAQ: fluxo, 
temperatura, humidade, pressão, iluminância, calor 
radiante, turbulência, CO₂ e CO

Sensor de pressão diferencial de alta precisão, 
independente da localização e integrado

Sondas digitais de alta qualidade e um conceito de 
calibração inteligente

Documentar os valores de medição diretamente no website 
do cliente e enviá-los por e-mail ou analisá-los usando o 
software DataControl da testo para PC.

Programas de medição inteligentes e intuitivos: 
-  Medição de grelha HVAC de acordo com a EN ISO 12599 

e a ASHRAE 111
- PMV/PPD de acordo com a EN ISO 7730 e a ASHRAE 55
-  Seca e grau de turbulência de acordo com a EN ISO 7730 e a 

ASHRAE 55
-  Medição WBGT em linha com a DIN 33403 e a EN ISO 7243, 

medição NET de acordo com a DIN 33403

Instrumento 
Universal para IAQ

testo 400 - o polivalente 
para profissionais de IAQ 
(Indoor Air Quality)

O testo 400 é o instrumento universal de medição para 

todos os profissionais de IAQ, permitindo-lhes medir, 

documentar e analisar todos os parâmetros de IAQ com 

apenas um instrumento. Vantagens: 

-  Suporte inteligente através dos menus de medição 

armazenados e avaliação dos valores de medição de 

acordo com o princípio do semáforo - para medições 

livres de erros

-  Gestão de todos os dados relevantes do cliente, incluindo 

pontos de medição, diretamente no instrumento - trabalhe 

de forma direta e eficiente no local

-  Preencha e envie os valores de medição com a 

documentação completa, incluindo fotos, comentários e 

o seu próprio logotipo diretamente no local - chegue ao 

próximo trabalho mais rapidamente

-  As cabeças da sonda podem ser trocadas sem reiniciar o 

instrumento - fácil manuseamento sem perda de tempo 

-  Calibração das sondas que é independente do 

instrumento de medição e da função de ajuste até seis 

pontos de medição para exibição com erro zero - menos 

paragens e medições de alta precisão 

Como consultores, especialistas, prestadores de serviços 

técnicos ou técnicos de assistência técnica no setor dos 

ares-condicionados e ventilação, o testo 400 apoia-o no 

desempenho verdadeiramente inteligente das suas tarefas 

de medição. Os parâmetros de qualidade relevantes na 

produção industrial e processos de fabrico, também, 

podem ser verificados de forma fiável e precisa com 

recurso ao testo 400. 

% RH

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Compatível com uma vasta 
seleção de sondas Bluetooth®  
e com cabo.
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Dados do pedido

Dados técnicos

testo 400 Registador de dados 
IAQInstrumento IAQ universal testo 

400, incluindo estojo de transporte 
para medição do fluxo de volume, 
software DataControl da testo, 
mangueira de ligação, unidade de 
rede com cabo USB e protocolo de 
calibração. 

Registador de dados IAQ para 
medições de longo prazo com o testo 
400
incluindo unidade de alimentação com 
cabo USB e protocolo de calibração.

Referência 0560 0400 Referência 0577 0400

Pressão diferencial (integrada)

Intervalo e medição -100 a +200 hPa

Precisão (±1 dígito) ±(0,3 Pa ±1% do v.m.) (0 a 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5% do v.m.) (25,001 a 200 hPa)

Resolução 0,001 hPa

Pressão absoluta (integrada)

Intervalo de medição -700 a +1100 hPa

Precisão (±1 dígito) ±3 hPa

Resolução 0,1 hPa

Temperatura NTC (com sonda apropriada)

Intervalo de medição -40 a +150 °C

Precisão (±1 dígito) ±0,2 °C (-25 a 74,9 °C) 
±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) 
±0,4 °C (+75 a +99,9 °C) 

±0,5% do v.m. (intervalo de medição 
restante)

Resolução 0,1 °C

Temperatura TC tipo K (com sonda apropriada)

Intervalo de medição -200 a +1370 °C

Precisão (±1 dígito) ±(0,3 °C + 0,1% do v.m.)

Resolução 0,1 °C

Dados técnicos gerais

Ligações da sonda 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TC tipo K

Interfaces Bluetooth®, WLAN, USB

Temperatura de 
operação

-5 a +45 °C

Temperatura de 
armazenamento

-20 a +60 °C

Fonte de energia Bateria ião lítio recarregável (5550 mAh)

Vida útil da bateria aprox. 10 horas de operação contínua

Ecrã Ecrã tátil HD de 5,0 polegadas 
Resolução 1280 x 720 px

Câmara Câmara principal: Câmara frontal:  
8,0 MP 5,0 MP

Memória 2 GB (corresponde a aproximadamente 
1000000 leituras)

Classe de proteção IP40

Dimensões 210 x 95 x 39 mm

Peso 500 g

*Ligação TUC (Testo Universal Connector): Para a ligação de sondas digitais de 
cabo fixo e sondas NTC.

EUR 1,272.00 EUR 900.00
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Dados do pedido para kits

Kit de velocidade testo 400 com sonda 
de fio quente

Kit de velocidade testo 400 com sonda 
de palheta de 16 mm

Kit IAQ e conforto com tripé testo 400

-  Instrumento IAQ universal testo 400, incluindo estojo de transporte 
para medição do fluxo de volume, software DataControl da testo, 
mangueiras de silicone, unidade de alimentação com cabo USB e 
protocolo de calibração

-  Sonda de fio quente com Bluetooth®, incluindo sensor de temperatura 
e de humidade (composto por cabeça da sonda de fio quente, 
telescópio (extensível a 1,0 m), adaptador da pega e pega Bluetooth®), 
4 pilhas AA e protocolo de calibração

-  Cabeça da sonda de palheta (Ø 100 mm), incluindo sensor de 
temperatura e protocolo de calibração

-  Cabeça da sonda de humidade/temperatura de alta precisão, incluindo 
protocolo de calibração

-  Ângulo de 90° para conetar sondas de palheta (Ø 100 mm)

-  Instrumento IAQ universal testo 400, incluindo estojo de transporte para 
medição do fluxo de volume, software DataControl da testo, mangueiras 
de silicone, unidade de alimentação com cabo USB e protocolo de 
calibração

-  Sonda de fio quente (Ø 16 mm) com Bluetooth®, incluindo sensor de 
temperatura (composto por cabeça da sonda de palheta, telescópio 
(extensível a 1,0 m), adaptador da pega e pega Bluetooth®), 4 pilhas AA e 
protocolo de calibração

-  Cabeça da sonda de palheta (Ø 100 mm), incluindo sensor de 
temperatura e protocolo de calibração

-  Cabeça da sonda de humidade/temperatura de alta precisão, incluindo 
protocolo de calibração

-  Ângulo de 90° para conetar sondas de palheta (Ø 100 mm)

-  Instrumento IAQ universal testo 400, incluindo software DataControl da 
testo, mangueiras de silicone, unidade de alimentação com cabo USB e 
protocolo de calibração 

-    Sonda CO₂ com Bluetooth®, incluindo sensor de temperatura e 
humidade, (composto por cabeça da sonda de CO₂ e pega Bluetooth®), 4 
pilhas AA, suporte de mesa e protocolo de calibração

-   Sonda de turbulência com cabo fixo, incluindo protocolo de calibração

-   Termómetro globo Ø 150 mm com cabo fixo, TC tipo K, para medição do 
calor radiante

-   Tripé de medição para medição do nível de conforto, que compreende 
suporte dobrável, haste de montagem, 4 x suportes da sonda, incluindo 
bolsa

-  Estojo de transporte testo 400 para medição do nível de conforto

Referência 0563 0400 71

Referência 0563 0400 72

Referência 0563 0401

EUR 2,758.00

EUR 2,806.00

EUR 3,684.00
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Sondas de velocidade digitais

Tipo de sonda Intervalo de 
medição

Precisão Resolução Ref.

Sondas de fluxo digitais

Sonda de fio quente com 
Bluetooth®, incluindo sensor de 
temperatura e humidade Ø 16 mm

570 a 1000 mm

Ø 9 mm

0 a 50 m/s
-20 a +70 °C
5 a 95% HR
700 a 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4% do v.m.)
(0 a 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5% do v.m.)
(20,01 a 30 m/s)
±0,5 °C (0 a +70 °C)
±0,8 °C (-20 a 0 °C)
±3,0% HR (10 a 35% HR)3)

±2,0% HR (35 a 65% RH)3)

±3,0% HR (65 a 90% RH)3)

±5% HR (intervalo de 
medição residual) 
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1% HR
0,1 hPa

0635 1571

Sonda de fio quente, cabo fixo, 
incluindo sensor de temperatura 
e humidade Ø 16 mm

570 a 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Cabeça da sonda de fio quente, 
incluindo sensor de temperatura 
e humidade

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Sonda de palheta (Ø 16 mm) com 
Bluetooth®, incluindo sensor de 
temperatura Ø 16 mmØ 16 mm

570 a 1000 mm

0,6 a 50 m/s
-10 a +70 °C

±(0,2 m/s + 1% do v.m.)
(0,6 a 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2% do v.m.)
(40,1 a 50 m/s)
±1,8°C

0,1 m/s
0,1 °C

0635 9571

Sonda de palheta (Ø 16 mm), cabo 
fixo, incluindo sensor de temperatura

Ø 16 mmØ 16 mm

570 a 1000 mm
0635 9572

Cabeça da sonda de palheta 
(Ø 16 mm), incluindo sensor de 
temperatura

230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Sonda de fio quente, cabo fixo, 
incluindo sensor de temperatura 300 a 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 a 30 m/s
-20 a +70 °C
700 a 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4% do v.m.)
(0 a 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5% do v.m.)
(20,01 a 30 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0635 1032

Sonda de palheta (Ø 16 mm), cabo 
fixo

300 a 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0,6 a 50 m/s ±(0,2 m/s + 1% do v.m.)
(0,6 a 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2% do v.m.)
(40,1 a 50 m/s)

0,1 m/s 0635 9532

Sonda de fluxo laminar, cabo fixo. 
(Medição da velocidade e caudal em 
extratores de laboratório com base 
na DIN EN 14175-3 / -4)

Ø 10 mm

150 mm 0 a 5 m/s
0 a +50 °C
700 a 1100 hPa

±(0,02 m/s + 5% do v.m.) 
(0 a 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0635 1052

Recomendamos o kit de extensão (0554 0990) para medir fluxos em dutos com uma secção transversal grande. 
Isso permite que o telescópio seja estendido até 2 m para todas as sondas de fluxo com uma pega intercambiável.

Sonda de palheta de alta precisão 
(Ø 100 mm) com Bluetooth®, 
incluindo sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

0,1 a 15 m/s
-20 a +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5% do v.m.)
(0,1 a 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0635 9371

Sonda de palheta de alta precisão 
(Ø 100 mm), cabo fixo, incluindo 
sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

0635 9372

Cabeça da sonda de palheta de 
alta precisão (Ø 100 mm), incluindo 
sensor de temperatura

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Sonda de palheta (Ø 100 mm) com 
Bluetooth®, incluindo sensor de 
temperatura

Ø  
100  
mm

0,3 a 35 m/s
-20 a +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5% do v.m.)
(0,3 a 20 m/s)
±(0,2 m/s + 1,5% do v.m.)
(20,01 a 35 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0635 9431

Sonda de palheta (Ø 100 mm), cabo 
fixo, incluindo sensor de temperatura Ø  

100  
mm

0635 9432

Cabeça da sonda de palheta 
(Ø 100 mm), incluindo sensor de 
temperatura

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430

O telescópio com ângulo de 90° (0550 0960) foi desenvolvido para medições de teto convenientes. 
Pode ser facilmente encaixado nas sondas de palheta de 100 mm.

1)    Para uso com a pega do cabo (Referência 0554 2222) ou pega Bluetooth® (Referência 0554 1111), em conjunto com o adaptador do cabo 
(Referência 0554 2160).

3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade.

EUR

804.00

778.80

567.60

832.80

808.80

604.80

252.00

312.00

756.00

882.00

836.40

756.00

477.60

441.60

340.80
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Outras sondas digitais e acessórios de sonda

Tipo de sonda Intervalo de 
medição

Precisão Resolução Ref.

Sondas de humidade digitais

Sonda de humidade/temperatura 
com Bluetooth® Ø 12 

mm

290 mm

0 a 100% HR
-20 a +70 °C

±2% de HR (5 a 90% de HR)3)

±0,5 °C
0,1% HR
0,1 °C

0636 9731

Sonda de humidade/temperatura, 
cabo fixo Ø 12 

mm

290 mm 0636 9732

Cabeça da sonda de humidade/
temperatura Ø 12 

mm

140 mm2) 0636 9730

Sonda de humidade/temperatura 
de alta precisão com Bluetooth®

Ø 12 
mm

290 mm

0 a 100% HR
-20 a +70 °C

±(0,6% de HR + 0,7% 
do v.m.)
(0 a 90% de HR)3)

±(1,0% de HR + 0,7% 
do v.m.)
(90 a 100% HR)3)

±0,3 °C
(15 a 30 °C)
±0,5 °C
(intervalo de medição 
restante)

0,01% HR
0,1 °C

0636 9771

Sonda de humidade/temperatura 
de alta precisão, cabo fixo Ø 12 

mm

290 mm
0636 9772

Cabeça da sonda de humidade/
temperaturade alta precisão

2)

Ø 12 
mm

140 mm 0636 9770

Sonda de humidade/temperatura 
robusta para temperaturas até 
+180 °C, cabo fixo 270 mm

Ø 12 mm

0 a 100% HR
-20 a +180 °C

±3% HR (0 a 2% HR)3)

±2% HR (2,1 a 98% HR)3)

±3% HR (98,1 a 100% HR)3)

±0,5 °C (-20 a 0 °C)
±0,4 °C (0,1 to +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 to +180 °C)

0,1% HR
0,1 °C

0636 9775

Sondas de conforto digitais

Sonda de turbulência, cabo fixo 190 mm 0 a +5 m/s
0 a +50 °C
700 a 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4% do v.m.)
(0 a 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0628 0152

Sonda de lux, cabo fixo

55 mm

110 mm 0 a 100000 lux DIN 13032-1 Anexo B
Classe C de acordo com a 
DIN 5032-7

0,1 lux 
(< 10 000 lux)
1 lux 
(≥ 10 000 lux)

0635 0551

Sonda de CO2 com Bluetooth®, 
incluindo sensor de temperatura 
e humidade

30 
mm

280 mm

0 a 10000 ppm 
CO2
5 a 95% HR
0 a +50 °C
700 a 1100 hPa

±(50 ppm + 3% do v.m.)
(0 a 5,000 ppm)
±(100 ppm + 5% do v.m.)
(5,001 a 10,000 ppm)
±3% HR (10 a 35% HR)3)

±2% HR (35 a 65% RH)3)

±3% HR (65 a 90% RH)3)

±5% HR (intervalo de 
medição residual)
±0,5 °C
±3 hPa

1 ppm
0,1% HR
0,1 °C
0,1 hPa

0632 1551

Sonda de CO2, cabo fixo, incluindo 
sensor de temperatura e humidade 30 

mm

280 mm 0632 1552

Cabeça da sonda de CO₂ , incluindo 
sensor de temperatura e humidade 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

Sonda de CO com Bluetooth®

30 
mm

200 mm

0 ... 100 ppm
100,1 ... 500 
ppm

±3 ppm (0 … 30 ppm)
±5 ppm (30,1 … 100 ppm)
±10 % del v.m.
(100,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

Sonda de CO, cabo fixo
30 

mm

200 mm 0632 1272

Cabeça da sonda de CO
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Pegas e adaptadores da sonda

Pega Bluetooth® para ligar as 
cabeças da sonda do testo 400 e do 
testo 440

0554 1111

Pega do cabo para ligar as cabeças 
da sonda do testo 400 / testo 440

0554 2222

Adaptador da pega para ligar as 
sondas de fluxo do testo 400 / testo 
440

0554 2160

 
2)   Para uso com a pega do cabo (Referência 0554 2222) ou pega Bluetooth® (Referência 0554 1111).
3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade.

EUR

198.00

160.80

100.80

502.80

465.60

416.40

537.60

960.00

358.80

567.60

529.20

453.60

404.40

367.20

302.40

95.00

63.00

53.00
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Sondas inteligentes da testo Intervalo de 
medição

Precisão ±1 dígito Resolução Ref.

Temperatura

testo 115i 
Termómetro de pinça com operação por 
smartphone, para medições em tubagens 
com diâmetros de 6 a um máx. de 35 
mm, incluindo baterias e protocolo de 
calibração

-40 a +150 °C ±1,3 °C (-20 to +85 °C) 0,1 °C 0560 
2115 02

testo 905i 
Termómetro com operação por 
smartphone, incluindo baterias e 
protocolo de calibração

-50 a +150 °C ±1 °C 0,1 °C 0560 1905

testo 805i 
Termómetro por infravermelhos com 
operação por smartphone, incluindo 
baterias e protocolo de calibração

-30 a +250 °C ±1,5 °C ou ±1,5% do v.m. 
(0 a +250 °C)
±2,0 °C (-20 a -0.1 °C)
±2,5 °C (-30 to -20.1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Humidade

testo 605i 
Termohigrómetro com operação de 
smartphone, incluindo baterias e 
protocolo de calibração

0 a 100% HR
-20 a +60 °C

±(1,8% de HR + 3% de 
v.m.) 
a +25 °C (5 a 80% RH)3)

±0,8°C (-20 a 0 °C)
±0,5 °C (0 to +60 °C)

0,1% HR
0,1 °C

0560 
2605 02

Fluxo

testo 405i 
Anemómetro térmico com operação por 
smartphone, tubo telescópico extensível 
até 400 mm, incluindo baterias e 
protocolo de calibração

0 a 30 m/s
-20 a +60 °C

±(0,1 m/s + 5% do v.m.) 
(0 a 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5% do v.m.) 
(2 a 15 m/s) 
±0.5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0560 1405

testo 410i 
Anemómetro de palheta com operação 
por smartphone, incluindo baterias e 
protocolo de calibração

0,4 a 30 m/s
-20 a +60 °C

±(0,2 m/s + 2% do v.m.) 
(0,4 a 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0560 1410

Pressão:

testo 510i 
Instrumento de medição de pressão 
diferencial com operação por 
smartphone, incluindo kit de mangueira 
(Ø 4 mm e 5 mm) com adaptador, baterias 
e protocolo de calibração

-150 a 150 hPa ±0,05 hPa (0 a 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5% do v.m.) 
(1 a 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i 
Instrumento de medição de alta pressão 
com operação por smartphone, incluindo 
baterias e protocolo de calibração

-1 a 60 bar 0,5% do valor final 0,01 bar 0560 
2549 02

testo Smart Probes

3)    Consulte as informações adicionais que você encontrará no manual de instruções sobre exactidão da humidade.

EUR

60.00

69.00

79.00

85.00

95.00

79.00

89.00

70.00
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Tipo de sonda Intervalo de 
medição

Precisão Resolução Ref.

Sondas digitais de temperatura

Sonda de penetração digital 
Pt100 de alta precisão para 
medições em líquidos e pastas com 
uma precisão até ±0,05°C

Ø 4
mm

295 mm -80 a +300 °C ±0,3 °C (-80 to -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05% do v.m.) 
(-40 a -0,001 °C)
±0,05 °C (0 a +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05% do v.m.)
(+100,001 a +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Sonda de penetração digital 
Pt100 para medições em líquidos 
e pastas

-100 a +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(-100 a -0.01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% do v.m.)
(0 a +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(+100,01 a +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% do v.m.)
(+350,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Sonda de laboratório digital 
Pt100 revestida de vidro para 
medições em meios corrosivos

200 mm
Ø 6
mm

-50 a +400 °C ±(0,3 °C + 0,3% do v.m.)
(-50 a +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6% do v.m.)
(+300,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Sonda de ar digital Pt100 
robusta, de reação rápida Ø 4

mm

200 mm -100 a +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(-100 a -0.01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% do v.m.)
(0 a +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% do v.m.)
(+100,01 a +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% do v.m.)
(+350,01 a +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Sonda de temperatura Pt100 
digital flexível para medições em 
locais de difícil acesso e em líquidos

Ø 4 mm

Comprimento de 1000 mm

-100 a +265 °C ±(0,3 °C + 0,3% do v.m.) 0,01 °C 0618 0071

 
 

Sondas digitais de temperatura

Ø 
3 mm

200 mm

EUR

400.00

240.00

200.00

240.00

420.00
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Sonda de temperatura analógica

Tipo de sonda Dimensões da ponta do eixo 
da sonda/eixo da sonda

Intervalo de 
medição

Precisão Tempo de 
resposta

Ref.

Sonda para tubos (NTC) para 
diâmetros de 5 a 65 mm, cabo fixo 
de 1,2 m

-50 a +120 °C ±0,2 °C (-25 a +80 °C) 0615 5605

Sonda de temperatura com velcro 
(NTC), cabo fixo de 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 a +70 °C ±0,2 °C (-25 a +70 °C)
±0,4 °C (-50 a -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Sonda de imersão/penetração 
estanque NTC, cabo fixo de 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 a +150 °C ±0,5% do v.m. 
(+100 a +150 °C)
±0,2 °C (-25 a +74.9 °C)
±0,4 °C (intervalo de 
medição restante)

10 s 0615 1212

Sonda de ar robusta NTC, cabo fixo 
de 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 a +125 °C ±0,2 °C (-25 a +80 °C)
±0,4 °C (intervalo de 
medição restante)

60 s 0615 1712

Sonda de pinça para medições 
em tubos de 6 a 35 mm de diâmetro, 
NTC, cabo fixo de 1,5 m

-40 a +125 °C ±1 °C (-20 to +85 °C) 60 s 0615 5505

Sonda de ar robusta, TC tipo K, 
cabo fixo 115 mm

Ø 4 mm

-60 a +400 °C Classe 2 1) 200 seg 0602 1793

Sonda de superfície de reação 
muito rápida com faixa de termopar 
com mola, também adequada 
para superfícies irregulares, faixa 
de medição até 50°C, TC tipo K, 
cabo fixo

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 a +300 °C Classe 2 1) 3 seg 0602 0393

Sonda de superfície de pás de 
reação rápida, para medições em 
locais de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e rachaduras, TC 
tipo K, cabo fixo

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 a +300 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 0193

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies planas, 
TC tipo K, cabo fixo

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 a +1000 °C Classe 1 1) 20 seg 0602 0693

Sonda de superfície de reação 
muito rápida com faixa de termopar 
com mola, também adequada 
para superfícies irregulares, faixa 
de medição até +50°C, TC tipo K, 
cabo fixo

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 a +300 °C Classe 2 1) 3 seg 0602 0993

Sonda de temperatura da superfície 
TC tipo K, com telescópio máx. 
985 mm, para medições em locais 
de difícil acesso, cabo fixo de 1,6 
m (correspondentemente menor 
quando o telescópio é estendido)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 a +250 °C Classe 2 1) 3 seg 0602 2394

Sonda magnética, potência adesiva 
de aprox. 20 N, com imanes 
adesivos, para medições em 
superfícies metálicas, TC tipo K, 
cabo fixo

35 mm

Ø 20 mm

-50 a +170 °C Classe 2 1) 150 seg 0602 4792

Sonda magnética, potência adesiva 
de aprox. 10 N, com imanes 
adesivos, para altas temperaturas, 
para medições em superfícies 
metálicas, TC tipo K, cabo fixo

75 mm

Ø 21 mm

-50 a +400 °C Classe 2 1) 0602 4892

Informações sobre a medição de superfícies:
• Os tempos de resposta especificados t99 são medidos em chapas de aço polido ou alumínio a +60 °C.
• As precisões especificadas são precisões do sensor.
• A precisão na sua aplicação depende das propriedades da superfície (rugosidade), do material do objeto de medição (capacidade térmica e transferência de calor) e da 

precisão do sensor. A testo irá produzir um certificado de calibração correspondente para os desvios do seu sistema de medição na sua aplicação. Para isso, a testo usa um 
banco de testes de superfícies desenvolvido em cooperação com o PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt - Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha).

1)  De acordo com a norma EN 60584-2, a precisão da Classe 1 refere-se a -40 a +1000 °C (tipo K), da Classe 2 a -40 a +1200 °C (tipo K) e da Classe 3 a -200 a +40 °C (tipo K). 
Uma sonda só cumpre uma classe de precisão.

EUR

160.00

80.00

75.60

78.00

43.00

67.20

114.00

118.00

102.00

133.00

299.00

144.00

160.00
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Sonda de temperatura analógica

1)  De acordo com a norma EN 60584-2, a precisão da Classe 1 refere-se a -40 a +1000 °C (tipo K), da Classe 2 a -40 a +1200 °C (tipo K) e da Classe 3 a -200 a +40 °C (tipo K). 
Uma sonda só cumpre uma classe de precisão.

Tipo de sonda Dimensões da ponta do eixo da 
sonda/eixo da sonda

Intervalo de 
medição

Precisão t99 Ref.

Sonda de superfície estanque com 
cabeça de medição mais larga para 
superfícies planas, TC tipo K, cabo 
fixo

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 a +400 °C Classe 2 1) 30 seg 0602 1993

Sonda de revestimento de tubos 
com faixa de velcro, para medição 
de temperaturas em tubos com 
diâmetros até no máx. 120 mm, 
Tmax + 120 °C, TC tipo K, cabo fixo

395 mm

20 mm

-50 a +120 °C Classe 1 1) 90 seg 0628 0020

Sonda de revestimento de tubos 
para diâmetros de tubo de 5 a 
65 mm, com cabeça de medição 
intercambiável, faixa de medição até 
+280 °C, TC tipo K, cabo fixo

-60 a +130 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 4592

Cabeça de medição de substituição 
para sonda de revestimento de 
tubos, TC tipo K

35 mm

15 mm

-60 a +130 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 0092

Sonda de pinça para medições em 
tubos, diâmetros de tubo de 15 a 25 
mm (máx. 1"), intervalo de medição 
até +130 °C, TC tipo K, cabo fixo

-50 a +100 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 4692

Sonda de imersão precisa e rápida, 
flexível, estanque, TC tipo K, cabo 
fixo

300 mm
Ø 1,5 mm -60 a +1000 °C Classe 1 1) 2 seg 0602 0593

Sonda de imersão/penetração 
ultrarrápida, estanque, TC tipo K, 
cabo fixo

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1,5 mm

-60 a +800 °C Classe 1 1) 3 seg 0602 2693

Ponta da medição de imersão, 
flexível, TC tipo K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 a +1000 °C Classe 1 1) 5 seg 0602 5792

Ponta da medição de imersão, 
flexível, TC tipo K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 a +40 °C Classe 3 1) 5 seg 0602 5793

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/gases 
de combustão (não é adequada para 
medições em fundições), TC tipo K

1000 mmØ 3 mm

-200 a +1300 °C Classe 1 1) 4 seg 0602 5693

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TC tipo K, cabo fixo 114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

-60 a +400 °C Classe 2 1) 7 seg 0602 1293

Ponta de medição de imersão de 
baixa massa flexível, ideal para me-
dições em pequenos volumes, como 
placas de Petri, ou para medições 
de superfícies (por exemplo, fixas 
com fita adesiva)

500 mmØ 0,25 mm

-200 a +1000 °C Classe 1 1) 1 seg 0602 0493

TC tipo K, 2 m, fio térmico com isolamento FEP, 
resistente a temperaturas até 200 °C, cabo oval 
com dimensões: 2.2 mm x 1,4 mm

Sonda de alimentos estanque em 
aço inoxidável (IP65), TC tipo K, 
cabo fixo

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

-60 a +400 °C Classe 2 1) 7 seg 0602 2292

EUR

56.00

40.00

120.00

46.00

61.00

89.00

109.00

26.00

33.00

47.00

39.00

120.00

71.00
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Sondas analógicas

Tubos de Pitot

Tipo de sonda Dimensões da ponta do eixo da 
sonda/eixo da sonda

Intervalo de me-
dição

Precisão t99 Ref.

Pares termoelétricos

Par termoelétrico com ficha TC, 
flexível, comprimento 800 mm, fibra 
de vidro, TC tipo K

800 mm

Ø 1,5 mm

-50 a +400 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 0644

Par termoelétrico com ficha TC, 
flexível, comprimento 1500 mm, fibra 
de vidro, TC tipo K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 a +400 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 0645

Par termoelétrico com ficha TC, 
flexível, comprimento de 1 500 mm, 
PTFE, TC tipo K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 a +250 °C Classe 2 1) 5 seg 0602 0646

Sonda de conforto

Termómetro globo Ø 150 mm com 
cabo fixo, TC tipo K, para medição 
do calor radiante

0 a +120 °C Classe 1 1) 0602 0743

Kit WBGT 

Kit WBGT (temperatura do globo de 
bulbo húmido) para avaliar os locais 
de trabalho afetados pelo calor em 
conformidade com a ISO 7243 ou a 
DIN 33403-3, incl. tripé e estojo

Termómetro de globo 
Ø 150 mm (TP tipo K)

0 ... +120 °C Clase 1 1) 0618 7220

Sonda de temperatura 
ambiente (Pt100)

+10 ... +60 °C ±(0.3 °C + 0.3 % do v.m.)

Sonda de temperatura 
de bulbo húmido (Pt100)

+5 ... +40 °C ±(0.3 °C + 0.3 % do v.m.)

1)  De acordo com a norma EN 60584-2, a precisão da Classe 1 refere-se a -40 a +1000 °C (tipo K), da Classe 2 a -40 a +1200 °C (tipo K) e da Classe 3 a -200 a +40 °C (tipo 
K). Uma sonda só cumpre uma classe de precisão.

Tipo de sonda Dimensões da ponta do eixo da 
sonda/eixo da sonda

Intervalo de medição Ref.

Tubo de Pitot, comprimento 500 
mm, Ø 7 mm, aço inoxidável, para 
medir a velocidade de fluxo*

500 mm Ø 7 mm

Intervalo de medição 1 a 100 m/s
Temperatura de operação 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot 1,0

0635 2045

Tubo de Pitot, comprimento 
350 mm, Ø 7 mm, aço inoxidável, 
para medir a velocidade de fluxo*

350 mm Ø 7 mm

Intervalo de medição: 1 a 100 m/s
Temperatura de operação: 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot: 1,0

0635 2145

Tubo de Pitot, comprimento de  
1 000 mm, aço inoxidável, para 
medir a velocidade de fluxo*

1000 mm Ø 7 mm

Intervalo de medição: 1 a 100 m/s
Temperatura de operação: 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot: 1,0

0635 2345

Tubo de Pitot reto com medição 
de temperatura integrada, incluindo 
mangueira de ligação, comprimento 
de 360 mm

360 mm

Intervalo de medição: 1 a 30 m/s
Temperatura de operação: 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2043

Tubo de Pitot reto com medição 
de temperatura integrada, incluindo 
mangueira de ligação, comprimento 
de 500 mm

500 mm

Intervalo de medição: 1 a 30 m/s
Temperatura de operação: 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2143

Tubo de Pitot reto com medição 
de temperatura integrada, incluindo 
mangueira de ligação, comprimento 
de 1000 mm

1000 mm

Intervalo de medição: 1 a 30 m/s
Temperatura de operação: 0 a +600 °C
Fator do tubo de Pitot: 0,67
Profundidade mínima de imersão: 150 mm

0635 2243

*Mangueira de ligação necessária (Referência 0554 0440) ou (Referência 0554 0453)

EUR

16.00

26.00

27.00

441.60

2,500.00

EUR

141.60

124.80

352.80

261.60

302.40

448.80
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Acessórios para medição do nível de conforto Referência

Registador de dados IAQ para medições de longo prazo com o testo 400 0577 0400

Tripé de medição para medições do nível de conforto com posicionamento padrão de sondas 
(incluindo bolsa)

0554 1591

Acessórios para sondas de fluxo digitais Referência

Telescópio extensivel para sondas de fluxo testo 400 / 440 (37,5 a 100 cm, incluindo ângulo de 90°) 0554 0960

Extensão do telescópio (0,9 m) para as sondas de fluxo testo 400 / 440 0554 0990

Ângulo de 90° para ligar sondas de palheta (Ø 100 mm)  0554 0991

Adaptador de pega para ligação a sondas de fluxo 0554 2160

Outros acessórios Referência

Mala de transporte para medição do fluxo de ar (520 x 410 x 160 mm) 0516 1400

Mala de transporte para medição da IAQ e do nível de conforto (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400

Kit de funil testovent 417 composto por funil para saídas de placas (Ø 200 mm) e funil para 
ventiladores (330 x 330 mm) para entrada / saída de ar

0563 4170

Endireitador do fluxo de volume testian 417 0554 4172

Unidade de alimentação USB, incluindo cabo 0554 1106

Mangueira de ligação, silicone, comprimento de 5 m, capacidade máxima de carga 700 hPa (mbar) 0554 0440

Mangueira de ligação, sem silicone para medição da pressão diferencial, comprimento de 5 m, 
capacidade máxima de carga 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kit de controlo e calibração para sondas de humidade testo, solução salina com 11,3% de 
humidade relativa e 75,3% de humidade relativa, incluindo adaptador para sondas de humidade 
testo

0554 0660

Acessórios

EUR

900.00

350.00

EUR

137.00

234.00

63.60

53.00

EUR

168.00

288.00

195.60

109.20

42.00

44.40

46.80

300.00
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Certificados de calibração Referência

Certificado da calibração de fluxo ISO; anemómetro de fio/palheta quente, tubo de Pitot; 
pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004

Certificado da calibração de fluxo ISO; anemómetro de fio/palheta quente, tubo de Pitot; 
pontos de calibração 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s

0520 0024

Certificado da calibração de fluxo ISO; anemómetro de fio/palheta quente, tubo de Pitot; 
pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Certificado de calibração de fluxo ISO; anemómetro de fio quente/palheta, tubo de Pitot; 
pontos de calibração seletiva no intervalo de 0,5 a 27 m/s

0520 0104

Certificado de calibração de fluxo DAkkS; anemómetro de fio quente/palheta, tubo de Pitot; 
pontos de calibração seletiva no intervalo de 0,1 a 27 m/s

0520 0214

Certificado de calibração de fluxo DAkkS; anemómetro de fio quente/palheta, tubo de Pitot; 
pontos de calibração 0,5; 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0244

Certificado de calibração de pressão ISO; 5 pontos de calibração; precisão > 0,6% do v.f. 0520 0005

Certificado de calibração de pressão DAkkS; 5 pontos de calibração; precisão > 0,6% do v.f. 0520 0225

Certificado de calibração de humidade ISO; higrómetro eletrónico; 
pontos de calibração seletiva de 11,3% HR e 75,3% HR de +25 °C

0520 0006

Certificado de calibração de humidade ISO; higrómetro eletrónico; 
pontos de calibração de 11,3%, 50; 75,3% HR de +25 °C

0520 0166

Certificado de calibração de humidade DAkkS; higrómetro eletrónico; 
pontos de calibração seletiva de 11,3% HR e 75.3% HR de +25 °C

0520 0206

Certificado de calibração de temperatura ISO, para sonda de ar/imersão, 
pontos de calibração -18°C; 0 °C; +60 °C 

0520 0001

Certificado de calibração de temperatura DAkkS para sonda de ar/imersão, 
pontos de calibração seletiva no intervalo -196 a +1000 °C range

0520 0201

Certificado de calibração de temperatura DAkkS; instrumentos de medição com sonda de ar/imersão; 
pontos de calibração -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0211

Certificado de calibração da intensidade luminosa ISO; pontos de calibração 0; 500; 1000; 2000; 4000 lux 0520 0010

Certificado de calibração da intensidade luminosa ISO; pontos de calibração no intervalo de 0; 50 a 10000 lux 0520 0123

Acessórios

EUR

107.10

150.00

107.10

145.50

Preço 
base 

241.50
Preço 

por 
punto
74.20

288.30

100.70

124.80

84.40

106.30

306.10

65.10

Preço 
base

185.80
Preço 

por 
punto
60.00

326.90

140.70

Preço 
base

49.00
Preço 

por 
punto
24.50
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Ampla seleção de sondas (opcional):   

Sonda QAI para a avaliação da qualidade do ar ambiente 

interior   

Sondas térmicas com medição de temperatura e humidade 

do ar integrada   

Sondas molinete e fio quente   

Sonda de pressão diferencial integrada para medição com 

tubo de Pitot (ver versões)   

Sonda wireless para temperatura e humidade (ver versões)

Fácil funcionamento com perfís de utilizador

Software para PC para análise, arquivo e documentação 

dos dados de medição (ver versões)

Instrumento de 
medição multi-funções

testo 435 – O todo terreno para a 
ventilação e QAI

°C

%HR

m/s

hPa

ppm 
CO2

Lux

 Todos os parâmeros de medição para VAC

O instrumento de medição multifunções testo 435 é 

o seu fiél parceiro para a análise da QAI. A Qualidade 

do Ar Interior tem uma crucial influência no bem estar 

do ser humano no seu posto de trabalho, e também é 

um fator determinante e importante nos processos de 

armazenamento e produção.

Além disso, os sinais de QAI se o sistema de VAC está 

trabalhando num ótimo nível energético, ou necessita de 

ser ajustado utilizando o testo 435. Os parâmetros de CO2, 

humidade relativa e temperatura ambiente estão disponíveis 

para a avaliação da QAI.

Além disso, também podem ser medidos, a pressão 

absoluta, tiragem, Lux, Valor-U e a temperatura de 

superfícies. Para a determinação caudal, poderá utilizar 

todas as possibilidades para a medição da velocidade de 

fluxo - tai como sondas térmicas, molinetes e tubos de 

Pitot.

O instrumento certo para todas as aplicações

O novo testo 435 está disponível em quatro versões. A 

depender da aplicação, poderá escolher entre versões 

com medição de pressão diferencial integrada, bem como 

versões do instrumento com funções adicionais tais como 

memória no instrumento, software para PC e uma ampla 

gama de sondas.
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Dados técnicos

Valores de medição de 
temperatura e humidade por 
wireless numa distâcia de até 
20m, sem obstáculos

2 ligações para sondas externas

testo 435-1
testo 435-1, instrumento de medição multi-
funções para A/C, ventilação e QAI, incl. pilha e 
protocolo de calibração

Referência 0560 4351

testo 435-3
testo 435-3, instrumento de medição multi-
funções com medição integrada da pressão 
diferencial para A/C, ventilação e QAI, incl. pilha 
e protocolo de calibração

Referência 0560 4353

testo 435-2
testo 435-2, instrumento de medição multi-
funções para AC, ventilação e QAI, com 
memória, software para PC e cabo USB, incl. 
pilha e protocolo de calibração

Referência 0563 4352

testo 435-4
testo 435-4, instrumento de medição multi-
funções com medição integrada da pressão 
diferencial AC, ventilação e QAI, com memória, 
software para PC e cabo de transmissão de 
dados USB, incl. pilha e protocolo de calibração

Referência 0563 4354

 Conveniente melhoria de funcionamento graças aos perfís 

de utilização

O funcionamento do testo 435 é facil e eficaz: Os perfís 

de utilizador são guardados para as aplicações típicas de 

medições em condutas e QAI. Isto torna desnecessário a 

programação complicada dos instrumentos de medição.

Segurança na monitorização dos dados de medição

Os relatórios de dados de medição fornececem ao cliente 

os dados da conduta, medições a longo prazo e grau de 

turbulência. O logotipo da empresa pode ser integrado 

no formulário. O testo 435-1 e testo 435-3 permitem que 

os valores de medição sejam impressos ciclicamente na 

impressora rápida Testo.

Flexibilidade graças às sondas wireless

Além das sondas clássicas com fios, são possíveis 

medições wireless até uma distância de 20 m (sem 

obstáculos). Danos no fio ou obstáculos na utilização 

são eliminados. O testo 435 pode registar e visualizar 

até três sondas wireless. As sondas wireless são para os 

parâmetros de medição de temperatura e, dependendo 

do tipo de instrumento, humidade. O opcional, módulo de 

rádio fácil de conectar pode ser colocado a qualquer hora.

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -30 ... +70 °C

Dimensões 220 x 74 x 46 mm

Tipo de pilha Alcalina, manganês, tipo AA

Autonomia 200 h (medição normal com molinete)

Peso 428 g

Material/Carcaça ABS/TPE/Metal

Tipo de proteção IP54

EUR 530.40

EUR 854.40

EUR 673.20

EUR 907.20
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Tipos de sensores

testo 435-1/-2/-3/-4

NTC

Gama de medição -50 ... +150 °C

Exatidão  
±1 dígito

±0.2 °C(-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
±0.5% do v.m. (Gama de 
medição restante)

Resolução 0.1 °C

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C +0.3% do v.m.) 
(Gama de medição 
restante)

0.1 °C

Tipo T (Cu-CuNi)

-200 ... +400 °C

±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C +0.3% do v.m.) 
(Gama de medição 
restante)

0.1 °C

Sensor de humidade 
capacitivo Testo

0 ... +100 %HR

Ver dados da sonda

0.1 %HR

Molinete

Gama de medição 0 ... +60 m/s

Exatidão ±1 dígito Ver dados da sonda

Resolução 0.01m/s  (molinete de 60 pás)
0.1 m/s (molinete de 16 pás)

Fio quente

0 ... +20 m/s

Ver dados da sonda

0.01 m/s

Sonda de pressão absoluta

0 ... +2000 hPa

Ver dados da sonda

0.1 hPa

CO2 (sonda QAI)

0 ... +10000 ppm CO2

Ver dados da sonda

1  ppm CO2

Tipos de sensores

testo 435-2/-4 testo 435-3/-4

Lux

Gama de medição 0 ... +100000 Lux

Exatidão 
±1 dígito

Ver dados da sonda

Resolução / Sobrepressão 1 Lux; 0.1 Hz

Sonda de pressão diferencial interna

0 ... +25 hPa

±0.02 hPa (0 ... +2 hPa)
1% do v.m. (Gama de medição restante)

0.01 hPa / 200 hPa

testo 435

Dados técnicos

testo 435-1 testo 435-2 testo 435-3 testo 435-4

X X X X

X X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X XX

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X

Sonda QAI para medição de CO2, temperatura do ar, humidade do ar interior e 
pressão absoluta

Sonda térmica de velocidade com medição integrada de temperatura e da 
humidade do ar

Sondas de molinete e fio quente

Sonda de temperatura para medições penetração/imersão, em ar e superfícies

Sondas wireless para medição de temperatura

Sonda CO ambiente

Sonda de pressão absoluta

Medição de pressão diferencial integrada para medir a velocidade do fluxo 
com um tubo de Pitot e verificação dos filtros (não há upgrade)

Sonda Comfort para a medição do grau de turbulência para a avaliação da 
velocidade num compartimento

Sonda de humidade para a medição de temperatura e humidade do ar

Sonda wireless para a medição de temperatura e humidade do ar

Sonda Lux para a medição da intensidade de luz

Sonda de temperatura para a determinação do valor U

Equipamentos do instrumento

Fácil funcionameno com perfís de utilização

X X X XVisor com iluminação

X X X XImpressora rápida testo para documentação dos dados de medição (opcional)

X XMemória para 10.000 valores de medição (sem upgrade)

X XSoftware para PC para análise, arquivo e documentação das leituras

Sondas conectáveis (opcional)

Visão geral das versões do testo 435
A tabela fornece uma rápida visão de todas as sondas conectáveis e equipamentos para o instrumento por versão.
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Acessórios

ReferênciaTransporte e proteção

Outros acessórios e peças de substituição

Impressora e Acessórios

Certificados de calibração

0516 1035

250554 0549

0520 0071

0520 0006

0520 0005

0520 0024

0520 0004

0520 0034

0520 0010

Mala de transporte para o equipamento básico do instrumento de medição e sonda, dimensões 454 x 319 x 135 mm

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no 
local das medições, para imprimir as medições no local

Certificado de calibração ISO de temperatura
inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

Certificado de calibração ISO de humidade
Pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C

Certificado de calibração ISO de pressão 
Pressão diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de medição

Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete; pontos de calibração 0,3, 0,5; 0,8; 1,5 m/s

Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

Certificado de calibração ISO de velocidade
fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

Certificado de calibração ISO de luz
Pontos de calibração 0;500;1000;2000;4000 Lux

0516 1435

0515 5028

0554 0568

0554 0447

0554 0410

0554 0415

0563 4170

0554 0440

0554 0453

0554 0660

0554 0759

0554 0641

0554 0761

Mala de transporte para instrumento de medição, sonda e acessórios, dimensões 520 x 400 x 130 mm

Bateria de lítio tipo botão, CR2032 pilhas AA para punho por rádio

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

Alimentador, 5 VDC 500 mA com ficha Euro, 100-250 VAC, 50-60 Hz

testovent 410, funil para caudal, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. bolsa transporte

testovent 415, funil para caudal, Ø 210 mm/210x210 mm, incl. bolsa de transporte

testovent 417 kit de funis para difusores (200x200 mm) e grelhas (330x330 mm) para a entrada e saída de ar

0554 4172Estabilizador de caudal para testovent 417, acoplaveis sondas de velocidade de molinete de 100 mm.
Essencial funil testovent 417. Indicado para grelhas orientaveis.

0554 4173Kit de funis testovent 417 com estabilizador de caudal; o kit inclui funil para grelhas de saída (200 x 200 mm), 0554 
4173 funil para extratores e ventiladores (330 x 330 mm). Acessório indicado para grelhas orientaveis.

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Mangueira sem silicone para medição da pressão diferencial

Kit de controlo e ajuste para sondas de humidade Testo, solução salina com 11,3 %HR e 75,3 %HR, incl. adaptador 
para sondas de humidade Testo, verificação rápida ou calibração de sondas de humidade

Filtro sinterizado PTFE, Ø 12 mm, para meios corrosivos, Elevada gama de humidade (medições a longo prazo), altas 
velocidades

Filtro em aço inoxidável sinterizado, Ø 12 mm, 100 µm, para encaixar em sondas de humidade, para a medição em 
ambientes com alta velocidade ou ar poluído

Material adesivo para fixar e selar

169.20

99.60

EUR

5.20

22.00

consultar

consultar

195.60

109.20

44.40

46.80

300.00

68.07

56.55

15.76

16.00

260.80

101.80

84.40

100.70

150.00

107.10

107.10

140.70

280.80
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda QAI para avaliação da 
Qualidade do Ar Interior, medição 
do CO2, da humidade, da 
temperatura e da pressão absoluta, 
com apoio de secretária

Sonda de medição de molinete, 
100 mm diâmetro, para medições 
com conjunto de funil 0563 4170

Sonda de pressão absoluta 2000 
hPa

Sonda de ar NTC precisa e 
resistente, Cabo fixo 1.2 m

Sonda de velocidade térmica com 
medição integrada da temperatura 
e humidade, Ø 12 mm, incl. 
telescópio (máx. 745 mm)

Sonda de CO ambiente, para 
detecção de CO em edifícios e 
salas

testovent 417 kit de funis para 
difusores (200x200 mm) e grelhas 
(330x330 mm) para a entrada e 
saída de ar

Sonda de molinete, diâmetro 16 
mm, com punho telescópico máx. 
890 mm, por ex., para medição na 
conduta, pode ser utilizado de 0 a 
+60 ºC
Sonda de medição de molinete, 
diâmetro 60 mm, com telescópio 
máx. 910 mm, por ex., para 
medição na saída da conduta, 
pode ser utilizado de 0 a +60 ºC
Sonda de fio quente para m/s e C°, 
Ø cabeça de sonda 7,5 mm, incl. 
telescópio (máx. 820 mm)

Dimensões. Comprimento sonda/
comp. ponta sonda

Gama
medição

0 ... +50 °C
0 ... +100 %HR
0 ... +10000 
ppm CO2 
+600 ... +1150 
hPa

+0.3 ... +20 m/s
0 ... +50 °C

0 ... +2000 hPa

-50 ... +125 °C

-20 ... +70 °C
0 ... +100 %HR
0 ... +20 m/s

0 ... +500 ppm 
CO

+0.6 ... +40 m/s

Temperatura 
func.
0 ... +60 °C

+0.25 ... +20 
m/s

Temperatura 
func.
0 ... +60 °C

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C

Exatidão

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±(50 ppm CO2 ±2% do v.m.) 
(0 ... +5000 ppm CO2)
±(100 ppm CO2 ±3% do v.m.) 
(+5001 ... +10000 ppm CO2)
±3 hPa

±(0.1 m/s +1.5% do v.m.)
±0.5 °C

±5 hPa

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±(0.03 m/s +4% do v.m.)

±5% do v.m. 
(+100.1 ... +500 ppm CO)
±5 ppm CO 
(0 ... +100 ppm CO)

±(0.2 m/s +1.5% do v.m.)

±(0.1 m/s +1.5% do v.m.)

±(0.03 m/s +5% do v.m.)
±0.3 °C (-20 ... +70 °C)

t99

60 s

Referência

0632 1535

0635 9435

0638 1835

0613 1712

0635 1535

0632 1235

0563 4170

0635 9535

0635 9335

0635 1025

Sondas QAI (testo 435-1/-2/-3/-4)

Medição de funil (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sonda de pressão absoluta (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sondas de ar 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sondas de velocidade (testo 435-1/-2/-3/-4)

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

2) Mais sondas de temperatura na página de internet www.testo.pt

Kit de funis testovent 417 com 
estabilizador de caudal; o kit inclui funil 
para grelhas de saída (200 x 200 mm),
funil para extratores e ventiladores (330 
x 330 mm). Acessório indicado para 
grelhas orientaveis.

Estabilizador de caudal para 
testovent 417, acoplaveis sondas 
de velocidade de molinete de 100 
mm. Essencial funil testovent 417. 
Indicado para grelhas orientaveis.

0554 4173

0554 4172

EUR

876.00

483.60

394.80

195.60

280.80

109.20

408.00

67.00

592.80

526.80

526.80

328.80
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.2 m

Sonda de conforto para medição 
do grau de turbulência com 
telescópio (máx. 820 mm) e tripé, 
cumpre as exigências da norma 
EN 13779

Sonda de humidade/temperatura

Luxímetro, sonda para medição da 
intensidade luminosa

Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo
Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Sensor da temperatura para 
determinação do valor U, sistema 
de triplo sensor para apurar a 
temperatura da parede, plasticina 
incluída

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +50 °C
0 ... +5 m/s

-20 ... +70 °C
0 ... +100 %HR

0 ... 100.000 
Lux
0 ... 300 Hz

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

-20 ... +70 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 2 1)

±0.3 °C
±(0.03 m/s +4% do v.m.)

±0.3 °C
±2 %HR a +25 °C (2...98 %HR)
±0.03 %HR/K (k=1)
Estabilidade a longo prazo: 
±1 %HR / ano
A exactidão da sonda 
corresponde à exactidão do 
sistema.

Temperatura func.
0 ... +600 °C

Exactidão segundo DIN 
13032-1:
f1 = 6% = ajuste V(Lambda)
f2 = 5% = ponderação como 
cos, classe C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 11)

Valores U: ±0.1 ±2% do valor 
de f.e.*

t99

3 s

7 s

5 s

5 s

Referência

0602 0393

0602 4592

0602 4692

0614 1635

0602 1293

0628 0109

0636 9735

0635 2145

0635 2045

0635 2345

0635 0545

Sondas de superfície 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sondas de imersão/penetração 2) (testo 435-1/-2/-3/-4)

Sondas QAI (testo 435-2/-4)

Sonda de humidade (testo 435-2/-4)

Sondas de superfície 2) (testo 435-2/-4)

Tubos de Pitot-Prandtl (testo 435-3/-4)

115 mm

máx. 820 mm

350 mm / 500 mm / 1000 mm

114 mm 50 mm

Ø 12 mm

Ø 7 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 2 aplica-se de -40 a +1200 ºC.
2) Mais sondas de temperatura na página de internet www.testo.pt

Nota: Uma sonda adicional para medição de temperaturas 
exteriores é necessária para determinar o valor U por exemplo 
0602 1793 ou 0613 1002
*quando utilizada com uma sonda NTC ou sonda de humidade 
sem fios para medição de temperatura no exterior e diferença 
de 20 K entre o interior e o exterior

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

0 ... +300 °C Classe 2 1) 5 s 0602 0193
145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

Tubo de Pitot, 350 mm 
comprimento

Tubo de Pitot, 500 mm de 
comprimento

Tubo de Pitot, 1000 mm de 
comprimento

Sonda de globo Ø 150mm, TP Tipo 
K, para medir o calor radiante

0 ... +120 °C Classe 1 0602 0743

118.00

EUR

114.00

120.00

61.00

235.20

39.00

914.40

430.80

356.40

124.80

141.60

352.80

441.60
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Sondas rádio

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Ilustração

Gama
medição

Gama
medição

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

-50 ... +1000 °C

Exatidão

Exatidão

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

±2 %HR (+2 ... +98 %HR)
±0.3 °C

±(0.7 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)

Resolução

Resolução

Resolução

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

0.1 %HR
0.1 °C

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (Gama de medição 
restante)

5 s120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Referência

Referência

Referência

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

0602 0394

0636 9736

0602 0394

0636 9736

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda de humidade, acoplável ao punho rádio

Cabeça de sonda TP para medição em superfícies, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda de humidade, acoplável ao punho rádio

Punhos rádio com cabeça de sonda para medições em superfícies

Sondas rádio, incl. cabeça de sonda de humidade

Punhos rádio para sondas TP acopláveis

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta sonda

Gama
medição

-50 ... +350 °C
curta duração 
até +500 °C

Exatidão

Punho rádio:
±(0.5 °C +0.3% do v.m.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% do v.m.) (Gama de medição 
restante)
Cabeça de sonda TP: Classe 2

Resolução t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (Gama 
de medição 
restante)

t99  (na 
água)
10 s

100 mm

Ø 5 mm Ø 3,4 mm

Referência

0554 0189

0554 0191

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, 
AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Rádio-frequência 869,85 MHz FSK

Punho rádio para cabeças de sonda acopláveis, incl. adaptador TP, homologação para EUA, CA, 
CL; Rádio-frequência 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0293

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Cabeça de sonda TP para medição de ar/imersão/penetração, acoplável ao punho rádio, TP tipo K

Punhos rádio com cabeça de sonda para medição ar/imersão/penetração EUR

108.00

112.80

43.00

43.00

EUR

EUR

EUR

108.00

108.00

108.00

112.80

112.80

112.80

61.00

201.60

61.00

201.60
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Sondas rádio

ReferênciaMódulo rádio para atualização do instrumento de medição com opção rádio

0554 0188Módulo rádio para instrumento medição, 869.85 MHz, homologação para DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, 
HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Módulo rádio para instrumento medição, 915.00 MHz FSK, homologação para EUA, CA, CL

Dados técnicos comuns

Dados técnicos Sondas rádio

Taxa de medição 0,5 s ou 10 s, regulável no punho

Alcance de rádio-
frequência

até 20 m (sem obstáculos)

Transmissão por 
rádio-frequência

unidireccional

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Tipo de proteção IP54

Sonda rádio de imersão/penetração, NTC

Tipo de pilha 2 x pilhas tipo botão de 3V (CR 2032)

Autonomia 150 h (taxa de medição 0,5 s) 2 meses (taxa 
de medição 10 s)

Punho rádio

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 215 h (taxa de med. 0,5 s)
6 meses (taxa de med. 10 s)

EUR

48.00

48.00
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%HR

m/s

hPa

ppm 
CO2

Lux

Medição de todos os parâmetro relevantes para VAC; 

velocidade de fluxo, temperatura, pressão, intensidade da 

Luz, calor radiante, grau de turbuência, e CO2, PMV/PPD e 

índice WBGT.

Alta qualidade, sondas digitais e conceito de calibração 

inteligente.

Grande precisão,sensor de pressão diferencial integrado.

Criação rápida e profissional de relatórios via PC software 

„EasyClimate“

Programas de medição integrado: 

- Medição VAC em grelhas de acordo com N 12599 

– Medição PMV/PPD de acordo com ISO 7730 

– Medição do grau de turbulência de acordo com EN 13779 

– Medição WBGT de acordo com a ISO 7243 / DIN 33403

Intrumento de medição
para análise VAC

testo 480 – Tecnologia de ponta
para profissionais

°C

O Testo 480 oferece suporte integral a consultores, 

especialistas, prestadores de serviços técnicos e técnicos 

de serviços na área de ventilação e ar condicionado em 

tarefas de medição tais como o ajuste padronizado. O 

instrumento de medição para VAC está equipado com 

inteligentes sondas digitais com memória integrada. As 

sondas informam o instrumento da próxima calibração. 

Uma vez que o utilizador insira todos os dados de 

calibração através do software, estes são armazenados

permanentemente na sonda. A sonda compensa

automaticamente os desvios, produzindo assim uma

visualização sem erros. A possibilidade de ter as sondas

calibradas sem ter que enviar o instrumento assegura um

uso ininterrupto. Com o testo 480, os profissionais podem

detetar influencias ambientais negativas, tais como

correntes de ar, assegurando assim um clima de bem-estar,

por exemplo em escritórios abertos, e reduzir os custos de

forma sustentável.
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Dados técnicos

testo 480

testo 480 instrumento de medição de alta 
qualidade para VAC, incl. software para PC 
“EasyClimate”, alimentador, cabo USB e 
protocolo de calibração

Referência 0563 4800

Dados técnicos gerais

Conexão para sonda 2 x TP Tipo K, 1 x pressão diferencial, 3 x
digital

Conexões Conexão USB, cartão SD, Alimentador, IR
para impressora Testo.

Temperatura func. 0 ... +40 °C

Alimentação Bateria recarregável, módulo de alimentação 
para para medições longas e carregar bateria

Autonomia Aprox. 17 horas (instrumento sem sondas,
com 50% de brilho do visor)

Visor Visor gráfico a cores

Memória 1.8 GB (aprox. 60,000,000 valores)

Dados técnicos

Tipo de sensor

Resolução

Pressão diferencial, integrada

0,001 hPa

Gama de medição -100 ... +100 hPa

Tipo de sensor

Resolução

Temperatura radiante, globo

0,1 °C

Gama de medição 0 ... +120 °C

Tipo de sensor

Resolução

Molinete, 100mm

0,01 m/s

Gama de medição +0,1 ... +15 m/s

Tipo de sensor

Resolução

Sensor de humidade capacitivo Testo

0,1 %HR

Gama de medição 0 ... 100 %HR

Pressão absoluta, integrada e
externa

0,1 hPa

700 ... 1100 hPa

Pt100

0,01 °C

-100 ... +400 °C

Fio quente, bolbo húmido

0,01 m/s

0 ... +20 m/s

CO2

1 ppm CO2

0 ... 10.000 ppm CO2

Tipo K (NiCr-Ni)

0,1 °C

-200 ... +1370 °C

Molinete, 16mm

0,1 m/s

+0,6 ... +50 m/s

Sonda comfort

0,01 m/s

0 ... +5 m/s

Lux

1 Lux

0 ... 100.000 Lux

Medição do nível de conforto

- testo 480 instrumento de medição de alta qualidade para VAC, incl. 
medição de PMV/PPD (Referência 0563 4800)

- Sonda do nível de conforto para medição do grau de turbulência, 
medição em conformidade com a norma EN 13779 (Referência 0628 
0143)*

- Sonda de globo Ø 150mm, TP Tipo K, para medir o calor radiante 
(Referência 0602 0743)

- Sonda QAI para avaliar a Qualidade do Ar Interior, medição CO2, 
humidade, temperatura e pressão absoluta, incl. tripé (Referência 
0632 1543)*

- Sonda lux para medir a intensidade da luz (Referência 0635 0543)
- Cabo de ligação (Referência 0430 0100)
- Tripé para avaliação do local de trabalho (Referência 0554 0743)
- Mala do sistema para medição do nível de conforto (Referência 0516 

4801)
*Requer cabo de conexão (referência 0430 0100)

Medição AVAC

- testo 480 instrumento de medição de alta qualidade para VAC, incl. 
Medição de PMV/PPD (Referência 0563 4800)

- Sonda de molinete Ø 16 mm com telescópio (dimensão máx. 960 
mm) e botão de medição integrado (Referência 0635 9542)*

- Sonda térmica de velocidade (fio quente) Ø 10 mm, flexível até 90° 
(200 mm) com telescópio (dimensão max 1100 mm) e botão de 
medição integrado (Referência 0635 1543)*

- Sonda de humidade e temperatura Ø 12 mm, elevada precisão com 
1% exatidão (Referência 0636 9743)*

- Sonda de molinete Ø 100 mm, para medição nas saídas de condutas 
(Referência 0635 9343)*

- Cabo de ligação para sondas digitais (Referência 0430 0100)
- Mala do sistema para medições AVAC (Referência 0516 4800)
*Requer cabo de conexão (referência nº 0430 0100)

EUR 4,213.20

EUR 3,806.40

EUR 1,116.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda de molinete Ø 16 mm com
telescópio (dimensão máx. 
960 mm) e botão de medição 
integrado*

Sonda de molinete Ø 16 mm com
telescópio (dimensão máx. 960
mm) e botão de medição
integrado*, TP tipo K

Sonda térmica de velocidade (fio
quente) Ø 10 mm, flexível até 90°
(200 mm) com telescópio
(dimensão max 1100 mm) e botão
de medição integrado*

Sonda de velocidade térmica (fio
quente) Ø 7.5 mm, com telescópio
(max. 790 mm) e cabo de conexão
fixo

Sonda de velocidade térmica
(bulbo quente) Ø 3 mm, com
telescópio, (max 860 mm) e cabo
fixo

Sonda de molinete Ø 100 mm, para
medição nas saídas de condutas*

Sonda de velocidade térmica (fio
quente) Ø 10 mm, com telescópio,
(máx. 730 mm) e cabo de conexão,
para medição da velocidade do
fluxo do ar em extratores de 
laboratório segundo EN 14175-3/-4

Sonda robusta de humidade e
temperatura, Ø 12 mm, cabo fixo
1,7 m; sensor de medição Pt1000

Sonda QAI para avaliar a Qualidade
do Ar Interior, medição CO2,
humidade, temperatura e pressão
absoluta, incl. tripé*

Sonda do nível de conforto para
medição do grau de turbulência,
medição em conformidade com a
norma EN 13779*

Sonda de globo Ø 150mm, TP Tipo
K, para medir o calor radiante

*Requer cabo de conexão (referência nº 0430 0100)

Gama de 
medição

0.6 ... 50 m/s
-10 ... +70 °C

0.6 ... 50 m/s
-30 ... +140 °C

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR
+700 ... 
+1.100 hPa

0 ... +20 m/s
-20 ... +70 °C

0 ... +10 m/s
-20 ... +70 °C

+0.1 ... +15 m/s
0 ... +60 °C

0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C

0 ... 100 %HR
-20 ... +70 °C

0 ... +50 °C
0 ... 100 %HR
0 ... +10.000 ppm 
CO2
+700 ... 
+1.100 hPa

0 ... +50 °C
0 ... +5 m/s
+700 ... 
+1.100 hPa

0 ... +120 °C

Exatidão ± 1 dígito

±(0.2 m/s +1 % do v.m.) (0.6 ... 40 m/s)
±(0.2 m/s +2 % do v.m.) (40.1 ... 50 m/s)
±1.8 °C

±(0.2 m/s +1 % do v.m.) (0.6 ... 40 m/s)
±(0.2 m/s +2 % do v.m.) (40.1 ... 50 m/s)
±(2.5 °C +0.8 % do v.m.)

±(0.03 m/s +4 % do v.m.)
±0.5 °C
±(1.8 %HR + 0.7 % do v.m.)
±3 hPa

±(0.03 m/s +5 % do v.m.)
±0.5 °C

±(0.03 m/s +5 % do v.m.)
±0.5 °C

±(0.1 m/s +1.5 % do v.m.)
±0.5 °C

±(0.02 m/s +5 % do v.m.)
±0.5 °C

±(1.0 %HR + 0.7 % do v.m.) 0 a 90 %HR
±(1.4 %HR + 0.7 % do v.m.) 90 a 100 %HR
±0.03 %HR/K (k=1)
Estabilidade a longo prazo: ±1 %HR / ano
A exactidão da sonda corresponde à 
exactidão do sistema.
±0.2 °C (+15 to +30 °C)
±0.5 °C (rango restante)

±0.5 °C
±(1.8 %HR + 0.7 % do v.m.)
±(75 ppm CO2 +3 % do v.m.)
0 ... +5.000 ppm CO2
±(150 ppm CO2 +5 % do v.m.)
5.001 ... +10.000 ppm CO2
±3 hPa

±0.5 °C
±(0.03 m/s +4 % do v.m.)
±3 hPa

Clase 1

Referência

0635 9542

0635 9552

0635 1543

0635 1024

0635 1050

0635 9343

0635 1048

0636 9743

0632 1543

0628 0143

0602 0743

Sondas digitais de velocidade

Sondas digitais de nível de conforto

Sonda lux para medir a intensidade
da luz

0 ... +100000
Lux

Classe C de acordo com DIN 5032-7;
f1 = 6% V-Lamda; f2 = 5% cos

0635 0543

Kit WBGT (Sonda de globo para
temperatura do bolbo húmido).
Avaliação dos postos de trabalho
submetidos a stress térmico, segundo 
ISO 7243 / DIN 33403-3. Composto 
por sonda de globo, sonda de 
temperatura ambiente, sonda de 
bolbo húmido, cabos de conexão e 
tripé

0 ... +120 °C
+10 ... +60 °C
+5 ... +40 °C

Classe 1
±(0.25 °C +0.3% do v.m.)
±(0.25 °C +0.3% do v.m.)

250699 
6920/2

(Mala não 
incluida)

672.00

680.40

572.40

EUR

426.00

946.80

769.20

640.80

552.00

652.80

957.60

441.60

384.00

consultar



309

testo 480

Sonda de humidade e temperatura
Ø 12 mm, elevada precisão com
1% exatidão*

0 ... 100 %HR-
20 ... +180 °C

±3 %HR (0 ... 2 %HR)
±2 %HR (2.1 ... 98 %HR)
±3 %HR (98.1 ... 100 %HR)
±0.03 %HR/K (-20 ... +50 °C) ( k= 1)
±0.03 %HR/K (+50 ... +180 °C) (k= 1)
Estabilidade a longo prazo: ±1%HR / ano
A exactidão da sonda corresponde à 
exactidão do sistema.
±0.5 °C (-20 ... 0 °C)
±0.4 °C (0.1 ... +50 °C)
±0.5 °C (+50.1 ... +180 °C)

0636 9753

testo 480

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de ar robusta, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição por curtos períodos até 
+500 °C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície plana de ação 
rápida, para medições em lugares 
de difícil acesso, por exemplo, 
aberturas estreitas e fendas, TC 
Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície precisa e 
estanque com cabeça de medição 
pequena para superfícies lisas, TP 
Tipo K, Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

t99

25 s

3 s

5 s

20 s

Referência

0602 1793

0602 0393

0602 0193

0602 0693

Sondas de ar

115 mm

115 mm

150 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

Sonda de elevada exatidão 
imersão/penetração Pt100, requer 
cabo de conexão (referência 0430 
0100)

Versões especiais para sondas pt100 a pedido (e.x. como sonda de superfície ou sonda de ar, a sonda pode se extendida, 
reforçada)

Adaptador de cabo de conexão analógico da sonda Pt100 para testo 480

-100 ... +400 °C200 mm

Ø 3 mm

±(0.15 °C + 0.2% do v.m.) (-100 ... -0.01 °C)
±(0.15 °C + 0.05% do v.m.) (0 ... 100 °C)
±(0.15 °C + 0.2% do v.m.) (100.01 ... 350 °C)
±(0.5 °C + 0.5% do v.m.) (350.01 ... 400 °C)

0614 0073

Mais sondas digitais

0614 0072Sonda digital Pt100 de imersão/
penetração de elevada exatidão, 
necessário cabo de ligação modelo 
0430 0100

-100 ... +400 °C150 mm

Ø 9 mm

±(0.15 °C + 0.2 % do v.m.) (-100 ... -0.01 °C)
±(0.15 °C 0.05 % do v.m.) (0 ... +100 °C)
±(0.15 °C + 0.2 % do v.m.)
(+100.01 ... +350 °C)
±(0.5 °C + 0.5 % do v.m.)
(+350.01 ... +400 °C)

Sonda digital de superfície de 
resposta rápida com termopar tipo 
K, gama de medição por breves 
instantes até +500 °C, necessário 
cabo de ligação modelo 0430 0100

-200 ... +300 °C150 mm

Ø 10 mm

±(2.5 °C + 0.8 % do v.m.) (-40 ... +300 °C)
rango restante (-200 ... -40.1 °C) não 
especificado

0614 0195

Sonda digital Pt100 de imersão/
penetração de elevada exatidão 
para meios líquidos e pastosos, 
necessário cabo de ligação modelo 
0430 0100

-80 ... +300 °C295 mm

Ø 4 mm

±(0.3 °C (-80 ... -40.001 °C)
±(0.1 °C 0.05 % do v.m.) (-40 ... -0.001 °C)
±(0.05 °C (0 ... +100 °C)
±(0.05 °C + 0.05 % do v.m.)
(+100.001 ... +300 °C)

0614 0275

Sonda digital Pt100 de imersão 
de elevada precisão, flexível, cabo 
PTFE resistente ao calor até +300 
°C, necessário cabo de ligação 
modelo 0430 0100

-100 ... +265 °C

Ø 4 mm

±(0.30 °C +0.3 % do v.m.)
(-100 ... -50.01 °C)
±(0.15 °C 0.2 % do v.m.) (-50 ... -0.01 °C)
±(0.15 °C 0.05 % do v.m.) (0 ... +100 °C)
±(0.15 °C + 0.5 % do v.m.)
(+100.01 ... +265 °C)

0614 0071

Sonda de humidade digital

* Não está apto para atmosferas condensadas. Para uso prolongado em elevadas humidades
>80 %HR a ≤30 °C por >12 h // >60 %HR a >30 °C por >12 h
por favor contacte-nos através no nosso website.

390.00

Consultar

Consultar

EUR

67.20

114.00

118.00

102.00

682.80

549.60

405.60

217.20

594.00
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Sonda

Tipo de sonda

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 20 N, com íman, 
para a medição em superfícies 
metálicas, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda magnética, força de 
aderência aprox. 10 N, com íman, 
para temperaturas elevadas, para a 
medição em superfícies metálicas, 
TP Tipo K, Cabo fixo
Sonda de superfície estanque 
com ponta de medição larga para 
superfícies lisas, TP Tipo K, Cabo 
fixo

Sonda de velcro para tubos; para a 
medição da temperatura em tubos 
com diâmetro máx. até 120 mm; 
Tmáx. +120 °C, TP Tipo K, Cabo 
fixo
Sondas para tubos de diâmetro 5 
a 65 mm, com cabeça de medição 
substituível, gama de medição por 
curtos períodos até +280 °C, TP 
Tipo K, Cabo fixo
Cabeça de medição sobresselente 
para sonda de tubagens, TP Tipo K

Sonda pinça para medições em 
tubagens, diâmetro de tubo 15 a 
25 mm (máx. 1”), gama de medição 
por curtos períodos até +130 °C, 
TP Tipo K, Cabo fixo

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Exatidão

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

150 s

30 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Referência

0602 4792

0602 4892

0602 1993

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

75 mm

115 mm

395 mm

35 mm

20 mm

15 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

Informação da superficie de medição
• Os tempos de resposta t99 proporcionados obtêm-se medindo em aço ou placas de alumínio a +60°C.
• As exatidões proporcionadas são exatidões dos sensores.
• A exatidão da sua aplicação é dependente da estrutura superficial (irregularidade), material do objeto medido (acumulação e transferência de calor), assim como a exatidão do sensor. A
Testo emite um certificado de calibração correspondente para os desvios do seu sistema de medição para a sua aplicação. Para tal, a Testo utiliza um banco de provas de superfície
desenvolvido em colaboração com o PTB (Physikalisch Tecnische Bundesanstalt).

Sonda de superfície de ação rápida 
com termopar cruzado, também 
para superfícies não lisas, gama de 
medição curtos períodos até +500 
°C, TP Tipo K, Cabo fixo

Sonda de superfície de cabeça lisa 
com punho telescópico máx. 680 
mm para medições em pontos de 
difícil acesso, TP Tipo K, Cabo fixo 
1.6 m (correspondentemente mais 
pequeno quando o telescópio está 
estendido)

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

680 mm 12 mm

Ø 25 mm

-60 ... +300 °C Classe 2 1)

-50 ... +250 °C Classe 2 1)

3 s 0602 0993

3 s 0602 2394

EUR

144.00

160.00

56.00

40.00

120.00

46.00

61.00

133.00

299.00
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1) De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da Classe 1 aplica-se de -40 a +1000 ºC (Tipo K), a Classe 2 de -40 a +1200 ºC (Tipo K), a Classe 3 de -200 a +40 ºC (Tipo K).
Uma sonda sempre corresponde a apenas uma classe de exatidão

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de imersão precisa e de 
ação rápida, estanque, TP Tipo K, 
Cabo fixo

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 800 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, fibra de 
vidro, TP Tipo K

Termopar com adaptador TP, 
flexível, comp. 1500 mm, PTFE, TP 
Tipo K

Sonda de imersão/penetração 
estanque, de ação rápida, TP Tipo 
K, Cabo fixo

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Ponta de imersão, flexível, TP 
Tipo K

Ponta de medição de imersão, 
flexível, para medições em ar/
gases de escape (não é adequada 
para medições em fundições), TP 
Tipo K
Sonda de imersão/penetração 
estanque, TP Tipo K, Cabo fixo

Ponta de medição de imersão de 
pouca massa, flexível, ideal para 
medições em pequenos volumes, 
tais como: pratos de Petri ou para 
medições de superfície (por exemplo, 
anexada com fita adesiva), TC Tipo K, 
2 m de cabo térmico com isolamento 
FEP, resistente a temperaturas de até 
200ºC, cabo oval com dimensões: 2,2 
mm x 1,4 mm

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-60 ... +1000 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ... 
+1300 °C

-60 ... +400 °C

-200 ... 
+1000 °C

Exatidão

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 3 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

t99

2 s

5 s

5 s

5 s

3 s

5 s

5 s

4 s

7 s

1 s

Referência

0602 0593

0602 0644

0602 0645

0602 0646

0602 2693

0602 5792

0602 5793

0602 5693

0602 1293

0602 0493

Sondas de imersão/penetração

Termopares

300 mm

800 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

500 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 0.25 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

500 mm

500 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Sonda para alimentos estanque, 
em aço inoxidável (IP65), TP Tipo 
K, Cabo fixo

-60 ... +400 °C Classe 2 1) 7 s 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm
71.00

EUR

89.00

16.00

26.00

27.00

109.00

26.00

33.00

47.00

39.00

120.00



312

testo 480

Sonda

Tipo de sonda Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Referência

Tubo de Pitot, Ø 7 mm, 500 mm 
de comprimento, aço inoxidável, 
para medição de velocidade*

Tubo de Pitot, 350 mm de 
comprimento,  Ø 7 mm, aço 
inoxidável, para medição de 
velocidade*

Tubo de Pitot, 300 mm de 
comprimento, aço inoxidável, 
para medição de velocidade*

Tubo de Pitot 1000 mm de 
comprimento, aço inox., mede a 
velocidade*

Temperatura 
func.
0 ... +600 °C

Temperatura 
func.
0 ... +600 °C

Temperatura 
func.
0 ... +600 °C

Temperatura 
func.
0 ... +600 °C

0635 2045

0635 2145

0635 2245

0635 2345

500 mm

350 mm

300 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 4 mm

Ø 7 mm

Tubos de Pitot

*Requer mangueira de ligação (ref. 0554 0440) ou ( ref. 0554 0453)

Tubos Pitot rectos

0635 2043Tubo de Pitot, comprimento 360 mm, com compensação de temperatura

0635 2243Tubo de Pitot, comprimento 1000 mm, com compensação de temperatura

0635 2143Tubo de Pitot, comprimento 500 mm, com compensação de temperatura

141.60

124.80

387.00

352.80

EUR

261.60

448.80

302.40
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Acessórios

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0554 0743Tripé para avaliação do local de trabalho; com suporte do instrumento portátil e sondas. Também pode ser utilizado 
como extensão telescópica

0430 0100Cabo de ligação para sondas digitais 

0554 0410testovent 410, funil para caudal, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. bolsa transporte

0554 0415testovent 415, funil para caudal, Ø 210 mm/210x210 mm, incl. bolsa de transporte

0563 4170testovent 417 kit de funis para difusores (200x200 mm) e grelhas (330x330 mm) para a entrada e saída de ar

0554 0660Kit de controlo e ajuste para sondas de humidade Testo, solução salina com 11.3 %HR e 75.3 %HR, incl. adaptador 
para sondas de humidade Testo

0554 0440Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

0554 0453Mangueira sem silicone para medição da pressão diferencial, comprimento 5 m, carga máxima 700 hPa, (mbar)

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão 
no local para imprimir as medições no local

0554 0568Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente, Documentação de dados medidos legível por 
um período até 10 anos

0516 4801Mala do sistema para medição do nível de conforto, Para o instrumento, sondas  e outros acessórios

0516 4800Mala do sistema para medições AVAC, Para o instrumento, sondas e outros acessórios

0520 0001Certificado de calibração ISO de temperatura para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0211Certificado de calibração DAkkS de temperatura; Inst. med. com sonda de ar/imersão; 
pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

0520 0006Certificado de calibração ISO de humidade; higrómetros eletrónicos; 
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 °C

0520 0206 Certificado de calibração DAkkS de humidade; higrómetros eletrónicos; 
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 °C

0520 0004Certificado de calibração ISO de velocidade; fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034Certificado de calibração ISO de velocidade; fio quente, molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0010Certificado de calibração ISO de luz; Pontos de calibração 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

250520 00071Certificado de calibração ISO de CO2; sondas CO2, pontos de calibração 0; 1000; 5000 ppm (inclui revisão)

0554 4173Kit de funis testovent 417 com estabilizador de caudal; o kit inclui funil para grelhas de saída (200 x 200 mm), funil 
para extratores e ventiladores (330 x 330 mm). Acessório indicado para grelhas orientaveis.

Impressora e Acessórios

Transporte e proteção

Certificados de calibração

Mais certificados de calibração a pedido

0554 4172Estabilizador de caudal para testovent 417, acoplaveis sondas de velocidade de molinete de 100 mm.
Essencial funil testovent 417. Indicado para grelhas orientaveis.

0516 0481SoftCase com correia de transporte e tapa protetora das ligaçãos contra sujeira. Acesso livre a todas as interfaces

0430 0946Telescópio profissional para sondas digitais sem botão integrado. Ideal para a medição de grades com sonda de 
molinete 100 milímetros. O comprimento máximo de 1,8 m com ponta articulada por diversas inclinações de até 90°

0430 0101Cabo de ligação para sondas digitais, comprimento 5 m 

0554 8803Cartão SD - para recolher os dados de medição do testo 480; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

EUR

256.80

60.00

consultar

consultar

195.60

300.00

44.40

46.80

260.80

16.00

238.80

238.80

65.10

326.90

84.40

306.10

107.10

107.10

140.70

90.00

109.20

280.80

87.60

178.80

104.40

29.08
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Desenho robusto para uso diário

Autonomia da bateria até 10 horas

Menus de medição integrados: gás de combustão, fluxo, 

CO ambiente e pressão

Fase zero rápida em apenas 30 segundos

Visor iluminado

Documentação das medições via  impressora por 

infravermelhos

Analisador de gases 
de combustão

testo 310 – Análise de gases de 
combustão de modo fácil

O novo analisador de gases de combustão testo 310 

combina funções simples com uma grande exatidão de 

medição, e é portanto perfeitamente adequado a todas 

as medições básicas de um sistema de aquecimento. A 

longa autonomia da bateria de até 10 horas garante uma 

elevada disponibilidade. O fácil manuseamento e o desenho 

compacto faz do testo 310 uma ferramente robusta para o 

trabalho do dia a dia- mesmo quando as coisas se tornam 

difíceis. O valor de medição corrente pode ser impresso a 

partir de todos os menus, durante ou depois da medição. 

O testo 310 oferece todas as vantagens de um medidor 

eletrónico de gases de combustão de alta qualidade a um 

binómio de custo/benefício perfeito.

O2

CO2

CO

°C

HPA

QA



Dados de encomenda

Kit analisador de gases de 
combustão testo 310

Testo 310 incl. Bateria e protocolo de 
calibração para a medição de O2, CO, hPa 
e ºC; sonda de 180 mm com cone; mala; 
alimentador incl. cabo; mangueira de silicone 
para medição da pressão; filtro de particulas.

Referência 0563 3100

Kit analisador de gases de combustão 
testo 310 com impressora
Testo 310 incl. Bateria e protocolo de calibração 
para a medição de O2, CO, hPa e ºC; Impressora 
IR (0554 3100); sonda de 180 mm com cone; 
mala; alimentador incl. cabo; mangueira de 
silicone para medição da pressão; filtro de 
particulas; 2 rolos de papel térmico adicional 
para impressora

Referência 0563 3110

Acessórios
Acessórios para o instrumento de medição

Sensores de gás de substituição

0554 1106

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Alimentador, incl. cabo USB

Impressora IR testo

Impressora rápida Testo IRDA

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente

Filtro de partículas de substituição

Célula de medição de O2 de substituição

Célula de medição de CO de substituição

Referência

Dados técnicos
Gama de medição Exatidão ±1 dígito Resolução

Temperatura (gases 
de combustão)

0 ... +400 °C ±1 °C  (0 ... +100 °C)
±1.5% do v.m. (>100 °C)

0.1 °C

Tempo de resposta 
t90

< 50 s

Temperatura 
(ambiente)

-20 ... +100.0 °C ±1 °C 0.1 °C < 50 s

Medição de tiragem -20 ... +20 hPa ±0.03 hPa  (-3.00 ... +3.00 hPa)
±1.5% do v.m. (Gama de medição restante)

0.01 hPa

Medição de pressão -40 ... 40 hPa ±0.5 hPa 0.1 hPa

Medição O2 0 ... 21 Vol. % ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % 30 s

Medição CO
(sem compensação 
H2 )

0 ... 4000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% do v.m. (401 ... 2000 ppm)
±10% do v.m. (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 s

Medição de CO 
ambiente

0 ... 4000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% do v.m. (401 ... 2000 ppm)
±10% do v.m. (2001 ... 4000 ppm)

60 s

Rendimento
(ETA)

0 ... 120 % - 0.1% -

Perda de gases de 
combustão

0 ... 99.9% - 0.1% -

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 ... +50 °C

Temperatura func. -5 ... +45 °C

Alimentação Bateria: 1500 mAh, alimentador 5V/1A

Memória Sem memória

Visor Visor de 2 linhas iluminado

Peso Com sonda aprox. 700 g

Dimensões 201 x 83 x 44 mm

testo 310

EUR

40.80

165.60

244.80

16.00

28.80

79.65

121.50

EUR 510.00 EUR 643.00
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SmartTouch

°C

hPa

O2

CO/H2

NO

ΔP

Analisador de 
combustão

testo 300 – medição sempre 
inteligente.

Visão panorâmica de todos os valores de medição No visor 

HD de 5˝ você vê todos os parâmetros da instalação.

Menus claramente estruturados no aparelho de medição, 

para todas as medições relevantes

4 ímãs fortes com revestimento em borracha – 

particularmente suaves para o material

Sem tempos de espera. No modo standby e apertando 

apenas um botão, o testo 300 está imediatamente pronto 

para efetuar os trabalhos de medição

Sensor de O₂ com vida útil extralonga, diluição automática 

até 30 000 ppm CO

Envio de protocolos via e-mail

Um analisador de gases de combustão contemporâneo 

não deve somente fornecer resultados precisos – isso 

é o obrigatório. O que distingue um bom analisador 

de gases de combustão dos outros são suas funções 

que simplificam, o mais possível, todos os trabalhos e 

processos antes e depois da própria medição. Todos os 

dias. Foi com esse objetivo que foi desenvolvido e criado o 

modelo testo 300, cuja utilização é particularmente intuitiva 

e eficiente. Ele está repleto de décadas de experiência 

em técnica de medição. Com operação Smart- Touch, 

acabamento robusto e envio de protocolos via e-mail, 

o testo 300 é um parceiro indispensável para todos os 

trabalhos de medição em sistemas de aquecimento.

O testo 300 não só é muito fácil de operar, mas também 

sua configuração é especial. Você pode optar entre 2 e 4 

anos de garantia para os sensores. Além dos conectores 

para os sensores de O₂ e de CO é possível adicionar

opcionalmente um terceiro conector para a medição de 

NOx. Para suprir as necessidades dos técnicos de sistemas 

de aquecimento e dos limpa-chaminés, estão disponíveis 

vários kits com configurações especiais e acessórios

individuais.
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SmartTouch

testo 300

Visão panorâmica de todos os valores de 
medição

No visor HD de 5˝ você vê todos os parâmetros da 
instalação.

Sem preocupações
O testo 300 está equipado com sensores de alta 

qualidade, com até 6 anos de vida útil, medindo valores 
CO elevados até 30 000 ppm e, graças à possibilidade 

de retroatualização NO, é igualmente garantida sua 
compatibilidade com tecnologia do futuro. 

Operação via Smart-Touch
O visor Smart-Touch reage imediatamente sem qualquer

demora. Isso permite uma operação intuitiva – 
exatamente como em seu smartphone.

Resultados mais rápidos
Menus claramente estruturados no aparelho de medição,
para todas as medições relevantes, conduzem o usuário

eficientemente pela aplicação.

Envio de protocolos via e-mail
Com o testo 300 a documentação é criada direta e

confortavelmente no local. Via WiFi você pode enviar os
protocolos imediatamente para o escritório ou para o 

cliente.

Imediatamente operacional
Sem tempos de espera. No modo standby e apertando 

apenas um botão, o testo 300 está imediatamente 
pronto para efetuar os trabalhos de medição.

Sempre inteligente:  
o novo analisador de combustão testo 300.

A técnica de medição inteligente de pouco serve se não 

resistir aos trabalhos do dia a dia. Porque seu aparelho 

de medição é um parceiro que o apoia diariamente na 

resolução de falhas e na realização eficiente de seus

trabalhos. Precisamente por esse motivo, o testo 300 é 

construído de forma particularmente robusta e qualitativa. 

Assim, ele supera com facilidade todos e

quaisquer desafios na oficina, na sala da caldeira e durante 

as viagens em seu veículo de transporte.
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testo 300

Menus de medição intuitivos

Menus de medição bem estruturados,
simples e inequívocos, para todas as
aplicações relacionadas com sistemas
de aquecimento, já estão instalados no
testo 300. Assim você pode realizar os
trabalhos de forma ainda mais eficiente. 

Clientes/Pontos de medição

Livro de endereços integrado com
informações sobre o respectivo sistema
de aquecimento (p. ex. fabricante, tipo de
instalação, designação da instalação, n.º de
série, combustível, etc.)

Documentação profissional

Criar localmente os protocolos de medição
com todas as informações sobre os
valores de medição, cliente e sistema
de aquecimento, comentar, requerer a
confirmação dos trabalhos realizados com
a assinatura do cliente e enviar. Todos
os protocolos, com todas as informações
importantes, são adicionalmente
memorizados no aparelho em formato PDF
para que estejam sempre disponíveis.
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testo 300

Kits compatíveis

Kits testo 300 Longlife

Referência

Kit testo 300 Longlife 
Sem impressora

0564 3004 75

Kit testo 300 Longlife 
Com impressora

0564 3004 76

Instrumento
incl. fonte de alimentação

O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

Sonda
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Impressora
incl. papel de reposição

–

Software de PC
testo EasyHeat

Mala

Garantia 4 anos 4 anos

Kits testo 300 Longlife com diluição

Referência

Kit testo 300 Longlife 
Sem impressora
0564 3004 85

Kit testo 300 Longlife 
Com impressora
0564 3004 86

Instrumento
incl. fonte de alimentação

O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

Sonda
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Impressora
incl. papel de reposição

–

Software de PC
testo EasyHeat

Mala

Garantia 4 anos 4 anos

Kit sem impressora (Figura semelhante) Kit com impressora (Figura semelhante)

Precio EUR 1,948.80 EUR 2,256.00

Precio EUR 1,729.20 EUR 2,036.40
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testo 300

Sondas e acessórios

Sondas do gás de combustão modulares Referência

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;
filtro de sujidade; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C; testado pelo TÜV

0600 9760

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;
Filtro de sujidade; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C; testado pelo TÜV

0600 9761

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;
Filtro de sujidade; comprimento de 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9762

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;
Filtro de sujidade; comprimento de 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9763

Sonda do gás de combustão flexível; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m; filtro de sujidade; comprimento de
330 mm; Ø 9 mm; Tmáx. +180 °C; temporariamente +200 °C; ideal para medições em locais de difícil acesso

0600 9770

Sondas do gás de combustão compactas Referência

Sonda do gás de combustão compacta, 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C 0600 9740

Sonda do gás de combustão compacta, 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C 0600 9741

Acessórios e filtros para sondas Referência

Tubo da sonda modular; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C 0554 9760

Tubo da sonda modular; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C 0554 9761

Tubo da sonda; comprimento de 335 mm; incl cone Ø 8 mm; Tmáx. +1000 °C 0554 8764

Tubo da sonda flexível; comprimento de 330 mm; Ø 9 mm; Tmáx. +180 °C 0554 9770

Tubo da sonda multifuros; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; para cálculo de valor médio de CO 0554 5762

Tubo da sonda multifuros; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; para cálculo de valor médio de CO 0554 5763

Extensão de mangueira; 2,8 m; extensão entre sonda e aparelho 0554 1202

Filtro de sujidade de reposição, sonda modular, 10 unidades 0554 3385

Filtro de sujidade de reposição, sonda compacta, 10 unidades 0554 0040

Cone com fixação de mola e possibilidade de pega, Tmáx. +200 °C, material Teflon, Ø 6 mm 0554 3327

Cone com fixação de mola e possibilidade de pega, Tmáx. +200 °C, material Teflon, Ø 8 mm 0554 3328

Outras sondas e acessórios Referência

Sonda de junta anular para medição do suprimento de O₂ 0632 1260

Sonda de CO ambiente (digital), com cabo 0632 1272

Kit de combustível sólido incl. tubo da sonda, adaptador 0600 9765

Kit de conexão de mangueira com adaptador para testo 300, para a medição independente da pressão do gás 0554 1203

Mangueira de conexão de pressão simples, Ø 4/6 mm 0554 0449

Kit de tubos capilares para medição 4 Pa (somente aplicável em combinação com 0554 1203) 0554 1215

Kit de pressão para teste de tubulação de gás testo 300, testo 330-1/-2 LL versão 2010 0554 1213

Sonda de temperatura Referência

Sonda de ar NTC resistente 0615 1712

Sonda de alicate com sensor de temperatura NTC para medições em tubos (Ø 6 até 35 mm) 0615 5505

Sonda de colocação em tubos (NTC) para tubos com diâmetros de 5 até 65 mm 0615 5605

Sonda de imersão/penetração estanque à água com sensor de temperatura NTC 0615 1212

Sonda de temperatura com fita de velcro (NTC) 0615 4611

EUR

271.20 

277.20 

270.00 

278.40 

345.60 

EUR

175.20

189.60

EUR

124.80

134.40

334.00

204.00

178.80

171.60

189.60

22.80

28.80

34.20

36.69

EUR

157.20

367.20

452.40

46.80

16.80

58.80

104.40

EUR

78.00

43.00

160.00

75.60

80.00
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Sensores de gás de reposição Referência

Sensor de O2 com 4 anos de garantia 0393 0023

Sensor de CO, com compensação H₂, com 4 anos de garantia 0393 0101

Sensor de NO 0393 0151

Acessórios Referência

Impressora Bluetooth® testo, incl. 1 rolo de papel térmico, bateria recarregável e fonte de alimentação, entre
outros, para testo 300, testo 330i, testo 440

0554 0621

Papel térmico de reposição para impressora 0554 0568

Bomba de opacidade, incl. óleo e discos de opacidade, para a medição da opacidade no gás de combustão 0554 0307

Papel de filtração para determinar o índice de opacidade, 40 tiras de medição para aprox. 200 medições 0554 0308

Fonte de alimentação USB, incl. cabo USB 0554 1105

Software de PC testo EasyHeat para a apresentação dos processos de medição em formato de diagramas, tabelas
e para gerenciar os dados dos clientes

0554 3332

Malas e bolsas Referência

Mala (Altura: 130 mm) para o aparelho, sondas e acessórios 0516 3300

Mala com fundo duplo (Altura: 180 mm) para o aparelho, sondas e acessórios 0516 3301

Bolsa testo 300 com cinta/alça de transporte 0516 3001

Sensores Longlife
Sensores de alta tecnologia com uma vida útil de até 6 anos, desenvolvidos para uso intenso (várias vezes por dia). Pelo menos uma troca de
sensor é suprimida durante a taxa de uso típica. 

Sensores e acessórios

EUR

166.20

491.40

336.15

EUR

281.00 

16.00

100.00

6.50

42.00

121.20 

EUR

95.04

139.20

72.00
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Dados técnicos

Gama de medição Exatidão (± 1 dígito) Resolução

Medição de O₂ 0 … 21 %vol ±0,2 %vol 0,1 %vol

Medição de CO
(com compensação H₂)

0 … 8 000 ppm ±10 ppm ou ± 10 % v.m. (0 … 200 ppm)
±20 ppm ou ± 5 % v.m. (201 … 2 000 ppm)
±10 % v.m. (2 001 … 8 000 ppm)

1 ppm

Medição de CO (com
compensação H₂ e diluição)

0 … 30 000 ppm ±100 ppm ou ± 10 % v.m. 1 ppm

Medição de NO 0 … 3 000 ppm ±5 ppm (0 … 100 ppm)
±5 % v.m. (101 … 2 000 ppm)
±10 % v.m. (2 001 … 3 000 ppm)

1 ppm

Rendimento (Eta) 0 … 120 % 0,1 %

Perda de gás de combustão 0 … 99,9 % 0,1 %

Determinação de CO₂
(cálculo digital a partir de O₂)

Plage d’affichage  
0 … CO2 max.

±0,2 %vol 0,1 %vol

Medição da tiragem -9,99 … +40 hPa ±0,005 hPa (0 … 0,1 hPa)
±0,02 hPa (0,1 … +3,00 hPa)
±1,5 % v.m. (+3,01 … +40 hPa)

0,001 hPa (0 … 0,1 hPa)
0,01 hPa (rest. gama de
medição)

Medição 4 Pa
(em aparelhos com gama)

-50 … +50 Pa ±0,3 Pa (< 10 Pa)
±3 % v.m. (rest. gama de medição)

0,1 Pa

Medição de pressão -200 … +200 hPa ±0,5 hPa (0 … +50,0 hPa)
±1 % v.m. (+50,1 … +100,0 hPa)
±1,5 % v.m. (+100,1 … +200 hPa)

0,01 hPa

Temperatura (aparelho) -40 … +1200 °C ±0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)
±0,5 % v.m. (étendue restante)

0,1 °C (-40 … +999,9 °C)
1 °C (rest. gama de 
medição)

Medição ambiente CO
(interna/sonda do gás de
combustão)

0 … 2 000 ppm ±10 ppm (0 … 100 ppm)
±10 % v.m. (101 … 2 000 ppm)

1 ppm

Medição ambiente CO
(externa com sonda de CO)

0 … 500 ppm ±3 ppm (0 … 29 ppm)
±10 % v.m. (30 … 500 ppm)

1 ppm

Dados técnicos gerais

Certificação O modelo testo 300 foi estado pelo TÜV, de acordo com o 1.º regulamento federal alemão referente ao
controle das emissões (BImSchV) EN 50379, parte 1-3

Temperatura de armazenamento -20 … +50 °C

Temperatura de funcionamento -5 … +45 °C

Temperatura de carregamento 0 … +45 °C

Humidade na área de aplicação 15 … 90 %HR, sem condensação

Alimentação elétrica Bateria recarregável, fonte de alimentação USB

Autonomia da bateria 10 h

Classe de proteção IP 40

Memória 1 milhão de valores de medição

Visor Visor tátil de 5.0‘‘, HD 1280x720 pixels, IPS (160k)

Peso aprox. 800 g

Dimensões C: 244 mm (incl. conexão para sonda) A: 59 mm B: 98 mm

Garantia testo 300 Longlife 
 
 
 
Condições da garantia

Aparelho/Sonda/Sensores de gás
Sensores O2, CO  48 meses
Sensor NO  24 meses
Termopar e bateria recarregável 12 meses
https://www.testo.com/guarantee
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Manuseamento independente do local de medição 

e exibição do valor medido via Bluetooth com o seu 

smartphone ou tablet ou aplicação testo 330i

Documentação e geração de relatórios sem necessidade de 

papel a partir do mesmo local de medição com a aplicação 

testo 330i

A sonda de combustão é perfeitamente fixa à perfeição 

graças ao suporte para sondas testoFix

Caixa de plástico totalmente fechada e robusta para 

utilização a diario

Analisador de 
combustão + App

testo 330i

O testo 330i é a combinação de tecnologia comprovada e 

um manuseamento revolucionário. A base do analisador 

de combustão é a tecnologia de medição de gases de 

combustão comprovada do seu predecessor testo 330 LL 

com estas caraterísticas marcantes:

-  Sensores Longlife fáceis de mudar até 6 anos de vida

-  Certificado pela TÜV de acordo com a 1. BlmSchV y EN 

50379, parte 1-3

- Posta a zero do tiro e gás integrada, sem retirar a sonda

-  Diluição com ar limpo quando o limite de CO é excedido 

até 30.000 ppm

O manuseamento do instrumento de medição como a 

visualização dos valores medidos são efetuados por meio 

de Bluetooth através da aplicação testo 330i instalada no 

smartphone ou tablet. Desta forma, terá todos os valores 

relevantes sempre à mão; onde e quando necessários. 

Depois de concluir a medição, pode comentar o protocolo, 

adicionar fotos da instalação e enviá-lo por correio 

eletrónico aos clientes ou escritório. Por isso, a medição da 

combustão é assim hoje em dia.

°C

hPa

O2

CO/H2

NO

ΔP



testo 330i

Dados técnicos gerais

Temperatura de 
armazenamento

-20...+50 °C

Temperatura de serviço -5...+45 °C

Alimentação de corrente Bloco de baterias 3,7 V/2,6 Ah

Fonte de alimentação 6 V/1,2 A (opcional)

Memória 500000 leituras

Peso 720 g (sem bateria)

Dimenções 270 x 160 x 57 mm

Dados técnicos

Parâmetro de medição Gama de medição Exatidão (± 1 dígito) Resolução

Temperatura  
(depende do termopar na sonda 
de combustión)

-40...+1200 °C ±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C) 
±0,5 % do v.m. (gama restante)

0,1 °C (-40 ... +999,9 °C) 
1 °C (gama restante)

Medição de tiragem -9,99 ... +40 hPa ±0,02 hPa o ±5 % do v.m. (-0,50 ... +0,60 hPa) 
±0,03 hPa (+0,61 ... +3,00 hPa) 
±1,5 % do v.m. (+3,01 ... +40,00 hPa) 
(o valor maior é o válido)

0,01 hPa

Medição de pressão 0 ... 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 ... +50,0 hPa) 
±1 % do v.m. (+50,1 ... +100,0 hPa) 
±1,5 % do v.m. (gama restante)

0,1 hPa

Medição de O2 0 ... 21 vol. % ±0,2 vol. % 0,1 vol. %

Medição de CO 
(sem compensação de H2)

0 ... 4000 ppm ±20 ppm o. ±10 % do v.m. (0 ... 400 ppm) 
±5 % do v.m. (401 ... 2000 ppm) 
±10 % do v.m. (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm

Medição de CO 
(com compensação de H2) com 
ampliação da gama de medição 
ativa

0 ... 15000 ppm ±200 ppm o. ±20 % do v.m. (0 ... 15000 ppm) 1 ppm

Medição de CO 
(com compensação de H2)

0 ... 8000 ppm ±10 ppm o. ±10 % do v.m. (0 ... 200 ppm) 
±20 ppm o. ±5 % do v.m. (201 ... 2000 ppm) 
±10 % do v.m. (2001 ... 8000 ppm)

1 ppm

Medição de CO (com compen-
sação  de H2) com  ampliação 
da gama de medição ativa

0 ... 30000 ppm ±200 ppm o. ±20 % do v.m. (0 ... 30000 ppm) 1 ppm

Determinação da eficácia 
energética (Eta)

0 ... 120 % 0,1 %

Perda de gases de combustão 0 ... 99,9 % 0,1 %

Determinação de CO2  
(cálculo a partir de O2)

Gama de exibição 
0… CO2máx

±0,2 Vol. % 0,1 vol. %

Opção de medição NO 0 ... 3000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm) 
±5 % do v.m. (101 ... 2000 ppm) 
±10 % do v.m. (2001 ... 3000 ppm)

1 ppm

Kit com impressora BTKit testo 330i

Kit avançado com impressora BT

testo 330i com Bluetooth e sensores de O2 e CO 0632 3000 50
Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm 0600 9780
Alimentador/carregador 0554 1096
Impressora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e 
1 rolo de papel térmico 0554 0621
Caixa de papel térmico (6 rolos) 0554 0568
Filtros para sonda (10 u.) 0554 3385
Mala para analisador, sonda e acessórios 0516 3302

testo 330i com Bluetooth, zero na tiragem e gás integrado, O2, e 
sensor de CO com compensação de H2 0632 3000 51
Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm 0600 9780
Alimentador/carregador 0554 1096
Impresora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e 
1 rolo de papel térmico 0554 0621
Caixa de papel térmico (6 rolos) 0554 0568
Filtros para sonda (10 u.) 0554 3385
Mala para analisador, sonda e acessórios 0516 3302

Referência 0563 3000 71

Referência 0563 3000 72

Referência 0563 3000 70

testo 330i com Bluetooth, sensores de 
O2 e CO e protocolo de calibração (0632 
3000 50); sonda de combustão 180 mm, 
Ø 8 mm (0600 9780); alimentador/carregador (0554 1096);  
filtros para sonda (0554 3385); mala para analisador, sonda 
e acessórios (0516 3302)

EUR 1,842.60

EUR 1,545.60

EUR 2,045.40



testo 330i

Acessórios Modelo

Suporte para sondas testoFix para sondas de gases de combustão com um diâmetro de 8 mm 0554 3006

Bomba de opacidade, com óleo; folha de opacidade; para a medição de partículas nos gases de combustão 0554 0307

Kit de mangueiras flexíveis para medição da pressão do gás em separado, testo 327 / testo 330-LL 0554 1203

Kit de temperatura diferencial; Consiste em 2 sondas de velcro e adaptador de temperatura. 0554 1208

Fonte de alimentação internacional 100-240 V CA/6,3 V CC; para funcionamento ligado à rede ou recarga da bateria 
no instrumento

0554 1096

Bateria sobressalente 2600 mA 0515 0107

Carregador para bateria sobressalente 0554 1103

Impressora BLUETOOTH®/IRDA testo 330i incluído 1 rolo de papel térmico; bateria e fonte de alimentação 0554 0621

Papel térmico para impressora; 6 rolos; Tinta permanente. 0554 0568

Bolsas adesivas para os documentos impressos, etiquetas de papel com códigos de barras; 50 unidades 0554 0116

RFiltro de partículas reposição para sonda modular, 10 unid..) 0554 3385

Mala para testo 330i, sondas e acessórios (520 × 130 × 400 mm) 0516 3302

Mala para testo 330i, sondas e acessórios (520 × 210 × 400 mm) 0516 3303

Certificado de calibração ISO de combustão 250520 00012

Certificado de calibração ISO de combustão, pontos de calibração 1.4%O2, 1000 ppm CO, e 80 ppm NO
ou 15 ppm CO ambiental

250520 00032

 

Sensores de gás de recâmbio Modelo

Sensor de O2 0393 0002

Sensor de CO, sem compensação de H2, 0 ... 4000 ppm 0393 0051

Sensor de CO, com compensação de H2, 0 … 8000 ppm 0393 0101

Sensor de NO, 0 … 3000 ppm 0393 0151

Equipamiento com sensor de NO; 0 … 3000 ppm; resolução 1 ppm 0554 2151

Instrumentos de medição Modelo

Analizador de gases de combustión testo 330i con sensores de gas LongLife, puesta a cero de tiro y de gas 
integrada, 3 contactos, incl. sensor de CO con compensación de H2, sensor de O2, batería y protocolo de calibración

0632 3000 51

Analizador de gases de combustión testo 330i con sensores de gas LongLife, puesta a cero de tiro y de gas 
integrada, 3 contactos, incl. sensor de O2/CO, batería y protocolo de calibración

0632 3000 50

Dados de encomenda

Suporte para sondas testoFix
Novo dispositivo: Fixa a sonda e o instrumento de medição na instalação 
contra possíveis quedas.

Para aberturas de medição com um diâmetro maior do que 10 mm e 
diâmetro de sonda de 8 mm
Temperatura de superfície máxima na abertura de medição: +140 °C 
Peso: 114 g

Tanto o manuseamento do instrumento de 
medição como a visualização dos valores 
medidos são realizados por Bluetooth 
através da aplicação testo 330i instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente 
do local de medição. Também pode criar 
protocolos de medição na aplicação, inserir 
fotos e inserir comentários e enviá-los por 
e-mail. Para iOS e Android.

Aplicação testo 330i
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet são convertidos no ecrã do 
testo 330i.

52 mm

hasta 66 mm

Ø
 4

0 
m

m

Mediçao de combustão

Gasoleo para aquecimento

Corrente centralGráficaTabela

TG

EUR

60.00

100.00

46.80

117.60

49.20

40.44

47.00

281.00

16.00

consultar

22.80

103.20

150.00

52.50

68.50

EUR

209.25

267.30

491.40

336.15

656.40
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testo 330i

Sondas

Sondas adicionais Modelo

Sonda folga parede dupla para medição de ar de alimentação O2 0632 1260

Tubo da sonda multi-furos, comprimento 180 mm; Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 0554 5763

Tubo da sonda multi-furos, comprimento 300 mm, Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 0554 5762

Conjunto combustível sólido (eixo da sonda, adaptador, CD de atualização) 0600 9765

Sonda de CO ambiente, para a deteção de CO em edifícios e salas; 0-500 ppm 0632 3331

Sonda de temperatura do ar de combustão Modelo

Sonda de temperatura do ar de combustão, profundidade de imersão 300 mm 0600 9791

Sonda de temperatura do ar de combustão, profundidade de imersão 190 mm 0600 9787

Sonda de temperatura do ar de combustão, profundidade de imersão  60 mm 0600 9797

Sonda de combustão modular Modelo

Sonda de combustão, incl. cone para fixação, termopar NiCr-Ni; 
tubo flexível de 650 mm; filtro de partículas; comprimento 
180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C; aprovação TÜV

0600 9780

Sonda de combustão, incl. cone para fixação, termopar NiCr-Ni; 
tubo flexível de 650 mm; filtro de partículas; comprimento 
300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. 500 °C; aprovação TÜV

0600 9781

Sonda de combustão, incl. cone para fixação, termopar NiCr-Ni; 
tubo flexível de 650 mm; filtro de partículas; comprimento 
180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. 500 °C

0600 9782

Sonda de combustão, incl. cone para fixação, termopar NiCr-Ni; 
tubo flexível de 650 mm; filtro de partículas; comprimento 
300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. 500 °C

0600 9783

180 mm/300 mm
Ø 6 mm/
Ø 8 mm

EUR

157.20

171.60

178.80

452.40

458.40

EUR

consultar

116.40

116.40

EUR

231.60

243.60

231.60

243.60
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°C

HPA

O2

CO/H2

NO

ΔP

Varios menus de medição, por ex. teste em tubos e 

medição em combustíveis sólidos

Monitorização dos sensores integrada

4 anos de garantia sem necessidade de manutenção

Diluição até 30,000 ppm de CO (testo 330-2 LL)

Possibilidade da fase zero da tiragem (testo 320-2 LL)

Visor gráfico multicolor de elevada resolução

Função Logger  (até 2h de registo para medição contínua)

AprovaçãoTÜV-conforme EN50379, Parts 1-3

Analisador de gases da 
combustão para
combustíveis sólidos

testo 330-LL – sensores com até 
6 anos de vida estimada

O testo 330 LL é o analisador profissional de gases de 

combustão que cumpre com os mais altos requisitos e 

pode lidar com todas as tarefas de medição em sistemas 

de aquecimento. O instrumento armazena as especificações  

de múltiplos países. É possível selecionar a sonda de 

gases de uma extensa lista de acessórios adicionais. 

Outros combustíveis podem ser definidos pelo utilizador 

se necessário. Além disto, testes em tubos ou medição em 

combustíveis sólidos também podem ser feitos com o testo 

330 LL. A elevada qualidade do instrumento é devida ao 

sucesso da combinação do sensor com tecnologia de longa 

duração com a segurança. Tem três células de medição 

de alta qualidade para O2, CO e NO bem como sonda de 

temperatura integrada na sonda de gases para medição 

direta da temperatura , O2, CO e NO.  A abreviatura “LL” 

advém de “Longlife”. Os sensores da série 330 LL tem uma 

vida estimada de até 6 anos. Pelo menos uma substituição 

do sensor de O2 e CO pode ser economizada no decorrer de 

uma utilização típica.

X

18.01.10  14:35
Testo AG
LPG

Condensing boiler

122.3 °C AT

Options Start Values

5.8% qA
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testo 330 LL

Dados de encomenda

testo 330-1 LL kit Long 
Life para técnicos e 
instaladores de
aquecimento.

Kit testo 330-1 LL
com Bluetooth

Analisador testo 330-1 LL, (O2 e CO), incl. bateria e 
protocolo de calibração. Alimentador/carregador
100-240 V para conexão à rede ou recarregar a bateria 
no instrumento. Sonda de gases de combustão, comp. 
180 mm, Ø 8 mm. Impressora IrDA (inclui pilhas e 7 
rolos de papel térmico). Conector com tubo de silicone 
para medida de pressão. Bolsa de filtros. Mala para 
analisador, sondas e acessórios.

Analisador testo 330-1 LL, (O2 e CO), incl. bateria, protocolo de
calibração e comunicação por Bluetooth. Alimentador/carregador 100-
240 V para conexão à rede ou recarregar a bateria. Sonda de gases 
da combustão, 180 mm, Ø 8 mm. Impressora Bluetooth (inclui batería 
de litio, alimentador e 7 rolos de papel térmico). Conector com tubo 
de silicone para medida de pressão. Bolsa de filtros. Mala para 
analisador, sonda e acessórios.

Analisador testo 330-2 LL (O2 e CO), com zero na 
tiragem e gás integrado, incl. bateria e protocolo de 
calibração. Alimentador/carregador 100-240 V para 
conexão à rede ou recarregar a bateria no instrumento. 
Sonda gases, comprimento 180 mm ø 8 mm. Conector 
com tubo de silicone para medida de pressão. Bolsa de 
filtros. Impressora IrDA, incl. pilhas e 7 rolos de papel. 
Mala para analisador, sonda e acessórios.

testo 330-2 LL 
kit LongLife para 
serviços técnicos e de 
manutenção

O teste de estanquicidade está integrado
no testo 330 LL (ver ilustração).  Encomende o 
acessório 0554 1213, e se nao estiver incluído 
no kit, acessório  0554 1203.

Kit testo 330-2 LL 
com Bluetooth

Analisador testo 330-2 LL (O2 eCO), com zero na tiragem e gás 
integrado, bateria, protocolo de calibração e comunicação por 
Bluetooth. Alimentador/carregador 100- 240 V para conexão à rede 
e recarga da bateria. Sonda de gases de combustão, comprimento 
180 mm, Ø 8 mm. Conector com tubo de silicone para medida de 
pressão. Impressora Bluetooth (incluí batería de litio, alimentador e 7 
rolos de papel térmico). Bolsa de filtros. Mala para analisador, sonda 
e acessórios.

Ref.:  0563 3371 73 Ref.:  0563 3372 73

Referência: 0563 3371 70 Referência: 0563 3372 70

Calibração ISO certificado gás de combustão (para novos equipos)
Certificado de calibração ISO para a sonda de CO ambiente (para novos equipos)

Modelo: 250520 00012
Modelo: 250520 00042

Suplementos para os kits

EUR  2,128.44 EUR  2,574.84

EUR 52.50
EUR 52.50

EUR  2,007.04 EUR  2,447.44
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testo 330 LL

Acessórios

Ref

Ref

Sensores de gas de repuesto

Accesorios

0393 0002

0554 1096

0516 3300

0393 0051

0515 0107

0516 3301

0393 0101

0554 1103

0393 0103

250554 0549

0393 0151

0554 2151

0554 0620

0554 0568

0554 1206

0554 0116

0554 0307

0554 1203

0554 1213

0554 1208

0554 3385

0554 3332

0449 0047

Sensor de O2 para o testo 330-1 LL/-2 LL

Alimentador internacional 100-240 V AC / 6.3 V DC para funcionamento em contínuo ou carregar a bateria no instrumento

Mala de sistema básica testo 330-1/-2 LL para o analisador, sondas e acessórios

Sensor de CO (sem compensação-H2) para o testo 330-1 LL/-2 LL

Bateria sobressalente 2600 mA

Mala básica do testo 330-1/-2 LL com dois níveis para o instrumento, sondas e acessórios adicionais

Sensor de CO, com compensação- H2, 0 a 8000 ppm para o testo 330-1 LL/-2 LL

Carregador para bateria sobressalente

Sensor de CObaixo para o testo 330-1 LL/-2 LL

Impressora rápida IRDA com interface wireless por IR; 7 rolo de papel termico; 4 pilhas AA

Sensor de NO, 0 a 3000 ppm para o testo 330-1 LL/-2 LL

Adición sensor de NO; 0 … 3000 ppm; resolução 1 ppm, para o testo 330-1 LL/-2 LL

Impressora portátil Bluetooth, inclui 1 rolo de papel térmico, batería recarregàvel e alimentador

Papel térmico para impressora; 6 rolos; Tinta permanente.

Adaptador para leitura de dados para sistemas de combustão automáticos (queimadores) no testo 330-1/-2 LL

Bolsas adesivas para o testo 330-1/-2 LL para os documentos impressos, etiquetas de papel com códigos de barras; 50 unidades

Bomba de opacidade, com óleo; folha de opacidade; para a medição de partículas nos gases de combustão

Kit de mangueiras flexíveis para medição da pressão do gás em separado, testo 327 / testo 330-LL

Kit de pressão para teste de estanquicidade testo 330-1/-2 LL versão 2010

Kit de temperatura diferencial; Consiste em 2 sondas de velcro e adaptador de temperatura.

Filtro de partículas reposição para sonda modular, 10 unid..)

Software de análise para PC easyheat, apresenta a medição em forma de diagrama ou em forma de tabela e gere os
dados dos clientes. Encomendar o cabo USB 0449 0047 em separado.

Cabo de conexão USB testo 330-1/-2 LL / testo 335, do instrumento para o PC

0393 0152Sensor de NObaixo, 0 … 300 ppm, 0,1 ppm, ±2 ppm (0 … 39,9 ppm) ±5 % del valor medido

RefAcessórios para o equipamento de medição

Opção: medição da tiragem, Resolução 0.1 Pa, gama de medição até 100 Pa (em vez da medição da tiragem standard)

Opção: medição da pressão diferencial fina

Opção: sensor de NO, gama de medição 0 a 3000 ppm, 1 ppm resolução

Opção célula de CO com compensação de H2

Opção sensor CObaixo 

Opção Bluetooth

Opção sensor NObaixo 

0516 0335Estojo de protecção para testo 330-1/-2 LL

EUR

EUR

209.25

267.30

491.40

361.80

336.15

656.40

345.60

49.20

95.04

40.44

139.20

47.00

260.80

16.00

consultar

consultar

100.00

46.80

104.40

117.60

22.80

121.20

24.00

EUR

85.20

281.00
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Sondas

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Sondas de gases de combustão modular, disponível em 2 comprimentos, incl. cone 
de posicionamento, termopar NiCr-Ni, mangueira de 2.2 m e filtro de partículas

Acessórios da sonda

Sondas adicionais

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9770

0554 9760

0554 8764

0554 9764

0554 5762

0554 5763

0554 1202

0632 1260

0632 3330

0632 3331

0430 0143

0638 0330

0600 9765

Sonda de gases de combustão; comp. 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx 500 °C; aprovação TÜV; cone fixação, 
termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx 500 °C; aprovação TÜV; cone fixação, 
termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx 500 °C; cone fixação, termopar NiCr-Ni, 
mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx 500 °C; cone fixação; termopar NiCr-Ni, 
mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda flexível de gases de combustão; comp. 330 mm; Tmáx. 180 °C; curtos períodos 200 °C; raio de 
curvatura ilimitado para medições em locais de difícil acesso; termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro 
de particulas incuído 

Tubo da sonda, comp. 180 mm, Ø 8 mm, Tmáx 500 °C

Tubo da sonda com cone fixação, comp. 335 mm, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Tubo flexível da sonda, comp. 330 mm, Ø 10 mm, Tmáx 180 °C

Tubo da sonda multi-furos, comp. 300 mm, Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 

Tubo da sonda multi-furos, comp. 180 mm; Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 

Mangueira extensão; 2.8 m, cabo de extensão para sonda e analisador

Sonda folga parede dupla para medição de ar de alimentação O2

Sonda de deteção de vazamento de gás;; 0 até 10000 ppm CH4/C3H8

Sonda de CO ambiente, para a deteção de CO em edifícios e salas; 0-500 ppm

Cabo de conexão para sonda ambiente CO2

Sonda de pressão fina: sonda de alta precisão para a medição de pressão diferencial e temperatura, 
bem como a medição tubo de Pitot de velocidades de fluxo (ver dados técnicos)

Conjunto combustível sólido (eixo da sonda, adaptador, CD de atualização)

Sonda de temperatura ambiente

Sondas de temperatura adicionais

0600 9791

0600 9787

0600 9797

0600 3692

0604 0194

0430 0143

Sonda ambiente, comprimento 300 mm

Sonda de temperatura ambiente, comprimento 190 mm

Sonda miniatura de ambiente, comprimento 60 mm

Mini sonda de ambiente; Para medição em separado da temperatura ambiente; de 0 a +80 °C

Sonda de superfície de acção rápida

Cabo de conexão

0554 9761Tubo da sonda modular, 300 mm., Ø 8mm., Tmáx 500 °C

0554 3330

0554 3329

Cone de sujeição Ø 8mm; aço; com mola e peça de pressão giratória; Tmáx 500 °C.

Cone de sujeição Ø 6 mm; aço; com mola e peça de pressão giratória; Tmáx 500 °C

271.20

277.20

270.00

278.40

345.60

124.80

134.40

334.00

204.00

189.60

178.80

15.60

157.20

278.40

458.40

171.60

20.20

54.00

306.00

452.40

EUR

EUR

EUR

EUR

consultar

116.40

116.40

178.80

60.00

54.00

EUR
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Dados Técnicos

Dados técnicos gerais

Temp. de armazenagem -20 to +50 °C

Temp. de funcionamento -5 to +45 °C

Alimentação Bateria recarregável 3.7 V / 2.6 Ah
Unidade principal 6 V / 1.2 A

Memória 500.000 leituras

Visor Visor gráfico multicolor com 240 x 320 pixels

Peso 600 g (sem bateria)

Dimensões 270 x 90 x 65 mm

Garantia Instrumento/sonda/ sensores
(O2, CO) 48 meses
NO, CObaixo sensor 24 meses
Termopar e bateria recarr. 12 meses

Gama de medição Exatidão ±1 digito Resolução

Temperatura -40 a +1.200 °C ±0.5 °C (0.0 a +100.0 °C)
±0.5 % do v.m.  (gama de medição restante)

0.1 °C (-40 a 999,9 °C)
1 °C (gama de medição 
restante )

tempo de resposta t90

Medição de tiragem -9.99 a +40 hPa ±0.02 hPa ou ±5% do vm (-0.50 a +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 a +3.00 hPa)
±1.5% do v.m. (+3.01 a +40.00 hPa)
(Aplicar o valor maior)

0.01 hPa

Medição da pressão 0 a 300 hPa ±0.5 hPa (0.0 a 50.0 hPa)
±1%  do v.m. (50.1 a 100.0 hPa)
±1.5 %  do v.m. (gama de medição restante)

0.1 hPa

Medição de O2 0 a 21 Vol. % ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % á 20 s

Medição de CO
(sem compensação 
H2)

0 a 4.000 ppm ±20 ppm (0 a 400 ppm)
±5% do v.m. (401 a 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 a 4.000 ppm)

1 ppm á 60 s

medição de CO 
(com H2-
compensado)

0 a 8.000 ppm ±10 ppm ou ±10% do v.m. (0 a 200 ppm)
±20 ppm ou ±5% do v.m. (201 a 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 a 8.000 ppm)

1 ppm á 60 s

Rendimento
(ETA)

0 to 120% 0.1%

Perda de gases de 
combustão

0 to 99.9% 0.1%

NObaixo 0 a 300 ppm ±2 ppm (0 a 39.9 ppm)
±5% do v.m. (40 a 300 ppm)

0.1 ppm

Medição CO2 
Calculado a partir de O2

Gama visualizada
0 a CO2 máx

±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % á 40 s

Opção: Medição 
CObaixo 

0 a 500 ppm ±5 ppm (0 a 100 ppm)
±5% do v.m. (101 a 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 a 3.000 ppm)

0.1 ppm á 30 s

Opção: Medição 
de NO 

0 a 3.000 ppm ±5 ppm (0 a 100 ppm)
±5% do v.m. (101 a 2.000 ppm)
±10% do v.m. (2.001 a 3.000 ppm)

1 ppm á 30 s

á 30 s

Medição do CO 
ambiente (com 
sonda CO)

0 a 500 ppm ±5 ppm (0 a 100 ppm)
±5% do v.m. (>100 ppm)

1 ppm Aprox. 35 s

Medição de fugas de 
gás (com sonda de 
deteção de fugas de 
gás)

Gama visualizada 
0 a 10.000 ppm 
CH4/C3H8

Sinal Apresentação ótica (LED) 
 Alarme sonoro através de um  
zumbido

á 2 s.

Medição de CO2 
ambiente (com 
sonda de CO2 )

0 a 1 Vol. %
0 a 10.000 ppm

±50 ppm a ±2% do v.m. (0 a 5.000 ppm)
±100 ppm a ±3% do v.m. (5.001 a 10.000 ppm)

Aprox. 35 s

Be sure.Be sure.
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Ampliação da gama de medição para medir elevadas 

concentrações sem restrições

Análise dos gases de combustão com até 4 sensores - 

livremente configuráveis

Ampla seleção de sondas

Interface Bluetooth

Conveniente gestão dos dados de medição

Aprovação TÜV / Norma EN

Analisador de gases
de combustão para a
indústria
testo 340

Fácil e prático de utilizar o instrumento de análise de

emissões testo 340 é a ferramenta certa para diferentes

tipos de medições. O design compacto combinado com

engenharia fiável torna o testo 340 o analisador ideal para

instalação, serviço e manutenção, assim como medições

para fins de monitorização em queimadores industriais,

motores industriais estacionários, turbinas de gás e em

porcessos térmicos.

O exclusivo aumento da gama de medição permite realizar

medições sem restrições mesmo em elevadas

concentrações de gases. O testo 340 vem equipado com 

um sensor de O2 de base. Podem ser configurados 3 

sensores adicionais individualmente.
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Kits/Opções/Acessórios

testo 340 Kit Básico testo 340 Kit 
Profissional

· Analisador de gases de combustão testo 340  
 (equipado com O2 e CO); incl. fator 5 de  
 diluição para CO, correia tiracolo, bateria e  
 protocolo de calibração
· Sonda de combustão, comp. 335 mm, 
 Ø 8mm, Tmáx 1000 ºC
· Alimentador 100-240V com ligação à   
 rede/recarga da bateria no analisador
· Filtros sobresselentes (10 un.)
· Impressora testo, incl. 4 pilhas AA e 7 rolos de  
 papel térmico
· Mala para instrumento, sonda e acessórios

· Analisador de gases de combustão testo 340  
 com sensores de O2, CO, NO e SO2; incl.  
 bateria, correia tiracolo e protocolo de   
 calibração
· Sonda de combustão, comp. 335 mm, 
 Ø 8mm, Tmáx 1000 ºC
· Alimentador 100-240V com ligação à   
 rede/recarga da bateria no analisador
· Filtros sobresselentes (10 un.)
· Impressora testo, incl. 4 pilhas AA e 7 rolos de  
 papel térmico
· Mala para instrumento, sonda e acessórios

Referência 250563 3340 Referência 250564 3340

Sensor CObaixo (H2 compensado), 0 a 500 ppm

Sensor NObaixo, 0 a 300 ppm (opcional)

Sensor NO2, 0 a 500 ppm (opcional)

Sensor CO (H2 compensado), 0 a 10,000 ppm

Sensor NO, 0 a 4,000 ppm (opcional)

Sensor SO2, 0 a 5,000 ppm (opcional)

Sensores (instalados no momento da compra do analisador) 

Módulo BLUETOOTH®

Diluição para todos os sensores

ReferênciaAcessórios

0554 1096Alimentador universal 100-240 V AC / 6.3 V DC para as principais operações ou para carregamento da bateria no instrumento

0554 0568

0554 0620

0554 3334Software “easyEmission” com cabo USB para conetar o instrumento ao PC

250554 0549Impressora rápida Testo IRDA com interface por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no local

Papel térmico sobresselente para impressora (6 rolos), tinta permanente

Kit de impressora com interface BLUETOOTH, incl. 1 rolo de papel térmico, bateria recarregável e alimentador

0554 1103Carregador para bateria sobresselente

0554 4150Filtro de substituição NO, 1 unidade, bloquea a passagem de SO2

0554 4100Filtro de substituição CO, 1 unidade

0516 3400Mala de transporte para analisador e sondas

Opções para analisador

Sensor CObaixo (H2 compensado), 0 a 500 ppm

Sensor NObaixo, 0 a 300 ppm (opcional)

Sensor NO2, 0 a 500 ppm (opcional)

Sensor CO (H2 compensado), 0 a 10,000 ppm

Sensor NO, 0 a 4,000 ppm (opcional)

Sensor SO2, 0 a 5,000 ppm (opcional)

Sensores (retro-instaláveis, após a compra do analisador)

0554 2100

0554 2200

0554 2250

0554 2102

0554 2150

0554 2152

O testo 340 deve estar equipado com um segundo sensor de gás, de outra forma o analisador não funciona. Podem ser instalados 
no máximo 3 sensores.

EUR 3,047.80 EUR 4,743.80

775.00

900.00

900.00

900.00

796.00

900.00

114.00

175.00

299.00

260.80

16.00

281.00

47.00

99.00

89.00

212.00

49.20

EUR

EUR

EUR

956.00

1,043.00

1,043.00

1,043.00

933.00

1,043.00

EUR
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Referência

Referência

Referência

Referência

Referência

Sonda modular de gases de combustão, disponível em 2 comprimentos, incl. cone de fixação, termopar 
NiCr-Ni e 2,2 m de mangueira

Acessórios da sonda

Sondas de combustão para medição em motores

Sondas de temperatura

Tubos Pitot para medição de velocidade

0600 9766

0600 8765

0600 8767

0554 8764

0554 8765

0554 8766

0554 8767

0554 1202

0554 3372

0554 3385

0600 8764

0600 8766

0600 9767

0554 3371

0554 3372

0600 7556

0600 8898

0600 7555

0600 3692

0635 2145

0635 2345

0600 4593

0600 9797

0554 0440

0635 2042

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 335 mm, Tmáx. 500 ºC

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 700 mm, Tmáx. 1000 ºC

Sonda modular de gases de combustão, com filtro preliminar, comprimento 700 mm, Tmáx 1000 ºC

Tubo da sonda, comprimento 335 mm, incl. cone, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Tubo da sonda, comprimento 700 mm, incl. cone, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Tubo da sonda com filtro preliminar, comprimento 335 mm, incl. cone, Ø 8 mm, Tmáx 1000 ºC

Tubo da sonda com filtro preliminar, comprimento 700 mm, incl. cone, Ø 8 mm, Tmáx. 1000 ºC

Mangueira extensão; 2.8 m, cabo de extensão para sonda e analisador

Filtro sinterizado sobresselente (2 unidades)

Filtros de reposição para sonda modular (10 u.)

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 335 mm, Tmáx 1000 ºC

Sonda modular de gases de combustão, com filtro preliminar, comprimento 335 mm, Tmáx. 1000 ºC

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 700 mm, Tmáx. 500 ºC

Filtro de partículas sobresselente (10 unidades) para armadilha de condensados em mangueira de amostragem de gases

Filtro sinterizado sobresselente (2 unidades)

Sonda de gás de combustão para motores industriais com filtro preliminar comprimento 335 mm, Tmáx. 1000 ºC, mangueira 4  
m comprimento e filtro de partículas
Termopar comprimento 400 mm. para sonda de motores industriais, NiCr-Ni, Temp. máx. +1000 ºC com cabo de 
ligação de 4 m. Proteção de aquecimento e acessórios de montagem incluidos

Sonda de gás de combustão para motores industriais, comprimento 335 mm, Temp. máx. +1000 ºC, madilha de 4 m de 
comprimento e filtro de partículas

Mini sonda ambiente, Tmáx. +80ºC, para medição da temperatura ambiente separadamente

Tubo de Pitot, 350 mm de comprimento, aço inoxidável, 0 ... +600 ºC

Tubo de Pitot, 1000 mm de comprimento, aço inoxidável, 0 ... +600 °C

Sonda de tubagens com diâmetro até 2” para determinação da temperatura de fluxo/retorno

Sonda miniatura de ambiente, comprimento 60 mm

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Tubo de Pitot, aço inox, 750 mm comp., medição de velocidade com temperatura, 3x mangueiras (5 m comp.) e prato 
de proteção de aquecimento; Ø 8 mm, -40 ... +1000 ºC

testo 340

Sondas

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

344.00

666.00

962.00

334.00

460.00

consultar

685.00

189.60

89.00

22.80

553.00

858.00

418.00

38.40

89.00

657.00

379.00

545.00

60.00

124.80

352.80

consultar

116.40

44.40

923.00
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0554 3371Filtro de partículas sobresselente (10 unidades) para filtro em linha da mangueira de amostragem

Sondas

ReferênciaSondas industriais

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7616

0554 0760

Sonda de combustão até 1200 °C composta de:
- mango não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1200 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem não aquecível, incl. filtro em linha, 
longitude 4 m
- Termopar tipo K, comprimento 1.2 m

Sonda de combustão até 1800 °C composta de:
- manga não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1800 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem não aquecível, incl. filtro em linha, 
comprimento 4 m

Sonda de combustão aquecível até 600 ºC composta de:
- tubo da sonda aquecível, até 600 °C de temperatura do gás de 
combustão
- mangueira de amostragem aquecível, incl. filtro em linha, 
longitude 4 m
- Termopar do tipo K, comprimento 1.2 m

Sonda de combustão industrial até 1200 ºC composta de:
- mango não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1200 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem aquecível com controlador da 
temperatura integrado, comprimento 3 m
- Termopar tipo K, comprimento 1.2 m

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Tubo de extensão 1200 °C para extensão dos sets de sondas 
industriais de 1200 °C (0600 7610) e sets de sondas industriais 
aquecíveis (0600 7630)

O prá-filtro para sondas pode ser enroscado diretamente ao tubo 
de sonda não aquecível até +1200 °C e ao tubo de sonda aquecível 
atá +600 °C

Mangueira aquecivel de amostragem de gases com controlo de 
temperatura

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Para medições de temperatura > +1370 °C, recomendamos um 
termopar do tipo S

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 °C, comprimento 
1.0 m, Ø 12 mm
Material 2.4856 Alloy 625
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404
Mangueira de amostragem de gases: Mangueira 
de 2 câmaras, incl. face interior de teflón; 
comprimento 4.0 m
TP: Tipo K,
Longitude 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1200 °C

Tubo da sonda: Tmáx. +1.800 °C Material 
Al2O3 > 99.7 %
Longitude 1.0 m, Ø 12 mm
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira de 2 câmaras, incl. face interior de 
teflón; comprimento 4.0 m
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404

Tubo da sonda:
Resistente à temperatura até +600 °C 
Alimentação de corrente 230 V / 50 Hz 
Longitude 1.0 m, Ø 25 mm
Intervalo de temperatura de aquecimento +200 
°C Material aço inox. 1.4571
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira corrugada incl. face interior de 
PTFE comprimento 4.0 m; diâmetro exterior 
Ø 34 mm Intervalo de temperatura de 
aquecimento
>+120 °C TP: Tipo K
Longitude 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

Material carboneto de sílicio poroso
Tmáx. +1.000 °C
Longitude 105 mm, Ø 30 mm
Finura do filtro 10 μm

Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 °C Longitude 1.0 
m, Ø 12 mm
Material 2.4856 Alloy 625

0600 7615Termopar do tipo K, longitude 2.2 m Tipo K
Longitude 2.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

O tubo de extensão pode enroscar-se diretamente ao tubo de 
sonda não aquecível até +1200 °C e ao tubo de sonda aquecível 
até +600 °C

Pré-filtro para sondas industriais, para gases de combustão 
poeirentos

Pormenores

Mala de transporte para sondas
Ideal para todas as sondas com uma longitude total > 335 mm.

0516 7600

Flange de montagem, aço inoxidável 1.4571; dispositivo de 
sujeição rápido apropriado para todos os tubos de extensão/
amostra

Aço inox. 1.4571

251699 4707comprimento 3m, alimentação 115V/60Hz, 
230V/50Hz, temperatura interna 180ºC

252699 4707Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 ºC
Alimentação de corriente 115 V / 60 Hz; 230 V / 50 Hz
Comprimento 1.0 m, Ø 12 mm
Material aço inoxidável 2.4856 Alloy 625
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira corrugada incl. face interior de PTFE, 
comprimento 3.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm; com 
controlador da temperatura
Gama de temperatura de aquecimento até +180 °C
TP: Tipo K
comprimento 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

EUR

1,440.00

700.00

360.00

6,080.00

785.00

420.00

84.00

consultar

2,210.00

4,125.00

38.40
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Dados técnicos

Medição NO 0 ... 4000 ppm

Medição NO baixo 0 ... 300 ppm

Medição NO2* 0 ... 500 ppm

Medição SO2* 0 ... 5000 ppm

Med. temperatura 
Sonda: tipo K (NiCr.Ni) 

-40 ... +1200 °C

Medição da tiragem -40 ... +40 hPa

M. pressão diferencial

M. pressão absoluta

Parâmetros calculados

Rendimiento
Perda de gases 
de combustão

Ponto de orvalho dos
gases de combustão

Medição CO2 (Calculado 
a partir de O2)

-200 ... 200 hPa

600 ... +1150 hPa

0 ... 120 %

0 ... 99.9 %

0 ... 99.9 °C

0 ... CO2 max.

*Para evitar a absorção, não deve ser excedida uma duração de medição máxima de 2 horas.

Gama de 
medição Exatidão Resolução

Tempo de
resposta

Medição O2

Medição CO 
(H2 compensado)

Medição CO baixo
(H2 compensado)

0 ... 25 Vol. % ±0.2 Vol. % 0.01 Vol. % t90 <20 s

0 ... 10000 ppm ±10 ppm o ±10% do v.m. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm o ±5% do v.m. (201 ... 2000 ppm)
±10% do v.m. (2001 ... 10000 ppm)

1 ppm t90 <40 s

±5 ppm (0...99 ppm) ±5% do v.m. (100...1999 ppm)
±10% do v.m. (2000 ... 4000 ppm)

1 ppm t90 <30 s

±2 ppm (0 ... 39.9 ppm) ±5% do v.m. (Gama de medição restante) 0,1 ppm t90 <30 s

±10 ppm (0 ... 199 ppm) ±5% do v.m. (Gama de medição restante) 0,1 ppm t90 <40 s

±10 ppm (0 ... 99 ppm) ±10% do v.m. (Gama de medição restante) 1 ppm

±0.5 °C (0 ... +99 °C) ±0.5 % do v.m. (Gama de medição restante)) 0,1 ºC

±0.03 hPa (-2.99...+2.99 hPa) ±1,5% do v.m. (Gama de medição restante) 0.01 hPa

±0.5 hPa (-49.9...49.9 hPa) ±1.5 % do v.m. (Gama de medição restante)

±10 % do v.m. (erro adicional)

0.1 hPa

±10 hPa) 1 hPa

±0.2 Vol. % 0.1 Vol. %

0.1 %

Diluição individual , fator 5 (base)

Medição CO (H2 comp.) 700...50000 ppm 1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição CO (H2 comp.) 700...20000 ppm 1 ppm

±1 vol.% erro adicional (0...4,99 vol.%)
±0,5 vol.% erro adicional (5...25 vol.%)

Diluição de todos os sensores, fator 2 (opção, Referência 0440 3350)

Medição O2 0 a 25 vol. % 0,01 vol. %

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição CObaixo 
(H2 compensado)

300...2500 ppm 0.1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição CObaixo 
(H2 compensado)

300...1000 ppm 0.1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição NO 500...15000 ppm 1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição NO 500...6000 ppm 1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição NO2 200...1000 ppm 0,1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição NObaixo 150...1500 ppm 0,1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição NObaixo 150...600 ppm 0,1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição SO2 500...25000 ppm 1 ppm

±10 % do v.m. (erro adicional)Medição SO2 500...10000 ppm 1 ppm

0.1 %

0.1 °C

t90 <40 s

±2 ppm (0 ... 39.9 ppm) ±5% do v.m. (Gama de 
medição restante) 
(Dados corresponde a uma temperatura ambiente de 20°C. O 
coeficiente de temperatura adicional de 0.25% do valor/K.)

0.1 ppm t90 <40 s0 ... 500 ppm

Visualização em gráfico 160 x 240 píxeisVisor

960 g

283 x 103 x 65 mm

Memória

Peso

Dimensões

-20 ... +50 °CTemp. armazenamento

TPE PCMaterial/Carcaça

IP40Classe de proteção

-5 ... +50 °CTemperatura func.

Pilha bloco 3.7 V / 2.4 Ah Alimentador 6.3 V / 2 AAlimentação

Caudal da bomba  0,61/min (regulado)
Comprimento da mangueira máx. 7,8 m (corresponde a 2 extensões da mangueira)
Máx. pressão positiva/gases de combustão +50 mbar
Máx. pressão negativa/gases de combustão -200 mbar

Combustíveis definidos pelo utilizador 10 combustíveis definidos pelo utilizador incl. o gás padrão

Máximo 100 pastas
Por pasta máx 10 ficheiros
Por ficheiro máx 200 registros
O número máximo de registos é determinado pelo número de pastas ou ficheiros

Bomba diafragma reguladora
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O2

SO2NO2

CO

CO2

CObaixo NO NObaixo

H2S CXHY

O funcionamento orientado a aplicações com pré-

definições úteis

Amplo visor gráfico e multicolor

Design robusto: 

- Resistente a impactos graças à proteção integrada contra 

impactos   

- Conexões robustas   

- Os compartimentos interiores fechados protegem o 

interior do instrumento da sujidade 

Sensores de substituição rápida e rápido acesso a peças 

de desgaste

Analisador de gases 
de combustão para 
indústria
testo 350 – Sistema de medição 
portátil, para medição de emissões 
na indústria

O analisador de gases de combustão portátil testo 350 é 

a ferramenta ideal para a análise profissional de gases de 

combustão. Apresenta os valores medidos através de gráficos 

a cores. Graças à memória interna, os dados medidos podem 

ser transferidos da caixa analisadora para a unidade de 

controlo. Se necessário, podem estar conectadas e controladas 

várias caixas analisadores e controladas com apenas uma 

unidade de controlo. A tecnologia de medição está situada na 

caixa de medição. Possui uma carcaça robusta que protege 

contra impactos. Paragens devido a contaminações do 

instrumento são praticamente eliminadas. Com as câmaras 

fechadas protege o interior do equipamento da sujidade. 

A operação também pode ser tratada diretamente do 

computador, como alternativa à unidade de controlo. Após 

programação a caixa analisadora está apta para realizar 

medições e armazenar os dados de forma independente.
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Dados de encomenda

Kit testo 350-35 
(O2, CO, NO, e NO2)

· Unidade de controlo testo 350, incl. pilha 
 recarregável, conexão Bluetooth e bus de dados 
 testo com caixa de análise, e conexão Bluetooth 
 e USB com PC (Referência 0632 3511 71)
· Caixa de análise testo 350 equipada com 
 O2, CO, NO e NO2, medição de temperatura 
 ambiente, pressão diferencial e velocidade (com tubo Pitot não   
incluido), preparadora de Peltier, diluição para todos os sensores   
com fator 5 e armadilha de condensados. Memória    
 interna para 250.000 valores. Conexão Bluetooth com Unidade de  
 Controlo e PC (0632 3510 71)
· Alimentador universal 230V 8V / 1A (0554 1096)
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9766)
· Filtro de partículas, 10 unid. para sonda de combustão (0554 3385)
· Impressora Testo Bluetooth, incl.alimentador e 1 rolo de papel   
 térmico (0554 0620)
· Papel térmico para impressora Bluetooth (6 rolos) (0554 0568)
· Cabo de ligação para bus de dados testo, comp. 2m (0449 0075)
· Filtro de partículas sobresselente, 20 unidades (0554 3381)
· Mala de transporte para testo 350, sonda de combustão e    
 accessórios (0516 3510)

Referência: 250563 3501

Kit testo 350-75 (O2, CO, NO, e NO2)
Idêntico ao kit testo 350-35 exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9767)

Referência: 250563 3502

Kit testo 350-71 (O2, CO, NO, e NO2)
Idêntico ao kit testo 350-35 exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8765)

Referência: 250563 3504

Kit testo 350-31 (O2, CO, NO, e NO2)
Idêntico ao kit testo 350-35 exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8764)

Referência: 250563 3503

Kit testo 350-35S 
(O2, CO, NO, NO2 e SO2)

· Unidade de controlo testo 350, incl. pilha recarregável, conexão  
 Bluetooth e bus de dados testo com caixa de análise, e conexão  
 Bluetooth e USB com PC (Modelo 0632 3511 71)
· Caixa de análise testo 350 equipada com O2, CO, NO, NO2, e SO2,  
medição de temperatura ambiente, pressão diferencial e velocidade  
(com tubo Pitot não incluido), preparadora de Peltier, diluição para  
 todos os sensores com fator 5 e armadilha de condensados.   
 Memória interna para 250.000 valores. Conexão Bluetooth com   
Unidade de Controlo e PC (0632 3510 72)
· Alimentador universal 230V 8V/1A (0554 1096)
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9766)
· Filtro de partículas, 10 unid. para sonda de combustão (0554 3385)
· Impressora Testo Bluetooth, incl.alimentador e 1 rolo de papel   
 térmico (0554 0620)
· Papel térmico para impressora Bluetooth (6 rolos) (0554 0568)
· Cabo de ligação para bus de dados testo, comp. 2m (0449 0075)
· Filtro de partículas sobresselente, 20 unidades (0554 3381)
· Mala de transporte para testo 350, sonda de combustão e    
 accessórios (0516 3510)

Referência: 250564 3500

Kit testo 350-35SC 
(O2, CO, NO, NO2, SO2 e CO2)

· Unidade de controlo testo 350, incl. pilha recarregável, conexão  
 Bluetooth e bus de dados testo com caixa de análise, e conexão  
 Bluetooth e USB com PC (Modelo 0632 3511 71)
· Caixa de análise testo 350 equipada com O2, CO, NO, NO2, SO2, e  
CO2, medição de temperatura ambiente, pressão diferencial e    
velocidade (com tubo Pitot não incluido), preparadora de Peltier,   
diluição para todos os sensores com fator 5 e armadilha de    
 condensados. Memória interna para 250.000 valores. Conexão   
 Bluetooth com Unidade de Controlo e PC (0632 3510 73)
· Alimentador universal 230V 8V/1A (0554 1096)
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9766)
· Filtro de partículas, 10 unid. para sonda de combustão (0554 3385)
· Impressora Testo Bluetooth, incl.alimentador e 1 rolo de papel   
 térmico (0554 0620)
· Papel térmico para impressora Bluetooth (6 rolos) (0554 0568)
· Cabo de ligação para bus de dados testo, comp. 2m (0449 0075)
· Filtro de partículas sobresselente, 20 unidades (0554 3381)
· Mala de transporte para testo 350, sonda de combustão e    
 accessórios (0516 3510)

Referência: 250565 3500

Kit testo 350-75S (O2, CO, NO, NO2 e SO2)
Idêntico ao kit testo 350-35S exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9767)

Referência: 250564 3501

Kit testo 350-71S (O2, CO, NO, NO2 e SO2)
Idêntico ao kit testo 350-35S exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8765)

Referência: 250564 3503

Kit testo 350-31S (O2, CO, NO, NO2 e SO2)
Idêntico ao kit testo 350-35S exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8764)

Referência: 250564 3502

Kit testo 350-75SC 
(O2, CO, NO, NO2, SO2, e CO2)

Idêntico ao kit testo 350-35SC exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 500 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 9767)

Referência: 250565 3501

Kit testo 350-71SC 
(O2, CO, NO, NO2, SO2, e CO2)

Idêntico ao kit testo 350-35SC exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 700 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8765)

Referência: 250565 3503

Kit testo 350-31SC
(O2, CO, NO, NO2, SO2, e CO2)

Idêntico ao kit testo 350-35SC exceto:
· Sonda de combustão, Tmax 1000 ºC, comprimento 335 mm, incl.  
 mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2 (0600 8764)

Referência: 250565 3502

EUR  8,070.80

EUR  8,144.80

EUR  8,392.80

EUR  8,279.80

EUR  8,970.80

EUR  11,067.80

EUR  9,044.80

EUR  9,292.80

EUR  9,179.80

EUR  11,141.80

EUR  11,389.80

EUR  11,276.80
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Referência

Referência

Unidade de controlo testo 350

Caixa de análise testo 350

0632 3511

0632 3510

0554 1096

Unidade de controlo testo 350, apresenta os valores de medição e controla a caixa de análise, incl. pilha recarregável, 
armazenamento dos dados de medição, interface USB e conexão para bus de dados Testo

A caixa de análise testo 350, equipada com O2, sensor de pressão diferencial, entrada para sonda de temperatura 
Tipo K NiCr-Ni e Tipo S Pt10Rh-Pt, conexão bus de dados Testo, pilha recarregável, sonda de ar combustão integrada 
(NTC), entrada de trigger, armazenamento de dados de medição, interface USB, actualizável até 6 sensores de gás no 
máximo seleccionados a partir de CO, CObaixo, NO, NObaixo, NO2, SO2, CO2 NDIR, CxHy, H2S

Alimentador 100-240 V AC / 6.3 V DC para as principais operações ou para carregamento da bateria no instrumento

Sensor de CO(H2-compensado), 0 a 10,000 ppm, resolução 1 ppm (Opcional)

Sensor de CObaixo sensor (H2-compensado), 0 a 500 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de NO, 0 a 4,000 ppm, resolução 1 ppm opcional

Sensor  NObaixo , 0 a 300 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de NO2, 0 a 500 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de SO2, 0 a 5.000 ppm, resolução 1 ppm (opcional)

Sensor CO2(NDIR), 0 a 50 vol % (opcional), principio de medição por infravermelhos, incl. medição da pressão 
absoluta e filtro de absorção de CO2 com recarga. Para medições longas >15 minutros de medição, é recomendado a 
preparadora de gases Peltier.

Sensor de CxHy, metano 100 a 40,000 ppm, propano 100 a 21,000 ppm, butano 100 a 18,000 ppm, resolução 10 ppm. 
(opcional). O Pelistor vem ajustado de fábrica para metano.

Sensor de  H2S, 0 a 300 ppm, resolução 0.1 ppm

Transmissão sem fios BLUETOOTH® (opcional)

Sensores (instalados no momento da compra do analisador) 

Dados de encomenda

testo 350

Acessórios Caixa de análise testo 350

Sensor de CO(H2-compensado), 0 a 10,000 ppm, resolução 1 ppm (Opcional)

Sensor de CObaixo sensor (H2-compensado), 0 a 500 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de NO, 0 a 4,000 ppm, resolução 1 ppm opcional

Sensor  NObaixo , 0 a 300 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de NO2, 0 a 500 ppm, resolução 0.1 ppm (opcional)

Sensor de SO2, 0 a 5.000 ppm, resolução 1 ppm (opcional)

Sensores (retro-instaláveis, após a compra do analisador)

O testo 350 tem que ser equipado com um segundo sensor, de outra forma o instrumento não funcionará. Podem 
ser adicionados um máximo de 5 sensores.

0554 2100

0554 2200

0554 2250

0554 2102

0554 2150

0554 2152

Referência

EUR

EUR

1,121.00

1,521.00

49.20

2,097.00

961.00

1,081.00

114.00

766.00

900.00

900.00

900.00

796.00

900.00

EUR

956.00

1,043.00

1,043.00

1,043.00

933.00

1,043.00

EUR

EUR
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ReferênciaSoftware e bus de dados Testo

0554 3334

0449 0075

0054 3149

250554 0549

0554 0568

0554 3336

0449 0076

0554 0620

Software “easyEmission” com cabo USB para conetar o instrumento ao PC
Funções: O usuário define os intervalos de medição, transfere os valores medidos para o Microsoft EXCEL em 
segundos, define o combustível, apresenta os valores medidos em tabela ou em gráfico, fácil configuração dos 
relatórios específicos por cliente, etc

Cabo de ligação para bus de dados Testo entre a Unidade de Controlo e a caixa de análise ou entre várias 
caixas de análise, com conetor tipo baioneta, comp. 2 m

Kit da caixa de saída analógica, 6 canais, 4 a 20 mA, para transferência dos valores de medição para, por exemplo, 
registo analógico, o kit consiste na caixa de saída anlógica, cabo de ligação do bus de dados Testo, comp. 2 m, 
terminal para bus de dados Testo.

Impressora rápida Testo IRDA com interface por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no local

Papel térmico sobresselente para impressora (6 rolos), tinta permanente

Software “easyEmission” para testo 350 S/XL, bus de dados Testo incluído, com conexão USB do instrumento 
ao PC, cabo para bus de dados Testo e terminal de conexão. Se conectar vários analisadores 350 ao bus de 
dados, estes podem ser controlados e lidos através de um PC (possível intervalo de medição em bus de dados 
de 1 mediçao por segundo).

Cabo de ligação para bus de dados Testo entre a Unidade de Controlo e a caixa de análise ou entre várias 
caixas de análise, com conector tipo baioneta, comp. 5 m

Outros comprimentos de cabo até 800 m sob consulta

Impressora e Acessórios

Kit de impressora BLUETOOTH sem fios, incl. 1 rolo de papel térmico, bateria recarregável e alimentador; 
impressão do PDA e Android possivel.

Dados de encomenda

testo 350

Referência

ReferênciaAcessórios Caixa de análise testo 350

0554 4150

0516 3510

0554 0434

0554 3381

0554 0203

Transmissão sem fios BLUETOOTH® (opcional)

Preparadora de Peltier (opcional), incl. bomba peristáltica para evacuação automática da armadilha de condensados

Válvula de renovação de ar para medições a longo prazo, incl. ampliação da gama de medição com fator 5x de diluição 
para todos os sensores (opcional). Para medições longas >2 horas, é recomendado a preparadora de Peltier.

Ampliação gama medição para entrada individual com os seguintes fatores de diluição seleccionáveis: 0, 2, 5, 10, 20, 40 (opcional)

Entrada de voltagem DC 11V a 40V (opcional)

Bomba de gás especial para medições a longo prazo com ampliação da garantia. Para medições >2 horas, a 
preparadora de gás Peltier recomenda-se (opcional)

Zero automático ao sensor de pressão para medição contínua da velocidade/pressão diferencial (opcional)

Filtro de substituição NO, 1 unidade, bloquea a passagem de SO2

Mala de transporte para um armazenamento segura e organizado do analizador de gases de combustão, sondas de 
gases de combustão e acessórios, dimensões  570 x 470 x 210 mm

Kit de correia de transporte para caixa de análise e unidade de controlo

Filtro de partículas sobresselente, 20 unidades

Suporte de parede, com cadeado, para caixa de análise

Acessórios Caixa de análise testo 350

0554 3501Condicionador de gás para facilitar a medição ideal de gases de 
combustão muito húmidos; inclui alimentador, cabo adaptador para o 
alimentador, 2 elásticos para segurar o alimentador, cadeia para montar 
o condicionador ou o analisador de combustão, manual de instruções 
mala de transporte

EUR

299.00

89.00

944.00

260.80

16.00

1,718.00

137.00

consultar

281.00

EUR

EUR

114.00

988.00

300.00

1,020.00

362.00

529.00

362.00

99.00

222.00

72.00

72.00

consultar

660.00
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ReferênciaAcessórios da sonda/Sondas standard de amostragem de gases

Sondas

Referência

Referência

Referência

Referência

Sondas standard de amostragem de gases: Sonda modular de gases de combustão, disponível em 2 
comprimentos, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni, 2,2 m de mangueira e filtro de partículas

Sondas para motores industriais

Accesórios para sondas para motores industriais

Tubos de Pitot

Sondas de temperatura

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

0600 7555

0635 2145

0600 8898

0635 2042

0554 0440

0554 1202

0554 8767

0554 3372

0554 3385

0554 8764

0554 8765

0600 7556

0635 2345

0600 9797

0554 7455

0554 8766

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 335 mm, incl. cone fixação, termopar NiCr-Ni (TI) 
Tmáx. 500ºC e mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 700 mm, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni 
(TI) Tmáx. 500ºC e mangueira 2,2 m especial para 2/SO2

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 335 mm, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni 
(TI) Tmáx 1000ºC e mangueira especial de NO2/SO2 de 2,2 m

Sonda modular de gases de combustão, comprimento 700 mm, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni 
(TI) 1000ºC e mangueira especial para  NO2/SO2 de 2,2 m de comprimento

Sonda modular de gases de combustão, com filtro preliminar, comprimento 335 mm, incl. cone de fixação, 
termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx. 1000ºC e mangueira de 2,2 m especial para  NO2/SO2

Sonda modular de gases de combustão, com filtro preliminar, comprimento 700 mm, incl. cone de fixação, 
termopar NiCr-Ni (TI) Tmáx 1000ºC e mangueira de 2,2 m especial para NO2/SO2

Sonda de gás de combustão para motores industriais, comprimento 335 mm, Temp. máx. +1000 ºC, madilha de 4 m de
comprimento e filtro de partículas

Tubo de Pitot, 350 mm de comprimento, aço inoxidável, mede a velocidade

Termopar comprimento 400 mm. para sonda de motores industriais, NiCr-Ni, Temp. máx. +1000 ºC com cabo de 
ligação de 4 m e proteção de temperatura adicionais

Tubo de Pitot, aço inox, 750 mm comp., medição de velocidade com 
temperatura, 3x mangueiras (5 m comp.) e prato de proteção de aquecimento

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Mangueira extensão; 2.8 m, cabo de extensão para sonda e analisador

Módulo para sonda com filtro preliminar, comprimento 700 mm, com cone de fixação, Ø 8 mm, Tmáx. 1000 ºC

Filtro sinterizado sobresselente (2 unidades)

Filtros de reposição para sonda modular (10 u.)

Tubo da sonda, comp. 335 mm, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Tubo da sonda modular, comprimento 700 mm, incl cone, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Sonda de gás de combustão para motores industriais com filtro preliminar comprimento 335 mm, Tmáx. 1000 ºC, 
mangueira 4 m comprimento e filtro de partículas

Tubo de Pitot, 1000 mm de comprimento, aço inoxidável, mede a velocidade

Sonda miniatura de ambiente, comprimento 60 mm

Tubo de sonda de substituição para sonda de gases de combustão, comprimento 335 mm, Tmáx +1000°C

Módulo para sonda com filtro preliminar, comprimento 335 mm, com cone de fixação, Ø 8 mm, Tmáx 1000 ºC

0554 3372Filtro sinterizado sobresselente (2 unidades)

0554 3371Filtro de partículas sobresselente (10 unidades) para filtro em linha da mangueira de amostragem

EUR

EUR

EUR

EUR

545.00

124.80

379.00

923.00

44.40

189.60

685.00

89.00

22.80

334.00

460.00

657.00

352.80

116.40

294.00

89.00

consultar

EUR

344.00

418.00

553.00

666.00

858.00

962.00

EUR

38.40



345

testo 350

0554 3371Filtro de partículas sobresselente (10 unidades) para filtro em linha da mangueira de amostragem

Sondas

ReferênciaSondas industriais

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7616

0554 0760

Sonda de combustão até 1200 °C composta de:
- mango não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1200 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem não aquecível, incl. filtro em linha, 
longitude 4 m
- Termopar tipo K, comprimento 1.2 m

Sonda de combustão até 1800 °C composta de:
- manga não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1800 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem não aquecível, incl. filtro em linha, 
comprimento 4 m

Sonda de combustão aquecível até 600 ºC composta de:
- tubo da sonda aquecível, até 600 °C de temperatura do gás de 
combustão
- mangueira de amostragem aquecível, incl. filtro em linha, 
longitude 4 m
- Termopar do tipo K, comprimento 1.2 m

Sonda de combustão industrial até 1200 ºC composta de:
- mango não aquecível
- tubo da sonda não aquecível, até 1200 °C de temperatura do gás 
de combustão
- mangueira de amostragem aquecível com controlador da 
temperatura integrado, comprimento 3 m
- Termopar tipo K, comprimento 1.2 m

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Tubo de extensão 1200 °C para extensão dos sets de sondas 
industriais de 1200 °C (0600 7610) e sets de sondas industriais 
aquecíveis (0600 7630)

O prá-filtro para sondas pode ser enroscado diretamente ao tubo 
de sonda não aquecível até +1200 °C e ao tubo de sonda aquecível 
atá +600 °C

Mangueira aquecivel de amostragem de gases com controlo de 
temperatura

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Para medições de temperatura > +1370 °C, recomendamos um 
termopar do tipo S

A sonda pode ser equipada opcionalmente com um tubo de 
extensão e um pré-filtro de sonda.

Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 °C, comprimento 
1.0 m, Ø 12 mm
Material 2.4856 Alloy 625
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404
Mangueira de amostragem de gases: Mangueira 
de 2 câmaras, incl. face interior de teflón; 
comprimento 4.0 m
TP: Tipo K,
Longitude 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1200 °C

Tubo da sonda: Tmáx. +1.800 °C Material 
Al2O3 > 99.7 %
Longitude 1.0 m, Ø 12 mm
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira de 2 câmaras, incl. face interior de 
teflón; comprimento 4.0 m
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404

Tubo da sonda:
Resistente à temperatura até +600 °C 
Alimentação de corrente 230 V / 50 Hz 
Longitude 1.0 m, Ø 25 mm
Intervalo de temperatura de aquecimento +200 
°C Material aço inox. 1.4571
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira corrugada incl. face interior de 
PTFE comprimento 4.0 m; diâmetro exterior 
Ø 34 mm Intervalo de temperatura de 
aquecimento
>+120 °C TP: Tipo K
Longitude 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

Material carboneto de sílicio poroso
Tmáx. +1.000 °C
Longitude 105 mm, Ø 30 mm
Finura do filtro 10 μm

Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 °C Longitude 1.0 
m, Ø 12 mm
Material 2.4856 Alloy 625

0600 7615Termopar do tipo K, longitude 2.2 m Tipo K
Longitude 2.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

O tubo de extensão pode enroscar-se diretamente ao tubo de 
sonda não aquecível até +1200 °C e ao tubo de sonda aquecível 
até +600 °C

Pré-filtro para sondas industriais, para gases de combustão 
poeirentos

Pormenores

Mala de transporte para sondas
Ideal para todas as sondas com uma longitude total > 335 mm.

0516 7600

Flange de montagem, aço inoxidável 1.4571; dispositivo de 
sujeição rápido apropriado para todos os tubos de extensão/
amostra

Aço inox. 1.4571

251699 4707Mangueira corrugada incl. face interior de PTFE, 
comprimento 3.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm; 
com controlador da temperatura
Gama de temperatura de aquecimento até +180 °C

252699 4707Tubo da sonda: Tmáx. +1.200 ºC
Alimentação de corriente 115 V / 60 Hz; 230 V / 50 Hz
Comprimento 1.0 m, Ø 12 mm
Material aço inoxidável 2.4856 Alloy 625
Manga: Tmáx. +600 °C
Material: aço inoxidável 1.4404
Mangueira de amostragem de gases:
Mangueira corrugada incl. face interior de PTFE, 
comprimento 3.0 m; diámetro exterior Ø 34 mm; com 
controlador da temperatura
Gama de temperatura de aquecimento até +180 °C
TP: Tipo K
comprimento 1.2 m, Ø 2 mm
Tmáx. +1.200 °C

EUR

1,440.00

700.00

360.00

6,080.00

785.00

420.00

84.00

consultar

2,210.00

4,125.00

38.40
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Gama de medição Exatidão
±1 dígito

Resolução

Medição O2 0 ... +25 Vol. % O2 ±0.8% do f.e. (0 ... +25 Vol. % O2) 0.01 Vol. % O2 (0 ... +25 
Vol. % O2)

Tempo resp. t90

20 s (t95)

Medição CO (H2 
compensado)*

0 ... +10.000 ppm CO ±5% do v.m. (+200 ... +2.000 ppm CO)
±10% do v.m. (+2.001 ... +10.000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 ... +199 ppm CO)

1 ppm CO (0 ... +10.000 
ppm CO)

40 s

Medição de CObaixo 
(H2 compensado)*

0 ... 500 ppm CO ±5% do v.m. (+40 ... +500 ppm CO)
±2% do v.m. (0 ... +39,9 ppm CO)

1 ppm CO (0 ... +500 ppm 
CO)

40 s

Medição de NO 0 ... +4.000 ppm NO ±5% do v.m. (+100 ... +1.999 ppm NO)
±10% do v.m. (+2.000 ... +4.000 ppm NO)
±5 ppm CO (0 ... +99 ppm CO)

±1 ppm NO (0 ... +4.000 
ppm NO)

30 s

Medição de NObaixo 0 a +300 ppm NO ±5% do vm (+40 a +300 ppm NO)
±2 ppm NO (0 a +39.9 ppm NO)

±0.1 ppm NO (0 ... +300 
ppm NO)

30 s

Medição de NO2 0 ... +500 ppm NO2 ±5% do v.m. (+100 ... +500 ppm NO2)
±5 ppm NO2 (0 ... +9,99 ppm NO2)

±0.1 ppm NO2 (0 ... +500 
ppm NO2)

40 s

Medição de SO2 0 ... +5.000 ppm SO2 ±5% do v.m. (+100 ... +2.000 ppm SO2)
±10% do v.m. (+2.001 ... +5.000 ppm SO2)
±5 ppm SO2 (0 ... +99 ppm SO2)

±1 ppm SO2 (0 ... +5.000 
ppm SO2)

30 s

Medição de 2 (IR) 0 ... +50 Vol. % CO2 ±0.3 Vol. % CO2 + 1% do v.m. (0 ... 25 Vol. % CO2)±0.5 Vol. % CO2 + 1.5% do v.m. (>25 ... 50 Vol. % CO2)

0.01 Vol. % CO2 (0 ... 25 Vol. % CO2)0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2)

10 s

Medição de H2S 0 ... +300 ppm H2S

* H2 apenas como indicador

±5% do v.m. (+40 ... +300 ppm)
±2 ppm (0 ... +39.9 ppm)

0.1 ppm (0 ... +300 ppm) 35 s

Medição CO (H2 
compensado)

1 ppm

Medição de CObaixo 
(H2 compensado)

0.1 ppm

Medição de NO 1 ppm

Medição de NObaixo 0.1 ppm

Medição de SO2 1 ppm

Medição de CXHY
Metano: 100 a 40,000 ppm
Propano: 100 a 21,000 ppm
Butano: 100 a 18,000 ppm

10 ppm

Permissão do país para transmissão sem 
fios BLUETOOTH® para o testo 350
O módulo de rádio frequência BLUETOOTH® utilizado pela 
Testo é autorizado nos seguintes países e só poderá ser 
utilizado nesses países, isto é, a transmissão sem fios de 
BLUETOOTH® não pode ser utilizada em mais nenhum país!
Europa incluindo todos os estados membros da UE
Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha Suécia e Turquia
Países Europeus (EFTA)
Islândia, Lichtenstein, Noruega, Suíça
Países não europeus
Canada, EUA, Japão, Ucrânia, Austrália, Colombia, El Salvador, 
México, Venezuela

Dados técnicos

Unidade de controlo testo 350

Dados técnicos da caixa de análise testo 350

testo 350

Unidade de controlo 
testo 350

Temperatura func. -5 ... +45 °C 

Temp. armazenamento -20 ... +50 °C 

Tipo de pilha Pilha de lítio

Autonomia 5 h (sem conexão wireless)

Memória 2 MB (250,000 val. medidos)

Peso 440 g

Dimensões 88 x 38 x 220 mm

Classe de proteção IP40

Caixa de saída analógica 
(saída 4 a 20 mA)

-5 ... +45 °C 

-20 ... +50 °C 

–

–

–

305 g

200 x 89 x 37 mm

–

Diluição indivisual com fator de diluição 
seleccionável (x2, x5, x10, x20, x40)

ResoluçãoExatidão
±1 dígito

Gama de medição

2.500 ... 50.000 ppm 1 ppm

0.1 ppm

1 ppm

500 ... 2.500 ppm

1.500 ... 20.000 ppm

0.1 ppm300 ... 1.500 ppm

1 ppm

Medição de NO2 0.1 ppm

Medição de H2S 0.1 ppm

500 ... 25.000 ppm

500 ... 2.500 ppm

200 ... 1.500 ppm

ResoluçãoExatidão
±1 dígito

Gama de medição

Diluição de todos os sensores (fator 5)
Quando a diluição de todos os sensores está ativa, as medições dos 
valores de O2,CO2-(IR) e CXHY  não aparecem no visor

±2% do v.m. (erro 
adicional)

Depende do 
fator de diluição 
seleccionado

depende do fator de 
diluição

±5 % do valor 
medido (erro 
adicional)
Gama de 
pressão-100 to 0 
mbar na ponta da 
sonda
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Gama de medição Exatidão
±1 dígito

Resolução

grau de efetividade 0 ... +120 % 0.1 % (0 ... +120 %)

Tempo resp. t90

Tempo resp. 
t90

Gama de medição1Parâmetros de 
medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

Metano 100 ... 40.000 ppm

Mín. O2 necessários nos 
gases de combustão

Fator de 
resposta2

1

1.5

2

Propano 100 ... 21.000 ppm

Butano 100 ... 18.000 ppm

2% + (2 x v.m. 
metano)

2% + (5 x v.m. 
propano)

2% + (6.5 x v.m. 
butano)

Perdas de gás 0 ... +99.9 % qA 0.1 % qA (-20 ... +99.9 % qA)

Cálculo de CO2 0 a CO2 max Vol. % 
CO2

Calculado de O2 ±0.2 Vol.% 0.01 Vol. % CO2 40 s

Pressão diferencial 
1

-40 ... +40 hPa ±1.5% do v.m. (-40 ... -3 hPa)
±1.5% do v.m. (+3 ... +40 hPa)
±0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa)

0.01 hPa (-40 ... +40 hPa)

Pressão diferencial 
2

-200 ... +200 hPa ±1.5% do v.m. (-200 ... -50 hPa)
±1.5% do v.m. (+50 ... +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ... +49.9 hPa)

0.1 hPa (-200 ... +200 hPa)

Velocidade 0 ... +40 m/s 0.1 m/s (0 ... +40 m/s)

Pressão absoluta (opc. 
quando equipado com 
sensor IR)

-600 ...  +1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

Cálculo do ponto de 
orvalho

0 ... 99.9 °C td 0.1 °C td (0 ... 99.9 °C td)

Tipo K (NiCr-Ni) -200 ... +1.370 °C ±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (-200 ... -100.1 °C)
±1 °C (+200.1 ... +1.370 °C)

0.1 °C (-200 ... +1.370 °C)

Tipo S (Pt10Rh-Pt) 0 ... +1.760 °C ±1 °C (0 ... +1.760 °C) 0.1 °C (0 ... +1.760 °C)

Sonda de temperatura 
ambiente (NTC)

-20 ... +50 °C ±0.2 °C (-10 ... +50 °C) 0.1 °C (-20 ... +50 °C)

testo 350

Dados técnicos

Dados técnicos da caixa de análise testo 350

Dados técnicos sensor CxHy

 1 Limite inferior de explosividade (LEL) deve ser adicionado.
2 O sensor HC é ajustado de fábrica em metano. Pode ser ajustado a outro gás (propano e butano) pelo utilizador

Dados técnicos gerais

Dimensões 330 x 128 x 438 mm

Peso 4800 g

temp. armazenamento -20 a +50 °C

Temp. funcionamento -5 a +45 °C

Material da carcaça ABS

Memória 250,000 leituras

Alimentador  100V a 240V (50 a 60 Hz)

Voltagem DC 11 V a 40 V

Carga de pó máx. 20 g/m³ pó em gases de combustão

Cálculo ponto orvalho 0 a 99 °Ctd

Máx. pressão positiva max. +50 mbar

Máx. pressão negativa min. -300 mbar

Desempenho da bomba 1 l/min. com monitorização

Comp. mangueira 16.2 m (corresp.a 5 ampliações de 
mangueira) 

Carga máx. humidade +70 °C do ponto de orvalho  à entrada da 
medição de gás da caixa de análise

Entrada de trigger voltagen de 5 a 12 V  
 período de impulso >1 seg sobrecarga: 5V/
max, 5 mA, 12V/max. 40 mA

Classe de proteção  IP40

á400 ppm (100 ... 
4.000 ppm)
á10% do v.m. 
(>4.000 ppm)

10 ppm ‹40 s
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Analisador de partículas 
finas

Testo 380- em combinação com o testo 330-2LL, 
a inovadora solução integral para a medição de 
gases e partículas em combustíveis sólidos

Em combinação com o testo 330-2 LL, a inovadora solução 

integral para instalações de combustíveis sólidos, gasóleo e 

gás.

Verificado pelo organismo TÜV para os níveis de valores limi-

te 1/2 e segundo a norma VDI 4206 folha 2.

A medição paralela de partículas finas, O2 e CO pode ocorrer 

em tempo real.

Representação gráfica de todos os valores de medição 

necessários para um controlo.

Investimento mínimo em manutenção e reparações.

Fácil manuseamento e cómodo transporte.

Tecnologia de ponta em forma de mala; medição de todos os 

valores necessários apenas com uma sonda.

O novo sistema de medição de partículas finas testo 380 per-

mite-lhe uma medição fácil e simples in situ, incluindo a repre-

sentação gráfica dos valores de medição. O inovador método 

de medição desenvolvido pela Testo permite, ao técnico de 

manutenção, a supervisão e aplicação dos limites legais. Este 

sistema de medição é de grande ajuda para o técnico e per-

mite-lhe otimizar as instalações de combustão para minimizar 

as emissões. Com o testo 380, está perfeitamente equipado e 

pertence ao grupo de pioneiros da medição de partículas finas. 

O instrumento de análise de partículas finas testo 380 oferece 

uma grande quantidade de aplicações, sobretudo mediante a 

integração do testo 330-2 LL, como a unidade de controlo no 

sistema de medição de partículas finas. Este sistema permite 

rever e realizar a manutenção de instalações de combustí-

vel sólido, de gás e de gasóleo apenas com um sistema de 

medição. E, tal como o testo 330-2 LL, a representação dos 

valores de medição é realizada em tempo real.
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testo 380

Instrumento de análise de 
partículas finas testo 380 

Pode utilizar o seu testo 330-2 LL a 
partir da versão 2006 mediante uma 
atualização do firmware.

Sistema de medição de partículas 
finas testo 380
O set para a revisão de instalações de combustíveis 
sólidos, de gás e gasóleo

O instrumento de análise de partículas finas testo 380, 
incl. sonda de partículas finas e set de limpeza.

Referência 0632 3800

Modelo

Modelo

0632 3307 73testo 330-2 LL (incl. Bluetooth, sensor de CO com compensação de H2, ponto zero de tiro e gás integrado, 
bateria e protocolo de calibragem, ecrã gráfico)

testo 330-2 LL: A unidade de controlo 

Acessórios do testo 380

0560 6062

0600 9787

0632 3331

250554 0549

0554 0620

0554 0568

0554 3332

0449 0047

testo 606-2, medidor da humidade da madeira/materiais com medição integrada da humidade e termómetro ambiente 
NTC, incl. capa de proteção, pilhas e protocolo de calibração

Sonda de temperatura ambiente, comprimento 190 mm

Sonda de CO ambiente, para a deteção de CO em edifícios e salas; 0-500 ppm

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 1 rolo de papel térmico e 4 pilhas AA

Impressora térmica rápida com comunicação para imprimir a partir do analisador Testo 330 LL (com opção Bluetooth) e 
de PDAs ou dispositivos Android. Incl. 1 rolo de papel térmico, bateria de lítio e alimentador/carregador

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente
Documentação de dados medidos legível por um período até 10 anos

Software de análise “easyHeat”, mostra a medição em forma de diagramas, tabelas e gere os dados do cliente

Cabo de conexão USB para ligar o instrumento ao PC

Dados de pedido testo 380

•  Instrumento de análise de partículas finas testo 380, incl. sonda de 
partículas finas e set de limpeza

•  Analisador de combustão testo 330-2 LL com alimentador (incl. 
Bluetooth, sensor de CO com compensação de H2)

•  Sonda de combustão 
modular de 300 mm

•   Sonda de temperatura 
do ar de combustão 
de 190 mm

0632 3307 70testo 330-2 LL (incl. sensor de CO com compensação de H2, ponto zero de tiro e gás integrado, bateria e pro-
tocolo de calibragem, ecrã gráfico)

0554 0237Set de limpeza para o testo 380, inclui: cotonetes, escovilha, tampão para a sonda, seringa e acessórios para a limpeza 
do bocal do sensor

0554 0228Escovilha de substituição para limpeza da sonda

0554 3381Filtro de partículas sobresselente, 20 unidades 

Referência 0632 3801

EUR

EUR 6,873.60 EUR 8,823.60

152.00

116.40

458.40

260.80

281.00

16.00

121.20

24.00

EUR

1,791.60

1,700.40

33.50

11.89

72.00
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Dados técnicos

Intervalo de medição, precisão e resolução

de 0 a 300 mg/m3

Segundo a VDI 4206-2

0,1 mg/m3

500.000 valores medidos

Intervalo de medição

Exatidão

Resolução

Memória

Informação adicional o instrumento

-20 … +50 °C

+5 … +40 °C

IP40

testo 380: 7,9 kg, testo 330-2 LL: 0,65 kg

ABS

475 x 360 x 190 mm

máx. 100 W

Temperatura de armazenamento e de 
transporte

Temperatura de funcionamento

Tipo de proteção

Peso

Material do alojamento

Medidas

Consumo de energia

mediante fonte interna: 100 V CA/0,45 A - 240 V CA/0,2 A (50–60 Hz)Alimentação

Informação da sonda de partículas finas

270 mm

12 mm

Aço inox. 1.4301

2,2 m

máx. 500 °C

Medição de tiro, recolha de amostras, medição da temperatura, aquecimento da sonda, 
diluidor giratório

aquecimento até 80 °C

Longitude da sonda

Diâmetro do tubo da sonda

Material do tubo da sonda

Longitude do cabo da sonda

Temperatura del gas de combustión

Elementos integrados:

até 120 °CAquecimento do tubo da sonda

Diluidor giratório

LED, indica fase de aquecimento e disponibilidade para o usoIndicador de estado

Disponível online em www.testo.es
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testo 380

Referência

Referência

Sondas de gases de combustão modular

Acessórios da sonda

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9764

0554 9760

0554 9761

0554 8764

0554 9764

0554 5762

0554 5763

0554 1202

0554 3330

0554 3329

Sonda de gases de combustão; comp. 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx 500 °C; aprovação TÜV; 
cone fixação, termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx 500 °C; aprovação TÜV; 
cone fixação, termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx 500 °C; cone fixação, termopar NiCr-Ni,
mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda de gases de combustão; comp. 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx 500 °C; cone fixação; termopar NiCr-Ni,
mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Sonda flexível; comp. 330 mm; Tmáx. 180 °C; curtos períodos 200 °C; raio de curvatura máx. 90° para medições em 
locais de difícil acesso; cone fixação, termopar NiCr-Ni, mangueira 2.2 m e filtro de particulas incuído

Tubo da sonda, comp. 180 mm, Ø 8 mm, Tmáx 500 °C

Tubo da sonda modular, 300 mm., Ø 8mm., Tmáx 500 °C

Tubo da sonda com cone fixação, comp. 335 mm, Ø 8 mm, Tmáx 1000 °C

Tubo flexível da sonda, comp. 330 mm, Ø 10 mm, Tmáx 180 °C

Tubo da sonda multi-furos, comp. 300 mm, Ø 8 mm, para cálculo da média de CO

Tubo da sonda multi-furos, comp. 180 mm; Ø 8 mm, para cálculo da média de CO

Mangueira extensão; 2.8 m, cabo de extensão para sonda e analisador

Cone de sujeição Ø 8 mm; aço; com mola e peça de pressão giratória; Tmáx 500 °C.

Cone de sujeição Ø 6 mm; aço; com mola e peça de pressão giratória; Tmáx 500 °C

Sondas e acessórios para o testo 330-2 
LL para medições em instalações de gás 
e gasóleo

ReferênciaSensores de gás de substituição

0393 0002

0393 0051

0393 0101

0393 0103

0554 2151

0393 0151

Sensor de O2 para o testo 330-1 LL/-2 LL

Sensor de CO (sem compensação-H2) para o testo 330-1 LL/-2 LL

Sensor de CO, com compensação- H2, 0 a 8000 ppm para o testo 330-1 LL/-2 LL

Sensor de CObaixo para o testo 330-1 LL/-2 LL

Adição do sensor de NO; 0 … 3000 ppm; resolução 1 ppm, para o testo 330-1 LL/-2 LL

Sensor de NO, 0 a 3000 ppm para o testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0152Sensor de NObaixo, 0 … 300 ppm, 0,1 ppm, ±2 ppm (0 … 39,9 ppm) ±5 % do valor medido 

Referência

Referência

Sonda de temperatura ar de combustão

Sondas de temperatura adicionais

0600 9791

0600 9787

0600 9797

0600 3692

0604 0194

0430 0143

Sonda ar de combustão, comprimento 300 mm

Sonda ar de combustão, comprimento 190 mm

Sonda ar de combustão, comprimento 60 mm

Mini sonda de ambiente; para medição em separado da temperatura ambiente; de 0 a +80 °C

Sonda de superfície de acção rápida

Cabo de conexão

EUR

EUR

EUR

consultar

116.40

116.40

178.80

60.00

54.00

209.25

267.30

491.40

361.80

336.15

656.40

345.60

271.20

277.20

270.00

278.40

345.60

124.80

134.40

334.00

204.00

178.80

171.60

189.60

15.60

20.20

EUR

EUR
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testo 316-1
testo 316-2
testo detetor de gás
testo 316-Ex
testo 317-1
testo 317-2

Detetor de fugas 
de gás

Para uma rápida visão global

CH4

C3H8

H2

Teste de fuga de gás

Muitas explosões e incêndios devastadores são causados, 

vezes sem conta, por fugas de gás em redes. No entanto, 

até mesmo as mais pequenas fugas em redes de gás, 

algumas delas não podem ser detetadas pelo odor, levam 

directamente a um maior consumo e, a longo prazo, 

aumentam o risco de acidentes.

Como aparecem as fugas?

As fugas podem ser causadas, por exemplo, por fissuras 

(fissuras que são dificilmente identificadas a olho nu) nas 

redes. O material estanque normalmente utilizado, depois 

de muitos anos de utilização, faz com que apareçam fugas.

Teste rápido

Graças aos desenvolvimentos tecnológicos, hoje em dia 

é possível utilizar um instrumento para fazer um teste 

nas redes de gás num curto espaço de tempo. Se for 

determinada uma fuga, o local da fuga de gás pode ser 

identificado muito rapidamente, com confiança e com a 

ajuda do detetor de fugas de gás.
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Detetor de fugas em tubagens de gás natural

testo 316-1

teso 316-1 detetor de fugas de gás eletrónico 
com sonda flexível e pilha

Referência 0632 0316

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 ... +50 °C

Temperatura func. +4 ... +45 °C

Humidade func. 0 ... 95 %HR

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia > 5 h

Peso aprox. 300 g

Dimensões 190 x 57 x 42 mm (sem sensores)

Visor LED (3 cores)

t90 < 5 s

Aquecimento < 30 s

Outros Sensor semi-condutor

Tipos de sensores

Metano

Gama de medição 0 ... 10.000 ppm CH4

Limites de alarme inferiores 100 ppm

1º limite de alarme de 200 ppm CH4 (LED amarelo)

2º limite de alarme de 10.000 ppm CH4(LED vermelho)

• Sonda de medição flexível para tubagens de difícil acesso

• TOPSafe capa de proteção contra sujidade e pancadas 

(opcional)

• Alarme sonoro se os valores limite são ultrapassados

• Alarme ótico

O detetor de fugas de gás testo 316-1, deteta rapidamente 

mesmo as fugas mais pequenas.

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição testo 316-1

0516 0189TopSafe para o testo 316, capa de proteção que protege contra a sujidade e choques, incl. suporte

0516 0191Estojo para testo 312, armazenamento seguro do instrumento de medição

testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex / testo 317-1 / testo 317-2 

EUR 204.00

EUR

39.60

50.00
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O detetor de fugas de gás testo 316-2 com bomba 
integrada para rápidas medições de verificação

testo 316-2

testo 316-2 detetor de fugas de gás eletrónico 
com sonda medição flexível, incl. mala, 
alimentador e auscultadores

Referência 0632 3162

• Alarme ótico e sonoro com visualização em forma de 

barra para concentrações de gás que aumentem e que 

sejam perigosas

• O crescimento do gráfico apresenta a maior fuga

• Bomba integrada

• Sonda de medição flexível para pontos de difícil acesso

• Conexão dos auscultadores para a localização segura de 

fugas em ambientes ruidosos

• Duração elevada de utilização graças à bateria 

recarregável

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -25 ... +60 °C

Humidade func. 20 ... 80 %HR

Temperatura func. -5 ... +50 °C

Tipo de pilha Pilha NiMH

Autonomia 6 h

Peso 348 g

Dimensões 190 x 57 x 42 mm (sem sensores)

Visor Visualização em forma de barra 18 
segmentos

t90 á 2 s

Aquecimento 60 s

Outros Entrada para os auscultadores

Tipos de sensores

Metano Propano

Gama de medição 10 ppm ... 4,0 Vol. % CH4 10 ppm ... 1,9 Vol. % C3H8

10.000 ppm H2

Limites de alarme inferiores 10 ppm 10 ppm

1º limite de alarme

2º limite de alarme

200 ppm CH4 

10.000 ppm CH4 

100 ppm C3H8

5.000 ppm C3H8

Hidrogénio

10 ppm ... 4,0 Vol. % H2

200 ppm H2

10 ppm

O testo 316-2 é de utilização fácil e idealmente apto para as 

medições de verificação graças à bomba integrada, a sua 

apresentação ótica da concentração de gás detetada, e a 

bateria recarregável integrada.

Acessórios Referência

0554 1093Alimentador 12V / DC / 300mA

testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex  / testo 317-1 / 317-2

0516 0191Estojo para testo 312, armazenamento seguro do instrumento de medição

EUR 305.00

EUR

37.72

39.60
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Detetor de gás

Instrumento detetor de 
gás

Detetor de gás testo, incl. extensão flexível 
para a sonda, bateria recarregável, alimentador 
e carregamento da bateria, com protocolo de 
calibração

Referência 0632 0323

• Alarmes sonoro ao aproximar do limite de explosividade

• Alarme contínuo e aviso no visor se o limite de 

explosividade foi alcançado

• Extensão flexível da sonda para pontos de difícil acesso

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -25 ... +70 °C

Temperatura func. -15 ... +40 °C

Tipo de pilha Bateria NiMH, 1600 mAh

Autonomia > 8 h

Peso 320 g

Dimensões 190 x 40 x 28 mm

Visor visor ppm

t90 2-3 s

Aquecimento 40 s

Outros · sonda flexível
· Sensor intrínsecamente seguro de acordo 

com DMT

De acordo com a norma G 465-4 DVGW, os detetores de 

gás foram aprovados para a deteção de gás sobreterrestre 

até ao “limite inferior de explosividade (LIE)”. O detetor 

de gás da testo é um instrumento de gama alargada para 

metano, propano e hidrogénio. As concentrações de gás 

são medidas pelo sensor semicondutor na gama ppm e 

surgem no visor com uma resolução de 1 ppm.

Tipos de sensores

Metano Propano

Gama de medição 1 ... 999 ppm CH4
0,1 ... 4,4 Vol. % CH4

1 ... 999 ppm C3H8
0,1 ...  1,9 Vol. % C3H8

Limites de alarme inferiores

Resolução

10 ppm

1 ppm / 0,1 Vol. %

10 ppm

1 ppm / 0,1 Vol. %

Hidrogénio

1 ... 999 ppm H2
0,1 ... 4,0 Vol. % H2

10 ppm

1 ppm / 0,1 Vol. %

testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex / testo 317-1 / testo 317-2

EUR 963.00
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Detetor de gás com proteção EX

testo 316-EX

testo 316-EX, detetor de gás eletrónico com 
proteção EX, incl. pilhas, mala, chave sextavada 
e protocolo de calibração

Referência 0632 0336

• Sonda de medição flexível para tubagens de difícil acesso

• 1 ppm de resolução

• Indicador de supressão para uma localização confortável 

da fuga

• Conforme 94/9/EG (ATEX)

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -10 ... +50 °C

Humidade func. 20 ... 80 %HR (não condensado)

Temperatura func. 0 ... +40 °C

Alimentação 2 x 1,5 V (Mignon) / AA
Tipo permitido para a utilização em áreas 
potencialmente explosivas: Camelion Plus 
Alkaline LR6 (ver dados de encomenda, ref. 
0515 0316)

Autonomia até 6 h

t90 14 s

Peso aprox. 200 g

Dimensões 135 x 45 x 25 mm

Tipo de proteção IP54

Diretiva UE 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG

Protecção Ex II 2G EEx ib IIC T1 (Ex Zona 1)

Localização de gás e de fugas em tubagens e instalações 

em locais interiores e exteriores

De acordo com a norma de informação DVGW, a proteção 

EX é necessária em áreas em que se formaram ou se estão 

a formar misturas de gás explosivas. O testo 316-EX, 

que está em conformidade com a 94/9/EG (ATEX), é um 

detetor de gás de múltiplas gamas para metano, propano 

e hidrogénio. As concentrações de gás são medidas pelo 

sensor semi-condutor na gama ppm e são apresentadas no 

visor com uma resolução de 1 ppm.

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição testo 316-EX

0515 0316Pilha sobressalente Camelion Plus Alkaline LR6 (AA), 1.5 V / 2600 mAh (perguntar duas pilhas por instrumento)

Tipos de sensores

Metano Propano

Gama de medição 0 ppm ... 2,5  Vol. % CH4 0 ppm ... 1,0  Vol. % C3H8

limite de trigger

Resolução

1  ppm

1  ppm / 0,1 Vol. %

1  ppm

1  ppm / 0,1 Vol. %

Hidrogénio

0 ppm ... 2,0  Vol. %  H2

1  ppm

1  ppm / 0,1 Vol. %

testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex / testo 317-1 / testo 317-2

0516 0191Estojo para testo 312, armazenamento seguro do instrumento de medição

EUR 400.00

EUR

2.11

39.60
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testo 316-1 / testo 316-2 / testo gas detector / testo 316-Ex / testo 317-1 / testo 317-2

Detetor de fugas de gases de combustão

testo 317-1

testo 371-1, detetor de fugas com sonda 
flexível, inclui pilha

Referência 0632 3170

Dados técnicos gerais

Meio de medição Ar ambiente

Tempo resp.

Visor

2 s

Óptico/Acústico

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Peso 300 g

Dimensões 128 x 46 x 18 mm

Diâmetro/ponta de 
tubo de sonda

Ø 10 mm

Comprimento da ponta 
do tubo da sonda

35 mm

Comprimento do tubo 
da sonda

200 mm

O detetor de gases de combustão testo 317-1 deteta com 

fiabilidade fugas de gases quentes. O prático instrumento 

transmite imediatamente um alarme visual e sonoro. Não é, 

portanto, necessário estar sempre a olhar para o detetor. 

A sonda flexível facilita as aplicações em áreas de difícil 

acesso.

• Reconhecimento  fiável das fugas de gases de 

combustão

• Sonda de medição flexível para locais de difícil acesso

• Alarme óptico e sonoro

O detetor de fugas de gás para iniciantes

testo 317-2

Detetor de fugas de gás, incl. capa com clip para 
cinto e correia de pulso, e pilhas

Referência 0632 3172

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 ... +50 °C

Temperatura func. -5 ... +45 °C

Tipo de pilha 2 pilhas tipo AAA 1.5 V (LR03)

Autonomia 4 h (LR03)

Peso á 300 g

Visor Visor de 8 segmentos

t90 á 5 s

Aquecimento 60 segundos

Outros sinal sonoro (85 dB(A))

Tipos de sensores

Metano Propano

Gama de medição 0 ... 20.000 ppm CH4 0 ... 10.000 C3H8

Limites de alarme inferiores 100 ppm CH4 50 C3H8

1º limite de alarme 10.000 ppm CH4 (20% UEG) (20% UEG)5000 ppm C3H8

• Visualização da concentração de gás em forma de barras

• Auto-teste do sensor após a ligação

• Alarme sonoro crescente no caso de aumento progressivo 

da concentração de gás

• Alarme contínuo em caso de ultrapassagem dos limites de 

alarme

• Confirmação sonora da prontidão para funcionamento

• Controlo da pilha através de indicação ótica

Detetor de fugas de gás prático para a rápida verificação de 

conexões de redes de gás com visualização em barras.

EUR 133.00

EUR 94.00
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Instrumento de medição 
de CO/CO2 ambiente

testo 315-3 – Medição em paralelo de 
CO e CO2 no ambiente de acordo com 
o Standard Europeu EN 50543

°C

%HR

ppm 
CO2

ppm 
CO

Medição em paralelo e direto do CO/CO2

Aprovação TÜV de acordo com EN 50543

Conveniente e fácil de usar

Os valores medidos são transferíveis para o testo 330 

(V2010)

Impressão dos dados no local de medição

 Exatidão – do sensor até ao armazenamento

Com um sensor eletroquímico de elevada exatidão para 

medição do CO e um sensor de CO2 por infravermelhos 

resistente ao choque, o instrumento de medição testo 315-3 

utiliza tecnologia de ponta. Está excelentemente equipado 

para resistir a influências externas pela sua robustez e o 

TopSafe como opção. E não é tudo. Durante a medição os 

alarmes óticos e sonoros permitem saber instantaneamente 

quando os valores límite são excedidos.

Graças à transferência de dados sem fio via IrDA ou 

Bluetooth, pode transferir os dados diretamente para o 

analisador de gases testo 330, ou imprimi-los. Os seus 

clientes recebem um serviço especial: Os resultados são 

apresentado diretamente no local de medição, graças à 

sua elevada autonomia, pode ser utilizado durante longos 

períodos sem ter que recarregar.
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testo 315-3

Dados técnicos

testo 315-3 sem 
Bluetooth
testo 315-3 instrumento de medição de CO/CO2 
ambiente sem Bluetooth; incl. alimentador, cabo 
USB e protocolo de calibração

Referência 0632 3153

Dados técnicos gerais

Temp. armaz. -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Temperatura func. 0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F

Humidade func. 0 ... 95 %HR

Classe de proteção IP40 De acordo com EN 60529

A carregar bateria No instrumento via carregador

Interface Interface IrDA / opcional: Bluetooth

Permite De acordo com EN 50543

Normativa EC 2004/108/EC

Alimentação Bateria de polímero de lítio

Autonomia Tempo de medição 10 h (a +20 °C/+68 °F) / 
Capacidade de trabalhar em rede

Dimensões 190 x 65 x 40 mm

Peso 200 g

Gama de mediçãoTipo de sensor Exatidão ±1 dígito Resolução

Sensor de CO 0 ... 100 ppm ±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

0,5 ppm

sensor de CO2 0 ... 10.000 ppm ±300 ppm (0 ... 4.000 ppm)
±8% do v.m. (4.000 ... 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)

10 ppm

Módulo de 
temperatura e 
humidade

+5 ... +95 %HR ±2,5 %HR (5 ... 95 %HR) 0,1 %HR

-10 ... +60 °C ±0,5 °C (±1 Digit) 0,1 °C

Complemento
Certificado de calibração ENAC em 15 ppm de CO e 2.500 ppm 
de CO2

Referência 250520 00634

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

Transporte e proteção

Impressora e Acessórios

Outros acessórios

0636 9725

0516 0223

0516 0191

250554 0549

0554 0568

0554 0660

0554 1105

Módulo de temperatura/humidade,  Ø 25 mm

Topsafe testo 315-3

Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição para armazenar o instrumento de medição em segurança

Impressora rápida Testo IRDA com interface por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no local

Papel térmico sobresselente para impressora (6 rolos), tinta permanente

Kit de controlo e ajuste para sensores de humidade (11.3%HR e 75.3% HR)

Alimentador, incl. cabo USB

EUR 796.00

EUR 157.50

EUR

96.00

46.00

39.60

260.80

16.00

300.00

42.00
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testo 315-4

Instrumento de medição 
de CO

Por segurança e assistência 
técnica

CO

Para operar as instalações de aquecimento de forma segura 

não pode prescindir de uma técnica de medição fiável. 

Por esta razão, desenvolvemos os nossos instrumentos de 

medição de CO. 

Com o testo 315-4, pode garantir que a carga de CO é 

medida e controlada com precisão e controlada em áreas 

de combustão e em espaços acedidos por muitas pessoas.
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testo 315-4

Instrumento de medição de CO testo 315-4

testo 315-4

testo 315-4, instrumento de medição de 
CO Fonte de alimentação por USB e cabo 
incluídos

Referência 0632 3155

O testo 315-4 é um instrumento de medição manual, 

preciso, robusto y manejável para a medição de valores 

ambientais de CO. Deteta até mesmo as menores 

concentrações de gás altamente tóxico. Desta forma, 

pode avaliar com segurança se, p. ex., pode operar 

com segurança as instalações de aquecimento com 

fornecimento de ar exterior.

• Certificado TÜV de acordo com a EN 50543

•  Sensor eletroquímico de CO para resultados de medição 

fiáveis e de alta precisão

•  Alarme ótico e acústico em caso de ultrapassagem dos 

valores-limite (os valores-limite podem ser definidos 

livremente)

• Impressão in situ dos dados de medição

Dados técnicos gerais

Temperatura de 
armazenamento

-20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Temperatura de 
operação

0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F

Humidade de 
operação

0 ... 95 % HR

Classe de proteção IP 40 de acordo com a EN 60529

Alimentação de 
corrente

Pack de baterias de polímero de lítio

Autonomia 50 h tempo de medição (a +20 °C / +68 °F) 
/ Possível também com ligação de rede de 
tensão

Recarga de bateria No instrumento através da fonte de 
alimentação

Interface Interface IrDA

Homologação De acordo com a EN 50543

Diretiva CE 2014/30/UE

Medidas 190 x 65 x 40 mm

Acessórios para instrumentos de medição Referência

Módulo de temperatura/humidade Ø 25 mm, conectável 0636 9725

Carregador de rede USB incl. cabo de rede 0554 1105

TopSafe testo 315-4 0516 0221

Bolsa para guardar de forma segura o instrumento de medição 0516 0191

Impressora rápida IRDA testo com interface por infravermelhos inalâmbrica, 7 rolos de papel térmico e 4 baterias AA 250554 0549

Reposição de papel térmico sobressalente para impressão 0554 0568

Set de controlo e ajuste para sensores de humidade (11,3% HR e 75,3% HR) 0554 0660

Tipo de sensor Intervalo de medição Precisão (± 1 dígito) Resolução

Sensor de CO 0 ... 100 ppm ± 3 ppm (0 ... 20 ppm)
± 5 ppm (> 20 ppm)

0,5 ppm

Módulo de temperatura/humidade +5 ... +95 % HR
-10 ... +60 °C / 14 ... +140 °F

± 2,5 % HR (5 ... 95 % HR)
± 0,5 °C (± 1 dígito) / ± 32,9 °F (± 1 dígito)

0,1 % HR
0,1 °C / 0,1 °F

EUR 392.00

EUR

96.00

42.00

28.00

39.60

260.80

16.00

300.00
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Instrumento de 
medição de CO

testo 317-3

CO

O monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro e sem 

sabor, incolor, mas também venenoso. Suas fontes incluem 

a combustão incompleta de substâncias que contêm 

carbono (petróleo, gás e combustíveis sólidos, etc.) Se o 

CO conseguir entrar na corrente sanguínea através dos 

pulmões, que combina com a hemoglobina evitando assim 

que o oxigênio seja transportado no sangue, o que por sua 

vez pode resultar, será a morte por asfixia. É por isso que 

é necessário verificar regularmente as emissões de CO 

nos pontos de combustão de sistemas de aquecimento e 

também nas áreas circundantes.

Fase zero do CO no local

Alarme visual e sonoro

3 anos de garantia no sensor de CO

Função auto-teste
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Monitor de CO

testo 317-3

Monitor de CO do ar. Com estojo com clip 
para cinto, correia de pulso, auscultadores e 
protocolo de calibração

Referência 0632 3173

O monitor de CO testo 317-3 deteta a presença de 

monóxido de carbono na área e avisa o utilizador (ótica e 

acusticamente) sobre concentrações perigosas de gases, p. 

ex. durante trabalhos de instalação e manutenção.

Dados técnicos

Gama de medição 0 … +1999 ppm
1 ... 999 ppm 

Precisão

Resolução

±3 ppm (0 … +29 ppm)
±10 % (+30 … +1999 ppm)

1 ppm

testo 317-3

• Fase zero do CO no local

• Alarme visual e sonoro 

• 3 anos de garantia no sensor de CO

• Função auto-teste

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 … +50°C

Temperatura func. -5 … +45°C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 150 h (alarme acústico de CO desligado)

Visor visor retroilumindao, ppm, alarme, Max.

EUR 157.00



Instrumentos de medição profissionais compactos da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphone/tablet

Todos os instrumentos de medição necessários para a 

medição de temperatura sem contacto e a medição da 

temperatura de impulsão e de retorno assim como a 

pressão do gás

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Visualização dos dados de medição como tabela ou gráfico

Prática bolsa de transporte testo Smart Case

Kit de aquecimento para smartphone

Termómetro de braçadeira testo 115i
Manómetro diferencial testo 510i
Termómetro por infravermelhos testo 805i
na testo Smart Case

O compacto kit de aquecimento com o termómetro de 

braçadeira testo 115i , o manómetro diferencial testo 

510i e o termómetro por infravermelhos 805i é ideal para 

executar as tarefas de medição mais importantes por 

técnicos dos sistemas de aquecimento. Em combinação 

com um smartphone ou um tablet, é possível medir e 

comprovar todas as temperaturas e pressões da instalação 

de aquecimento. Através da aplicação instalada no 

dispositivo móvel, os utilizadores podem comodamente 

ler os valores medidos. Na medição de temperatura por 

infravermelhos, tal como num sistema de aquecimento 

de piso radiante, a aplicação torna possível documentar 

a medição com uma imagem, uma leitura de temperatura 

e a sinalização da marca de medição. Por outro lado 

também pode mudar muito rapidamente os parâmetros 

de medição exibidos. Menus de aplicação específicos, 

como o teste de estanqueidade ajudam os técnicos dos 

sistemas de aquecimento no seu trabalho diário. Todos os 

dados medidos podem ser exibidos em forma gráfica ou 

tabular. Por último, o protocolo dos dados medidos podem 

ser enviados diretamente por correio eletrónico como um 

ficheiro PDF ou Excel. Com o prático testo Smart Probes, 

os instrumentos de medição podem ser transportados 

comodamente e estão sempre à mão quando necessário.

hPa

m/s

°C

Bluetooth
+ App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita



365

Bluetooth
+ App

Smart Probes – Kit de aquecimento
testo 115i / testo 510i / testo 805i / testo Smart Case

Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes – Kit de 
aquecimento
Kit de aquecimento testo Smart 
Probes para a medição de pressão 
e temperatura nas instalações de 
aquecimento. É composto por: testo 
115i, testo 510i incl. set de tubos (Ø 
4 mm e 5 mm) com adaptador, testo 
805i, testo Smart Case (aquecimento), 
pilhas, protocolo de calibração

Referência 0563 0004 10

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet 
serve para visualizar simultaneamente até 6 
Testo Smart Probes. Tanto o manuseamento do 
instrumento de medição como a visualização 
dos valores medidos são efetuados por meio 
de Bluetooth através da aplicação Smart 
Probes instalada no smartphone ou tablet, 
independentemente do local de medição. 
Também pode criar protocolos de medição
na aplicação, inserir fotos e comentários, e enviá-
los por e-mail. Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Certificado de calibração ISO de temperatura, termómetro IR, pontos de calibração +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002

Certificado de calibração ISO de temperatura, calibração num ponto para termómetros de braçadeira; ponto de 
calibração +60 °C

0520 0072

Certificado de calibração ISO de pressão; exatidão > 0,6 % do valor final 0520 0005

testo 115i testo 510i testo 805i

Tipo de sensor NTC Pressão Infravermelhos

Gama de medição -40 ... +150 °C -150 ... 150 hPa -30 ... +250 °C

Exatidão 
±1 digit

±1.3 °C (-20 ... +85 °C) ±0.05 hPa (0 ... 1 hPa) 
±(0.2 hPa + 1.5% do v.m.) 
(1 ... 150 hPa)

±1.5 °C ou ±1.5% do v.m. 
(0 ... +250 °C)
±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C)
±2.5 °C (-30 ... -20.1 °C)

Resolução 0.1 °C 0.01 hPa 0.1 °C

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0

Alcance Bluetooth® até 100 m até 15 m até 15 m

Tª armazenamento -20 ... +60 °C

Tª funcionamento -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 150 hrs 150 hrs 30 hrs

Dimensões 183 x 90 x 30 mm 148 x 36 x 23 mm 140 x 36 x 25 mm

Ótica 10:1

Indicador láser Ótica difrativa (círculo laser)

Emissividade Ajustável 0.1 ... 1.0

EUR 225.00

EUR

75.70

53.90

100.70
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Medindo até 17 litros por minuto 

Com suporte para mini-termômetro estanqueó

Mini Termômetro estanque adequado para uso pelo o 

medidor de vazão

Fluxómetro
portátil

fluxómetro testo – para calcular o 
desempenho real das caldeiras

°C

O novo medidor portátil testo permite fácil medição do fluxo 

de água em qualquer ponto de uma instalação de terminal. 

A determinação do caudal é realizada simplesmente através 

da abertura inferior do fluxo até que o nível de água seja 

estável. O indicador integrante indica a abertura do fluxo de 

água naquele instante. 

O medidor de vazão inclui um suporte para minitermómetro 

testo selado com a temperatura e a taxa de fluxo pode ser 

determinada simultaneamente. 

A medição do caudal e temperatura da água permite o 

cálculo da potência útil da caldeira:

Potência Útil = Caudal X Calor Específico da Água X 

Aumento da Temperatura

Com este valor pode ser calculado a partir do desempenho 

real da caldeira: 

Rendimento = [Potência Nominal / potência útil]*100
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fluxómetro

Dados técnicos

Fluxómetro

Kit de medição do 
fluxo e temperatura

Fluxómetro com suporte interno para
mini termómetro

Kit completo composto pelo o medidor 
de fluxo com suporte interno mais mini 
termómetro estanque

Referência: 250000 0100

Referência: 250900 0528

Dados técnicos mini termómetro estanque

Gama de medição -20 ... +230 °C

Comprimento sonda 120 mm

Resolução 0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (Gama  restante)

Tipo de pilha Pilha tipo botão LR44

Exatidão
±1 dígito

±1 °C (-20 ... +53,9 °C)
±0,8 °C (+54 ... +90 °C)
±1 °C (+90,1 ... +180 °C)
±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Visor LCD de uma linha

Dados técnicos fluxómetro

Gama de medição 

Medidas 

Peso

0 ... 17 l/min

80 x 90 mm

110 grs.

Volume 333 cm3

EUR 55.00

EUR 84.00
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Medição de pressão diferencial 0 a 100 hPa

Possibilidade de medição de velocidade do fluxo com o 

tubo de Pitot

Compensação de temperatura e densidade do ar

Visor iluminado

10 unidade selecionáveis

Instrumento de medição de 
pressão diferencial

testo 510 – Medição de pressão 
diferencial num instrumento de 
bolso

hPa

O testo 510 mede pressão diferencial na gama de  

0 até 100 hPa. A medição de pressão diferencial é 

compensada em temperatura para valores de medição 

exatos. Os valores de medição podem ser visualizados 

em Pascal em toda a gama. O íman na parte posterior 

permite um trabalho com as mão livres. O visor retro-

iluminado permite que os valores de medição sejam 

visualizados facilmente mesmo em condições de 

iluminação desfavoráveis. O testo 510, em combinação 

com o tubo de Pitot, mede velocidade do fluxo de ar. Para 

exatos valores de medição, a densidade do ar pode ser 

compensada. O testo 510 é super portátil, pequeno e de 

fácil funcionamento.

Ilustração 1:1
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testo 510

Dados técnicos / Acessórios

testo 510

testo 510 instrumento de medição portátil de 
pressão diferencial, incl. mangueira de ligação de 
silicone, adaptador, tampa de proteção, pilhas e 
protocolo de calibração

Referência 0563 0510

Dados técnicos gerais

Pressão positiva 1.5 bar

Pressão estática máxima 1.5 bar

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Unidades 
selecionáveis

hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, inHg, 
mmHg, psi, m/s, fpm

Classe de proteção IP40

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia da pilha 50 h (típico sem iluminação do visor)

Taxa de medição 0.5 s

Dimensões 119 x 46 x 25 mm 

Peso 90 g (incluindo pilhas e tampa de proteção)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0095Certificado de calibração ISO de pressão; Pressão diferencial; 3 pontos distribuídos pela gama de medição

0520 0005Certificado de calibração ISO de pressão; Pressão diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de medição

Tipo de sensor Sensor de pressão diferencial

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

0 ... 100 hPa

±0.03 hPa (0 ... 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 ... 1.00 hPa)
±(0.1 hPa + 1.5 %do v.m.) (1.01 ... 100 hPa)
0.01 hPa

EUR

75.10

100.70

EUR 132.00
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Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição de fluxo de gás e pressão em repouso e fluxo 

volumétrico

Menu de medição para o teste de queda de pressão, incl. 

alerta

Configuração simples e cálculo do fluxo volumétrico

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Suporte magnético para uma fácil instalação

Ocupa pouco espaço e é fácil de transportar

Manómetro de pressão 
diferencial para 
smartphone

testo 510i

O manómetro diferencial testo 510i é ideal em conjunto 

com um smartphone ou tablet para medir a pressão durante 

o fluxo de gás e a pressão em repouso, de quedas de 

pressão em ventiladores e filtros, assim como o teste de 

queda de pressão em condutos de gás. Além disso, o 

instrumento de medição compacto também pode ser usado 

para calcular a velocidade do ar e o fluxo volumétrico.

Através da aplicação testo Smart Probes instalada no 

dispositivo móvel, o utilizador pode ler comodamente 

os valores medidos, configurar rápida e facilmente as 

medições de fluxo volumétrico, assim como calcular de 

forma fiável os valores por média temporais e pontuais. 

A aplicação também contém um menu de medição para 

o teste de queda de pressão, incl. alerta Todos os dados 

medidos podem ser exibidos em forma gráfica ou tabular. 

Por último, os protocolos dos dados medidos podem ser 

enviados diretamente como ficheiros PDF ou Excel.

hPa

m/s

Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita
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Bluetooth
+ aplicación
Bluetooth + 
App

testo 510i

Dados técnicos / Acessórios

testo 510i
testo 510i, medidor diferencial com manuseamento 
através de um smartphone, incl. conjunto de 
tubos (Ø 4 mm e 5 mm) com adaptador, baterias e 
protocolo de calibração

Referência 0560 1510

Tipo de sensor Pressão

Gama de medição -150 … 150 hPa

Exatidão
± 1 dígito

± 0,05 hPa (0 … 1 hPa) 
± (0,2 hPa + 1,5 % do v.m.) (1 … 150 hPa)

Resolução 0,01 hPa

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / 
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com 
Bluetooth 4.0

Temperatura de 
armazenamento

-20 … +60 °C

Temperatura de 
serviço

-20 … +50 °C

Tipo de bateria 3 pilhas AAA

Autonomía 150 h

Dimensões 148 x 36 x 23 mm

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 510i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Referência

Estojo (climatização) para o armazenamento e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e 
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração ISO de pressão; exatidão > 0,6% do valor final 0520 0005

EUR 89.00

EUR

26.00

100.70
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Medição de pressão absolutade elevada exatidão ±3 hPa

Medição de altitude barométrica

Cálculo da pressão barométrica do ar

8 unidade depressão disponíveis

Visor iluminado

Instrumento de medição 
de pressão absoluta

testo 511 – Medição de pressão 
absoluta de bolso

hPa

O testo 511 mede pressão absoluta com uma exatidão 

de ±3 hPa. O instrumento de medição é ideal para 

compensação da pressão absoluta durante as medições 

de velocidade de fluxo com o tubo de Pitot, por ex. 

introduzindo a altitude acima do nível do mar, ele converte 

em pressão barométrica do ar. Além disso, a medição de 

pressão barométrica entre dois pontos também é possível. 

As oito unidades selecionáveis oferecem ao utilizador 

elevada flexibilidade na medição.

A capa de proteção, correia de pulso e suporte de cinto 

asseguram segurança ao instrumento. O testo 511 é muito 

portátil, pequeno e de fácil funcionamento.
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testo 511

Dados técnicos / Acessórios

testo 511

testo 511; Instrumento de medição de pressão 
absoluta inclui capa protetora, pilhas e protocolo 
de calibração

Referência 0560 0511 Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -40 ... +70 °C

Taxa de medição 0.5 s

Unidades 
selecionáveis

hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, 
inHg, psi, m, ft

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 200 h (médio, sem iluminação do visor)

Classe de proteção IP40

Peso 90 g (com baterias a capa protetora)

Dimensões 119 x 46 x 25 mm (inclui capa protetora)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0448Mangueira de ligação, silicone, comp. 2 m, carga máx. 700 hPa (mbar)

0520 0095Certificado de calibração ISO de pressão relativa, 3 pontos de medição distribuídos em toda a gama de medição

Tipo de sensor Sonda de pressão absoluta

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

300 ... 1200 hPa

±3.0 hPa

0.1 hPa

EUR

75.10

24.00

EUR 152.00
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8 unidades de pressão podem ser selecionadas: kPa, hPa, 

Pa, mm H2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg

2 unidade de velocidade do fluxo podem ser selecionadas: 

m/s, fpm

Compensação de fugas integrado

Visor iluminado

Máx./mín. bem como a função Hold

Impressão dos valores de medição incl. data/hora e valores 

máx/mín

Instrumento de medição 
de pressão diferencial

testo 512 – O instrumento 
profissional em pressão e 
velocidade de fluxo

hPa

m/s

O instrumento de medição de pressão diferencial testo 512 

está disponível em 4 diferentes versões:

- Gama de medição 0 a 2 hPa

- Gama de medição 0 a 20 hPa

- Gama de medição 0 a 200 hPa

- Gama de medição 0 a 2000 hPa (sem velocidade de fluxo 

e medição em Pascal)

O testo 512 apresenta simultaneamente pressão e 

velocidade do fluxo (exceto a versão 0 a 2000 hPa), leituras 

fáceis, visor iluminado, os valores de medição podem 

ser imprimidos no local com data e hora bem como os 

valores máximo e mínimo. O testo 512 tem duas unidades 

selecionáveis para velocidade do fluxo, e para pressão 

podem ser definidas oito unidades.

No testo 512, o amortecimento para o cálculo do valor 

médio pode ser individualmente programado, compensação 

de fugas integrado. O valor atual visualizado pode se fixo 

no visor com o botão Hold, e os valores mínimo e máximo 

podem ser visualizados e guardados no instrumento.

O TopSafe protege o instrumento de pancadas, sujidade 

e salpicos de água, provenientes de difíceis aplicações 

práticas (opcional).
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testo 512

Instrumento de medição de pressão diferencial

testo 512 0...2 hPa/mbar

testo 512 0...200 hPa/mbar

testo 512 0...20 hPa/mbar

testo 512 medidor de pressão diferencial, 0 a 2 
hPa, incl. pilha e protocolo de calibração

testo 512 medidor de pressão (0 a 200 hPa), 
incl. pilha e protocolo de calibração

testo 512 medidor de pressão (0 a 20 hPa), incl. 
pilha e protocolo de calibração

testo 512 medidor de pressão (0 a 2000 hPa), 
incl. pilha e protocolo de calibração

Referência 0560 5126

Referência 0560 5128

Referência 0560 5127

Referência 0560 5129

Tipo de sensor: Sensor de pressão diferencial

Dados técnicos comuns

Temp. armazenamento -10 ... +70 °C

Temperatura func. 0 ... +60 °C

Meio de medição Todos os gases não agressivos

Visor LCD de duas linhas

Tipo de pilha Bloco 9V, 6F22

Autonomia 120 h

Auto off 10 min

Peso 300 g

Dimensões 202 x 57 x 42 mm

Gama de medição 0 ... +2 hPa
+2 ... +17.5 m/s
395 ... 3445 fpm

0 ... +20 hPa
+5 ... +55 m/s
985 ... 10830 fpm

Exatidão ±1 dígito 0.5% do f.e. 0.5% do f.e.

Resolução 0.001 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

0.01 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm

Sobrepressão ±10 hPa ±200 hPa

0 ... +200 hPa
+10 ... +100 m/s
1970 ... 19690 fpm
0.5% do f.e.

0.1 hPa
0.1 m/s
0.1 fpm
±2000 hPa

0 ... +2000 hPa

0.5% do f.e.

1 hPa

±4000 hPa

1

3

2

1 2 3 4

0...2000 hPa/mbar sem 
velocidade ou mediçao 

em Pascais

testo 5124

EUR 385.00

EUR 385.00

EUR 385.00

EUR 385.00
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Acessórios

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

250554 0549

0520 0215

0516 0221

0635 2145

0554 0568

0520 0095

0520 0005

0554 0610

0516 0191

0635 2045

0516 1201

0635 2345

0554 0440

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; 
para impressão no local das medições

Certificado de calibração DAkkS de pressão,  
Pressão diferencial e positiva; 11 pontos de medição distribuídos pela gama de medição do instrumento

TopSafe, protege contra pancadas e sujidade

Tubo de Pitot, 350 mm de comprimento, aço inoxidável, para medição de velocidade

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente, Documentação de dados 
medidos legível por um período até 10 anos

Certificado de calibração ISO de pressão, pressão diferencial, exatidão 0,1 a 0,6 (% do fundo de escala)

Certificado de calibração ISO de pressão, Pressão diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de medição

Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Estojo para armazenamento seguro do instrumento de medição

Tubo de Pitot, 500 mm de comprimento, aço inoxidável, para medição de velocidade

Mala de transporte para o instrumento e sondas (460 x 320 x 120 mm)

Tubo de Pitot 1000 mm de comprimento, aço inox., mede a velocidade

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar), carga máx. 700 hPa (mbar)

testo 512

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

Impressora e Acessórios

Certificados de calibração

Transporte e Proteção

Medição por tubo de Pitot

EUR

260.80

16.00

202.10

75.10

100.70

57.00

28.00

39.60

39.00

124.80

141.60

352.80

44.40

16.80
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Sensor de pressão diferencial com compensação de 

temperatura no instrumento

2 saídas de sonda adicionais para conexão de mais sondas 

para a medição de pressão e temperatura

Cálculo direto da velocidade e volume do fluxo

Zero direto do valor visualizado a partir das sondas de pressão

Visualização de valores Hold, máx. e mín.

Fácil armazenamento de dados pela medição no local bem 

como análise, arquivo e documentação através do software 

para PC opcional

Cálculo do valor médio pontual e programado num 

determinado tempo

Instrumento de 

medição de pressão 

diferencial
521 – medição precisa com 
Tubo de Pitot 

hPa

°C

Os testo 521-1/-2/-3 são instrumentos de medição de 

pressão diferencial com elevada exatidão com um sensor 

interno. As versões testo 521-1 e testo 521-2 têm ambas 

uma gama de medição de 0 a 100 hPa, no entanto estão 

disponíveis em duas classes de exatidão:

- testo 521-1: exatidão 0.2 % do valor final

- testo 521-2: exatidão 0.1 % do valor final

Os testo 521-1 e testo 521-2 são adequados na verificação 

em sistemas de extração, ventiladores e na monitorização 

da baixa de pressão dos filtros. Em combinação com o tubo 

Pitot, o sensor interno mede o fluxo com velocidade de 5 a 

100 m/s.O instrumento tem adicionalmente duas entradas 

de sonda para a conexão de sondas adicionais para a 

medição de pressão e temperatura. Para este propósito, é 

disponibilizada uma ampla seleção de sondas.

O testo 521-3 tem uma gama de medição de 0 a 2.5 hPa 

e registo mesmo as mais pequenas diferenças de pressão 

sem dificuldade. A sua elevada exatidão e resolução de 0.1 

Pa torna-o ideal para medições de pressão diferencial em 

salas limpas. Em combinação com o tubo Pitot, o sensor 

interno mede o fluxo com velocidade de 1 a 20 m/s. O testo 

521-3 é também equipado com duas saídas de sonda para 

a conexão de sondas adicionais para a medição de pressão 

e temperatura.
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testo 521

Instrumento de medição de pressão diferencial

Vantagens testo 521

testo 521-1 testo 521-2

testo 521-3

testo 521-1 (0 a 100hPa 0.2% acc), incluindo 
bateria e protocolo de calibração

testo 521-2 (0 a 100hPa 0.2% acc) incluindo 
bateria e protocolo de calibração

testo 521-3 (0 to 2.5hPa), incluindo bateria e protocolo de 
calibração

Referência 0560 5210 Referência 0560 5211

Referência 0560 5213

 testo 521-1/-2 com sensor interno 0 a 100 hPa / 0.1 %

O testo 521-1/-2 está equipado para medições de pressão 

diferencial exatas no sector VAC, por exemplo a pressão 

desce em filtros, inspeções em ventiladores e sistemas de 

sucção. Utilize o testo 521-1/-2 para medições com o tubo 

de Pitot na gama de 5 a 100 m/s.

testo 521-3 com sensor interno 0 a 2.5 hPa

Até mesmo as mais pequenas pressões diferenciais até 

2.5 hPa são medidas com o testo 521-3. Um elevado nível 

de exatidão e uma resolução de 0.1 Pa faz com que o 

instrumento seja ideal para medições em salas limpas ou 

para inspeções de tiragem de gases. Utilize o testo 521-3 

para medições exatas durante medições com o tubo de 

Pitot na gama de 1 a 20 m/s.

• Sonda de pressão diferencial integrada

• 2 entradas na sonda definidas pelo utilizador para 

pressão e temperatura

• Ampla seleção de sondas

• Documentação no local

• Gestão de dados fácil através do PC

• 2 linhas de visualização com o guia de menu de texto

• Entrada para alimentador/recarregamento rápido da 

bateria

• Conexões de acoplamento de ação rápida M8x0.5

Gestão de dados fácil através 
do PC

Inspeção de transmissores com 4 
a 20 mA interface

2 entradas na sonda definidas 
pelo utilizador para pressão e 
temperatura

EUR 880.80 EUR 1,100.40

EUR 904.80
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testo 521

Dados técnicos

Tipos de sensores

Sensor de 
pressão 
piezoresistivo

Gama de medição 0 ... 100 hPa (testo 521-1/-2)
0 ... 2.5 hPa (testo 521-3**)

±0.2 % do f.e. (testo 521-1)
±0.1 % do f.e. (testo 521-2)

±0.5 Pa (0 ... 20 Pa)
±(0.5 Pa ±0.5% do v.m.)
(20.1 ... 250 Pa) (testo 521-3**)

Exatidão ±1 
dígito*

Sensor cerâmico 
para sondas de 
pressão externa

-1 ... 400 bar

±0.2 % do f.e.

Resolução 0.01 hPa (testo 521-1/-2)
0.1 Pa (testo 521-3**)

Pressão estática 2000 hPa (testo 521-1/-2)
100 hPa (testo 521-3**)

Sobrepressão 300 hPa (testo 521-1/-2)
50 hPa (testo 521-3**)

Ajuste do ponto zero até 2,5 hPa (testo 521-1/-2)
até 0,5 hPa (testo 521-3**)

Sensor de pressão 
piezoresistivo Para 
sondas de pressão 
externas
0 ... 2000 hPa

±0.1 % do v.m.

0.1 Pa (0638 1347)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1847)

NTC

-40 ... +150 °C

±0.2 °C 
(-10 ... +50 °C)
±0.4 °C 
(Gama 
de medição 
restante)

0.1 °C0.01 bar

Tipo K 
(NiCr-Ni)

-200 ... 
+1370 °C

±0.4 °C 
(-100 ... 
+200 
°C)
±1 °C (Gama de 
medição restante)

0.1 °C

*Informação de exatidão aplica-se exclusivamente ao instrumento sem sondas conectadas

Dados técnicos gerais testo 521-1/-2/-3

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Tipo de pilha 9 V (6LR61)

Autonomia Funcionamento contínuo com sensor 
interno de pressão: 30h
Com pilhas recarregáveis: 10h
Com pilhas normais: 18h

Peso 300 g

Dimensões 219 x 68 x 50 mm

Material/Carcaça ABS

Alimentação Pilha/Pilha recarregável,Fonte de alimentação 
12 V

Conexão Mangueira: interior Ø 4 mm
exterior Ø 6 mm

Visor Visor LCD com símbolo,
visor de 7 segmentos e ponto matriz

Atualização da gama 
no visor

2x por segundo, em rápidas medições 4x 
por segundo

Taxa de medição desde 0.04 segundos

PC Interface RS232

Memória 100 kB (corresponde a aproximadamente 
25,000 leituras)

Outros Conexões principais e carregamento da 
bateria no instrumento
Reconhecimento automático de todas as 
sondas conectadas
9 unidades de medição selecionáveis: mbar, 
hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

** O sensor não é adequado para medições a longo prazo
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testo 521

Acessórios

ReferênciaOutros acessórios e peças de substituição

Transporte e proteção

Impressora e Acessórios

Software e acessórios

Certificados de calibração

0516 0446

250554 0549

0554 1704

0520 0205

0516 0527

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0520 0225

0520 0005

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

0554 0568

TopSafe (estojo de proteção), inclui alça, suporte e íman. Protege o instrumento de poeiras, pancadas e riscos

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no 
local das medições, para imprimir as medições no local

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

Certificado de calibração DAkkS de pressão, Pressão diferencial, exactidão á 0.1 (% do valor de f.e.)

Mala, para instrumento de medição, sondas, tubo de Prandtl Pitot, acessórios

Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Cabo RS232, Cabo de ligação para o PC (1,8 m) para a transferência de dados

Certificado de calibração DAkkS de pressão, Pressão diferencial, exactidão 0,1...0,6 (% do f.e.)

Certificado de calibração DAkkS em pressão, Pressão diferencial, exactidão > 0,6 (% do valor de f.e.)

Certificado de calibração ISO de pressão, Pressão diferencial, exactidão > 0.6 (% de f.e.), para testo 521-3

Certificado de calibração ISO de temperatura, para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração ISO de temperatura, Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

Certificado de calibração ISO de temperatura, inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

Certificado de calibração DAkkS de temperatura, Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

Certificado de calibração DAkkS de temperatura, Sondas de temp. superfície por 
contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

Certificado de calibração ISO eléctrico

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente, Documentação de dados medidos legível por 
um período até 10 anos

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

Sonda / Acessórios

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0554 0441

0409 0202

0600 1693

Cabo, 1.5 m, para conectar sondas com conector roscado ao instrumento, Material de revestimento: PUR

Cabo, 5 m comp., para conectar sondas com conector roscado ao instrumento, Material com revestimento PUR

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar)

Kit de mangueiras de ligação, 2 x 1 m, enrolada, inclui rosca de conexão de 1/8”, estanque à pressão até 
20 bar, diâmetro exterior 6.3 mm, diâmetro interno 4.8 mm

Cabo de conexão, 2.5 m de comprimento, para sondas de pressão 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni e sondas com terminais livres

54.00

82.80

44.40

consultar

118.80

consultar

EUR

16.80

61.20

260.80

309.00

342.10

consultar

57.00

70.00

202.10

124.80

100.70

65.10

71.80

101.80

326.90

491.90

70.70

16.00
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testo 521

Sonda

Tipo de sonda

Sonda precisa de pressão, 100 Pa, em 
caixa metálica robusta com proteção 
contra impactos, incl. íman para 
fixação rápida, para medir a pressão 
diferencial e velocidades (em conjunto 
com o tubo de Pitot)

Sonda pressão, 100 hPa, em caixa 
metálica robusta com proteção contra 
impactos, incl. íman para fixaçao 
rápida, mede pressão diferencial e 
velocidades (em conjunto com o tubo 
de Pitot)

Sonda de pressão, 2000 hPa, mede 
a pressão absoluta, em proteções 
robustas de metal com proteção de 
impacto, inclui dispositivo de fecho 
rápido (M8 x 0.5), íman para fácil 
conexão

Gama
medição

Ilustração

0 ... +100 
Pa

0 ... +100 
hPa

0 ... +2000 
hPa

Exatidão

±(0.3 Pa ±0.5% 
do v.m.)

±0.5% do v.m. 
(+20 ... +100 hPa)
±0.1 hPa 
(0 ... +20 hPa)

±5 hPa 
(0 ... +2000 hPa)

Sobre 
pressão

50 hPa

300 hPa

4000 
hPa

Pressão 
estática

100 hPa

1000 hPa

–

Ajuste 
do ponto 
zero

até 20 Pa

até 4 hPa

–

Referência

0638 1347

0638 1547

0638 1847

Sonda de pressão diferencial

Sonda de pressão absoluta

Temperatura func.: 0 ... +50 °C (compensado)
Conexão: Conector roscado, é necessário o cabo de conexão 0430 0143 ou 0430 0145

Tipo de sonda

Sonda de baixa pressão, à prova de 
refrigeração de aço inoxidável, até 
10 bar

Temperatura func.: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (compensado) Conexão: Conector roscado, necessário cabo de conexão 0409 0202
 rosca 7/16” UNF

Sonda de alta pressão de aço 
inoxidável e à prova de refrigerantes, 
até 30 bar

Gama
medição

Ilustração

-1 ... +10 
bar

-1 ... +30 
bar

-1 ... +40 
bar

Exatidão

±1% do f.e.

±1% do f.e.

±1% do f.e.

Sobre 
pressão

25 bar

120 bar

120 bar

Ajuste 
do ponto 
zero

até 0,1 bar

até 0,3 bar

até 0,4 bar

Referência

0638 1741

0638 1841

0638 1941

Sonda de pressão relativa (meios compatíveis)

Sonda de alta pressão de aço
inoxidável e à prova de refrigerantes
até 40 bar

EUR

742.80

537.60

consultar

513.60

513.60

consultar

EUR
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*De acordo com a norma EN 60584-2, a exactidão da classe 1/2 refere-se a -40 a +1000/+1200 ºC

testo 521

Sonda

**Conexão: Conector roscado, é necessário o cabo de conexão 0430 0143 ou 0430 0145

Tipo de sonda

Sonda de superfície de acção 
rápida**

Sonda de imersão/penetração 
super rápida para medições em 
líquidos**

Sonda de imersão/penetração 
de reacção ultra-rápida com uma 
ponta de medição fina e de massa 
reduzida para medições em gases 
e líquidos.**

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-200 ... +300 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +1100 °C

Exatidão

Classe 2*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

t99

3 s

1 s

1 s

1 s

Referência

0604 0194

0604 0493

0604 9794

0604 0593

Sondas de temperatura

150 mm

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.4 mm

20 mm

Ø 0.5 mm

Ø 1.5 mm 

Ø 10 mm

0600 1693Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni e sondas com terminais livres

Referência

Tipo de sonda

Tubo de Pitot 350 mm de comprimento, Ø 7 mm, aço 
inox., mede a velocidade Em conjunto com as sondas 
de pressão 0638 1347 / 0638 1547 ou testo 521, com 
sensor interno

Tubo de Pitot 500 mm de comprimento, Ø 7 mm, aço 
inox., mede a velocidade Em conjunto com as sondas 
de pressão 0638 1347 / 0638 1547 ou testo 521, com 
sensor interno

Tubo de Pitot, 300 mm de comprimento, Ø 4 mm, aço 
inox. para medir a velocidade

Tubo de Pitot 1000 mm de comprimento, aço inox., 
mede a velocidade

Ilustração Temperatura 
func.

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

0 ... +600 °C

Referência

0635 2145

0635 2045

0635 2245

0635 2345

Tubos de Pitot

350 mm

500 mm

300 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 4 mm

Ø 7 mm

Tipo de sonda

Tubo de Pitot, aço inox., 500 mm de comprimento para 
medir a velocidade incl. temperatura para sondas de 
pressão 0638 1345/..1445/..1545

Tubo de Pitot, aço inox., 1000 mm de comprimento 
para medir a velocidade incl. temperatura para sondas 
de pressão 0638 1345/..1445/..1545

Ilustração Gama
medição

-40 ... 
+600 °C

-40 ... 
+600 °C

Tipo de 
sonda

Tipo K 
(NiCr-Ni)

Tipo K 
(NiCr-Ni)

Referência

0635 2140

0635 2240

Tubos de Pitot retos

500 mm

1000 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Sonda de imersão/penetração de
acção rápida para elevadas 
temperaturas**

consultar

EUR

EUR

178.80

129.60

consultar

168.00

EUR

EUR

124.80

141.60

consultar

352.80

280.80

405.60
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Sensor de pressão diferencial com compensação de 

temperatura  0 a 2000 hPa no instrumento

2 saídas de sonda adicionais para conexão de mais sondas 

para a medição de pressão e temperatura

Zero direto do valor visualizado a partir das sondas de 

pressão

Visualização de valores Hold, máx. e mín.

Fácil armazenamento de dados pela medição no local bem 

como análise, arquivo e documentação através do software 

para PC opcional

Medição da gama de fugas (queda de pressão por tempo)

Teste da queda de pressão em recipientes, tubagens, etc.

Instrumento de medição 
de pressão diferencial

testo 526 – Medição de pressão 
para todas as gamas de pressão

hPa

°C

Os testo 526-1/-2 são instrumentos de medição de pressão 

diferencial com elevada exatidão com um sensor interno. 

Estes têm uma gama de medição de 0 a 2000 hPa. O 

instrumento é otimamente adequado para a verificação 

de pressão em processos industriais sensíveis, e está 

disponível em duas classes de exatidão:

- testo 526-1: exatidão 0.1 % do valor final

- testo 526-2: exatidão 0.05 % do valor final

Os testo 526-1/-2 têm adicionalmente duas entradas 

de sonda para a conexão de sondas adicionais para a 

medição de pressão e temperatura. Para este propósito, é 

disponibilizada uma ampla seleção de sondas.

Especialmente para fins de teste de estanquicidade em 

recipientes, um registo sem interrupções é possível através 

do menu de teste no testo 526-1 e 526-2. O processo 

subsequente dos dados de medição por software ou 

documentação com a impressora permite a documentação 

do teste de pressão.
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testo 526

Instrumento de medição de pressão diferencial

Vantagens do testo 526-1 e testo 526-2

testo 526-1 testo 526-2

testo 526-1 (0 a 2000hPa 0.1% acc’) incl. 
bateria e protocolo de calibração

testo 526-2 (0 a 2000hPa 0.05% acc), 
conexões de acoplamento rápido, bateria e 
protocolo de calibração incluídos

Referência 0560 5280 Referência 0560 5281

 testo 526-1 com sensor interno

0 a 2000 hPa / 0.1% 

0 testo 526 é o medidor de pressão diferencial ideal para 

aplicações industriais. Os processos podem ser medidos e 

monitorizados de forma precisa com uma exatidão de 0,1 

% do valor do fundo de escala.

 testo 526-2 com sensor interno altamente preciso 0 a 2000 

hPa, 0.05 %

O testo 526 é o medidor de pressão diferencial para 

aplicações industriais. Os processos críticos podem ser 

medidos e monitorizados eficazmente com uma exatidão 

até 0.05% do valor do fundo de escala.

• Sonda de pressão diferencial integrada

• 2 entradas na sonda definidas pelo utilizador para 

pressão e temperatura

• Ampla selecção de sondas

• Documentação no local

• Gestão de dados fácil através do PC

• 2 linhas de visualização com o guia de menu de texto

• Entrada para alimentador/recarregamento rápido da 

bateria

• Conexões de acoplamento de acção-rápida M8x0.5

Gestão de dados fácil através 
do PC

Inspecção de transmissores com 
4 a 20 mA interface

2 entradas na sonda definidas 
pelo utilizador para pressão e 
temperatura

EUR 820.80 EUR 1,100.40
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testo 526

Dados técnicos

Dados técnicos gerais testo 526-1/-2

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Tipo de pilha 9 V (6LR61)

Autonomia Funcionamento contínuo com sensor 
interno de pressão: 30h
Com pilhas recarregáveis: 10h
Com pilhas normais: 18h

Peso 300 g

Dimensões 219 x 68 x 50 mm

Material/Carcaça ABS

Alimentação Pilha/Pilha recarregável,Fonte de alimentação 12 V

Conexão Mangueira: interior Ø 4 mm
exterior Ø 6 mm

Visor Visor LCD com símbolo,
visor de 7 segmentos e ponto matriz

Atualização da gama 
no visor

2x por segundo, em rápidas medições 4x 
por segundo

Taxa de medição desde 0.04 segundos

PC Interface RS232

Memória 100 kB (corresponde a aproximadamente 
25,000 leituras)

Outros Conexões principais e carregamento da 
bateria no instrumento
Reconhecimento automático de todas as 
sondas conectadas
9 unidades de medição seleccionáveis: 
mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, 
torr, psi

Tipos de sensores

Sensor de 
pressão 
piezoresistivo

Sensor cerâmico 
para sondas de 
pressão externa

Gama de medição 0 ... 2000 hPa -1 ... 400 bar

Exatidão ±1 
dígito*

±0.1 % do f.e. 
(testo 526-1)
±0.05 % do f.e. 
(testo 526-2)

±0.2 % do f.e.

Resolução 0.1 hPa 0.01 bar

Pressão estática 2000 hPa

Sobrepressão 3000 hPa

Ajuste do ponto zero até 50 hPa

Sensor de pressão 
piezoresistivo Para 
sondas de pressão 
externas
0 ... 2000 hPa

±0.1 % do v.m.

0.1 Pa (0638 1347)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1847)

NTC

-40 ... +150 °C

±0.2 °C 
(-10 ... +50 °C)
±0.4 °C (Gama de 
medição restante)

0.1 °C

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C

±0.4 °C 
(-100 ... +200 °C)
±1 °C (Gama de 
medição restante)

*Informação de exatidão aplica-se exclusivamente ao instrumento sem sondas conectadas
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testo 526

Acessórios

ReferênciaOutros acessórios e peças de substituição

Transporte e proteção

Impressora e Acessórios

Software e acessórios

Certificados de calibração

0516 0446

250554 0549

0554 1704

0520 0205

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

0554 0568

TopSafe (estojo de proteção), inclui alça, suporte e íman. Protege o instrumento de poeiras, pancadas e riscos

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA; para impressão no 
local das medições, para imprimir as medições no local

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

Certificado de calibração DAkkS de pressão, Pressão diferencial, exactidão á 0.1 (% do valor de f.e.)

Carregador externo rápido para 1-4 pilhas recarregáveis AA, incl. 4 pilhas recarregáveis Ni-MH com carregamento 
individual de sensores e visualização de controlo de carregamento, incl. carregamento de manutenção, função 
integrada de descarga e ficha internacional integrada, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Cabo RS232, Cabo de ligação para o PC (1,8 m) para a transferência de dados

Certificado de calibração DAkkS de pressão, Pressão diferencial, exatidão 0,1...0,6 (% do f.e.)

Certificado de calibração ISO de temperatura, para sonda ambiente/imersão, pontos de calibração -18 °C; 0 °C; +60 °C

Certificado de calibração ISO de temperatura, Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calib. 0 °C; +150 °C; +300 °C

Certificado de calibração ISO de temperatura, inst. med. com sonda de superfície; pontos de calib. +60 °C; +120 °C; +180 °C

Certificado de calibração DAkkS de temperatura, Inst. med. com sonda de ar/imersão; pontos de calibração -20 °C; 0 °C; + 60 °C

Certificado de calibração DAkkS de temperatura, Sondas de temp. superfície por 
contacto; pontos de calibração +100 °C; +200 °C; +300 °C

Certificado de calibração ISO elétrico

Papel térmico sobressalente para impressora (6 rolos), tinta permanente, Documentação de dados medidos legível por 
um período até 10 anos

0515 0025Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição, em vez de pilha normal

Sonda / Acessórios

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0409 0202

0600 1693

Cabo, 1.5 m, para conectar sondas com conector roscado ao instrumento, Material de revestimento: PUR

Cabo, 5 m comp., para conectar sondas com conector roscado ao instrumento, Material com revestimento PUR

Mangueira de ligação, silicone, 5 m de comp.; carga máx 700hPa (mbar), carga máx. 700 hPa (mbar)

Cabo de conexão, 2.5 m de comprimento, para sondas de pressão 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni e sondas com terminais livres

54.00

82.80

44.40

118.80

consultar

EUR

16.80

61.20

260.80

309.00

57.00

70.00

342.10

202.10

65.10

71.80

101.80

326.90

491.90

70.70

16.00
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Temperatura func.: 0 ... +50 °C (compensado)
Conexão: Conector roscado, é necessário o cabo de conexão 0430 0143 ou 0430 0145

testo 526

Sonda

Tipo de sonda

Sonda precisa de pressão, 100 Pa, em 
caixa metálica robusta com proteção 
contra impactos, incl. íman para 
fixação rápida, para medir a pressão 
diferencial e velocidades (em conjunto 
com o tubo de Pitot)

Sonda pressão, 100 hPa, em caixa 
metálica robusta com proteção contra 
impactos, incl. íman para fixação 
rápida, mede pressão diferencial e 
velocidades (em conjunto com o tubo 
de Pitot)

Sonda de pressão, 2000 hPa, mede 
a pressão absoluta, em proteções 
robustas de metal com proteção de 
impacto, inclui dispositivo de fecho 
rápido (M8 x 0.5), íman para fácil 
conexão

Gama
medição

Ilustração

0 ... +100 
Pa

0 ... +100 
hPa

0 ... +2000 
hPa

Exatidão

±(0.3 Pa ±0.5% 
do v.m.)

±0.5% do v.m. (+20 
... +100 hPa)
±0.1 hPa (0 ... +20 
hPa)

±5 hPa (0 ... +2000 
hPa)

Sobrepressão

50 hPa

300 hPa

4000 
hPa

Pressão 
estática

100 hPa

1000 hPa

–

Ajuste 
do ponto 
zero

até 20 Pa

até 4 hPa

–

Referência

0638 1347

0638 1547

0638 1847

Sonda de pressão diferencial

Sonda de pressão absoluta

EUR

742.80

537.60

consultar
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testo 526

Sonda

Tipo de sonda

Sonda de baixa pressão, à prova de 
refrigeração de aço inoxidável, até 
10 bar

Temperatura func.: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (compensado) Conexão: Conector roscado, necessário cabo de conexão 0409 0202
 rosca 7/16” UNF

Sonda de alta pressão de aço 
inoxidável e à prova de refrigerantes, 
até 30 bar

Sonda de alta pressão de aço 
inoxidável e à prova de refrigerantes

Gama
medição

Ilustração

-1 ... +10 
bar

-1 ... +30 
bar

-1 ... +40 
bar

Exatidão

±1% do f.e.

±1% do f.e.

±1% do f.e.

Sobrepressão

25 bar

120 bar

120 bar

Ajuste 
do ponto 
zero

até 0,1 bar

até 0,3 bar

até 0,4 bar

Referência

0638 1741

0638 1841

0638 1941

Sonda de pressão relativa (meios compatíveis)

*De acordo com a norma EN 60584-2, a exatidão da classe 1/2 refere-se a -40 a +1000/+1200 ºC
**Conexão: Conector roscado, é necessário o cabo de conexão 0430 0143 ou 0430 0145

Tipo de sonda

Sonda de superfície de acção 
rápida**

Sonda de imersão/penetração 
super rápida para medições em 
líquidos**

Sonda de imersão/penetração 
de reação ultra-rápida com uma 
ponta de medição fina e de massa 
reduzida para medições em gases 
e líquidos.**

Sonda de imersão/penetração 
ultra-rápida para elevadas 
temperaturas**

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-200 ... +300 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... 
+1100 °C

Exatidão

Classe 2*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

t99

3 s

1 s

1 s

1 s

Referência

0604 0194

0604 0493

0604 9794

0604 0593

Sondas de temperatura

150 mm

150 mm

150 mm

470 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.4 mm

20 mm

Ø 0.5 mm

Ø 1.5 mm 

Ø 10 mm

0600 1693Adaptador para conectar termopares NiCr-Ni e sondas com terminais livres

Referência

EUR

513.60

513.60

consultar

consultar

EUR

EUR

178.80

129.60

consultar

168.00
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Instrumento de 
medição de pressão

testo 312-4 - Para instaladores 
de gás e água

HPA

BAR

°C
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testo 312-4

testo 312-4 medidor de pressão diferencial, 
incl. pilha e protocolo de calibração

Referência 0632 0327

O testo 312-4 é um instrumento eletrónico de pressão 

diferencial capaz de realizar medições de pressão fina de 

forma rápida e com confiança ao verificar a pressão do gás 

em repouso e em combustão, bem como a correta pressão 

nos injetores em queimadores e caldeiras a gás.

Testes realizados em tubagens de gás recentemente 

instaladas (testes de carregamento e de fugas), ou em 

tubagens já em utilização (testes de utilidade) podem 

também ser realizadas rapidamente e de acordo com a lei. 

O menu possui uma estrutura de fácil manuseamento o que 

facilita consideravelmente o trabalho.

Tempo e dinheiro podem ser poupados no serviço de 

clientes, especialmente no controlo o regulador da pressão 

do gás graças ao registo automático dos valores medidos 

durante várias horas pelo testo 312-4 (máx. 25,000 valores 

de medição). A utilização de mangueiras C-Flex garante-lhe 

uma capacidade estanque das mangueiras, particularmente 

em medições a longo prazo. O registo simultâneo da pressão 

e da temperatura permite a deteção de flutuações de pressão 

anormais, que são analisadas graficamente pelo software do 

PC Easyheat, e poderão ser depois apresentadas ao cliente.

Os testes de carregamento e de fugas em tubagens de 

água potável e de águas residuais podem ser realizados 

sem complicações utilizando a sonda ergonómica de alta 

pressão. A sonda externa oferece uma excelente proteção ao 

instrumento relativamente a água e altas pressões.

• Testes de fugas e de utilidade através da descida de 

pressão em condutas de gás de acordo com DVGW-TRGI 

2008

• Os testes de carregamento em condutas de gás de 

acordo com DVGW-TRGI 2008 com ajuda da sonda de 

alta pressão

• Controlo do regulador através do registo dos valores de 

medição durante um período definido

• Controlo da pressão das conexões de gás e da pressão 

do gás de combustão bem como o ajuste da pressão dos 

injetores em queimadores e caldeiras a gás

• Testes de pressão em tubagens de água potável com 

água utilizando a sonda de alta pressão de acordo com 

DIN 1988 (TRWI) bem como a de ar de acordo com o 

folheto informativo ZVSHK

• Testes de pressão em tubagens de águas sanitárias de 

acordo com DIN EN 1610

testo 312-4

Realizar todas as tarefas de medição em sistemas 
de aquecimento e em tubagens de água e gás.

Sonda de temperatura 
tipo K e sonda de alta 
pressão

Sonda de temperatura tipo K e 
sonda de alta pressãocabo RS232

Alimentação 
12 V

Toma de pressão 
p+ (com conector 
rápido)

Toma de pressão p- (com 
conector rápido)

EUR 501.60
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testo 312-4

Dados técnicos testo 312-4

Kit testo 312-4

Dados técnicos gerais

Kit básico do testo 312-4 Kit de alta pressão testo 312-4

Peso aprox. 600 g

Dimensões 219 x 68 x 50 mm

Software de PC Easyheat

Intervalo de medição auto 1 s ... 24 h
rápido 0,04 s

Interface para PC

Interface para 
impressora

infravermelhos

RS 232

Armazenamento dos 
dados de medição

aprox. 25.000 Valores de medição

Tipos de sensores

Pressão (sensor interno no 
testo 312-4)

Temperatura (através da 
sonda de temperatura 
externa Tipo K)

Gama de medição 0 ... 200 hPa dependendo do tipo de sonda 
utilizado

Exatidão ±1 dígito ±0,03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1,5% do v.m. (+3,1 ... +40 hPa)
±2 hPa ou ±1% do f.e. 
(+41 ... +200 hPa)

±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (Gama de medição 
restante)

Resolução 0,01 hPa 0,01 °C 

Pressão (através da sonda 
de alta pressão)

0 ... 25 bar

±0,5% do f.e.

10 hPa

Referência 0563 1327 Referência 0563 1328

A ilustração pode diferir do originalA ilustração pode diferir do original

testo 312-4 manómetro pressão diferencial
kit mangueiras para testo 312-4
bomba tipo pêra com rosca de alívio
adaptador cónico 1/2”
adaptador cónico 3/4”
impressora rápida testo
kit pressão para medição de pressão de gás 
em sistemas de aquecimento
mala do sistema

testo 312-4 manómetro de pressão diferencial
kit mangueiras para testo 312-4
bomba tipo pêra com válvula de alívio
adaptador cónico 1/2”
adaptador cónico 3/4”
impressora rápida testo
kit de pressão para medição de gás em sistemas 
de aquecimento
casquilho roscado 3/8” e 3/4”
casquilho roscado 1/2” e 1”
sonda de alta pressão 1 até 25 bar
mala do sistema

EUR 1,100.40 EUR 1,458.00
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Acessórios testo 312-4

testo 312-4

Referência

0554 0449

0632 0316testo 316-1 detetor de fugas de gás eletrónico com sonda flexível e pilha

0554 3172

0554 3156

0554 3161

0554 3157

0554 3151

0554 3162

0515 0025

0554 3155

250554 0549

0554 0568

0516 0446

0516 0189

0516 3300

0638 1748

0554 3163

0554 3164

0600 4593

0604 0194

0430 0143

0554 3332

0409 0178

Kit de mangueiras para testo 312-4

Adaptador para contador, para conectar à tubagem

Conector de dupla válvula (latão); para conectar 2 ou mais tubagens, pode ser fechado em separado

Bomba de teste para produzir pressão de ensaio

Adaptador cónico 1/2” (19 - 32 mm)

Válvula de corte para bloquear a tugabem; ex. quando substituir a mangueira durante o ensaio

Pilha recarregável de 9 V para instrumento de medição

Adaptador cónico 3/4” (24 - 44 mm)

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA.

Papel térmico de reposição para impressora (6 rolos), tinta permanente

TopSafe (estojo de proteção)

TopSafe para o testo 316, capa de proteção que protege contra a sujidade e choques, incl. suporte

Mala do sistema para testo 312

Sonda de alta pressão até 25 bar

Casquilho roscado de alta pressão 3/8” e 3/4”; para conectar o kit de ensaio à tubagem de gás

Casquilho roscado de alta pressão 1/2” e 1”; para conectar o kit de ensaio à tubagem de gás

Sonda de tubagens com diâmetro até 2” para determinação da temperatura de fluxo/retorno

Sonda de superfície de ação rápida com termopar cruzado, gama de medição curtos períodos até +500 ºC

Cabo de conexão, comprimento 1,5 m, para sondas com conector roscado

Software de análise, mostra a medição em forma de diagramas, tabelas e gere os dados do cliente

Cabo RS232

Acessórios para o instrumento de medição testo 312-4

Kit de pressão para a medição de pressão de gás em sistemas de aquecimento

0430 0145

0604 0493

Cabo de ligação, 5 m de comprimento, para sondas com ligação, revestimento PUR

Sonda de imersão / penetração para medições em líquidos (cabo de conexão 0430 0143 ou 0430 0145)

EUR

114.00

74.40

52.00

68.40

32.40

36.00

16.80

33.60

260.80

16.00

61.20

50.00

95.04

318.00

48.00

48.00

consultar

178.80

54.00

121.20

70.00

16.80

204.00

82.80

129.60
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bar

psi

°C/°F

kPa

MPa

Conexão à aplicação por meio de Bluetooth para a 

monitorização e relatório rápido e simples a partir do local 

de medição

Atualização dos dados de refrigerates no instrumento 

através da aplicação

Cálculo do sobreaquecimento/subrefrigeração em tempo 

real até duas sondas externas de temperatura

Bloco de válvulas de 2 vias com três conexões, três 

suportes para tubos flexíveis e óculo para o fluxo de 

refrigerante

250 horas de duração da bateria

Analisador de 
refrigeração digital

testo 550 – O manómetro com 
Bluetooth para sistemas de 
refrigeração e bombas de calor

O novo testo 550 é um instrumento muito resistente ideal 

para o uso diário em sistemas de refrigeração e bombas de 

calor. O robusto bloco de válvulas metálico de 2 vias com 

três conexões e 3 suportes para tubos permite trabalhar 

de forma rápida e simples. A conexão à aplicação por 

meio de Bluetooth oferece novas formas de analisar e 

documentar com eficiência. Através da conexão sem fios, 

os utilizadores podem ler os dados no seu smartphone ou 

tablet e trabalhar muito mais rapida e confortavelmente. 

Além disso, o utilizador pode concluir e enviar o protoclo 

de medição diretamente a partir do local, do qual se 

mede. A aplicação permite, por exemplo, atualizar a lista de 

refrigerantes armazenados. A carcaça robusta com armação 

metálica ao redor do ecrã protege o novo testo 550 contra 

golpes de forma ainda mais fiável. Durante a geração de 

vácuo, é exibido vácuo alcançado. Por tudo isso, o testo 

550 é perfeito para a tarefa de colocação em funcionamento, 

serviço e manutenção. Graças a recursos adicionais, tais 

como o modo da bomba de calor automático e o teste de 

estanqueidade com compensação de temperatura, é mais 

fácil do que nunca realizar todas as tarefas necessárias em 

sistemas de refrigeração e bombas de calor.
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testo 550

Dados técnicos / Acessórios 

Kit testo 550

Kit testo 550; analisador de refrigeração digital 
com Bluetooth para sistemas de refrigeração e 
bombas de calor; incl. 2 sondas do tipo pinça, 
baterias, mala e protocolo de calibração

Ref. 0563 1550

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp.armazenamento -20 ... +60 °C

Autonomia 250 h (sem iluminação, sem Bluetooth®)

Dimensões 200 × 109 × 63 mm

Peso 1060 g

Classe de proteção IP 42

Refrigerantes no
instrumento

60 refrigerantes : R11, R12, R123, R1234yf, 
R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, 
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, 
R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, 
R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, 
R427A, R434A, R437A, R438A, R502, 
R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, 
R744 (CO2), R718 (H2O), atualizáveis através 
da aplicação

Tipos de sensores

Pressão Temperatura

Gama de medição -1 ... 60 bar -50 ... +150 °C

Exatidão (a 22 °C) ± 0.5%fs ± 0.5 °C

Resolução 0.01 bar 0.1 °C

Conexões de sonda 3 × 7/16“ – UNF 2 × entradas (NTC)

Sobrecarga 65 bar –

Vácuo

-1 bar ... 0 bar

–

–

–

–

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0012A mala de transporte para o testo 550 e acessórios

0554 5570Kit de substituição de válvula (incluindo dois reguladores de válvula, dois pernos de segurança, dois lidas pretas, uma 
tapa superior vermelha, uma azul e um tubo de cola

Kit testo 550; analisador de refrigeração digital 
com Bluetooth para sistemas de refrigeração e 
bombas de calor; incl. 2 sondas do tipo pinça, 
baterias, mala, conjunto de 3 mangueiras de 
1/4" x 1500 mm e uma pressão de serviço de 
55 bar e protocolo de calibração.

Kit testo 550

Dados técnicos do conjunto de 3 mangueiras
•  Mangueiras flexíveis (azul, vermelha, amarela) para todos os 

refrigerantes convencionais, incl. R410A
•  Comprimento 1500 mm com 3 conexões 1/4 "SAE retas e 3 

conexões 1/4" SAE com ângulo de 45°
• 1 x pressão de operação 55 bar, pressão de explosão 275 bar

Compatibilidade Requer iOS 7.1 ou superior /  
Android 4.3 ou superior

Requer un dispositivo móvel com  
Bluetooth 4.0

Ref. 0563 2550

EUR 314.00

EUR

94.80

25.00

EUR 355.00
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O gancho de suspensão garante 
a fixação do manómetro digital
durante a medição.

Sonda de pinça de tubos de Ø 6
mm a Ø 35 mm, NTC

A conexão à aplicação por 
meio de Bluetooth para 
visualizar os dados medidos 
em dispositivos móveis e 
editar o relatório de medição 
a partir do local, do qual se 
mede

testo 550

Sondas 

Tipo de sonda

Sonda de pinça para medições de 
temperatura em tubos de 6 a 35 
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo 
estendido de 1.5 m

Sonda de pinça para medições de 
temperatura em tubos de 6 a 35 
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo 
estendido de 5 m

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 mm
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC,
Cabo fixo 1.5 m

Sonda de superfície NTC estanque
para superfícies planas,
Cabo fixo 1.2 m

Sonda de tubagens tipo pinça
(NTC) para diâmetros de tubo de 5
a 65 mm,
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda / 
comp. ponta sonda

Gama
medição

-40 ... +125 °C

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
gama de longa
duração 
+125 °C, curta
duração 
+150 °C (2 minutos)

-50 ... +120 °C

Exatidão

± 1 °C (-20 ... +85 °C)

± 1 °C (-20 ... +85 °C)

± 0.2 °C (-25 ... +70 °C)
± 0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
± 0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição 
restante)

± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Referência

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonda de ar NTC precisa e
resistente

-50 ... +125 °C ± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição restante)

0613 1712

Sondas de ar

Sondas de superfície

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm
67.00

EUR

44.00

50.00

77.00

75.00

177.60
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Conexão à aplicação por meio de Bluetooth para a 

monitorização e relatório rápido e simples a partir do local 

de medição

Atualização dos dados de refrigerates no instrumento 

através da aplicação

Bloco de válvulas de 4 vias para trabalhar mais rápido e 

mais eficiente

A sonda de vácuo externa permite uma medição precisa 

com geração de vácuo da instalação

250 horas de duração da bateria

testo 557 – O manómetro com 
Bluetooth para instalação, 
serviço e manutenção

bar

psi

°C/°F

hPa

O novo testo 557 oferece novas formas de analisar e 

documentar com eficiência - por meio da conexão à 

aplicação por meio de Bluetooth. A conexão sem fios 

permite aos utilizadores ler os dados no seu smartphone 

ou tablet e trabalhar muito mais rapida e confortavelmente. 

Além disso, o utilizador pode concluir e enviar o relatório 

de medição diretamente a partir do local, do qual se 

mede. A aplicação permite, por exemplo, atualizar a lista 

de refrigerantes armazenados. Outra novidade é a sonda 

externa de alta precisão para medições de vácuo. O novo 

analisador de refrigeração testo 557 é adequado para todas 

as medições num sistema de refrigeração ou bomba de 

calor. A unidade tem um robusto bloco de válvulas de 4 vias  

com possibilidades de conexão adicionais, por exemplo 

de uma bomba de vácuo ou uma garrafa de refrigerante. 

Isso torna o manuseio muito mais simples e permite 

realizar tarefas de colocação em  funcionamento, serviço e 

manutenção de forma segura e eficiente.

micron

kPa

MPa

inch Hg

Analisador de 
refrigeração digital



testo 557

Dados técnicos / Acessórios 

Kit testo 557

Kit Testo 557, analisador de refrigeração com 
Bluetooth para as tarefas de colocação em 
funcionamento, serviço e manutenção, incl. 
2 sondas do tipo pinça, uma sonda de vácuo 
externa, baterias, mala e protocolo de calibração

Réf. 0563 1557

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -10 ... +50 °C

Temp.armazenamento -20 ... +60 °C

Autonomia 250 h (sem iluminação, sem Bluetooth®, 
sem sonda de vácuo)

Dimensões 220 × 125 × 70 mm

Peso 1200 g

Classe de proteção IP 42

Refrigerante no
instrumento

60 profils : R11, R12, R123, R1234yf, 
R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, 
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, 
R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, 
R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, 
R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, 
R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 
(CO2), R718 (H2O), atualizáveis através da 
aplicação

Tipos de sensores

Pressão Temperatura

Gama de medição -1 ... 60 bar -50 ... +150 °C

Exatidão (a 22 °C) ± 0.5%fs ± 0.5 °C

Resolução 0.01 bar 0.1 °C

Conexões de sonda 3 × 7/16“ – UNF + 1 x 5/8’’ – UNF 2 × conector (NTC)

Sobrecarga 65 bar –

Vácuo

-1 bar ... 0 bar

1 × conector (sonda de vácuo)

10 microns

–

–

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0516 0012A mala de transporte para o testo 557 e acessórios

0554 5570Kit de substituição de válvula (incluindo dois reguladores de válvula, dois pernos de segurança, dois lidas pretas, uma 
tapa superior vermelha, uma azul e um tubo de cola

Compatibilidad Requer iOS 7.1 ou superior /  
Android 4.3 ou superior

Requer un dispositivo móvel com  
Bluetooth 4.0

Kit Testo 557, analisador de refrigeração 
com Bluetooth para as tarefas de colocação 
em funcionamento, serviço e manutenção, 
incl. 2 sondas do tipo pinça, uma sonda de 
vácuo externa, baterias, mala, conjunto de 4 
mangueiras (3 unidades de 1/4 "x 1500 mm e 
uma pressão de serviço de 55 bar e 1 unidade 
de 3/8" x 1500 mm e uma pressão de operação 
40 bar) e protocolo de calibração.

Kit testo 557

Modelo 0563 2557

Dados técnicos do conjunto de 4 mangueiras
•  Mangueiras flexíveis (azul, vermelha, 2 amarelas) para todos os 

refrigerantes convencionais, incl. R410A
•  Comprimento 1500 mm com 3 conexões 1/4" SAE retas e 3 

conexões 1/4" SAE com ângulo de 45°
•  Comprimento 1500 mm com 1 conexão 3/8" SAE reta e 1 conexão 

3/8" SAE com ângulo de 45° (para sonda de vácuo)
•  3 x pressão de operação 55 bar, pressão de explosão 275 bar
•  1 x pressão de operação 40 bar, pressão de explosão 200 bar 

(para sonda de vácuo)

EUR 428.00

EUR

94.80

25.00

EUR 482.00
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O gancho de suspensão 
garante a fixação do 
manómetro digital
durante a medição.

Sonda de pinça de tubos 
de Ø 6 mm a Ø 35 mm, 
NTC

A conexão à aplicação por meio 
de Bluetooth para visualizar os 
dados medidos em dispositivos 
móveis e editar o relatório de 
medição a partir do local, do 
qual se mede.

testo 557

Sondas 

Tipo de sonda

Sonda de pinça para medições de 
temperatura em tubos de 6 a 35 
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo 
estendido de 1.5 m

Sonda de pinça para medições 
de temperatura em tubos de 6 a 
35 mm de diâmetro, NTC, cabo 
fixo estendido de 5 m

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 
mm no máx., Tmáx. +75 °C, NTC,
cabo fixo 1.5 m

Sonda de superfície NTC 
estanque para superfícies 
planas, cabo fixo 1.2 m

Sonda de tubagens tipo pinça
(NTC) para diâmetros de tubo de 5
a 65 mm, cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda /  
comp. ponta sonda

Gama
medição

-40 ... +125 °C

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Gama de longa
duração: +125 °C, 
curta duração 
+150 °C (2 minutos)

-50 ... +120 °C

Exatidão

± 1 °C (-20 ... +85 °C)

± 1 °C (-20 ... +85 °C)

± 0.2 °C (-25 ... +70 °C)
± 0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C)
± 0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição 
restante)

± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Referência

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonda de ar NTC precisa e
resistente

-50 ... +125 °C ± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0.4 °C (Gama de medição 
restante)

0613 1712

Sondas de ar

Sondas de superfície

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Medições de vácuo de 
alta precisão com a sonda 
externa.

67.00

EUR

44.00

50.00

77.00

75.00

177.60



Be sure.testo 557
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Calcula em simultâneo o sobreaquecimento e o 

subarrefecimento

Regista as medições de pressão, temperatura, corrente e 

vácuo apenas num instrumento

Regista até 999 horas de medições

40 refrigerantes armazenados

Impressão direta no local com a impressora rápida Testo

testo 570 – O manómetro para
medir, analisar e documentar

bar

psi

°C/°F 

hPa

O manómetro digital é uma ferramenta robusta para todo o

tipo de medições em sistemas de refrigeração e bombas de

calor. O instrumento é capaz de muito mais além da

medição. Quer queira medir pressões, temperaturas, vácuo

ou corrente, o testo 570 mede tudo isto. Armazena todos os

dados de medição desde a revisão e manutenção, através

da análise de erros de um sistema.

A memória interna substitui os registos manuais. Isto

significa, por exemplo, podem ser feitas medições de longo

prazo, ou em tempo real e serem apresentadas em forma

de gráficos.

Em caso de mal funcionamento, os erros podem ser

identificados e solucionados muito mais rapidamente. O

registo manual também é coisa do passado. A função de

impressão permite-lhe emitir comodamente um ticket com

todos os dados do resultado da manutenção realizada.

Confiança, profissionalismo e segurança para o cliente.

micron

kPa

MPa 

inch Hg

Analisador de 
refrigeração digital
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testo 570

Dados técnicos

Kit testo 570-1
Kit testo 570-1 manómetro digital para todas 
as tarefas em sistemas de refrigeração e 
bombas de calor, com bloco de válvulas 
de 4 vias, memória interna de dados, 
medição de vácuo integrado, 3 conexões 
de sondas de temperatura, protocolo 
de calibração, sonda tipo pinça e pilhas 
incluídas

Referência 0563 5701

Dados técnicos gerais

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +60 °C

Memória até 999 h registo

Visor Visor gráfico LCD

Autonomia apróx. 40 h (sem iluminação)

Dimensões 280 x 135 x 75 mm

Peso 1200 g

Kit testo 570-2
Kit testo 570-2 manómetro digital para todas 
as tarefas em sistemas de refrigeração e 
bombas de calor, com bloco de válvulas de 4 
vias, memória de dados interna, medição de 
vácuo integrada, 3 conexões de sondas de 
temperatura, protocolo de calibração, 2x 
sondas tipo pinça, software com cabo 
USB, mala de transporte, alimentador e 
pilhas incluídas

Referência 0563 5702

Meio de impressão CFC, HFC, N, H2O, CO2

Refrigerante no 
instrumento

R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A, 
R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, 
R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R413A,R414B, R416A, R417A, 
R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, 
R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, 
R438A, R502, R503, R507, R600, R600a, 
R718 (H2O), R744 (apenas na gama de 
medição permitida até 50 bar), R1234yf

Tipos de sensores

Pressão Temperatura

Gama de medição 50 bar -50 ... +150 °C

Exatidão (a 22 °C) 0.5% fs (±1 Digit) ±0.5°C (±1 Digit)

Resolução 0.01 bar / 0,1 psi 0.1 °C/0.1 °F

Gama de medição (rel.) – –

Conexões de sonda 3 x 7/16” – UNF + 1 x 5/8’’ – UNF 3 x entradas (NTC)

Sobrecarga relativa (LP/HP) 52 bar / 52 bar –

Baixa pressão relativa (LP)
Elevada pressão relativa (hP)

50 bar / 50 bar –

Vácuo

–

-1 bar ... 0 bar

1 hPa / 1 mbar / 500 micron

-1 bar ... 0 bar

–

–

–

EUR 838.80

EUR 650.40
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testo 570

Sonda 

Tipo de sonda

Sonda tipo pinça para medições
em tubos de diâmetro 6 a 35 mm,
NTC

Sonda para tubos com fita Velcro
para diâmetros de tubo até 75 mm
no máx., Tmáx. +75 °C, NTC,
Cabo fixo 1.5 m

Sonda de superfície NTC estanque
para superfícies planas
Cabo fixo 1.2 m

Sonda amperimétrica para a
medição do consumo de corrente
dos compressores com gama de
medição comutável
Cabo fixo 2,9 m
Sonda de pressão de óleo para
verificar o nível do óleo no
compressor com cabo resistente a 
refrigerantes e óleos
Cabo fixo 2,9 m

Sonda de tubagens tipo pinça
(NTC) para diâmetros de tubo de 5
a 65 mm
Cabo fixo 1.2 m

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta
sonda

Gama
medição

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Rango de 
medición continua 
+125 °C, periodos 
cortos +150 °C (2 
minutos)

0 ... 20/200 A

0 ... 25 bar rel

-50 ... +120 °C

Exatidão

±1 °C (-20 ... +85 °C)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

±0.5% del v.m. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (Gama de medição
restante)

0 ... 9.9 A 4%
10 ... 49.9 A 3%
50 ... 200 A 2%

±1.5 % del v.f.
Sobrecarga: 50 bar 

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Referência

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0554 5607

0638 1742

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonda de ar NTC precisa e
resistente

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição
restante)

0613 1712

Sonda de ar

Sondas de superfície

Outras sondas

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Acessórios 

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

0516 0012A mala de transporte para o testo 570 e acessórios

0554 0447

0449 0047

0554 0549

Alimentador, 5 VDC 500 mA com ficha Euro, 100-250 VAC, 50-60 Hz

Cabo de conexão USB para ligar o instrumento ao PC

0554 5604Software "EasyKool" com gestão de medição de dados, cabo de dados USB incluído

Impressora rápida Testo IRDA com interface wireless por IR, 7 rolos de papel térmico e 4 pilhas AA

0554 5570Kit substitução válvulas; substituição para dois posicionadores de válvula com 4 tapas (vermelha, azul e 2 pretas), 
compatível com os testo 550, testo 557 e testo 570.

67.00

44.00

77.00

75.00

194.40

278.40

177.60

22.00

24.00

280.80

260.80

94.80

25.00

EUR

EUR
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Bluetooth
+ aplicación

Aplicación testo Smart Probes
de descarga gratuita

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descarga gratuita

Instrumento de medição profissional compacto da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphones/tablets

Medição de alta e baixa pressão

Perda mínima de refrigerante através da aplicação sem 

tubagem

Instalação rápida e simples na torneira de pressão graças a 

conexão de 45º

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Facilidade de uso, mesmo em pontos de medição muito 

distantes - alcance de Bluetooth® até 100 m

Manómetro de alta 
pressão para smartphone

testo 549i

O prático instrumento de medição de alta pressão testo

549i é ideal em conjunto com um smartphone ou tablet

para a assistência e a pesquisa de erros em sistemas de

climatização e refrigeração, assim como a sua instalação.

O instrumento de medição pode ser posicionado de forma

rápida e fácil diretamente sobre a saída de pressão. O

testo 549i facilita consideravelmente a aplicação durante

os trabalhos em conexões de pressão são estão a muita

distância entre si graças à conexão sem fios com o seu

smartphone ou tablet. Como não são necessários tubos

para as medições, não se perde, ou perde-se muito pouco

refrigerante.

E para a aplicação simultânea do termómetro da

braçadeira 115i é também possível calcular os vários

parâmetros dos sistemas de refrigeração, por exemplo,

um sobreaquecimento. Através da aplicação testo Smart

Probes instalada no dispositivo móvel, os utilizadores

podem facilmente ler os valores medidos.

Além disso, a aplicação testo Smart Probes permite calcular

automaticamente as temperaturas de condensação e de

liquefação. Todos os dados medidos podem ser exibidos

em forma gráfica ou tabular. Por último, os protocolos dos

dados medidos podem ser enviados diretamente como

ficheiros PDF ou Excel.

bar



407

Bluetooth
+ aplicación
Bluetooth + 
App

testo 549i

Dados técnicos / Acessórios

testo 549i
testo 549i, instrumento de medição de alta pressão 
com manuseamento através de um smartphone, incl. 
baterias e protocolo de calibração

Referência 0560 1549

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet 
são convertidos no ecrã do testo 549i. Tanto 
o manuseamento do instrumento de medição 
como a visualização dos valores medidos 
são efetuados por meio de Bluetooth através 
da aplicação Smart Probes instalada no 
smartphone ou tablet, independentemente do 
local de medição. Também pode criar protocolos 
de medição na aplicação, inserir fotos e 
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e 
Android.

Acessórios Referência

Estojo (refrigeração) para o armazenamento e transporte de 2 x testo 115i y 2 x testo 549i, Dimensões 250 x 180 x 70 
mm

0516 0240

Certificado de calibração ISO de pressão relativa, 3 indicadores pontuais distribuídos em toda a faixa de medição 0520 0095

Tipo de sensor Pressão

Gama de medição -1 ... 60 bar

Exatidão
± 1 dígito

0.5% do valor final

Resolução 0.01 bar

Conexão 7/16" – UNF

Sobrecarga rel. 65 bar

Dados técnicos gerais

Compatibilidade é necessario iOS 8.3 ou superior /
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel con
Bluetooth® 4.0

Temperatura de
armazenamento

-20 ... +60 °C

Temperatura de
serviço

-20 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 130 hrs

Meios suscetíveis de
medição

CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Dimensões 150 x 32 x 31 mm

Alcance do Bluetooth® até 100 m

EUR 70.00

EUR

26.00

75.10



nstrumentos de medição profissionais compactos da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphone/tablet

Menus específicos da aplicação: sobreaquecimento e 

subarrefecimento

Perda mínima de refrigerante através da aplicação sem 

tubagem

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Mais de 90 refrigerantes armazenados no aplicativo Testo 

Smart Probes com atualizações e novos refrigerantes

Facilidade de uso, mesmo em pontos de medição muito 

distantes - alcance de Bluetooth® até 100 m

Kit testo Smart Probes Refrigeração/AC

2 x manómetros de alta pressão 
testo 549i
2 x termómetros de braçadeira testo 115i
na testo Smart Case

O kit de refrigeração inclui duas unidades do manómetro de

alta pressão testo 549i e dois termómetros de braçadeira

testo 115i. Em combinação com um smartphone ou um

tablet, é ideal para um arranque, manutenção e deteção

de avarias em sistemas de climatização e refrigeração.

Ambos os instrumentos podem ser colocados de forma

rápida e simples na torneira de pressão ou no ponto de

medição de temperatura. Estes facilitam a sua aplicação

consideravelmente durante os trabalhos em pontos de

medição de temperatura que estão a muita distância entre

si graças à conexão sem fios com o seu smartphone

ou tablet. Os valores são transmitidos para a aplicação

instalada no dispositivo móvel, que pode ser lido

convenientemente em qualquer momento. Na aplicação,

podem ser mudados, suprimidos ou acrescentados

parâmetros de medição (por exemplo, temperatura ou

pressão) com um um único clique. Além disso, também

pode mudar muito rapidamente os parâmetros exibidos.

Além disso, a aplicação permite calcular automaticamente

as temperaturas de condensação e evaporação. Todos os

dados medidos podem ser exibidos em forma gráfica ou

tabular. Por último, o protocolo dos dados medidos podem

ser enviados diretamente por correio eletrónico como um

ficheiro PDF ou Excel. Com o prático testo Smart Case,

os instrumentos de medição podem ser transportados

facilmente e estão sempre à mão quando necessário.

bar

°C

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descargar gratuitamente
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Smart Probes – Kit de refrigeração
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / testo Smart Case

Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes – Kit de 
refrigeração
Kit de refrigeração testo Smart 
Probes para o arranque, 
manutenção e a deteção 
de avarias em sistemas de 
climatização e refrigeração.
É composto por: 2x testo 115i,
2x testo 549i, testo Smart Case 
(refrigeração), pilhas, protocolo de 
calibração

Referência 0563 0002 20

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet 
serve para visualizar simultaneamente até
6 Testo Smart Probes. Tanto o manuseamento 
dos instrumentos de medição como a 
visualização dos valores medidos são efetuados 
por meio de Bluetooth através da aplicação 
Smart Probes instalada no smartphone ou 
tablet, independentemente do local de medição. 
Também pode criar protocolos de medição
na aplicação, inserir fotos e comentários, e enviá-
los por e-mail. Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Certificado de calibração ISO de pressão relativa, 3 indicadores pontuais distribuídos em toda a faixa de medição 0520 0095

Certificado de calibração ISO de temperatura, calibração num ponto para termómetros de braçadeira; ponto de 
calibração +60 °C

0520 0072

testo 115i testo 549i

Tipo de sensor NTC Pressão

Gama de medição -40 ... +150 °C -1 ... 60 bar

Exatidão ±1 dígito ±1.3 °C (-20 ... +85 °C) 0.5% do valor final

Resolução 0.1 °C 0.01 bar

Conexão 7/16" – UNF

Sobrecarga rel. 60 bar

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0

Alcance do Bluetooth® até 100 m

Tª armazenamento -20 ... +60 °C

Tª serviço -20 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 150 hrs 130 hrs

Dimenções 183 x 90 x 30 mm 150 x 32 x 31 mm

Meios suscetíveis de
medição

CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

EUR 260.00 

EUR

75.10

53.90
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bar

%HR

°C

Bluetooth + 
App

Aplicação testo Smart Probes 
para descargar gratuitamente

Instrumentos de medição profissionais compactos da série 

Testo Smart Probes para o uso com smartphone/tablet

Mais de 90 refrigerantes armazenados no aplicativo Testo 

Smart Probes com atualizações e novos refrigerantes

Menus específicos da aplicação: Target Superheating, 

sobreaquecimento e subrefrigeração, potência de 

arrefecimento e de aquecimento

Perda mínima de refrigerante através da aplicação sem 

tubagem

Análise e envio dos dados medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Facilidade de uso, mesmo em pontos de medição muito 

distantes - alcance de Bluetooth® até 100 metros

Kit testo Smart Probes Refrigeração / AC 
Plus (kW)

O kit testo Smart Probes para climatização e refrigeração 

inclui duas unidades do manómetro de alta pressão testo 

549i, dois termohigrómetros testo 605i e dois termómetros 

de braçadeira testo 115i para medição de pressão, 

humidade e temperatura ambiente. Em combinação com 

um smartphone ou um tablet, é ideal para um arranque, 

manutenção e deteção de avarias em sistemas de 

climatização e refrigeração. Los testo 549i y los testo 115i 

podem ser colocados de forma rápida e simples na torneira 

de pressão ou no ponto de medição de temperatura. Estes 

facilitam a sua aplicação consideravelmente durante os 

trabalhos em pontos de medição de temperatura que 

estão a muita distância entre si graças à conexão por 

Bluetooth® com o seu smartphone ou tablet. Os valores 

são transmitidos para a aplicação instalada no dispositivo 

móvel, que pode ser lido convenientemente em qualquer 

momento. Além disso, a aplicação permite calcular 

automaticamente as temperaturas de condensação, 

evaporação e potência de arrefecimento e de aquecimento. 

Todos os dados medidos podem ser exibidos em forma 

gráfica ou tabular. Por último, o protocolo dos dados 

medidos podem ser enviados diretamente por correio 

eletrónico como um ficheiro PDF ou Excel.

2 x manómetros de alta pressão testo 549i 
2 x termómetros de braçadeira testo 115i 
2 x termohigrómetros testo 605i
1 x anemómetro testo 405i 
na testo Smart Case grande
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testo Smart Probes – Kit para climatização e refrigeração
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / 2 x testo 605i / 1 x testo 405i / testo Smart Case grande

Dados técnicos / Acessórios

testo Smart Probes – Kit de  
refrigeração / AC Plus (kW)
Kit de climatização e refrigeração testo Smart
Probes para o arranque, manutenção e a 
deteção de avarias em sistemas de
climatização e refrigeração.
É composto por: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 
2 x testo 605i, testo Smart Case grande, pilhas 
e protocolos de calibração

Referência 0563 0002 41

App testo Smart Probes
Com esta aplicação, o seu smartphone/tablet 
serve para visualizar simultaneamente até 6 
Testo Smart Probes. Tanto o manuseamento dos 
instrumentos de medição como a visualização 
dos valores medidos são efetuados por meio 
de Bluetooth® através da aplicação Smart 
Probes instalada no smartphone ou tablet, 
independentemente do local de medição. 
Também pode criar protocolos de medição na 
aplicação, inserir fotos e comentários, e enviálos
por e-mail. Para iOS e Android.

Acessórios Referência

Certificado de calibração rastreável de pressão relativa, 3 indicadores pontuais distribuídos em toda a faixa de medição 0520 0095

Certificado de calibração rastreável de temperatura, calibração num ponto para termómetros de braçadeira; ponto de
calibração +60 °C

0520 0072

Certificado de calibração rastreável de humidade, pontos de calibração 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 °C 0520 0006

Certificado de calibração rastreável de humidade, ponto de calibração 75,3 %HR a +25 °C 0520 0096

testo 115i testo 549i testo 405i testo 605i

Tipo de sensor NTC Pressão Hilo caliente NTC Humidade – capacitivo NTC

Gama de medição -40 ... +150 °C -1 ... 60 bar 0 ... 30 m/s -20 ... +60 
°C

0 ... 100 %HR -20 ... +60 °C

Exactidão 
±1 dígito

±1.3 °C (-20 
... +85 °C)

0.5% do valor 
final

±(0.1 m/s + 5% do 
v.m.)
(0 ... 2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% do 
v.m.)
(2 ... 15 m/s)

±0.5 °C ±3.0 %HR (10 ... 35 %HR)
±2.0 %HR (35 ... 65 %HR)
±3.0 %HR (65 ... 90 %HR)
±5 %HR 
(< 10 %HR ou > 90 %HR)
(a +25 °C)

±0.8 °C
(-20 ... 0 °C)
±0.5 °C
(0 ... +60 °C)

Resolução 0.1 °C 0.01 bar 0.01 m/s 0.1 °C 0.1 %HR 0.1 °C

Conexão 1/4” SAE (7/16" 
UNF)

Sobrecarga rel. 65 bar

Compatibilidade é necessário iOS 8.3 ou superior / Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel com Bluetooth® 4.0

Alcance do Bluetooth® até 100 m até 15 m até 100 m

Tª de armazenamento -20 ... +60 °C

Tª de serviço -20 ... +50 °C

Tipo de pilha 3 pilhas AAA

Autonomía 150 hrs 130 hrs 15 hrs 150 hrs

Medidas 183 x 90 x 30 
mm

150 x 32 x 31 
mm

200 x 30 x 41 mm - Telescópio 
extensível até 400 mm

218 x 30 x 25 mm, tubo da sonda 73 mm

Meios suscetíveis de
medição

CFC, HFC, 
HCFC, N, H2O, 
CO2

EUR 525.00 

EUR

75.10

53.90

84.40

52.30
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Elevada sensibilidade < 4 g/a, permite a deteção das 

menores fugas

Deteta todos os fluídos comuns

Facilidade de funcionamento graças à tecla única

Imediatamente preparado sem pré-configurações

Indicador LED da fuga em simultâneo com alarme sonoro

Detetor de fugas eletrónico 
para fluídos frigorigéneos

testo 316-3 – Encontra qualquer 
fuga com fiabilidade

O testo 316-3 é um detetor de fugas fiável para fluídos 

frigorigéneos que deve fazer parte do equipamento 

tecnológico de todo o profissional de refrigeração. Deteta 

mesmo as mais pequenas fugas graças ao seu elevado 

nível de sensibilidade de 4 g/a, e cumpre com todos os 

requisitos das normas F-Gas bem como das normas SAE 

J1627 e EN14624.

O instrumento está preparado para funcionar imediatamente 

após ser ligado, sem necessidade de selecionar a 

curva característica. Graças ao zero automático, o testo 

316-3 deteta fugas mesmo em locais que já estejam 

contaminados.

G/A
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testo 316-3

Dados técnicos / Acessórios

testo 316-3

testo 316-3, detetor de fugas para CFC, 
HFC, HCFC incl. cabeça de sensor, mala de 
transporte, protoloco de calibração, pilhas e filtro

Referência 0563 3163

Dados técnicos gerais

Fluidos frigorigéneos 
detetáveis

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A e todos osl CFCs, HFCs, e HCFCs

Normativas SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Humidade func. 20 ... 80 %HR

Temp. armazenamento 0 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 x D

Autonomia da pilha Duração da bateria até 16 horas

Duração do sensor aprox. 80 ... 100 h (equivale a aprox. 1 ano)

Peso aprox. 500 g (incl. pilhas)

Acessórios para o instrumento de medição Referência

0554 2610Sensor, sobressalente, para testo 316-3

Dados técnicos do sensor

Parâmetro

Sensibilidade

g/a

4 g/a (0.15 oz/a)

0554 2611Filtro do sensor, para testo 316-3

EUR

64.13

EUR 255.00

28.97
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Elevada sensibilidade de á3g/a permite a deteção de 

pequenas fugas

Sensor de longa duração

Alarme ótico e sonoro para uma ótima deteção da fuga

Verificação permanente do sensor para um trabalho rápido 

e seguro

Ligação a auricular para a deteção da fuga segura em 

ambientes ruidosos

Visor de tendência apresenta máximo da fuga

Kit detector de fugas para 
fluidos frigorigéneos

testo 316-4

G/A

O testo 316-4 (kit 1) é um detetor de fugas rápido e fiável 

para todos os comuns fluídos frigorigéneos. O sensor é 

permanentemente monitorado e apresenta no visor mau 

funcionamento e contaminação. O teste de estanquicidade 

é, portanto, supérfluo. Se sujar, o sensor pode ser 

simplesmente limpo, e está imediatamente pronto para ser 

utilizado novamente.

O elevado nível de sensibilidade de < 3g/a segundo a EN 

14624 pemite a deteção de pequenas fugas. O visor altera 

de verde para vermelho quando ocorre uma fuga. Um sinal 

sonoro adicional indica a deteção da fuga. Com o auricular, 

o testo 316 pode também ser utilizado em ambientes 

ruidosos.

A apresentação de tendência apresenta o máximo de fugas 

e facilita a localização da fuga. O pescoço de cisne flexível 

permite o ótimo posicionamento do sensor próximo da 

tubagem ou outro local de medição.

Para sistemas de refrigeração que funcionam com 

amoníaco, existe o testo 316-4 (Kit 2) especialmente para  

amoníaco, ou a cabeça de substituição de amoníaco (NH3) 

para o testo 316-4 (Kit 1).
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testo 316-4

Dados técnicos / Acessórios

testo 316-4, Kit 1

Kit 2 testo 316-4

Kit para deteção de fugas em sistemas de 
refrigeração para CFC, HCFC, HFC, H2, incl. 
testo 316-4, mala, adaptador e auricular.

Kit para deteção de fugas em sistemas de 
refrigeração para NH3, incl. testo 316-4, mala, 
adaptador e auricular.

Referência 0563 3164

Referência 0563 3165

Dados técnicos gerais

Tempo de reação á1 s

Alarme de fugas Alarme visual e acústico

De acordo com: sensibilidade 1g/ano segundo EN 14624 e 
E 35-422

Comprimento do tubo em forma 
de S (pescoço de cisne)

370 mm

Tempo de arranque á50 s (0 ... +50 °C)
á80 s (-20 ... 0 °C)

Temperatura func. -20 ... +50 °C

Humidade func. 20 ... 80 %HR

Temp. armazenamento -25 ... +70 °C

Alimentação 1 pilhas recarregáveis (6 células NiMh)

Autonomia da pilha 6 h (Funcionamento contínuo)

Dimensões 190 x 57 x 42 mm

Peso 348 g

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 3180

0554 3181

Sensor de fugas em refrigeração para 
testo 316-4 (CWC, HFKW, FKW, H2)

Sensor de fugas para detetor de fugas  
testo 316-4 (para amoníaco)

Fluídos frigorigéneos detetáveis

Fluídos frigorigéneos
Grupo dos Fluídos 
frigorigéneos

Fluído frigorigéneo de 
referência

(Baixa resposta 
limite específica)

Fluído 
frigorigéneo
detetável

Seleção 
de Fluído 
frigorigéneo
no instrumento

CFC
H-CFC
H-HFC
R12
R22
R123
R134a
R404
R407a, b, c, d, e
R408
R409
R410a
R505
R507
R600/R600a
Hidrogénio
Amoníaco
R410a
R124
R227
R422d
R11
R290
R508
R427a
R1270
R1150
R170

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
R22
R404a
R22
R22
R22
R134a
R404a
R134a
R22
R22
R134a
R22
R134a
R22
H2

NH₃
R134a
R22
R134a
R134a
R22
H2

R134a
R404a
R22
R22
R134a

Dados técnicos do sensor

Parâmetro

Detetável

Baixa reação limite

g/a

R134a, R22, R404a, H2 e todos os comuns 
fluídos frigogénios tais como CFC, HCFC, 
HFC NH₃ (cabeça de sensor em separado)
3 g/a

EUR

102.00

152.00

EUR 408.00

EUR 473.00



416

Grande exatidão e confiança nos resultados medidos

Monitorização dos valores medidos através da aplicação 

testo Smart Probes

Envio dos dados medidos através da aplicação testo Smart 

Probes

Medição da temperatura de evaporação do H2O

Alarme ótico quando se excedem os valores limite

Extremamente robusto e resistente à água e a sujidade 

(IP42)

Instrumento digital
para medir vácuo 
com Bluetooth®

testo 552 – Para a evacuação de
sistemas de refrigeração/ ar
condicionado e bombas de calor

O testo 552 é um vacuómetro digital para sistemas de

refrigeração e bombas de calor. Mede até a mais baixa

pressão absoluta e indica com grande percisão o estado de

desumidificação do sistema (remoção de substâncias

estranhas, incl. óleo e gases). 

Através de uma interface Bluetooth, o testo 552 está ligado 

à aplicação testo Smart Probes em seu smartphone ou 

tablet. Isso torna possível monitorar de forma confortável 

a pressão absoluta alcançada durante a geração de 

vácuo. Além disso, os resultados da medição podem ser 

documentados na aplicação e enviados diretamente por 

e-mail.

A sua robusta construção torna-o adequado para o uso 

diário, e protege-o contra a sujidade e água.

mbar

micron

Bluetooth
+ App

Aplicação testo Smart Probes
para descarga gratuita
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testo 552

Dados técnicos / Acessórios

testo 552
Instrumento para medir vácuo com 
Bluetooth; visualização sem fios dos valores 
medidos

Referência 0560 5522

Tipo de sensor Sensor de pressão absoluta

Gama de medição
vácuo

0 … +26,66 mbar / 0 … 20 000 microns

Exatidão vácuo 
±1 dígito (a +22 °C)

± 10 microns + 10 % do v.m. 
(100 … 1 000 microns)

Resolução vácuo 1 micron (0 … 1 000 microns) 
10 microns (1 000 … 2 000 microns) 
100 microns (2 000 … 5 000 microns) 
500 microns (5 000 … 10 000 microns) 
5 000 microns (10 000 … 20 000 microns) 

Sobrepressão vácuo Absoluta: 6 bar / 87 psi 
Relativa: 5 bar / 72 psi

Dados técnicos gerais

Temp. armazenamento -20 … +50 °C

Temperatura func. -10 … +50 °C

Dimensões 250 x 165 x 55 mm

Peso env. 500 g

Classe de proteção IP 42

Tipo de pilha 2 pilas AA

Autonomia 50 h 
(sem Bluetooth / sem iluminação)

Conexão 2 x 7/16" UNF 
1 x Mini-Din (conexão ao testo 570)

Sensor Sensor Pirani

Parâmetro mmHg, Torr, mbar, hPa, micron,  
inH20, inHg, Pa

Taxa de medição 0,5 seg.

Compatibilidade é necessario iOS 8.3 ou superior /
Android 4.3 ou superior

é exigido um dispositivo móvel con
Bluetooth 4.0

App testo Smart Probes
Com a aplicação, o seu smartphone/tablet
são convertidos no ecrã do testo 552. Tanto
o manuseamento do instrumento de medição
como a visualização dos valores medidos
são efetuados por meio de Bluetooth através
da aplicação Smart Probes instalada no
smartphone ou tablet, independentemente do
local de medição. Também pode criar protocolos
de medição na aplicação, inserir fotos e
comentários, e enviá-las por e-mail. Para iOS e
Android.

Acessórios Referência

Cabo de ligação MiniDIN
Para conectar o testo 552 com o
manómetro digital testo 570

0554 5520

EUR 153.00

EUR

21.00
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Elevada segurança dos dados

Sensor interno de pressão absoluta e possibilidade de 

conexão para duas sondas externas temperatura/humidade

Medição paralela em dois locais da temperatura/humidade

Memória para 2 milhões de valores de medição

Pilha com até 8 anos de vida útil

Transferência de dados via cabo USB ou cartão SD

Data logger
Pressão, temperatura e humidade

testo 176 P1

hPa

°C

%HR

td

g/m³

inch 
H2O

Quando as condições ambiente necessitam de ser 

documentadas com extrema exatidão e segurança, por 

exemplo, num laboratório, o testo 176 P1 é o data logger 

indicado. Ele tem um sensor interno de pressão absoluta 

e possibilidade de conectar duas sondas externas de 

temperatura/humidade.

Um cálculo integrado do ponto de orvalho torna-o flexível 

em diversas aplicações. O gratuito software ComSoft Basic 

permite uma rápida programação e uma fácil análise dos 

dados
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testo 176 P1

Dados técnicos / Acessórios

testo 176 P1

testo 176 P1, data logger de temperatura, 
humidade e pressão de 5 canais com sensor 
interno (pressão absoluta) e conexões para 
sensores externos (NTC/sensor de humidade 
capacitivo), incl. suporte de parede, cadeado, 
pilhas e protocolo de calibração

Referência 0572 1767

Dados técnicos gerais

Canais 1 x interno, 2 sondas externas, 4 canais 
externos (temperatura/humidade)

Tipo de pilha 1 x Lítio (TL-5903)

Autonomia 8 anos, com taxa med. 15 min.

Temperatura func. -20 ... +70 °C

Temp. armazenamento -40 ... +85 °C

Dimensões 103 x 63 x 33 mm 

Tipo de proteção IP54

Taxa de medição 1 s - 24 h

Memória 2 milhões valores medição

Tipos de sensores

NTC Sensor de humidade capacitivo 
Testo

Sensor de pressão absoluta

Gama de medição -20 ... +70 °C 0 ... 100 %HR* 600 ... 1100 mbar

Exatidão 
±1 dígito

±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,4 °C (Gama de medição restante)

depende da sonda selecionada ±3 mbar (0 ... +50 °C)

* Não está apto para atmosferas condensadas. Para uso prolongado em elevadas humidades (>80 %HR a ≤30 °C por >12 h, >60 %HR a >30 °C por 
>12 h), por favor contacte-nos através no nosso website.

Resolução 0,1 °C 0,1 %HR 0,1 mbar

Conexão lateral para cabo Mini 
USB e cartão SD

Conexão da sonda na parte 
inferior da carcaça para duas 
sondas de temperatura/humidade

Visor amplo e nítido para a 
apresentação dos valores de 
medição

EUR 526.00



420

60 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

16 mm

Ø 12 mm

testo 176 P1

Acessórios

0449 0047Cabo para ligar o data logger testo 175 e testo 176 ao PC, Mini-USB ao USB

0554 8803

0554 1703

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0171

0520 0076

0520 0246

0520 0261

0520 0215

Cartão SD - para recolher os dados de medição dos data loggers testo 176; 2 GB; gama aplicação até -20 ºC

Suporte parede (preto) para testo 176

Pilha para testo 176 -1 x TL-5903 AA cell

Comsoft Basic, Software básico para programação e leitura dos data loggers Testo; apresentação dos valores de 
medição em gráfico e tabela bem como função de exportação (não é necessário se houver o download gratuito com 
registo)

ComSoft Professional, Software profissional incl. arquivo de dados

ComSoft CFR 21 Part 11, Software para requisitos conforme CFR 21 Part 11 para data loggers Testo

Certificado de calibração ISO de temperatura
sonda temperatura; pontos de calib. -8 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento

Certificado de calibração ISO de humidade
pontos de calibração 11.3 %HR e 75.3 %HR a +25 ºC/+77 ºF; por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de humidade
Data logger de humidade, pontos de calib. 11,3 %HR e 75,3 %HR a +25 ºC, por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de temperatura
Data logger de temp.; pontos de calib. -20 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento

Certificado de calibração DAkkS de pressão
Pressão diferencial e positiva; 11 pontos de medição distribuídos pela gama de medição do instrumento

ReferênciaAcessórios para o instrumento de medição

Sonda de humidade fina com 
sistema electrónico integrado, incl. 4 
capas de proteção PTFE acopláveis 
para a medição da humidade de 
equilíbrio em materiais

Tipo de sonda

Sonda de humidade/temperatura 
12 mm

Sonda de humidade/temperatura 
4 mm

Sonda de humidade/temperatura

Dimensões
Comprimento sonda/comp. ponta 
sonda

Gama
medição

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR

0 ... +40 °C
0 ... 100 %HR

0 ... +40 °C
0 ... +100 %HR

-20 ... +70 °C
0 ... +100 %HR

Exatidão

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,03 %HR/K
± 1 Dígito

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 ... 98 %HR)
±0,08 %HR/K
± 1 Dígito

±0.2 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

±0.3 °C
±2 %HR (+2 ... +98 %HR)

Referência

0572 6172

0572 6174

0636 2135

0636 9735

Sondas humidade/temperatura

Sonda

Sonda de imersão/penetração 
exata, comprimento do cabo de 1,5 
m, IP67, Cabo fixo 1.5 m

-35 ... +80 °C ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

5 s 0628 0006 1)

40 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Sondas temperatura NTC (APENAS PARA TESTO 176 H1)

Sonda de temperatura para 
superfícies de paredes (p. ex. para 
detetar danos em materiais de 
construção), Cabo fixo, 3 m

-50 ... +80 °C ±0.2 °C (0 ... +70 °C) 20 s 0628 7507

Sonda de penetração NTC com 
cabo flexível, comprimento 2 m, IP 
54, Cabo fixo, 

-40 ... +125 °C ±0.5 % do v.m. (+100...+125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (Gama de medição 
restante)

8 s 0572 1001
60 mm 30 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Sonda testada de acordo com a norma EN 12830 para a utilização nos sectores de transporte e armazenamento

Sonda de humidade/temperatura
externa de 12mm, conectável sem
cabo

-30 ... +50 °C
0 ... +100 %HR

±0.3 °C
±2 %HR a +25 ºC (+2 ... +98 %HR)

0572 2151

309.00

1,390.00

72.00

98.60

327.90

344.20

202.10

EUR

29.08

20.00

24.00

20.00

24.00

EUR

233.00

273.60

453.60

356.40

52.00

50.00

86.40

74.00
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Transmissor de 
pressão diferencial

testo 6321

Um transmissor de pressão diferencial com uma boa 

relação qualidade/preço para aplicações na tecnologia 

de ar condicionado e ventilação. Os serviços de 

edifícios automatizados devem ser monitorizados com 

precisão, pelo que os requisitos inseridos na tecnologia 

de medição aumentaram. O testo 6321 cumpre estes 

requisitos ao garantir a melhor função de sistema possível, 

automatização das condições climáticas e poupanças de 

energia por meio de medições altamente exatas, estáveis a 

longo prazo da pressão diferencial.

hPa

Medição da pressão diferencial na gama de 100 Pa a 2 bar

Ajuste automático do ponto zero garante maior exatidão 
(independentemente da temperatura) e estabilidade a longo 
prazo

Exatidão de ±1.2 % da gama de medição + erro intrínseco 
de 0.3 Pa - válido para o ciclo do zero de 60 seg/
temperatura nominal +22 ºC

Software P2A para parametrização, ajuste a análise poupa 
tempo e reduz custos na instalação e manutenção

O ajuste de escala de +50% do valor final da gama de 
medição e escalonamento livre dentro da gama de medição 
permitem uma adaptação ótima dos requisitos de controlo

Várias saídas analógicas e gamas de medição

Opcionalmente com visor
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Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement):
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição 
(histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local 
de ensaio, bem como a exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração 
é tido em conta). Para isto, o valor de K=2 do fator de extensão, que é usual 
na tecnologia de medição é usado como uma base, que corresponde a um 
nível de confiança de 95%.

Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Taxa de medição 1/s

Resolução 12 bit

Exatidão das saídas 
analógicas

0  ... 1 V ±2,5 mV
0  ... 5 V ±12,5 mV
0  ... 10 V ±25 mV
4  ... 20 mA ±0,05 mA

Carga 500 W

Entradas e Saídas

Tipo de saída 0 a 1/5/10 V (4-fios)
4 a 20 mA (4-fios)

outras saídas analógicas Mini-DIN para software P2A (software de ajuste 
e parametrização)

Voltagem 20 a 30 V AC/DC

Consumo corrente 30 mA

Humidade (sensor) 0 ... 90 %HR

Temperatura (sensor) -5 ... +50 °C

Temperatura de armazenamento -40 ... +80 °C

Condições de funcionamento

testo 6321 – Transmissor de pressão diferencial

Dados técnicos

Visor

Pressão diferencial Carcaça

Diversos

Visor LCD 1-linha (opcional)

Parâmetros de medição

Gama de medição 0 ... 100  Pa
0 ... 10 hPa
0 ... 20 hPa
0 ... 50 hPa
0 ... 100 hPa
0 ... 500 hPa
0 ... 1000 hPa
0 ... 2000 hPa
-100 ... 100  Pa

-10 ... 10 hPa
-20 ... 20 hPa
-50 ... 50 hPa
-100 ... 100 hPa
-500 ... 500 hPa
-1000 ... 1000 hPa
-2000 ... 2000 hPa

Exatidão* ±1.2% do valor final da gama de medição ±0,3 Pa
Desvio ganho de temperatura: 0.05% desvio da 
gama de medição por Kelvin da temperatura nomi-
nal 22 °C
Desvio do ponto zero: 0% (devido ao ajuste do 
ponto zero)

Capacidade de sobre-
pressão

Gama de medição Sobrepressão
0 ... 100  Pa 20000  Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 20 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-100 ... 100  Pa 20000  Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-20 ... 20 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Geral

Material/Cor ABS / branco (RAL 9010) ou cinza 
claro

Peso aprox. 160 g

Resolução Gama de medição Resolução
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 20 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000hPa 1 hPa
0 ... 2000hPa 1 hPa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-20 ... 20 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

Classe de proteção IP65
apenas quando o transmissor está conectado 
e/ou os tampões de isolamento estão a ser 
utilizados

EMC Directiva EC: 2004/108/EC

Ajuste automático do 
ponto zero

Ex-tarefas a cada 60 segundos

Sensor Sensor piezo-resistivo

Ajuste automático do ponto zero através da válvula magnética
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1 2 3 4
+ -+ -U dP

1 2 3 4
+ -+ -- U dP

Desenhos técnicos / Plano de conexão

Desenhos técnicos

Plano de conexão

testo 6321 – Transmissor de pressão diferencial
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testo 6321 – Transmissor de pressão diferencial

Opções / Exemplo

BXX Saída analógica / alimentação

B02 0 a 1 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B03 0 a 5 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B04 0 a 10 V (4 fios, 24 VAC/DC)
B06 4 a 20 mA (4 fios, 24 VAC/DC)

CXX Visor

C00 sem visor
C01 com visor

EXX Cor da carcaça 

E01 Cor da carcaça cinza claro, incl. logotipo
 Testo (colorido)
E02 Carcaça neutra, branca, sem logotipo
 Testo
E03 Carcaça neutra, branca, incl. logotipo
 Testo (preto/branco)

FXX Unidade 

F01 Pa / mín / máx
F02 hPa / mín / máx
F03 kPa / mín / máx
F04 mbar / mín / máx
F05 bar / mín / máx
F06 mm H2O / mín / máx
F07 inch H2O / mín / máx
F08 inch HG / mín / máx
F09 kg/cm² / mín / máx

AXX Gama de medição
BXX Saída analógica/alimentação
CXX Visor
EXX Cor da carcaça
FXX Unidade

SAs seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6321:

Exemplo

AXX Gama de medição

A03 0 a 100 Pa
A05 0 a 10 hPa
A06 0 a 20 hPa
A07 0 a 50 hPa
A08 0 a 100 hPa
A09 0 a 500 hPa
A10 0 a 1000 hPa
A11 0 a 2000 hPa
A23 -100 a 100 Pa
A25 -10 a 10 hPa
A26 -20 a 20 hPa
A27 -50 a 50 hPa
A28 -100 a 100 hPa
A29 -500 a 500 hPa
A30 -1000 a 1000 hPa
A31 -2000 a 2000 hPa

Código de encomenda para o
transmissor testo 6321 com as
seguintes opções:
- Gama de medição 0 a 100 Pa
- Saída analógica 0 a 5 V
- Sem visor
- Cor da carcaça cinza claro
- Unidade mbar
0555 6321 A03 B03 C00 E00 F04

0555 6321

Nota: opções sem preço, sem 
custo

Preço base

Incl. suporte de parede

304.06 EUR

44.26

44.26

EUR

EUR

49.20
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%HR

°C

Medição da pressão diferencial, velocidade e caudal

O ajuste automático do ponto zero garante maior exatidão 

(independentemente da temperatura) e estabilidade a longo 

prazo

Visor com menu funcional multilingue e visualização de 

alarme ótico

As saídas Ethernet, relé e analógica permitem uma 

integração ótima em sistemas de automatismo individual

O software P2A para parametrização, ajuste e análise 

poupa tempo e reduz custos na instalação e manutenção

Gestão de alarmes configuráveis com ajuste de avisos e 

atraso de resposta

Transmissores de pressão diferencial 
com elevada exatidão e estabilidade a 
longo prazo
testo 6351

O transmissor de pressão testo 6351 foi desenvolvido 

especialmente para monitorizar a pressão diferencial na 

gama de medição de 50 Pa a 2000 hPa. Na tecnologia em 

salas limpas, a manutenção da pressão positiva previne 

a entrada de ar contaminado. Para manter constantes 

as condições da sala limpa, o transmissor calcula 

adicionalmente os parâmetros do caudal e da velocidade da 

pressão diferencial medida. 

O testo 6351 destaca-se graças ao ajuste automático 

do ponto zero, que garante uma elevada exatidão e 

estabilidade a longo prazo. 

A auto-monitorização integrada e a função de aviso prévio 

garante ao utilizador uma elevada disponibilidade do 

sistema.

hPa
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* Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement): :
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição 
(histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local 
de ensaio, bem como a exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração é 
tido em conta). Para isto, o valor de K=2 do fator de extensão, que é usual na 
tecnologia de medição é usado como uma base, que corresponde a um nível 
de confiança de 95%.
Exatidão da pressão diferencial  ±0.8% do fundo de escala da gama de me-
dição  ±0.3 Pa

Gama de medição 0 a 50 Pa
0 a 100 Pa
0 a 500 Pa
0 a 10 hPa
0 a 50 hPa
0 a 100 hPa
0 a 500 hPa
0 a 1000 hPa
0 a 2000 hPa

-50 a 50 Pa
-100 a 100 Pa
-500 a 500 Pa
-10 a 10 hPa
-50 a 50 hPa
-100 a 100 hPa
-500 a 500 hPa
-1000 a 1000 hPa
-2000 a 2000 hPa

Exatidão* ±0,8% do valor medido 
±0.3 Pa 
Desvio de temperatura: 0.02% desvio da gama 
de medição por Kelvin da temperatura nominal 
22 °C Desvio do ponto zero: 0% (graças ao aju-
ste cíclico do ponto zero)

Unidades selecionáveis Pressão diferencial em Pa, hPa, kPa, mbar, bar, 
mmH2O, kg/cm2, PSI, inch Hg, inch H2O
Variáveis calculadas:Caudal em m3/h, l/mín, 
Nm3/h, Nl/mín
Velocidade em m/s, ft/mín

Sensor Sensor piezo-resistivo

Ajuste automático do 
ponto zero

via válvula magnética
Frequência ajustável: 15 seg, 30 seg, 1 min, 5 
min, 10 min

Capacidade de sobre-
pressão

Gama de medição Sobrepressão

0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
0 ... 2000 hPa 2500 hPa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa
-2000 ... 2000 hPa 2500 hPa

Visor

Modelo

Diversos

Visor Opcional: LCD 3-linhas com menu fun-
cional multilingue

Material Carcaça em plástico

Dimensões 162 x 122 x 77 mm

Peso 0,7 kg; opcional: layer Ethernet 
intermédia 0,6 kg

Conector Ø 6 mm --> mangueiras adequadas 4 mm 
+ 4.8 mm

Resolução

Classe de proteção IP 65

CEM Directiva UE 2004/108/EC

Gama de medição Resolução

0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
0 ... 50 hPa 0,01 hPa
0 ... 100 hPa 0,1 hPa
0 ... 500 hPa 0,1 hPa
0 ... 1000 hPa 1 hPa
0 ... 2000 hPa 1 hPa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa
-50 ... 50 hPa 0,01 hPa
-100 ... 100 hPa 0,1 hPa
-500 ... 500 hPa 0,1 hPa
-1000 ... 1000 hPa 1 hPa
-2000 ... 2000 hPa 1 hPa

Temp. funcionamentoCom / sem 
visor

-5 ... +50 °C / +23 ... +122 °F

Temp. armazenamento -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Temp. de processo -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

Condições de funcionamento

testo 6351 – Transmissores de pressão 
diferencial com elevada exatidão e estabilidade a 
longo prazo

Dados técnicos

Pressão diferencial

Parâmetros de medição

Dados técnicos gerais

Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Ciclo de medição 1 seg

Quantidade 1

Escala Pressão diferencial: escalonável ±50% do valor 
medido;
livremente escalonável na gama de medição

Resolução 12 bit

Carga máxima 500 W

Tipo de saída 0/4 a 20 mA (4-fios) (24 VAC/DC)
0 a 1/5 a 10 V (4-fios) (24 VAC/DC)

Ethernet Opcional com módulo Ethernet

Relé Opcional: 4 relés (localização livre para os ca-
nais de medição ou como alarme coletivo no 
menu funcional/software P2A), até 250 VAC/3A 
(NO ou NC)

Digital Mini-DIN para software P2A

Voltagem 20 a 30 VAC/DC, 300mA consumo corrente, 
sinal separado e linha de corrente separadas 
galvanicamente

Entradas/Saídas
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testo 6351 – Transmissores de pressão diferencial com 
elevada exatidão e estabilidade a longo prazo

Desenhos técnicos / Plano de conexão

Desenhos técnicos

Plano de conexão
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CXX Visor/ 
menu de idiomas

C00 sem visor 
C02 com visor /Inglês 
C03 com visor/Alemão 
C04 com visor/Francês 
C05 com visor/Espanhol 
C06 com visor/Italiano 
C07 com visor/Japonês 
C08 com visor/Sueco 

DXX Entrada cabo

D01 Entrada cabo M16 (relé: M20) 
D02 Entrada cabo NPT 1/2“ 
D03 Contacto do cabo via conexão 

integrada M para sinal e 
alimentação

EXX Ethernet 

E00 sem módulo Ethernet
E01 com módulo Ethernet

FXX Unidade de pressão diferencial / 
velocidade (pré-configuração) 

F01 Pa / mín / máx 
F02 hPa / mín / máx 
F03 kPa / mín / máx 
F04 mbar / mín / máx 
F05 bar / mín / máx 
F06 mmH2O / mín / máx
F07 mmH2O / mín / máx 
F08 inch HG / mín / máx 
F09 kg/cm² / mín / máx 
F10 PSI / mín / máx 
F11 m/s / mín / máx 
F12 ft/mín / mín / máx 
F13 m3/h / mín / máx 
F14 l/mín /mín / máx 
F15 Nm3/h /mín / máx 
F16 Nl/mín /mín / máx

HXX Relé

H00 sem relé 
H01 4 saídas relé, monitorização 

do valor limite 
H02 4 saídas relé, 1 canal valores 

limite e alarme coletivo

AXX  Gama de medição 
BXX  Saída analógica/Alimentação
CXX  Visor/Menu de idiomas
DXX  Entrada cabo 
EXX  Ethernet 
FXX  Unidade de pressão diferencial / 
velocidade (pré-configuração)
HXX  Relé

testo 6351 – Transmissores de pressão 
diferencial com elevada exatidão e estabilidade a 
longo prazo

Opções / Exemplo

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6351:

Exemplo

AXX Gama de medição

A02 0 a 50 Pa
A03 0 a 100 Pa
A04 0 a 500 Pa
A05 0 a 10 hPa
A07 0 a 50 hPa
A08 0 a 100 hPa
A09 0 a 500 hPa
A10 0 a 1000 hPa
A11 0 a 2000 hPa
A22 -50 a 50 Pa
A23 -100 a 100 Pa
A24 -500 a 500 Pa
A25 -10 a 10 hPa
A27 -50 a 50 hPa
A28 -100 a 100 hPa
A29 -500 a 500 hPa
A30 -1000 a 1000 hPa
A31 -2000 a 2000 hPa

BXX Saída analógica/Alimentação

B02 0 a 1 V (4-fios, 24 VAC/DC) 
B03 0 a 5 V (4-fios, 24 VAC/DC) 
B04 0 a 10 V (4-fios, 24 VAC/DC) 
B05 0 a 20 mA (4-fios, 24 VAC/DC) 
B06 4 a 20 mA (4-fios, 24 VAC/DC)

Pressão diferencial: 
escalonável ±50% 
do valor medido; li-
vremente escalonável 
na gama de medição

Código de encomenda para o 
transmissor testo 6351 com as 
seguintes opções:
- Gama de medição 0 a 100 Pa 
- Saída analógica/alimentação 0 a 5 V 

(4-fios, 24 VAC/DC)
- Com visor/Inglês 
- Entrada de cabo NPT 1/2”
- Com módulo Ethernet 
- Pressão diferencial mbar mín. / máx.
- 4 saídas de relé, monitorização do 

valor limite
- Manual de instruções

0555 6351 A03 B03 C02 D02 E01 F04 
H01

0555 6351

Nota: opções sem preço, sem 
custo

Preço base 585.60 EUR

49.20
49.20
49.20
49.20

42.00
42.00
42.00
49.20
49.20
49.20
49.20

42.00
42.00
42.00

EUR

EUR

184.03
184.03
184.03
184.03
184.03
184.03
184.03

141.55

349.38

120.54

120.54
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Medição de pressão diferencial, velocidade, caudal; 

opcional: humidade e temperatura 

O ajuste automático do ponto zero garante maior exatidão 

(independentemente da temperatura) e estabilidade a longo 

prazo 

Gama de medição baixa até 10 Pa garante maior precisão 

nas condições de mais baixa pressão 

As saídas Ethernet, relé e analógica permitem uma 

integração ótima em sistemas de automatismo individual 

O software P2A para parametrização, ajuste e análise 

poupa tempo e reduz custos na instalação e manutenção 

Gestão de alarmes configuráveis com ajuste de avisos e 

atraso de resposta

Transmissor de pressão 
diferencial com opção humidade/
temperatura
testo 6381

O transmissor de pressão diferencial testo 6381 foi 

desenvolvido especialmente para monitorizar a pressão 

diferencial na gama de medição de 10 Pa a 1000 hPa. Na 

tecnologia em salas limpas, a manutenção da pressão 

positiva previne a entrada de ar contaminado. Para manter 

constantes as condições da sala limpa, o transmissor 

calcula adicionalmente os parâmetros do caudal e da 

velocidade a partir da pressão diferencial medida. Graças 

a uma sonda opcional da série 6610, o registo adicional 

da humidade e temperatura com apenas um instrumento 

também é possível. 

O testo 6681destaca-se graças ao ajuste automático 

do ponto zero, que garante uma elevada exatidão e 

estabilidade a longo prazo. 

A auto-monitorização integrada e a função de aviso prévio 

garante ao utilizador uma elevada disponibilidade do 

sistema.

hPa

%HR

°C
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testo 6381 – Transmissor de pressão diferencial com 
opção humidade/temperatura

Dados técnicos

Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Ciclo de medição 1 seg

Quantidade Standard: 1;
com sonda de humidade opcional: 3

Escala Pressão diferencial: escalonável ±50% do valor 
medido; livremente escalonável na gama de 
medição

Resolução 12 bit

Carga máxima 500 W

Humidade/temperatura opcional

Parâmetros

Sonda

Tipo

Parâmetros

Exatidão*

%HR / °C/°F / °Ctd / °Ftd / g/kg / gr/lb / g/m3 / gr/ft³ / ppmV / °Cwb 
/ °Fwb / kJ/kg / mbar / inch H2O / °Ctm (H2O2)/°Ftm (H2O2) / % Vol

para desvios da temperatura média ±25 °C:±0.02 %HR/K

Gama de medição

Humidade/
rastreio de 
humidade

Humidade

Ponto de or-
valho

Temperatura

Temperatura 
a +25ºC / 
+77ºF

Entradas/saídas

Tipo de saída 0/4 a 20 mA (4-fios) (24 VAC/DC)
0 a 1/5 a 10 V (4-fios) (24 VAC/DC)

Ethernet Opcional

Relé Opcional: 4 relés (localização livre para os ca-
nais de medição ou como alarme colectivo no 
menu funcional/software P2A), até 250 VAC/3A 
(NA ou NF)

Digital Mini-DIN para o software P2A

Voltagem 20 a 30 VAC/DC, 300mA consumo atual, sinal 
separado e linha de corrente separadas galva-
nicamente

Parede
testo 6612testo 6611 testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617
Canal Canal Sensor 

aquecido
Cabo de 
rastreio de 
humidade

Cabo 
com auto-
monitori-
zação do 
sensor

testo 6611 testo 6612 testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

±(1,0 + 0,007 * v.m.) %HR para 0 a 
100 %HR /  ±(1,4 + 0,007 * v.m.) %HR 

para 90 ... 100 %HR

±(1,0+ 0,007 
* v.m.) %HR 
para 0 a 100 

%HR

±1.2 %HR para 0 
a 90 %HR / 

±1.6 %HR para 90 
a 100 %HR

±0,15 °C/
32,2 °F 

Pt1000 Classe AA

±0.15 °C/
32.2 °F 
Pt100 

Classe AA

±0,15 °C/
32,2 °F 
Pt1000 

Classe AA

0 ... 100 %HR -60 ... +30 
°C td

0 ... 100 
%HR

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-30 ... +150 °C
-22 ... +302 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-40 ... +120 °C
-40 ... +248 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

Pressão diferencial

Parâmetros

Gama de medição 0 a 10 Pa
0 a 50 Pa
0 a 100 Pa
0 a 500 Pa
0 a 10 hPa
0 a 50 hPa
0 a 100 hPa
0 a 500 hPa
0 a 1000 hPa

-10 a 10 Pa
-50 a 50 Pa
-100 a 100 Pa
-500 a 500 Pa
-10 a 10 hPa
-50 a 50 hPa
-100 a 100 hPa
-500 a 500 hPa
-1000 a 1000 hPa

Exatidão* ±0,5% do valor medido 
±0.3 Pa 
Desvio de temperatura: 0.02% desvio da 
gama de medição por Kelvin da tempe-
ratura nominal 22 °C 
Desvio do ponto zero: 0% (graças ao 
ajuste cíclico do ponto zero)

Unidades selecionáveis Pressão diferencial em Pa, hPa, kPa, 
mbar, bar, mmH2O, kg/cm2, PSI, inch 
Hg, inch H2O
parâmetros calculados: caudal em 
m3/h, l/min, Nm3/h, Nl/min
Velocidade em m/s, ft/min

Sensor Sensor piezo-resistivo

Ajuste automático do 
ponto zero

através da válvula magnética
Frequência ajustável: 15 seg, 30 seg, 1 
min, 5 min, 10 min

Sobrepressão

* Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Ex-
pression of Uncertainty in Measurement):
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de 
medição (histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição 
da exatidão do local de ensaio, bem como a exatidão do local de 
ajuste (o trabalho de calibração é tido em conta). Para isto, o valor 
de K=2 do fator de extensão, que é usual na tecnologia de medição 
é usado como uma base, que corresponde a um nível de confiança 
de 95%.

Gama de medição Sobrepressão

0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa

±1 K a 0 
°C td

±2 K a -40 
°C td

±4 K a -50 
°C td
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testo 6381 – Transmissor de pressão diferencial com 
opção humidade/temperatura

Dados técnicos / Desenhos técnicos / Plano de 
conexão

Desenhos técnicos

Plano de conexão

Visor

Modelo

Diversos

Visor Opcional: LCD 3-linhas com menu fun-
cional multi idiomas

0,1 %HR

0,01 °C / 0,01 °F

Dados técnicos gerais

Material Carcaça em metal

Dimensões 162 x 122 x 77 mm

Resolução

Pressão diferencial

Humidade

Temperatura

Gama de medição  Resolução

Temp. funcionamentoCom/ sem 
visor

-5 ... 50 °C / 23 ... 122 °F

Temp. armazenamento -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

Temp. de processo -20 ... +65 °C / -4 ... +149 °F

Classe de proteção IP 65

CEM Diretiva UE 2004/108/EC

Condições de funcionamento

Peso 1,96 kg; opcional: layer Ethernet inter-
média 0,61 kg

0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
0 ... 50 hPa 750 hPa
0 ... 100 hPa 750 hPa
0 ... 500 hPa 2500 hPa
0 ... 1000 hPa 2500 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
-50 ... 50 hPa 750 hPa
-100 ... 100 hPa 750 hPa
-500 ... 500 hPa 2500 hPa
-1000 ... 1000 hPa 2500 hPa

Conector Ø 6 mm --> mangueiras adequa-
das 4 mm + 4.8 mm
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AXX Gama de medição 

A01  0 a 10 Pa 
A02 0 a 50 Pa 
A03 0 a 100 Pa 
A04 0 a 500 Pa 
A05 0 a 10 hPa
A07 0 a 50 hPa
A08 0 a 100 hPa
A09 0 a 500 hPa
A10 0 a 1000 hPa
A21 -10 a 10 Pa 
A22 -50 a 50 Pa 
A23 -100 a 100 Pa 
A24 -500 a 500 Pa 
A25 -10 a 10 hPa
A27 -50 a 50 hPa
A28 -100 a 100 hPa
A29 -500 a 500 hPa
A30 -1000 a 1000 hPa

BXX Saída analógica/Alimentação

B02 0 a 1 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B03 0 a  5 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B04 0 a  10 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B05 0 a  20 mA (4-fios, 24 VAC/DC)
B06 4 a  20 mA (4-fios, 24 VAC/DC)

CXX Visor/menu de línguas

C00 sem visor 
C02 com visor /Inglês 
C03 com visor/Alemão 
C04 com visor/Francês 
C05 com visor/Espanhol 
C06 com visor/Italiano 
C07 com visor/Japonês 
C08 com visor/Sueco

DXX Entrada cabo

D01 Entrada cabo M16 (relé: M20)
D02 Entrada cabo NPT 1/2“
D03 Contacto do cabo via conexão 

integrada M para sinal e 
alimentação

EXX Ethernet

E00 sem módulo Ethernet
E01 com módulo Ethernet

FXX Unidade de pressão diferencial/
velocidade*

F01 Pa / mín / máx 
F02 hPa / mín / máx
F03 kPa / mín / máx
F04 mbar / mín / máx 
F05 bar / mín / máx 
F06 mmH2O / mín / máx 
F07 mmH2O / mín / máx 
F08 inch HG / mín / máx 
F09 kg/cm² / mín / máx 
F10 PSI / mín / máx
F11 m/s / mín / máx
F12 ft/mín / mín / máx
F13 m3/h / mín / máx
F14 l/mín /mín / máx
F15 Nm3/h /mín / máx
F16 Nl/mín /mín / máx

*Escala: 
50 % do valor medido; livremente selecionável na 
gama de medição

GXX Saída analógica opcional para a 
conexão da sonda de humidade testo 
6610/unidades (pré-configuração)

G00 sem possibilidade de conexão para a 
sonda de humidade testo 6610 

G01 %HR / mín / máx 
G02 °C/Mín/Máx 
G03 °F/Mín/Máx 
G04 °Ctd / mín / máx 
G05 °Ftd / mín / máx 
G06 g/kg / mín / máx 
G07 gr/lb /Mín/Máx 
G08 g/m³ / mín / máx 
G09 gr/ft³ / mín / máx 
G10 ppmV / mín / máx 
G11 °Cwb / mín / máx 
G12 °Fwb / mín / máx 
G13 kJ/kg / mín / máx (entalpia) 
G14 mbar / mín / máx 

(pressão parcial do vapor água) 
G15 inch H2O / mín / máx 

(pressão parcial do vapor água) 
G16 °Ctm 

(td mistura com H2O2) 
G17 °Ftm 

(td mistura com H2O2) 
G18 % Vol
(G01–G18 com possibilidade de conexão testo 
6610)

HXX Relé

H00 sem relé 
H01 4 saídas relé, monitorização 

do valor limite 
H02 4 saídas relé, 1 canal valores 

limite e alarme coletivo

testo 6381 – Transmissor de pressão diferencial 
com opção humidade/temperatura

Opções / Exemplo

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6381:

Exemplo

AXX  Gama de medição 

BXX  Saída analógica/Alimentação

CXX  Visor/Menu de idiomas

DXX  Entrada cabo

EXX  Ethernet 

FXX  Unidade de pressão diferencial 
(pré-configuração) 

GXX Unidades (pre-configuração) para 
saída analógica opc. para sonda 
de humidade (série testo 6610) 

HXX Relé 

IXX  Unidade da 3ª saída analógica 
(pré-configuração, apenas se a 
conexão opcional da sonda de 
humidade estiver disponível)

Código de encomenda para o 
transmissor testo 6381 com as 
seguintes opções:
- Gama de medição -100 a 100 Pa 
- Saída analógica 4 a 20 mA (4-fios, 24 

VAC/DC) 
- Sem visor 
- Contacto do cabo via conexão 

integrada M para sinal e alimentação
- Com módulo Ethernet 
- Pressão diferencial mbar mín. / máx.
- Saída analógica opcional para a 

conexão da sonda de humidade testo 
6610/ unidades g/kg/ mín. / máx. 

- Sem relé 
- Unidade de canal 3% HR / mín. / 

máx.

0555 6381 A23 B06 C00 D03 E01 F04 
G06 H00 I01

IXX Unidade da 3ª saída analógica (pré-
configuração, apenas se a conexão 
opcional da sonda de humidade 
estiver disponível)**

I01 % HR/Mín/Máx 
I02 °C/Mín/Máx 
I03 °F/Mín/Máx 
I04 °Ctd / mín / máx 
I05 °Ftd / mín / máx 
I06 g/kg / mín / máx 
I07 gr/lb /Mín/Máx 
I08 g/m³ / mín / máx 
I09 gr/ft³ / mín / máx 
I10 ppmV / mín / máx 
I11 °Cwb / mín / máx 
I12 °Fwb / mín / máx 
I13 kJ/kg / mín / máx (entalpia) 
I14 mbar / mín / máx (pressão parcial do 

vapor de água) 
I15 inch H2O / mín / máx (pressão parcial do 

vapor de água) 
I16 °Ctm (td mistura com H2O2) 
I17 °Ftm (td mistura com H2O2) 
I18 % Vol

**apenas é possível quando o Código G (de G01) 
for selecionado

0555 6381 Preço base 694.80 EUR

49.20
49.20
49.20
49.20

42.21
42.21

126.00

49.20
49.20
49.20

42.21
42.21

126.00

49.20

191.70
191.70
191.70

191.70
191.70
191.70

191.70

149.85

EUR

EUR

383.40

412.80
412.80
412.80

412.80
412.80
412.80

412.80

412.80
412.80
412.80

412.80
412.80
412.80

412.80

412.80

412.80

412.80

412.80

128.25

128.25

Nota: As opções são atribuídos sem preço, sem custo
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Medição de pressão diferencial, opcional: humidade e 

temperatura

A sua face lisa permite a incorporação na superfície da 

parede em sala limpas

As saídas Ethernet, relé e analógica permitem uma 

integração ótima em sistemas de automatismo individual

A auto-monitorização dos transmissores garante uma 

elevada disponibilidade do sistema

O software P2A para parametrização, ajuste e análise 

poupa tempo e reduz custos na instalação e manutenção

Gestão de alarmes configuráveis com ajuste de avisos e 

atraso de resposta

Transmissor de pressão 
diferencial em salas limpas - com 
notável design
testo 6383

O transmissor de pressão diferencial testo 6383 foi 

desenvolvido especialmente para monitorizar pequenas 

pressões diferenciais na gama de medição de 10 Pa a 10 

hPa. Na tecnologia das salas limpas, a manutenção da 

pressão positiva previne a entrada de ar contaminado em 

zonas críticas. Graças a uma sonda interna ou externa 

adicional da série de sondas 6610, o registo adicional de 

humidade e temperatura com um instrumento também é 

possível. 

O testo 6383 destaca-se graças ao ajuste automático 

do ponto zero, que garante uma elevada exactidão e 

estabilidade a longo prazo. 

A auto-monitorização integrada e a função de aviso prévio 

garantem ao utilizador uma elevada disponibilidade do 

sistema.

hPa

°C

%HR
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testo 6383 – Transmissor de pressão diferencial em 
salas limpas - com notável design

Dados técnicos

Alimentação

Saídas analógicas

Outras saídas

Ciclo de medição 1 seg

Quantidade Standard: 1;
com sonda de humidade opcional: 3

Escala Pressão diferencial: escalonável ±50% do 
valor medido;
livremente escalonável na gama de medição

Resolução 12 bit

Carga máxima  500 W

Humidade/temperatura opcional

Parâmetros

Sonda

Tipo

Parâmetros

Exatidão*

%HR / °C/°F / °Ctd / °Ftd / g/kg / gr/lb / g/m3 / gr/ft³ / ppmV / °Cwb 
/ °Fwb / kJ/kg / mbar / inch H2O / °Ctm (H2O2)/°Ftm (H2O2) / % Vol

para desvios da temperatura média ±25 °C:±0.02 %HR/K

Gama medição
Humidade / 
rastreio de 
humidade

Humidade

Ponto de or-
valho

Temperatura

Temperatura a 
+25ºC / +77ºF

Entradas/Saídas

Tipo de saída 0/4 a 20 mA (4-fios) (24 VAC/DC)
0 to 1/5 a 10 V (4-fios) (24 VAC/DC)

Ethernet Opcional

Relé Opcional: 4 relés (localização livre para os 
canais de medição ou como alarme coletivo 
no menu funcional/software P2A), até 250 
VAC/3A (NA ou NF)

Digital

Voltagem 20 a 30 VAC/DC, 300mA consumo actual, 
sinal separado e linha de corrente separadas 
galvanicamente

Sonda inte-
grada

testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

Canal Sensor 
aquecido

Cabo de 
rastreio de 
humidade

Cabo com 
auto-moni-
torização do 
sensor

Sonda inte-
grada testo 6613 testo 6614 testo 6615 testo 6617

±(1,0 + 0,007 * MV) %HR 
para 0 a 90 %HR

±(1,4 + 0,007 * MV) %HR 
para 90 a 100 %HR

±(1.0 + 
0.007*MV) %HR 

para 0 a 100 
%HR

±(1.2 + 0.007*MV) 
%HR para 0 a 90 

%HR 
±(1.6 + 0.007*MV) 

%HR para 90 a 100 
%HR

±1 K a 0 °Ctd
±2 K a -40°Ctd
±4 K a -50 °Ctd

±0.15 °C / 32.2 °F 
Pt1000 Classe AA

±0.15 °C/
32.2 °F 

Pt100 Classe 
AA

±0.15 °C/
32.2 °F 

Pt1000 Classe 
AA

0 ... 100 %HR -60 ... +30 °C td 0 ... 100 %HR

-20 ... +70 °C
-4 ... +158 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

-40 ... +120 °C
-40 ... +248 °F

-40 ... +180 °C
-40 ... +356 °F

Visor

Modelo

Diversos

Visor Opcional: LCD 3-linhas com menu fun-
cional multi idiomas

0,1 %HR

0,01 °C / 0,01 °F

Dados técnicos gerais

Material Face frontal em aço inox., carcaça em 
plástico

Dimensões sem humidade/temperatura:
246 x 161 x 47 mm
com humidade/temperatura:
396 x 161 x 78 mm

Resolução

Pressão diferencial

Humidade

Temperatura

Gama de medição Resolução

Temp. de funcionamento -5 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +60 °C

Temp. de processo -20 ... +65 °C

Classe de proteção IP65

Conector Ø 6 mm --> mangueiras adequadas 4 mm 
+ 4.8 mm

Condições de funcionamento

Peso Versão sem humidade: 0.9 kg;
Versão com sonda de humidade integrada: 
1.35 kg;
Versão com preparação para sonda de 
humidade externa:1.26 kg

0 ... 10 Pa 0,1 Pa
0 ... 50 Pa 0,1 Pa
0 ... 100 Pa 0,1 Pa
0 ... 500 Pa 0,1 Pa
0 ... 10 hPa 0,01 hPa
-10 ... 10 Pa 0,1 Pa
-50 ... 50 Pa 0,1 Pa
-100 ... 100 Pa 0,1 Pa
-500 ... 500 Pa 0,1 Pa
-10 ... 10 hPa 0,01 hPa

Com visor

Pressão diferencial

Parâmetros

Gama de medição 0 a 10 Pa
0 a 50 Pa
0 a 100 Pa
0 a 500 Pa
0 a 10 hPa 

-10 a +10 Pa
-50 a +50 Pa 
-100 a +100 Pa
-500 a +500 Pa
-10 a +10 hPa

Exatidão* ±0,3% do valor medido
±0.3 Pa
Desvio da temperatura: 0.02% desvio da gama 
de medição per Kelvin da temperatura nominal 
22 °C
Desvio do ponto zero: 0% (graças ao ajuste cí-
clico do ponto zero)

Unidades selecionáveis Pressão diferencial em Pa, hPa, kPa, 
mbar, bar, mmH2O, kg/cm2, bar, inch 
Hg, inch H2O

Sensor Sensor piezo-resistivo

Ajuste automático do 
ponto zero

via válvula magnética
Frequência ajustável: 15 seg, 30 seg, 1 min, 5 
min, 10 min

Sobrepressão Gama de medição Sobrepressão

0 ... 10 Pa 20000 Pa
0 ... 50 Pa 20000 Pa
0 ... 100 Pa 20000 Pa
0 ... 500 Pa 20000 Pa
0 ... 10 hPa 200 hPa
-10 ... 10 Pa 20000 Pa
-50 ... 50 Pa 20000 Pa
-100 ... 100 Pa 20000 Pa
-500 ... 500 Pa 20000 Pa
-10 ... 10 hPa 200 hPa
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testo 6383 – Transmissor de pressão diferencial em salas limpas - com notável design

Desenhos técnicos/Plano de conexão

Desenhos técnicos

Plano de conexão

Determinação da exatidão de acordo com GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement):
Para a determinação da exatidão, a precisão do instrumento de medição (histerese, linearidade, reprodutibilidade), a contribuição da exatidão do local de en-
saio, bem como a exatidão do local de ajuste (o trabalho de calibração é tido em conta). Para isto, o valor de K=2 do fator de extensão, que é usual na tecno-
logia de medição é usado como uma base, que corresponde a um nível de confiança de 95%.
Exatidão pressão diferencial  ±0.5% do fundo de escala da gama de medição ±0.3 Pa



437

AXX Gama de medição 

A01 0 a 10 Pa
A02 0 a 50 Pa
A03 0 a 100 Pa
A04 0 a 500 Pa
A05 0 a 10 hPa
A21 -10 a 10 Pa
A22 -50 a 50 Pa
A23 -100 a 100 Pa
A24 -500 a 500 Pa
A25 -10 a 10 hPa

BXX Saída analógica/Alimentação

B02 0 a 1 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B03 0 a  5 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B04 0 a 10 V (4-fios, 24 VAC/DC)
B05 0 a  20 mA (4-fios, 24 VAC/DC)
B06 4 a  20 mA (4-fios, 24 VAC/DC)

CXX Visor/menu de idiomas

C00 sem visor
C02 com visor /Inglês
C03 com visor/Alemão
C04 com visor/Francês
C05 com visor/Espanhol
C06 com visor/Italiano
C07 com visor/Japonês
C08 com visor/Sueco 

DXX Sonda de humidade integrada

D00 sem sonda de humidade 
 / temperatura
D04 sonda de humidade/temperatura    
 integrada no painel
D05 preparação para sonda 
 humidade/temperatura 
 testo 6610

EXX Ethernet

E00 sem módulo Ethernet
E01 com módulo Ethernet 

FXX Unidade de pressão diferencial (pré-
configuração)*

F01 Pa / mín / máx
F02 hPa / mín / máx
F03 kPa / mín / máx
F04 mbar / mín / máx
F05 bar / mín / máx
F06 mmH2O / mín / máx
F07 mmH2O / mín / máx 
F08 inch HG /  mín / máx
F09 kg/cm² /  mín / máx 
F10 PSI /  mín / máx
*Escala: 50 % do valor medido; 
livremente selecionável na gama 
de medição

GXX Saída analógica opcional para a 
conexão da sonda de humidade testo 
6610/unidades (pré-configuração)**

G01 %HR / mín / máx
G02 °C/Mín/Máx
G03 °F/Mín/Máx
G04 °Ctd / mín / máx
G05 °Ftd / mín / máx
G06 g/kg / mín / máx
G07 gr/lb /Mín/Máx
G08 g/m³ / mín / máx
G09 gr/ft³ / mín / máx
G10 ppmV / mín / máx
G11 °Cwb / mín / máx
G12 °Fwb / mín / máx
G13 kJ/kg / mín / máx (entalpia)
G14 mbar / mín / máx (pressão parcial do 

vapor água)
G15 inch H2O / mín / máx (pressão parcial do 

vapor água)
G16 °Ctm (td mistura com H2O2)
G17 °Ftm (td mistura com H2O2)
G18 % Vol

**apenas é possível quando D04 ou D05 são 
seleccionados 
 
HXX Relé

H00 sem relé
H01 4 saídas relé, monitorização 
 do valor limite
H02 4 saídas relé, 1 canal valores 
 limite e alarme coletivo

testo 6383 – Transmissor de pressão diferencial 
em salas limpas - com notável design

Opções / Exemplo

As seguintes opções podem ser especificadas para o testo 6383:

Exemplo

AXX Gama de medição

BXX Saída analógica/Alimentação

CXX Visor/Menu de idiomas

DXX Sonda de humidade integrada

EXX Ethernet

FXX Unidade de pressão diferencial 
(pré-configuração)

GXX Saída analógica opcional para 
a conexão da sonda de humi-
dade (série testo 6610) unidades 
(pré-configuração)

HXX Relé

IXX Unidade da 3ª saída analógica 
(pré-configuração, apenas se a 
conexão opcional da sonda de 
humidade estiver disponível)

Ordem de encomenda para o transmissor 
testo 6383 com as seguintes opções:
- Gama de medição -10 a 10 Pa
- Saída analógica 4 a 20 mA
 (4-fios, 24 VAC/DC)
- Com visor em Alemão
- Preparação para sonda externa 

humidade/temperatura testo 6610
- Com módulo Ethernet
- Unidade de pressão diferencial kg/cm² 

/ mín. / máx.
- Saída analógica opcional para °Ctd / 

mín. / máx.
- Sem relé 
- Unidade da 3ª saída analógica g/m³ / 

mín. / máx.

0555 6383 A21 B06 C03 D05 E01 F09 
G04 H00 I08

IXX Unidade da 3ª saída analógica 
(pré-configuração, apenas se a conexão 
opcional da sonda de humidade estiver 
disponível)***

I01 % HR/Mín/Máx
I02 °C/Mín/Máx
I03 °F/Mín/Máx
I04 °Ctd / mín / máx
I05 °Ftd / mín / máx
I06 g/kg / mín / máx
I07 gr/lb /Mín/Máx
I08 g/m³ / mín / máx
I09 gr/ft³ / mín / máx
I10 ppmV / mín / máx
I11 °Cwb / mín / máx
I12 °Fwb / mín / máx
I13 kJ/kg / mín / máx (entalpia)
I14 mbar / mín / máx (pressão parcial do 

vapor de água)
I15 inch H2O / mín / máx (pressão parcial do 

vapor de água)
I16 °Ctm (td mistura com H2O2)
I17 °Ftm (td mistura com H2O2)
I18 % Vol
***apenas é possível quando D04 ou D05 são 
seleccionados

0555 6383

Nota: opções sem preço, sem custo

Preço base 1000.05 EUR

EUR

49.20
49.20
49.20
49.20

126.00

49.20
49.20
49.20
49.20

126.00

191.70
191.70
191.70

191.70
191.70
191.70

191.70

EUR

768.00

412.48

383.40

128.25

128.25
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Utilização como gerador ou como instrumento de medição

A maior exatidão incluindo na gama mais baixa de Pa 

Bateria de grande duração para aplicações portáteis

Sequências de pressão programáveis

Ampla seleção de unidades de pressão, velocidade e 

caudal

Gerador de pressão

Pneumator - Gerador de pressão 
e precioso calibrador

%HR°C

O Pneumator é um gerador de pressão que se pode utilizar 

quer em aplicações fixas (ajuste de manómetros num 

laboratório) quer para aplicações móveis, utilizável também 

como calibrador portátil. Com quatro tipos de gama de 

medição em pressão (1,10,100, 1000hPa) é o calibrador 

portátil mais versátil do mercado.

Para a prática industrial, a precisão da tecnologia de 

medição utilizada tem cada vez maior importância, 

particularmente quando a exatidão entra em jogo: na 

calibração.

Não obstante, nem todas as calibrações em pressão 

absoluta ou pressão diferencial se podem realizar em 

laboratório - por exemplo, quando o instrumento a calibrar 

não se pode desinstalar. Neste caso, o Pneumator cumpre 

com ambos os requisitos: pode usar-se em aplicações fixas 

(em laboratório) e também como calibrador portátil.

Além disso, também se pode utilizar como instrumento 

de precisão In situ, combinando a maior exatidão com um 

funcionamento fiável a bateria.
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Pneumator

Dados técnicos / Acessórios

Pneumator

Pneumator 100Pa, inclui 
alimentador/carregador e 1m de 
tubo de silicone

Referência 0519 0816

Dados técnicos gerais

Gama de medição 4 tipos (1, 10, 100, 1000 hPa)

Modos de 
funcionamiento

Calibração (manual ou com sequências programadas), Medição (pressão, caudal, velocidade), Ventilação, Zero, 
Teste de estanquicidade

Linearidade 0.2% da escala ±1 dígito (gama 1 hPa) 0.1% da escala ±1 dígito (gamas 10, 100, 1000 hPa)

Exatidão 0.3% da escala ±1 dígito (gama 1 hPa) 0.1% da escala ±1 dígito (gamas 10, 100, 1000 hPa)

Principio medição medição indutiva da pressão diferencial

Histerese 0,1% v.E.máx.

Meios Ar, gases inócuos

Zero: 0.03% da escala/K (0% mediante ajuste ponto zero) Span: 0,03% escala/K

Pa, kPa, hPa, bar, mbar, psi, inH20, inHg, mmHg, Torr

Instrumentos e acessórios Modelo

0519 0818Pneumator (100hPa), inclui alimentador/carregador e 1m de tubo de silicone

0519 0817Pneumator (10hPa), inclui alimentador/carregador e 1m de tubo de silicone

0519 0819Pneumator (1000hPa), inclui alimentador/carregador e 1m de tubo de silicone

0519 0849Mala de transporte

0520 0005Certificado de calibração ISO de pressão
Pressão diferencial; 5 pontos distribuídos pela gama de medição

0520 0215Certificado de calibração DAkkS de pressão 
Pressão diferencial, exactidão 0,1...0,6 (% do f.e.)

Deriva temperatura
sensor interno de
referencia

Estabilidade a longo prazo

Unidades de pressão

m/s, km/h, fpm, mph, m3/h, l/s, lpm, cfmU.de caudal/velocidade

0,5% escala por año (máx)

Ajuste do ponto zero Automático (em intervalos ajustáveis), Manual (tecla de zero)

Temperatura func. +10 ... +40 ºC Temp. armazenamento -10 ... +70 ºC

Pressão/Gama específica 0 ... 100 %

Interface USB

Medidas (sem pega) (AlxAnxl) 102,6x257x271mm

Bocais 6,6x11 mm (mangueiras diâmetro = 6mm)

Proteção contra 
sobrepressão

Ao expor-se a sobrepressões superiores a 125% da gama, o sensor interno de referência isola-se começando a ventilar.

Peso 4,6 kg

Alimentação 24 VCC/1 A, acumulador interno, carga automática na rede elétrica · Tipo: Lítio-manganésio · Uso mínimo: 8 h

Presión/rango útil -10 ... 110 %

EUR

5,869.00

641.00

100.70

202.10

5,869.00

5,869.00

EUR 5,869.00
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Filtro para sinais de interferência de alta frequência

Sensibilidade ajustável

Indicação ótica e acústica

Resistente à água e ao pó conforme IP 67

Iluminação da zona de medição

Detetor de tensão sem 
contacto

testo 745

O detetor de tensão sem contacto testo 745 com intervalo 

de medição de tensão até 1000 V está especialmente 

indicado para uma primeira verificação inicial de um 

possível erro. Quando se deteta tensão, o testo 745 avisa 

através de um claro sinal visual e acústico.

Para aumentar a fiabilidade o detetor de tensão dispõe de 

um filtro para sinais de interferência de alta frequência e 

também é resistente à água e ao pó segundo IP 67. 

V
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testo 745

testo 745

testo 745, detetor de tensão sem contacto, 
incl. pilhas

Referência 0590 7450

Dados técnicos / Acessórios

Dados técnicos

Teste de tensão 12 ... 1000 V AC

Iluminação da zona de 
medição

P

Categoria de 
sobretensão

CAT4/600 V 
CAT3/1000 V

Classe de proteção IP 67

Temperatura de serviço -10 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-15 … +60 °C

Dimensões 155 x 25 x 23 mm (L x l x H)

Peso 63 g

Homologações CSA, CE

Normas EN 61010-1, IEC 61326

Acessórios Referência

Certificado de calibración ISO para 
detectores de tensión

0520 0750

Certificado de calibración DAkkS para 
detectores de tensión

0520 0751

EUR 29.00

EUR

48.60

72.00
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Ecrã LED visível 360º, patenteada e de disposição clara

Tecnologia de fibra ótica para uma ótima indicação de 

tensão

Anel antideslizante para um manuseamento seguro

Pega ergonómica

Iluminação da zona de medição

Verificador de 
tensão

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Os três modelos da série de verificadores de tensão testo 

750 são os primeiros dispositivos com um ecrã LED visível 

a 360º. O ecrã pode-se ver em qualquer posição e, graças 

à sua fibra ótica única, garante uma visualização ideal da 

tensão. Os três modelos cumprem com a norma atualmente 

em vigor para verificadores de tensão EN 61243-3:2010 e 

apresentam uma especificação de segurança de acordo 

com a CAT4. Dispõem das funções mais importantes para o 

teste de tensão, teste de continuidade e medição do campo 

magnético.

O testo 750-2 também é adequado para o teste de tensão 

unipolar e conta com uma lanterna e uma função de 

disparo FI. Os botões de carga vibrantes garantem que os 

testes não se executem de forma acidental. O testo 750-3 

incorpora ainda um ecrã LED para mostrar o valor medido  

real.

V
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testo 750-1 / testo 750-2 / testo 750-3

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

testo 750-1, verificador de tensão, incl. pilhas, 
protetor de borracha para as pontas de medição 
e peças adicionais para as sondas de medição

testo 750-2, verificador de tensão, incl. pilhas, 
protetor de borracha para as pontas de medição 
e peças adicionais para as sondas de medição

testo 750-3, verificador de tensão, incl. pilhas, 
protetor de borracha para as pontas de medição 
e peças adicionais para as sondas de medição

Referência 0590 7501

Referência 0590 7502

Referência 0590 7503

Dados técnicos / Acessórios

Dados
técnicos

testo 
750-1

testo 
750-2

testo 
750-3

Teste de tensão 12 ... 690 V

Teste de 
continuidade

< 500 kΩ

Teste de campo 
magnético rotativo

100 ... 690 V à 50/60 Hz

Teste de fase 
unipolar

– 100 ... 690 V à 50/60 Hz

Função de disparo 
RDC/FI

– P P

Ecrã LCD – – P
Iluminação da zona 
de medição

– P P

Categoria de 
sobretensão

CAT4/600 V 
CAT3/1000 V

Classe de proteção IP 64

Temperatura de 
serviço

-10 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-15 … +60 °C

Dimensões
(comp. x larg. x 
altura)

270 x 65 x 35 
mm

270 x 70 x 35 mm

Peso 119 g 243 g

Homologações TÜV, CSA, CE

Norma EN 61243-3:2010

Acessórios Modelo

Estojo de transporte testo 750 / testo 755 0590 0018

Certificado de calibração ISO para detetores de tensão 0520 0750

Certificado de calibração DAkkS*para detetores de tensão 0520 0751

EUR 43.00

EUR 67.00

EUR 93.00

EUR

25.00

48.60

72.00
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Reconhecimento automático de parâmetros

Certificado de conformidade com a norma para 

verificadores de tensão EN  61243-3:2010

Resultados de medição sem ligação nem seleção

Iluminação da zona de medição

Pontas de medição intercambiáveis

Verificador de
tensão e corrente

testo 755-1
testo 755-2

Os dois instrumentos da série de verificadores de tensão 

e corrente testo 755 são os primeiros da sua classe: 

verificadores de tensão de acordo com a norma mais atual 

que também podem medir a corrente. Por isso, são

adequados para quase todas as tarefas de medição elétrica 

quotidianas. Em cada aplicação, o mesmo dispositivo 

seleciona de forma automática a configuração correta e 

assim se evitam ajustes errados. Ambos os instrumentos 

têm todas as funções importantes para detetar a tensão/

ausência de tensão, para medir a corrente e a resistência, 

bem como para testes de continuidade.

Ademais, a lanterna incorporada permite a iluminação de 

zonas mais escuras. As pontas das sondas são fáceis de 

substituir, pelo que em caso de danos não é necessário 

substituir todo o dispositivo. O modelo testo 755-2 

distingue-se pelo seu maior intervalo de tensão até 1000 V 

e pelas funções especiais como o teste de fase unipolar e a 

medição do campo magnético rotativo.

V

A

Ω
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testo 755-1 / testo 755-2

testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1, verificador de tensão e corrente, 
incluindo pilhas e sondas para a medição

testo 755-2, verificador de tensão e corrente, 
incluindo pilhas e sondas para a medição

Referência 0590 7551

Referência 0590 7552

Dados técnicos / Acessórios

Dados
técnicos

testo 755-1 testo 755-2

Intervalo de medição 
da tensão

6 … 600 V 6 … 1000 V

Intervalo de medição 
da corrente

0,1 ... 200 A CA

Intervalo de medição 
da resistência

1 Ω … 100 kΩ

Teste de continuidade < 50 Ω

Teste do campo 
magnético rotativo

– > 100 … 690 V

Teste de fase unipolar – 100 ... 690 V 
a 50/60 Hz

Indicação (contagem) 4000

Iluminação da zona 
de medição

P

Categoria de 
sobretensão

CAT4/600 V
CAT3/1000 V

Classe de proteção IP 64

Temperatura de 
serviço

-10 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-15 … +60 °C

Dimensões 199 x 62 x 40 mm (comp. x largura x altura)

Peso 306 g

Homologações TÜV, CSA, CE

Normas EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Acessórios Referência

Estojo de transporte testo 750 / testo 755 0590 0018

Conjunto de sondas para medição 
sobresselentes

0590 0015

Conj. de pinças de crocodilo de segurança 0590 0008

Conjunto de pinças de crocodilo 0590 0009

Certificado de calibração ISO para 
detetores de tensão e corrente

0520 0755

Certificado de calibração DAkkS para 
detetores de tensão e corrente

0520 0756

EUR 129.00

EUR 159.00

EUR

25.00

15.00

19.00

19.00 

59.00

87.80
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Manuseamento simples e moderno com teclas de função 

em vez de comando giratório

Reconhecimento e seleção de parâmetros em função da 

atribuição dos conectores

Evita ajustes errados

Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS

Ecrã grande com retroiluminação

Multímetro digital

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

A série de multímetros digitais testo 760 inclui três modelos 

para as principais tarefas de medição elétrica. No três 

instrumentos, as teclas de função substituem o comando 

giratório clássico, o que simplifica o manuseamento

e oferece maior segurança. Os ajustes errados passaram 

à história porque os parâmetros de medição são 

automaticamente reconhecido, com base na atribuição 

dos conectores e, além disso, são visualizados graças à 

iluminação das correspondentes teclas de função.

O testo 760-1 é a variante standard para quase todas as 

tarefas de medição quotidianas. O testo 760-2 distingue-se 

por um maior intervalo de medição de corrente, a função 

de medição do verdadeiro valor eficaz TRMS e um filtro 

de passo baixo. O testo 760-3 é o modelo mais específico 

e, além de contar com as mesmas características que 

os outros modelos, também dispõe de um intervalo de  

tensão até 1000 V e um intervalo de medição mais alto na 

frequência e capacitância.

V

F

°C / °F

A

Ω

Hz
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testo 760-1 / testo 760-2 / testo 760-3

testo 760-1

testo 760-2

testo 760-3

testo 760-1, multímetro incl. pilhas e 1 
conjunto de cabos de medição

testo 760-2, multímetro TRMS incl. pilhas, 
1 conjunto de cabos de medição e 1 
adaptador para termopar tipo K

testo 760-3, multímetro TRMS incl. pilhas e 1 
conjunto de cabos de  medição

Referência 0590 7601

Referência 0590 7602

Referência 0590 7603

Dados técnicos / Acessórios

Données 
techniques

testo 
760-1

testo 
760-2

testo 
760-3

True RMS – P
Precisão básica P 0,1 %

Intervalo de medição 
da tensão CA/CC

0,1 mV ... 600 V 0,1 mV ... 
1000 V

Intervalo de medição 
da corrente CA/CC

1 mA ... 10 A 0,1 µA ... 10 A

Intervalo de medição 
da resistência

0,1 … 40 MΩ 0,1 … 60 MΩ

Intervalo de medição 
da frequência

0,001 Hz ...  
500 kHz

0,001 Hz ...  
10 MHz

0,001 Hz ...  
30 MHz

Intervalo de medição 
da capacidade

0,001 nF ... 
200 µF

0,001 nF ... 
30000 µF

0,001 nF ... 
60000 µF

Intervalo de medição 
de temperatura

– -20 ... +500 °C

Teste de 
continuidade

P

Teste de díodos P
Indicação 
(contagem)

4000 6000

Categoria de 
sobretensão

CAT4/300 V 
CAT3/600 V

CAT4/600 V 
CAT3/1000 V

Classe de proteção IP 64

Temperatura de 
serviço

-10 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-15 … +60 °C

Dimensões 167 x 84 x 45 mm (comp. x largura x altura)

Peso 268 g

Homologações TÜV, CSA, CE

Normas EN 61010-1, IEC 61326

Acessórios testo 760-1/-2/-3 Ref.

Gancho magnético 0590 0001

Conj. pinças de crocodilo de segurança 0590 0008

Conjunto de pinças de crocodilo 0590 0009

Conjunto de cabos de medição de 2 mm  
(conector de cotovelo)

0590 0010

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector de cotovelo)

0590 0011

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector reto)

0590 0012

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector reto)

0590 0013

Conjunto de extensões de cabos de 
medição (conector de cotovelo)

0590 0014

Estojo de transporte testo 760 0590 0016

Certificado de calibração ISO para 
multímetros 3,5 dígitos

0520 0760

Certificado de calibração DAkkS para 
multímetros 3,5 dígitos

0520 0761

Acessórios testo 760-1/-2 Ref.

Conjunto de 5 fusíveis sobresselentes 10 
A/600 V

0590 0005

Conjunto de 5 fusíveis sobresselentes 630 
mA/600 V

0590 0007

Acessórios testo 760-2/-3

Adaptador de sonda termopar tipo K 0590 0002

Adaptador de pinças amperimétricas 0590 0003

Acessórios testo 760-3

Conjunto de 5 fusíveis sobresselentes 10 
A/1000 V

0590 0004

Conjunto de 5 fusíveis sobresselentes 630 
mA/1000 V

0590 0006

EUR 89.00

EUR 149.00

EUR 199.00

EUR

20.00

15.00

25.00

100.00

35.00

15.00

EUR

20.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

25.00

51.20

75.60
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Mecanismo de aperto único que facilita o trabalho para 

agarrar cabos

CA/CC automático para corrente e tensão

Ecrã grande com duas linhas

Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS

Com funções adicionais como a medição da corrente de 

arranque, de potência e de μA

Bluetooth e a aplicação testo Smart Probes

Pinças
amperimétricas

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Os três instrumentos da série de testo 770 são ideais para 

medir a corrente nos quadros de distribuição.

Uma das duas mordaças das pinças pode-se retrair por 

completo no instrumento. Graças a este mecanismo de 

aperto, os cabos podem ser agarrados sem problemas. 

O reconhecimento automático de parâmetros de medição 

permite um trabalho seguro: nos intervalos de medição 

de corrente e tensão, os três instrumentos reconhecem a 

corrente contínua e alterna e selecionam outros parâmetros 

como resistência, continuidade, díodos e capacitância.

O modelo testo 770-1 é a versão standard as tarefas de 

medição diárias, incluindo a medição de corrente

de arranque. O testo 770-2 também dispõe de uma gama

µA e um adaptador de temperatura integrado para todos os 

termopares tipo K. O testo 770-3 oferece ainda uma função 

de medição de potência e pode ser conectado através de 

Bluetooth com a aplicação testo Smart Probes.

Na aplicação pode-se ver o curso da medição sob a forma 

de gráfico e obter também a documentação das medições.

V

F

°C / °F

A

Ω

Hz
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testo 770-1 / testo 770-2 / testo 770-3

testo 770-1

testo 770-2

testo 770-3

testo 770-1, pinças amperimétricas TRMS incl. 
pilhas e 1 conjunto de cabos de  medição

testo 770-2, pince ampèremétrique TRMS, avec 
piles, 1 jeu de câbles de mesure et 1 adaptateur 
pour thermocouples de type K

testo 770-3, pince ampèremétrique TRMS, 
avec piles et 1 jeu de câbles de mesure

Referência 0590 7701

Referência 0590 7702

Réf. 0590 7703

Acessórios Ref.

Adaptador de sonda termopar tipo K (só 
para 770-2/-3)

0590 0021

Conj. pinças de crocodilo de segurança 0590 0008

Conjunto de pinças de crocodilo 0590 0009

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector de cotovelo)

0590 0011

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector reto)

0590 0012

Acessórios Ref.

Conjunto de cabos de medição de 4 mm  
standard (conector reto)

0590 0013

Conjunto de extensões de cabos de 
medição (conector de cotovelo)

0590 0014

Estojo de transporte para testo 770 0590 0017

Certificado de calibração ISO para pinças 
amperimétricas AC sem indicaçao direta

0520 3105

Certificado de calibração DAkkS para pinças 
amperimétricas AC sem indicação direta

0520 3205

Certificado de calibração ISO para pinças 
amperimétricas 3.5 dígitos

0520 0770

Certificado de calibração DAkkS para 
pinças amperimétricas 3.5 dígitos

0520 0771

Dados técnicos / Acessórios

Dados
técnicos

testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

True RMS P
Precisão básica 0,8 % 0,1 %

Intervalo de medição 
da tensão

1 mV ... 600 V CA/CC

Intervalo de medição 
Corrente

0,1 ... 400 A CA/CC 0,1 ... 
600 A CA/CA

Medição de potência – P

Interv. medição µA – 0,1 ... 400 µA CA/CC

Intervalo de medição 
da resistência

0,1 Ω ... 40 MΩ 0,1 Ω ... 60 MΩ

Intervalo de medição 
da frequência

0,001 Hz ... 10 kHz

Intervalo de medição 
de capacitância

0,001 µF ... 100 µF 0,001 µF ... 
60000 µF

Intervalo de medição 
de temperatura

– -20 ... +500 °C

Bluetooth e a app 
testo Smart Probes

– P

Teste de 
continuidade

P

Teste de diodos P
Indicação 
(contagem)

4000 6000

Categoria de 
medição

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

Temperatura de 
serviço

-10 … +50 °C

Temperatura de 
armazenamento

-15 … +60 °C

Dimensões 243 x 96 x 43 mm (comp. x largura x altura)

Peso 378 g

Homologações TÜV, CSA, CE

Normas EN 61326-1, EN 61140

EUR 129.00

EUR 169.00

EUR 209.00

EUR

25.00

19.00

19.00

19.00

19.00

EUR

19.00

19.00

25.00

41.00

56.30

81.30

121.10
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Sensor adaptado à sensibilidade espectral da vista

Função Hold e valores máx. e mín.

Visor iluminado

Instrumento 
de medição da 
intensidade de luz
testo 540 – Medidor de Lux de 
bolso

Lux

O sensor no testo 540 está adaptado para a sensibilidade 

espectral da vista. Isto torna o testo 540 idealmente 

apto para a medição da intensidade de luz em locais de 

trabalho. A função Hold permite uma confortável leitura 

dos valores de medição. Os valores máx. e mín. são 

visualizados ao premir um botão. A capa de proteção, a 

correia de pulso e suporte de cinto asseguram a segurança 

do instrumento. O testo 540 é super portátil, pequeno e de 

fácil funcionamento.

Ilustração 1:1
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testo 540

Dados técnicos / Acessórios

testo 540

testo 540 medidor portátil de Lux, incl. capa
protetora, pilhas e protocolo de calibração

Referência 0560 0540

Dados técnicos gerais

Taxa de medição 0.5 seg

Temp. 
armazenamento

-40 ... +70 °C

Classe de proteção IP 40

Temperatura 
func.

0 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 200 h (média, sem iluminação do visor)

Dimenções 133 × 46 × 25 mm 

Peso 95 g (inclui pilhas e capa)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0520 0010Certificado de calibração ISO de luz 0520 0010
Pontos de calibração 0;500;1000;2000;4000 Lux

Tipo de sensor Fotodiodo de silício

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

0 ... 99999 lux

±3 % (comparado com a referência Classe
B, DIN 5032 Parte 7)

1 Lux (0 ... 19.999 Lux)
10 Lux (Gama de medição restante)

EUR

EUR 119,00

140,70
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Frequencia de avaliação de acordo com a curva 

característica A e C

Fácil de ajustar

Armazena Máximo e Mínimo

Comutador do tempo de avaliação Fast/Slow

Instrumento de 
medição de ruído

testo 815

dB

O testo 815 é o instrumento ideal para a avaliação do 

ruído no trabalho do dia-a-dia. O instrumento pode ser 

utilizado para medições de monitorização em zonas de 

ar condicionado e aquecimento, em áreas d combustão 

ou em locais de trabalho, contudo ruídos de máquinas 

ou discotecas também podem ser avaliados rápida e 

precisamente.

Utilizando o botão Fast/Slow, o tempo de medição pode 

ser ajustado  de 1s até 125 ms, a fim de uma melhor 

avaliação da fonte de ruído. A análise da frequência 

também pode ser comutável da curva característica A para 

a C. A curva característica A corresponde à persepção da 

pressão sonora no ouvido humano, enquanto que a curva 

característica C também pode avaliar as componentes de 

baixa frequência do som.

Com a ajuda do calibrador(opcional), o instruymento de 

medição pode ser recalibrado directamente no local com a 

chave fornecida. A capa de protecção do vento incluída no 

fornecimento assegura os correctos resultados de medição 

quando são feitas medições externas, e se é necessária a 

protecção do microfone da sujidade e poeiras.



453

testo 815

Dados técnicos / Acessórios

testo 815

testo 815 medidor do nivel de ruído, inclui chave 
para calibração, protecção do vento, pilhas e 
protocolo de calibração

Referência 0563 8155

Dados técnicos testo 815

Gama de medição +32 ... +130 dB

Gama de frequências 31,5 Hz ... 8 kHz

Exatidão
±1 dígito

±1.0 dB

Resolução 0.1 dB

Temperatura func. 0 ... +40 °C

Temp. armazenamento -10 ... +60 °C

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 70 h

Peso 195 g

Dimensões 255 x 55 x 43 mm

Selecção de gamas de medição: 30 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 
dB 
Tempo de ponderaçãp: RÁPIDO 125 ms configuração / LENTO 1 s 
configuração
Dependência de pressão: -0.0016 dB/hPa

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0452Calibrador, para regulações regulares do testo 815, testo 816

Certificado de calibração ISO/Pressão sonora; Pontos de calibração 94dB; em frequências diferentes

Certificado de calibração ISO para calibradores de pressão sonora

Dados técnicos Calibrador sonómetro

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 40 h

Exatidão ±0.5 dB de acordo com a Classe 2 do IEC 60942

Nível de pressão sonora: 94 dB/104 dB, comutável
Frequência: 1000 Hz
Também adequado para microfones de 1/2 e 1 polegada de outros 
fabricantes

0520 0111

0520 0411

EUR

consultar

consultar

367,00

EUR 238,00
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Medições do nível sonoro segundo IEC 61672-1 classe 2 e 

ANSI S1.4 tipo 2

Frequência de avaliação de acordo com a curva 

característica A e C

Memória integrada de dados para até 31.000 valores de 

medição

Programa para a gestão de dados e medições de larga 

duração

Comutador do tempo de avaliação Fast/Slow

Visor gráfico de barras

Ecrã com iluminação

Saída AC e DC para ligação a outros instrumentos

Instrumento de
medição de ruído

testo 816-1 – Medições do nível 
sonoro com memória de dados 
integrada

dB

O testo 816-1 é ideal para medições do nível de som 

em locais de trabalho situados em salas industriais 

e de produção, assim como em locais públicos. As 

funcionalidades do testo 816-1 permitem cumprir com 

todos os requisitos para medições do nível de som 

conforme a norma IEC 61672-1 classe 2.

Apenas com o premir de um botão, pode-se alterar entre 

as ponderações de frequência da linha característica A 

até à C e vice-versa. A linha característica A corresponde 

à sensibilidade acústica do ouvido humano, enquanto 

que a linha C serve para ponderar a componente de baixa 

frequência do som. 

A memória integrada permite guardar mais de 30.000 

valores de medição no instrumento, os quais se podem 

analisar com o software incluído. O programa permite 

realizar medições em linha de larga duração. Para garantir 

uma maior exatidão das medições, recomenda-se uma 

calibração in situ do testo 816-1 a realizar com um 

calibrador acústico opcional e respetivos acessórios 

incluídos.



455

testo 816-1

Dados técnicos / Acessórios

testo 816-1

testo 816-1, medidor do nível de ruído incl. 
microfone, filtro de proteção do vento, software 
para PC, cabo de conexão, manual de instruções 
en CD-ROM, pilhas e mala de transporte

Referência 0563 8170

Dados técnicos testo 816-1

Gama de medição 30 ... 130 dB

Gama de frequências 20 Hz ... 8 kHz

Exatidão
±1 dígito

±1.4 dB
(nas condições de referência: 94 dB, 1 kHz)

Resolução 0.1 dB

Ponderação de 
frequência

A / C

Microfone ½ polegada

Intervalo de medição

Gama dinâmica

0.5 seg

100 dB

Armazenamento de 
dados

Interno (no instrumento):
Memória para valores individuais:
99 Registos de dados
Memória de sequências de medição:
31.000 registos de dados
Externo (mediante software para PC):
Medição em linha:
Máx 99.999 registos de dados

Taxa de registo Medição fora de linha: Mín.: 1 seg., máx: 1 min
Medição em linha: Mín.: 0.1 seg., máx: 30 seg

Temperatura func. 0 ... +40 °C

Temp. armazenamento -10 ... +60 °C

Tipo de pilha 4 pilhas AA

Peso 390 g

Dimensões 272 x 83 x 42 mm

Tempo de ponderação FAST 125 ms / SLOW 1 s

Saída CA/CC CA: 1 V RMS com desvio máximo
CC: 10 mV/dB

Dados técnicos Calibrador sonómetro

Tipo de pilha Pilha quadrada de 9V

Autonomia 40 h

Exatidão ±0.5 dB de acordo com a Classe 2 do IEC 60942

Nível de pressão sonora: 94 dB/104 dB, comutável
Frequência: 1000 Hz
Também adequado para microfones de 1/2 e 1 polegada de outros 
fabricantes

Acessórios para o instrumento de medição Modelo

0554 0452Calibrador, para regulações regulares do testo 815, testo 816, testo 816-1

Certificado de calibração ISO/Pressão sonora; Pontos de calibração 94dB; em frequências diferentes

Certificado de calibração ISO para calibradores de pressão sonora

0520 0111

0520 0411

EUR

consultar

consultar

367,00

EUR 499,00
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Ponta de pH integrada em plástico resistente contra ruptura

Ponta de penetração combinada com sonda de temperatura

Gel electrolítico sem manutenção

A ponta de medição pode ser substituída pelo utilizador

Reconhecimento automático do valor final (Auto Hold)

Visor de 2 linhas, iluminado

Possibilidade de calibração em 1, 2 ou 3 pontos

Instrumento de 
medição de pH/
temperatura de mão

testo 205

PH

°C

O testo 205 é um instrumento de medição de valores de 

temperatura e pH, de penetração robusto para alimentos, 

com compensação automática da temperatura. A robusta 

ponta de medição de penetração pode ser substituída; 

graças ao diafragma de orifício, esta é imune à sujidade.

O instrumento é especialmente bem adaptado para a 

medição de pH em meios semi-sólidos tais como carnes. 

A capa de armazenamento com gel electrolítico é utilizada 

para armazenar a sonda entre medições.
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testo 205

Dados técnicos / Acessórios

testo 205

Kit inicial, testo 205

Instrumento de medição de mão de pH/°C com
sonda de penetração, tampa com gel de
armazenamento, suporte de parede/cinto

Instrumento de medição de mão de
pH/°C com sonda de penetração,
tampa com gel de armazenamento, e
frascos com solução de calibração 250
ml pH 4+7, suporte de parede/cinto e
mala de alumínio

Referência 0563 2051

Referência 0563 2052

Dados técnicos gerais

Temp. 
armazenamento

-20 ... +70 °C

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Tipo de pilha 4 x Pilha tipo botão LR44

Autonomia

Taxa de medição

80 h (Auto Off 10 min)

0.5 seg

Peso 135 g

Dimenções

Material/Carcaça

Classe de proteção

145 × 38 × 167 mm

ABS

IP65

Visor

Compensação de 
temperatura

Sonda

LCD de duas linhas

Automático

Módulo da sonda

Acessórios Modelo

Acessórios para o instrumento de medição

0650 2051Sonda de pH sobressalente para pH para o testo 205 incl. tampa com gel de armazenamento

0554 2051Tampa de armazenamento para o testo 205 com gel KCL

0515 0032Pilha tipo botão tipo LR 44, 1,5 volts (4 unidades)

0554 2061Solução tampão pH 4.01 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

0554 2063Solução tampão pH 7.00 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

Tipos de sensores

Eléctrodo de pH NTC

Gama de medição 0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (curta duração até +80 °C máx. 5 min.)

Exatidão ±1 dígito ±0.02 pH ±0.4 °C

Resolução 0.01 pH 0.1 °C

EUR

12.00

6.00

15.00

15.00

146.00

EUR 226.00

EUR 307.00
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Concebido para aplicações em meios líquidos e 

semissólidos (por ex. no sector alimentar)

Sensor de temperatura embutido

Gel eletrolítico sem manutenção

Capa protetora robusta, à prova de água e lavável na 

máquina de lavar louça (TopSafe, classe de proteção IP65)

Reconhecimento automático do valor final (Auto-hold)

Visor de duas linhas

1,2 ou 3 pontos de calibração possíveis

pH/instrumento 
de medição de 
temperatura
testo 206

PH

°C

A série testo 206 é  idealmente adequada para aplicações 

em meios líquidos e semissólidos. Os instrumentos 

destacam-se graças à combinação de uma sonda 

de imersão pH e uma sonda de temperatura para 

compensação de temperatura precisa e rápida. Graças 

ao amplo volume do gel eletrolítico e o diafragma de 

dupla parede, a sonda é estanque, sem necessidade de 

manutenção e insensível à sujidade. 

O reconhecimento automático do valor final ajuda o 

utilizador durante a medição. A capa protetora TopSafe 

fornece os instrumentos com a classe de proteção IP65, é 

lavável na máquina de lavar louça, é higiénico e protege o 

instrumento de medição de sujidade, água e impacto.

O testo 206-pH1 é especialmente concebido para 

verificações rápidas de pH em líquidos.

O testo 206-pH2 é adequado idealmente para medição 

de pH em semissólidos e em alimentos que contenham 

proteínas bem como geleias, cremes, queijo, fruta, etc.

O testo 206-pH3 está equipado com a entrada BNC que 

faz com que seja possível conectar todas as sondas pH 

ao instrumento, dependendo da aplicação. Isto torna o 

instrumento universalmente aplicável.
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testo 206

Dados técnicos / Acessórios

testo 206-pH1

Kit inicial testo 206-pH1

Instrumento de mão para medir pH/°C, cabeça
de sonda pH1 para líquidos, tampa com gel de
armazenamento, TopSafe e suporte de
parede/cinto

Instrumento de medição de mão de pH/°C,
cabeça de sonda pH1 para líquidos, tampa com
gel de armazenamento, frascos com solução de
calibração 250 ml pH 4+7, TopSafe e suporte de
parede/cinto e mala de alumínio

Referência 0563 2061

Referência 0563 2065

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +60 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Nº de canais 
de medição

2 canais

Compensação de
temperatura

automática

Taxa de medição 2 medições por segundo

Tipo de pilha 1 CR2032

Material/Carcaça

Autonomia

Dimenções

Peso

Visor

Classe de proteção

ABS com TopSafe, proteção tipo IP 68

80 h (Auto Off 10 min)

197 × 33 × 20 mm 
(110 x 33 x 20 mm sem sonda ou TopSafe)

69 g

LCD de duas linhas

com TopSafe: IP 68

Acessórios Modelo

0650 2061Sonda pH1 de pH sobressalente para o testo 206 incl. tampa com gel para conservar

0554 2067Tampa de armazenamento para o testo 206 com gel KCI

0515 5028Bateria de lítio tipo botão

0554 2061Solução tampão pH 4.01 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

0554 2063Solução tampão pH 7.00 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

Substituição fácil de sondas com
testo 206-pH1/-pH2/-pH3

testo 206-pH1:
Sonda pH1 para líquidos

Ideal para verificar a água de 
aquecimento de acordo com a VDI 
2035.

Tipo de sensor Eléctrodo de pH

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

0 ... 14 pH

±0.02 pH

0.01 pH

Tipo de sensor NTC

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

0 ... 60 °C (curta duração até +80 °C máx. 5
min)

±0.4 °C

0.1 °C

EUR

68.00

consultar

5.20

15.00

15.00

EUR 122.00

EUR 204.00
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testo 206

testo 206-pH2:
Sonda pH2 para alimentos solidos 
e semissólidos

Exatidão
±1 dígito

±0.02 pH ±0.4 °C

Resolução 0.01 pH 0.1 °C

Dados técnicos / Acessórios

testo 206-pH2

Kit inicial testo 206-pH2

Instrumento de medição de mão de pH/°C,
cabeça de sonda pH2 para semissólidos, tampa
com gel de armazenamento, TopSafe e suporte
para parede/cinto

Instrumento de medição de mão de pH/°C,
cabeça de sonda pH2 para semissólidos, tampa
com gel de armazenamento, frascos com
solução de calibração 250 ml pH 4+7, TopSafe e
suporte de parede/cinto e mala de alumínio

Referência 0563 2062

Modelo 0563 2066

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +60 °C

Temp. 
armazenamento

-20 ... +70 °C

Nº de canais de 
medição

2 canais

Compensação de
temperatura

automática

Taxa de medição 2 medições por segundo

Tipo de pilha 1 CR2032

Material/Carcaça

Classe de proteção

Autonomia

Dimenções

Peso

Visor

Instrumento: ABS, TopSafe: PU

com TopSafe: IP 68

80 h (Auto Off 10 min)

197 × 33 × 20 mm 
(110 x 35 x 20 mm sem sonda ou TopSafe)

62 g

LCD de duas linhas

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0650 2062Sonda pH2 de pH sobressalente para o testo 206 incl. tampa com gel para conservar

0554 2067Tampa de armazenamento para o testo 206 com gel KCI

0515 5028Bateria de lítio tipo botão

0554 2061Solução tampão pH 4.01 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

0554 2063Solução tampão pH 7.00 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

Tipos de sensores

Eléctrodo de pH NTC

Gama de medição 0 ... 14 pH 0 ... 60 °C (curta duração até +80 °C máx. 5 min)

Ideal para testes e 
manutenção de lubrificantes 
de refrigeração misturados 
com água (de acordo com 
BGR 143).

EUR

140.00

consultar

5.20

15.00

15.00

EUR 204.00

EUR 283.00
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testo 206

Dados técnicos / Acessórios

testo 206-pH3

Instrumento de medição de pH/ºC de uma mão,
cabeça de sonda pH3 com interface BNC,
TopSafe e suporte de cinto/parede

Referência 0563 2063

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +60 °C

Temp. 
armazenamento

-20 ... +70 °C

Autonomia

Dimenções

Peso

Visor

80 h (Auto Off 10 min)

197 × 33 × 20 mm

69 g

LCD de duas linhas

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0650 2063Eléctrodo de plástico universal de pH sem sensor de temperatura

0650 2064Eléctrodo de plástico universal de pH com sensor de temperatura

0650 1623Elétrodo pH de vidro com sensor de temperatura

0650 0245Elétrodo alimentar de pH sem sensor de temperatura

0515 5028Bateria de lítio tipo botão

0554 2318Solução para conservar; 50 ml, para elétrodo 0650 0245

0554 2061Solução tampão pH 4.01 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

0554 2063Solução tampão pH 7.00 em frasco dosificador (250 ml) incl. certificado de calibração DAkkS

Tipo de sensor Eléctrodo de pH / NTC

Gama de medição

Interface

0 ... 14 pH
0 ... 80 °C (dependendo da sonda pH
utilizada)

BNC

testo 206-pH3:
Sonda pH3 com interface BNC

EUR

92.00

177.00

209.00

206.00

5.20

29.00

15.00

15.00

EUR 99.00
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%TPM

°C

Design ergonómico e acabamento robusto

Pode ser lavado em água corrente (IP 65)

Função clara de alarme segundo o princípio de   

semáforo com visor iluminado

Função Hold e Auto-Hold

A calibração e ajuste podem ser efetuados por si.

 

Medidor de óleo de 
fritura

testo 270 – Garantir a qualidade do 
óleo de fritura e poupar nos gastos

O medidor de óleo de fritura 270 determina de forma 

fácil, rápida e segura a qualidade do óleo de fritura. Para 

este fim, mede a proporção do chamado „teor total de 

componentes polares“ (TPM) no óleo e mostra-a como uma 

percentagem. Se o óleo estiver muito velho, tem um valor 

TPM mais elevado. Assim, é produzido um óleo de fritura 

de má qualidade. Além disso, pode conter substâncias 

nocivas para a saúde. A medição regular com o testo 270 

impede precisamente isso. Além disso, a utilização do 

instrumento de medição evita que a mudança do óleo seja 

feita prematuramente. Isto reduz o consumo de óleo de 

fritura até 20%.

O novo testo 270 impressiona pelo seu design ergonómico, 

graças ao qual a exposição ao óleo de fritura já não 

é direta. A função de alarme inconfundível através do 

visor a cores iluminado torna ainda mais fácil a análise 

da qualidade do óleo de fritura: Verde significa que a 

proporção TPM está dentro dos limites prescritos. Laranja: 

O valor TPM está na faixa limite. Vermelho: Excedeu 

o valor-limite TPM. Os valores-limite TPM podem ser 

definidos individualmente e estão protegidos por um PIN, 

igual a outras configurações do instrumento para evitar 

desajustes não intencionais.

%TPM

°C
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testo 270

Dados técnicos / Acessórios

testo 270

Medidor de óleo de fritura testo 270 na mala 
com óleo de referência, manual breve, manual 
de instruções e cartão de formação, assim como 
protocolo de calibração e pilhas

Réf. 0563 2750
Dados técnicos gerais

Temperatura de 
armazenamento

-20 ... +70 °C

Temperatura de uso de 
óleo de fritura

+40 ... +200 °C

Temperatura de serviço 0 ... +50 °C

Medidas 50 x 170 x 300 mm

Peso 255 g

Visor LCD, 2 linhas, iluminação do visor

Tipo de bateria 2 pilhas pequenas AAA

Duração da pilhas aprox. 25 horas de operação contínua 
(corresponde a 500 medições)

Material da estrutura Fibra de vidro ABS / ABS-PC 10%

Tempo de resposta 30 seg.

Classe de proteção IP 65

Capacidade de 
calibração

Calibrado in-situ com óleo de referência
Calibrado ISO por TIS

Função de alarme Alarme visual mediante luz de fundo

Outros Valor-limite TPM inferior e superior, 
funções Auto-Off, Auto-Hold e Hold, °C/°F, 
iluminação de fundo do visor de alarme, 
PIN, calibrado, restabelecer ajustes

Réf.Acessórios para instrumentos de medição
0516 7301Mala para armazenamento do testo 270

0554 2650

0520 0028

Óleo de referência para calibrar e ajustar o medidor de óleo de fritura testo 270 (1 x 100 ml)

Análise do certificado de calibração ISO; pontos de calibração aprox. 3% TPM e aprox. 24% TPM a +50°C

Tipo de sensor Sensor capacitivo para óleo de 

fritura Testo (%TPM); PTC (°C)

Gama de medição

Exatidão ± 1 dígito

Resolução

0.0 ... 40.0 %TPM
+40 ... +200 °C

± 2 %TPM (+40 ... +190 °C)
± 1.5 °C

0.5 %TPM (+40 ... +190 °C)
0.1 °C

EUR

39.00

14.40

135.40

456.00EUR
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Medição ótica de rpm com LED de marcação do ponto de 

medição

Valores máx./mín.

Visor iluminado

Capa protetora para um armazenamento seguro

Incl. correia de pulso e suporte de cinto

Instrumento de 
medição de rpm

testo 460 –  
medição sem contacto 
de rpm de bolso

rpm

O especialmente útil, instrumento de medição de rpm de 

bolso testo 460 mede rpm oticamente, ex. em ventiladores 

e eixos. A distância ideal para os objetos de medição é 

entre 10 e 40 com. Basta conectar um marcador refletivo, 

e medir, os valores máx./mín. são visualizados diretamente  

ao premir de um botão.

O botão HOLD permite particularmente convenientes 

leituras dos valores de medição. O visor iluminado torna 

fácil a leitura dos valores de medição mesmo em locais 

escuros. O testo 460 é muito pequeno, portátil e fácil de 

funcionar. A capa de proteção, correia de transporte e o 

suporte de cinto fornecem um armazenamento seguro, 

garantindo uma prolongada vida útil de trabalho.
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testo 460

Dados técnicos / Acessórios

testo 460

testo 460 instrumento de medição para rpm, incl.
1 conjunto de refletores autocolantes, capa de
proteção, pilhas e protocolo de calibração

Modelo 0560 0460
Dados técnicos gerais

Temperatura de 
armazenamento

-40 ... +70 °C

Temperatura de 
funcionamento

0 ... +50 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AAA

Autonomia 20 h (em média, sem iluminação no visor)

Peso 85 g (incluindo pilha e capa de proteção)

Dimensões 119 × 46 × 25 mm (incl. capa de proteção)

Tipo de proteção IP40

Unidades 
selecionáveis

rpm, rps

Taxa de medição 0.5 s

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0493

0516 4007

Refletores, autocolantes (1 conjunto = 5 Unid, cada 150 mm comp.)

Estojo de cinto

0520 0422Certificado de calibração rastreável de rpm para sensore, pontos de calibração 500/1000/3000

Tipo de sensor Ótico

Gama de medição

Exatidão
±1 dígito

Resolução

100 ... 29999 rpm

±(0.02 % do v.m.)

0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm)
1 rpm (1000 ... 29999 rpm)

EUR

Preço 
base 

75.00
Preço por 

punto 
22.00

20.00

4.80

EUR 132.00
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Fácil funcionamento com uma mão

Armazena valores médios/mín./máx. bem como o último 

valor medido

Distância de medição até 600  mm

Design robusto graças ao SoftCase (capa protectora)

Instrumento de 
medição de rpm

testo 465 – Medição sem 
contacto de rpm

rpm

Com o testo 465, pode medir rpm facilmente sem contato 

usando apenas uma mão. O instrumento de medição é, 

portanto, adequado para medições em peças rotativas, tais 

como ventiladores e eixos. Basta conectar um marcador 

reflexivo (opcional) para o objeto de medição, aponte a luz 

de feixe vermelho visível no marcador reflexivo, e medir. 

A distância até o objeto de medição é de até 600 mm. O 

instrumento de medição armazena valores médios, mín. e 

máx. bem como o último valor medido. O SoftCase incluído 

no fornecimento protege o instrumento de impactos, 

assegurando especialmente a durabilidade de vida de 

trabalho.
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testo 465

Dados técnicos / Acessórios

testo 465

Instrumento de medição rpm testo 465 com 
bolsa transporte, incl. reflectores e pilhas

Referência 0563 0465 Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +50 °C 

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C

Tipo de pilha 2 pilhas AA ou bateria recarregável

Visor visor LCD de 5 dígitos, 1 linha

Peso 145 g

Dimensões 144 x 58 x 20 mm

Autonomia da pilha 40 h

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0493Refletores, autocolantes (1 conjunto = 5 Unid, cada 150 mm comp.)

0520 0012Certificado de calibração rastreável de rpm
instrumento de medição óptico e mecânico de rpm; pontos de cálculo 500; 1000; 3000 rpm

0520 0114Certificado de calibração rastreável de rpm
Pontos de calibração livremente seleccionáveis de 10 a 99500 rpm

0520 0422Certificado de calibração DAkkS de rpm
Sondas óptica de rpm, 3 pontos na gama de medição do instrumento (1 a 99,999 rpm)

Tipo de sensor Opt. com feixe de luz modulado

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

+1 ... +99999 rpm

±0.02% do v.m.

0.01 rpm (+1 ... +99.99 rpm)
0.1 rpm (+100 ... +999.9 rpm)
1 rpm (+1000 ... +99999 rpm)

EUR

79.40

Preço  
base

75.00
Preço por 

punto
22.00

133.80

20.00

EUR 193.00
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rpm

Fácil funcionamento com uma mão

Medição de rpm, velocidade e comprimento

Armazena valor médio, mín. e máx. bem como o último

valor medido

Distância de medição até 600 mm (medição ótica)

Verificação da pilha "Low Batt"

Design robusto graças ao SoftCase (capa protetora)

Instrumento de
medição de rpm

testo 470 – Para medições
mecânicas e sem contacto

O instrumento de medição de rpm testo 470, que pode ser

operado com uma mão, oferece uma combinação ideal na

medição de rpm ótica e mecânica. Simplesmente ligar um

adaptador para uma ponta da sonda ou um disco de

velocidade, a medição ótica torna-se em mecânica. Isto

permite que velocidades e comprimentos possam ser

medidos adicionalmente. Para medições óticas, basta

anexar um marcador reflexivo (opcional) no objeto de

medição, apontar para o local de medição apresentado pela

marca refletiva. A distância ao objeto de medição é de até

600 mm. O testo 470 armazena o valor médio, mín. e máx.

bem como o último valor medido. O SoftCase fornecido

com o instrumento proteje-o contra impactos e assegura

especialmente um durabilidade no tempo de vida.
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  0.1 m 6“ 12“

 m/min 0.10-1999 0.10-1524 0.40-609.6 
 ft/min 0.40-6550 0.40-5000 0.40-2000 
 in/min 4.00-78700 4.00-60000 4.00-24000

 m/sec 0.10-33.30 0.10-25.40 0.10-10.16 
 ft/sec 0.10-109 0.10-83.33 0.10-33.33

 m 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999 
 ft 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999 
 in 0.00-99999 0.00-99999 0.00-99999

testo 470

Dados técnicos / Acessórios

testo 470

testo 470, instrumento de medição rpm com 
SoftCase numa mala de transporte, incl. 2 pontas 
sonda, roda 0.1 m e roda 6”, refletores e pilhas

Referência 0563 0470

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +50 °C

Temp. armazenamento -20 ... +70 °C 

Tipo de pilha 2 pilhas AA

Autonomia da pilha 40 h

Visor visor LCD de 5 dígitos e 1 linha

Dimensões 175 x 60 x 28 mm 

Peso 190 g

Unidades rpm, m/min, ft/min, in/min, m, ft, in

Exatidão: (±1 dígito/0.02 m/1.00 cm dependendo da resolução)
Rodas giratórias: 0.1m, 6” (inclui)

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0554 0493Refletores, autocolantes (1 conjunto = 5 Unid, cada 150 mm comp.)

0554 4755Roda de medição 12”

0554 4754Roda de medição 6”

0520 0012Certificado de calibração rastreável de rpm
instrumento de medição ótico e mecânico de rpm; pontos de cálculo 500; 1000; 3000 rpm

Certificado de calibração DAkkS de rpm
Sondas ótica de rpm, 3 pontos na gama de medição do instrumento (500/1000/3000 rpm)

Tipos de sensores

Óticacom feixe de luz modulado

Gama de medição +1 ... +99999 rpm

+0,1 ... +19.999 rpm

Exatidão 
±1 dígito

±0.02% do v.m.

±0.02% do v.m.

Resolução

Mecânico

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

0.01 rpm (+1 ... +99.99 rpm)
0.1 rpm (+100 ... +999.9 rpm)
1 rpm (+1000 ... +99999 rpm)

Certificado de calibração rastreável de rpm
Pontos de calibração livremente selecionáveis de 10 a 99500 rpm

0520 0114

0520 0422

0554 4751Roda de medição 0.1m

0554 4752Ponta de medição

0554 4756Ponta de medição oca

EUR

145.62

52.37

79.40

Preço 
base

75.00
Preço 

por punto
22.00

20.00

133.80

EUR 265.00

34.05

30.35

25.13



470

Elevada exatidão de ajuste e estabilidade graças à roda de 

ajuste com reação dinâmica

Graças à luz de alta intensidade a comutação eletrónica 

otimizada de energia e a lâmpada flash xenon de elevada 

performance

A função de memória (o último valor é armazenado quando 

o instrumento é desligado)

O kit de baterias de elevada performance para no mín. 

2 horas de funcionamento contínuo por toda a gama de 

frequências, sem alimentador

Entrada Trigger para sincronização da sequência do flash 

(inspeções prolongadas)

Ligação ao tripé na carcaça

Estroboscópio 
portátil

testo 476 – Sobretudo com a luz 
de alta intensidade

rpm

O estroboscópio portátil de luz intensa testo 476 é utilizado 

quando é necessário fazer objetos em movimento rápido 

aparecem em câmera lenta. Oestroboscópio portátil Strobe 

™ mede e verifica movimentos de rotação e vibração. 

Ele permite a medição de objetos muito pequenos, ou 

em locais que não são diretamente acessíveis - e ele faz 

isso sem interromper o processo de produção! O testo 

476 é, portanto, perfeitamente adequado para medições 

rpm e para a inspeção de componentes móveis em altas 

frequências. 

A comutação eletrônica energicamente otimizada e o flash 

xenon de luz intensa fornecem uma alta intensidade de luz 

(aprox. 800 Lux). testo 476 tem uma função de memória 

que armazena o último valor medido, quando o instrumento 

é desligado. Para inspeções a longo prazo do objetos a 

serem medidos, uma entrada trigger está disponível.

 A bateria de alto desempenho permite um tempo de 

funcionamento contínuo de pelo menos duas horas sobre a 

gama de frequências.
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testo 476

Dados técnicos / Acessórios

testo 476

testo 476, instrumento de medição Pocket 
Strobe™ incl. mala de transporte, carregador 
com 4 adaptadores de países e conector para 
sinal trigger

Referência 0563 4760

Dados técnicos gerais

Temperatura func. 0 ... +40 °C 

Dimensões 240 x 65 x 50 mm 

Peso 415 g

Visor LCD de uma linha, 5 dígitos

Iluminação:  800 Lux a uma distância aprox. 20 cm

Energia flash:  máx. 150 mJ

Duração flash: < 20 µs

Cor da luz:  6000 a 6500 K

Alimentação:  Bateria recarregável

Voltagem da pilha rec.:  100 a 240 V, 50/60 Hz

Tipo pilha:  Pack pilha rec. NiMH

Tempo recarga:  máx. 3.5 h

Proteção descarga total:  Sim

Proteção sobrecarga:  Sim

Carga de compensação:  Sim

Conexão trigger externo:  0 a 5 V DTL/TTL compatível; 3.5 mm / 
1/8

Conector standard: Uout=7.2 V sem regular

Material carcaça: ABS

Tempo de funcionamento:  1h de 30 a 12,500 rpm e 23°C 
(tipicamente)

Vida do flash:  100 milhões de flashes

Tipo de sensor Xenon

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

+30 ... +12500 rpm

±0.01% do v.m.

1 rpm

Acessórios Referência

Acessórios para o instrumento de medição

0213 0020

0520 0012

Lâmpadas xenon sobressalentes (2 unidades) para estroboscópio portátil

Certificado de calibração rastreável de rpm
instrumento de medição ótico e mecânico de rpm; pontos de cálculo 500; 1000; 3000 rpm

EUR

195.82

79.40

EUR 714.00
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Elevada gama de medição: até 300.000 flashes por minuto 

(fpm)

Elevada intensidade de luz de até 1500 Lux

Longa vida de funcionamento graças à vida da pilha de até 

5 horas

Ideal para aplicações difíceis graças à proteção de 

impactos e IP 65

Entrada e saída trigger

Estroboscópio 
portátil por LED

testo 477 – O instrumento de 
medição para altas rotações

fpm

O estroboscópio portátil por LED testo 477 é utilizado 

quando é necessário fazer com que objetos  em  rápido 

movimento pareçam em movimentos lentos. O testo 477 

mede movimentos de rotação e vibração  e permite a 

medição durante o funcionamento contínuo. A imagem 

estática permite a inspeção e avaliação qualitativa de 

componentes em movimento a altas frequências.

Graças à entrada e saída trigger, o testo 477 pode ser 

conectado a sistemas externos e controlado por um sensor 

externo.

A proteção de impactos no testo 477 e a classe de proteção 

IP65 garantem adicionalmente que o instrumento pode ser 

utilizado sob difíceis condições. A pilha de longa duração 

permite-lhe efetuar medições por até 5 horas.
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testo 477

Dados técnicos / Acessórios

testo 477

testo 477, estroboscópio por LED para medição 
rpm, incl. mala transporte, conector de sinal de 
trigger, pilhas e protocolo de calibração

Referência 0563 4770

Dados técnicos gerais

Classe de proteção IP65

Visor LCD, multi-linhas

Duração do flash Pode ser ajustado

Intensidade do flash 1500 Lux a 6000 FPM / 20 cm

Cor do flash Aprox. 6500 K

Entrada de trigger

Princípio Acoplador óptico

Nível baixo < 1 V

Nível 3 a 32 V (voltagem de onda quadrada), 
NPN + PNP

Duração do impulso 50 µs

Proteção da pilha 
reversível

Sim

Saída de trigger

Princípio Saída de transistor resistente à pulsação e 
curto-circuito

Nível NPN, máx. 32 V

Duração do impulso Pode ser ajustado

Corrente máxima 50 mA

Proteção da pilha 
reversível

Sim

Vida útil NiMH: Aprox. 11 h a 6000 fpm
Pilhas: aprox. 5 h a 6000 fpm

Acessórios Referência

0520 0012Certificado de calibração rastreável em rpm
instrumento de medição ótico e mecânico de rpm; pontos de cálculo 500; 1000; 3000 rpm

0520 0422Certificado de calibração DAkkS em rpm
Sondas ótica de rpm, 3 pontos na gama de medição do instrumento (1 a 99,999 rpm)

Tipo de sensor LED

Gama de medição

Exatidão 
±1 dígito

Resolução

30 ... 300.000 fpm

0.02 %

±0.1 (30 ... 999 fpm)
±1 (1000 ... 300.000 fpm)

EUR

79.40

133.80

EUR 764.00
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Certificados ISO para ISO 9000:2008, VDA, ISO 10012-

2003, QS9000, ISO 13485:2003, ISO TS 16949, cGxP, 

HACCP, CFR

Certificados ENAC/DAkkS para Padrões, Competência 

técnica, Farma, Laboratórios acreditados, Automação

Standard: a nossa versão mais rápida e competitiva de 

calibração. O equipamento/sensor é calibrado nos pontos e 

preço pré estabelecidos em tabela

Seletivo: selecionam-se os pontos de calibração de forma 

individual numa determinada gama estabelecida. O preço 

total calcula-se da seguinte maneira: Preço base x número 

de sensores + preço por ponto x número de pontos 

selecionados

 

Certificados de Calibração

dado que o custo das calibrações depende da quantidade, 

gama e tipo de instrumento de medição, convidamo-lo a 

nos informar o número de equipamentos, modelo, pontos 

de calibração requeridos e tipo de certificado para que 

possamos propor-vos um preço personalizado.



Certificados

Certificados de Calibração
CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Termómetros de leitura direta  standard -18/0/60ºC 0520 0001
com sondas de ar/imersão  standard -18/5/65ºC 0520 0040
  standard 15/25/30ºC 0520 7811
  standard -8/0/40ºC 0520 0181
  standard 0/150/300ºC 0520 0021
  standard 0/300/600ºC 0520 0031
 não standard -18/0ºC 0520 0041
 acredi- standard 0/60ºC 0520 0042
 tado standard -18/60ºC 0520 0043
  standard -18ºC 0520 0061
  standard 0ºC 0520 0062
  standard 60ºC 0520 0063
  seletivos -90..1000ºC 0520 0101
   4 pontos entre -90 y 150 ºC 0520 0101
   3 pontos entre -90 y 150 ºC 0520 0101
   2 pontos entre -90 y 150 ºC 0520 0101
  standard -80..350ºC (0 + 3 pontos) 0520 7812 
 ENAC standard -20/0/60ºC 0520 7810
  seletivos -80..1000ºC 0520 7813
   5 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7813
   4 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7813
   3 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7813
Termómetros de leitura direta  standard -20/0/60ºC 0520 0211
com sondas de ar/imersão DAkkS standard 0/100/200ºC 0520 0221
Testo Industrial Services GmbH  standard valor U +10/+20ºC 0520 0981
  seletivos -196..1000ºC ** 0520 0201
 não acr. seletivos -196..1300ºC ** 0520 0101
Termómetros de leitura direta        
com sondas de ar/imersão DAkkS seletivos -196..1000ºC 0520 0300
Calibração de alta precisão,          
incluindo cálculo do coeficiente         
Testo Industrial Services GmbH não acr. seletivos -196..1200ºC 0520 0301

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Data loggers de temperatura com  standard -18/0/60ºC 0520 0151
sensor interno ou externo,  standard -18/5/65ºC 0520 0152
transdutores, sondas com sinal,  standard -18/0/40ºC 0520 0153
transmissores  standard 15/25/30ºC 0520 7815
  standard -8/0/40ºC 0520 0171
 não standard -18/0ºC 0520 0441
 acredi- standard 0/60ºC 0520 0442
 tado standard -18/60ºC 0520 0443
  standard -18ºC 0520 0461
  standard 0ºC 0520 0462
  standard 60ºC 0520 0463
  seletivos -80..1000ºC 0520 0141    
   4 puntos entre -90 y 150 ºC 0520 0141
   3 puntos entre -90 y 150 ºC 0520 0141
   2 puntos entre -90 y 150 ºC 0520 0141
  standard -80..350ºC (0+3 pontos) 0520 7816
  standard -20/0/60ºC interno 0520 7817
 ENAC seletivos -30..140ºC interno 0520 7818
  seletivos -80..1000ºC externo 0520 7818    
   5 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7813
   4 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7813
   3 puntos entre -80 y 350 ºC 0520 7818
Data loggers temperatura sensor  standard -20/0/60ºC 0520 0261
interno ou externo, transdutores, DAkkS seletivos -30..120ºC 0520 0281
sondas com sinal, transmissores  seletivos -196..1000ºC ** 0520 0281
Testo Industrial Services GmbH não acr. seletivos -196..1300ºC ** 0520 0141

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Termómetros  standard 60/120/150ºC 0520 7822
com sondas de superficie não standard 60/120/180ºC 0520 0071
 acredi- standard 60ºC 0520 0072
 tado standard 120ºC 0520 0073
  seletivos -15..200ºC 0520 0121
Termómetros DAkkS seletivos +50..+480ºC 0520 0291
com sondas de superficie  standard 100/200/300ºC 0520 0271
Testo Industrial Services GmbH não acr. seletivos -15..480ºC 0520 0121

** Para calibrações em temperaturas entre -196 °C e -80 °C devem ser incluídos, além daqueles que desejam calibrar, os seguintes pontos: -196 / -80 / -40 / 0 ° C.
Nota: Abaixo de 40 ° C, as calibrações devem ser externalizadas em TIS DE ou feitas por imersão. Consulte a calibração do ENAC por imersão, se necessário.
Nota geral: calibrações acima de 150 ° C comprimento mínimo da sonda 12 cm.

      

       65,10 €
       65,10 €
       65,10 €
       65,10 €
       71,80 €
       71,80 €
       51,20 €
       51,20 €
       51,20 €
       42,10 €
       42,10 €
       42,10 €
     32,70 € 17,80 €
        82,90 €
       65,10 €
       51,20 €
       126,40 €
       95,90 €
     67,20 € 30,50 €
       156,90 €
       126,40 €
       116,90 €
       326,90 €
       344,20 €
       311,40 €
     185,80 € 60,00 €
     71,80 € 42,60 €
     
     309,70 € 99,90 €

     118,30 € 64,30 €

 

       72,00 €
       72,00 € 
       72,00 €
       72,00 €
       72,00 €
       53,20 €
       53,20 €
       53,20 €
       44,30 €
       44,30 €
       44,30 €
     37,80 € 18,10 €
       90,10 €
       72,00 €
       53,20 €
       138,80 €
       105,20 €
     67,20 € 30,50 €
     67,20 € 30,50 €
       169,30 €
       138,80 €
       116,90 €
       344,20 €
     196,70 € 60,00 €
     196,70 € 60,00 €
     78,80 € 37,80 €
 

       101,40 €
       101,80 €
       53,90 €
       53,90 €
     69,60 € 53,60 €
     196,70 € 98,60 €
       491,90 €
     69,60 € 53,60 €



Certificados

Certificados de Calibração
CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Termómetros de infravermelhos  standard -18/0/60ºC 0520 0401
  standard 0/150/250/300ºC 0520 7819
  standard 60/120/180ºC 0520 0002
  standard -18/0ºC 0520 0451
 não standard 0/60ºC 0520 0452
 acredi- standard -18/60ºC 0520 0453
 tado standard -18ºC 0520 0471
  standard 0ºC 0520 0472
  standard 60ºC 0520 0473
   4 pontos entre -90 y 150 ºC 0520 0101
   3 pontos entre -90 y 150 ºC 0520 0101
  standard -18...350ºC 0520 0102
 ENAC  consultar 0520 2999
Termómetros de infravermelhos  standar 100/200/300ºC 0520 0207 
 DAkkS standard -18/0/60ºC  0520 0227
  seletivos -18..350ºC 0520 0203
Testo Industrial Services GmbH  seletivos -20..1600ºC 3 pontos 0520 0209
* Preço líquido, sem desconto. Também aplica custos de 20% da gestão, 5 € de edição do certificado e portes de envio. 

Câmaras termográficas não standard 0/100/200ºC 0520 0490
(certificado por objetiva 5 pontos acredi- standard 0/25/50ºC 0520 0489
de medida [centro e cantos]) tado standard -40..350ºC 0520 0495
 ENAC  consultar 
Câmaras termográficas  standard 0/100/200ºC 0520 0485
(certificado por objetiva 1 ponto DAkkS standard 0/25/50ºC 0520 0486
de medida [centro])  standard Rango 1: 0/25/50ºC 
   Rango 2: 0/100/200ºC 0520 0487
  seletivos -18..350ºC 0520 0484

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Caracterização de meios isotérmicos,  standard -80..250ºC banhos termostáticos 0520 7809
estudo da estabilidade, uniformidade ENAC standard -50..350ºC forno bloco seco*** 0520 7809
e indicação de temperatura    
*** Para fornos de 4 orificios, outras configurações, consultar

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

TEMPERATURA
Sonda Testo valor U 0614 1635 não acredit. standard 10/20ºC 0520 0481

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

HUMEDAD/TEMPERATURA
Termohigrómetros em humidade  standard 11/75%HR a 25ºC 0520 0006
relativa. Não psicómetros  standard 11/50/75%HR a 25ºC 0520 0166
  standard 11%HR a 25ºC 0520 0086
  standard 75%HR a 25ºC 0520 0096
 no standard 11/50/75%HR 25ºC + 
 acredi-  15/25/30ºC 50%HR 0520 7837
 tado seletivos 5 puntos entre -5...95%HR 
   a +15…+35ºC 0520 0106
  seletivos 3 puntos entre -5...95%HR 
   a +15…+35ºC 0520 0106
  seletivos 5..95%HR a +15..+35ºC 0520 0106
  selectivos 5..95%HR a -18..+70ºC 0520 0106
  selectivos 5..95%HR a >+70..+90ºC 0520 0106
  standard 11/75%HR a 25ºC 0520 7830
  standard 11/50/75%HR a 25ºC 0520 7831
  standard 25/50/80%HR 23ºC +  
   15/23/30ºC 50%HR  0520 7835
   5 puntos entre -5...95%HR 
 ENAC  a +15…+35ºC 0520 0106
   3 puntos entre -5...95%HR 
   a +15…+35ºC 0520 0106
  seletivos 10..90%HR a 25ºC 0520 7832
  seletivos 20..90%HR a 1..5ºC /
   10..90%HR a 5..69ºC 0520 7832    
  seletivos 90..95%HR a 5..69ºC 0520 7832    
Termómetros de leitura direta  standard 11/75%HR a 25ºC 0520 0206    
com sondas de ar/imersão  standard 11/50/75%HR a 25ºC 0520 0266    
Testo Industrial Services GmbH DAkkS seletivos 5..95%HR a 25ºC 0520 0216    
  seletivos 5..95%HR a -18..70ºC 0520 0216    
  seletivos 5..95%HR a >+70..90ºC 0520 0216    
Calibração em câmara especial,  seletivos 5..95%HR a 25ºC 0520 0256    
exatidão a partir de 0,2 %HR DAkkS seletivos 5..95%HR a -18..70ºC 0520 0256    
Testo Industrial Services GmbH   seletivos 5..95%HR a >+70..90ºC 0520 0256

Nota: existem combinações de humidades muito altas a temperaturas muito altas e humidades muito baixas a temperaturas muito baixas que não podem ser 
calibradas, uma vez que os valores estão fora da acreditação do ponto de orvalho.

      

       66,40 €
       78,90 €
       75,70 €
       51,20 €
       51,20 €
       51,20 €
       42,10 €
       42,10 €
       42,10 €
       83,10 €
       79,70 €
     37,50 € 20,40 € 
                       consultar
       272,40 €
       272,40 €
      163,90 € 77,20 € 
       *288,00 €
       
       221,90 €
       221,90 €
     135,50 € 40,60 € 
                       consultar
       443,90 €
       443,90 €
      
       642,90 €
     247,60 € 74,50 €

     

     180,00 € 55,00 € 
     180,00 € 55,00 €  
       
       
       

       106,10 €
       
       
     

       

       84,40 €
       106,30 €
       52,30 €
       52,30 €
       
       158,00 €

       166,30 €

       111,90 €
     46,50 € 21,90 €
     46,50 € 98,60 €
     46,50 € 197,20 €  
       121,60 € 
       135,30 € 
        
       232,40€

       244,60 €

       142,40 €
     96,50 € 32,00 €  
        
     96,50 € 42,00 €  
     96,50 € 138,50 €  
       306,10 € 
       344,20 € 
     196,70 € 66,50 €  
     196,70 € 196,80 €  
     196,70 € 393,40 €  
     251,30 € 87,90 €  
     251,30 € 218,60 €  
     251,30 € 437,20 €



Certificados

Certificados de Calibração

Nota: há combinações de humidade muito alta a temperaturas muito altas e humidade muito baixa a temperaturas muito baixas não podem ser calibradas porque os valores estão fora

do ponto de orvalho de acreditação

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

PONTO DE ORVALHO EM PRESSÃO
 não acr. standard -40/-10 ºCtpd 0520 0136
 não acr. seletivos -40..0 ºCtpd 0520 0116

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

PONTO DE ORVALHO EM PRESSÃO
 não acr. standard -40..0ºCtpd (2 pontos) 0520 0139 

Higrómetros digitais com medição 
do ponto de orvalho em pressão

Ajuste e calibração do ponto de 
orvalho em pressão

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

HUMIDADE/TEMPERATURA
Instrumento de medição de  não acr. standard 10,8/26,4% H2O a 25°C (t606) 0520 0406
humidade em materiais/madeira não acr. standard 6,9/30,8%  H2O / 25°C (t616) 0520 0407
Testo Industrial Services GmbH

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

FUGAS FLUIDOS FRIGOGÉNIOS
Detectores testo 316-3 e 316-4 não acr. test de verificação a 5g/ano de acordo
  com EN 14624/2012 250520 0316
Detectores não testo não acr. test de verificação a 5g/ano de acordo
  com EN 14624/2012 250520 0300 

OBJETO DE CALIBRACION TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

HUMIDADE/TEMPERATURA
Data loggers de humidade,  standard 11/75%HR a 25º C 0520 0076
transdutores, sondas com sinal,  standard 11/50/75%HR a 25º C 0520 0176
transmissores  standard 11/50/75%HR 25ºC + 
   15/25/30ºC 50%HR 0520 7837
 não  5 puntos entre -5...95%HR 
 acredi-  a +15…+35ºC 0520 0106
 tado  3 puntos entre -5...95%HR 
   a +15…+35ºC 0520 0106
  selectivos 5..95%HR a +15..+35ºC 0520 0066
  selectivos 5..95%HR a -18..+70ºC 0520 0066
  selectivos 5..95%HR a >+70..90ºC 0520 0066
  standard 11/75%HR a 25ºC 0520 7829
  standard 11/50/75%HR a 25ºC 0520 7833
  standard 25/50/80%HR 23ºC + 
   15/25/30ºC 50%HR 0520 7835
   5 puntos entre -5...95%HR 
 ENAC  a +15…+35ºC 0520 0106
   3 puntos entre -5...95%HR 
   a +15…+35ºC 0520 0106
  seletivos 10..90%HR a 25ºC 0520 7834
  seletivos 20..90%HR a 1..5ºC / 
   10..90%HR a 5..69ºC 0520 7834
  seletivos 10..95%HR a 5..69ºC 0520 7834
Data loggers de humidade,  standard 11/75%HR a 25ºC 0520 0246
transdutores, sondas com sinal,  standard 11/50/75%HR a 25ºC 0520 0276
transmissores DAkkS seletivos 5..95%HR a 25ºC 0520 0236
Testo Industrial Services GmbH  seletivos 5..95%HR a -18..70ºC 0520 0236
  seletivos 5..95%HR a 70..90ºC 0520 0236
Calibración en cámara especial,  seletivos 5..95%HR a 25ºC 0520 0286
incertidumbre a partir de 0,2 %HR DAkkS seletivos 5..95%HR a -18..70ºC 0520 0286
Testo Industrial Services GmbH  seletivos 5..95%HR a 70..90ºC 0520 0286

OBJETO DE CALIBRACION TIPO PUNTOS CALIBRACION/RANGOS REF. Preço base Preço ponto Preço total

HUMEDAD/TEMPERATURA
Soluciones salinas saturadas no standard 11%HR a 25ºC 0520 0013
 acredi- standard 33%HR a 25ºC 0520 0093
 tado standard 75%HR a 25ºC 0520 0083

OBJETO DE CALIBRACION TIPO PUNTOS CALIBRACION/RANGOS REF. Preço base Preço ponto Preço total

HUMEDAD/TEMPERATURA
Ajuste y calibración de sondas no acre- standard 5..95%HR a 25ºC (3 puntos) 0520 7836
del 1%HR ditado

       98,60 €
       119,00 €
    
       158,00 €

       166,30 €

       125,30 €
     56,00 € 23,60 €
     56,00 € 106,30 €
     56,00 € 212,60 €
       134,80 €
       142,50 €
    
       232,40 €

       244,60 €

       150,00 €
     106,50 € 32,00 €
    
     106,50 € 42,00 €
     106,50 € 138,50 €
       327,90 €
       366,20 €
     218,60 € 66,50 €
     218,60 € 197,20 €
     218,60 € 376,40 €
     273,20 € 87,90 €
     273,20 € 218,60 €
     273,20 € 437,20 €

       95,20 €
       95,20 €
       95,20 €

       211,00 €
  

       204,40 €
     174,80 € 77,20 €

       284,30 €

       125,00 €
       125,00 €

       70,00 €

       130,00 €
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Certificados

Certificados de Calibração

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

VELOCIDADE
Anemômetros, sondas de fio  standard 1/2/5/10 m/s 0520 0004
quente, bola quente, molinete, não standard 5/10/15/20 m/s 0520 0034
conchas e tubos Pitot. acredi- standard 0,5/0,8/1/1,5 m/s 0520 7870
 tado standard 5/10 m/s 0520 0094
  standard 4 pontos (0,5 .. 30m/s) 0520 0104
  seletivos 0,5 .. 30 m/s 0520 0104
Anemômetros, sondas de fio  standard 0,5/1/2/5/10 m/s 0520 0244
quente, bola quente, molinete,  standard 2/5/10/15/20 m/s 0520 0204
conchas e tubos Pitot.  standard 0,1/0,2/0,5/0,8/1 m/s 0520 0224
Testo Industrial Services GmbH DAkkS standard 2,5/5/10 m/s 0520 0244
  seletivos 0,1 .. 27 m/s 0520 0214
  seletivos 5 pontos (0,1 .. 27 m/s) 0520 0214
  seletivos 27 .. 68 m/s 0520 0214
 não standard 0,3/0,5/0,8/1,5 m/s 0520 0024
 acredi- seletivos 0,5 .. 27 m/s 0520 0104
 tado seletivos 0,1 ..< 0,5 m/s; 27,,>68 m/s 0520 0104
 
Nota: a faixa de calibração dos tubos Pitot é a partir de 5 m/s. Sondas Pitot e molinete, até 30 m/s. Resto até 20 m/s em Cabrils

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

VELOCIDADE / CAUDAL VOLUMÉTRICO
Medidores de caudal volumétrico,  seletiva 15..18000 m3/h 
campânulas até 600x600 mm   (aspiração e extração) 0520 1264
  standard 10 pontos distribuídos na
   faixa de medição (2 sentidos) 
 DAkkS  150/300/450/600/750/900/
   1050/1200/1350/1500 Nm3/h 0520 0294
  standard 5 pontos distribuídos na
   faixa de medição (2 sentidos)
   300/600/900/1200/1500 Nm3/h 0520 0264
  seletiva 15..18000 m3/h 
   (aspiração e extração) 0520 1264
 não standard 10 pontos distribuídos na 
 acredi-  faixa de medição (2 sentidos) 
 tado  150/300/450/600/750/900/ 
   1050/1200/1350/1500 Nm3/h 0520 0194
Testo Industrial Services GmbH  standard 5 pontos distribuídos na
   faixa de medição (2 sentidos)
   300/600/900/1200/1500 Nm3/h 0520 0164

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

CAUDAL LÍQUIDO   máxima em litros / minuto  até 40 até 200 até 1000
Caudalímetros de líquidos  standard (mínimo 6 pontos) 
Testo Industrial Services GmbH   água 0520 0189
  mistura de óleos (mínimo 6 pontos)
   0,8 1.3-100 mm2 (cSt) 0520 0189    
 DAkkS  >100 mm2/s (Cst) 0520 0189
      cada ponto adicional 8 € 

  Programação 0520 0091
  Ajuste  1000 097
  Limpeza  1000 098
  Calibração UVC (até 100 mm2)   consultar
  estándar (mínimo 6 pontos) 
   água 0520 0190
 não mistura de óleos (mínimo 6 pontos) 
 acredi-  0.8 1.3-100 mm2 (cSt) 0520 0190
 tado  >100 mm2/s (Cst) 0520 0190
      cada ponto adicional 6 €

  Programação 0520 0091
  Ajuste  1000 097
  Limpeza  1000 098
  Calibração UVC (até 100 mm2)   consultar

       107,10 €
       107,10 €
       120,40 €
       83,60 €
       145,50 €
     83,20 € 36,70 €
       288,30 €
       288,30 €
       330,80 €
       264,70 €
     241,50 € 74,20 €
       362,30 €
     241,50 € 105,10 €
       150,00 €
     83,20 € 36,70 €
     83,20 € 51,90 €

       
     327,90 € 103,90 €
      
      
      
       857,30 €
       
       
       768,80 €
      
     200,50 € 67,50 €
       
     
     
       450,10 €
     

       401,90 €

       
     
     420,00 € 420,00 €  504,00 €
          
     444,00 € 444,00 €  504,00 €
     consultar consultar consultar 
          
 
     140,00 € 140,00 €  140,00 €
     100,00 € 100,00 €  100,00 €
      68,00 €  68,00 €  68,00 €
     
  
     360,00 € 372,00 €  480,00 €
      
     372,00 € 372,00 €  480,00 €
     410,00 € 428,00 €  590,00
     
       
     140,00 € 140,00 €  140,00 € 
     100,00 € 100,00 €  100,00 €
      68,00 €  68,00 €  68,00 €
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Certificados

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

COMPOSTOS POLARES TOTAIS (ÓLEO FRITURA)
Medidores qualidade óleo fritura não acr. standard 2 pontos %CPT a 50ºC 0520 0028

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

LUX
Luxímetros não standard 0/500/1000/2000/4000 lux 0520 0010
 acredi- standard 0/500/1000/2000/
 tado  4000/10000 lux 0520 0122
  seletivos 0 ... 10000 lux 0520 0122

Certificados de calibração

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

CAUDAL GAS   caudal máximo em Nl/min  até 1 até 750 até 2000
Caudalímetros de gases  com ar (mínimo 6 pontos) 
   independente da pressão 0520 0089
   pressão até 8 bar 0520 0089
   pressão até 12 bar 0520 0089    
 DAkkS     cada ponto adicional 8 € 

  Programação 0520 0091
  Ajuste  1000 097
  Limpeza  1000 098
  com ar (mínimo 6 pontos) 
   independente da pressão 0520 0090
 no  pressão até 8 bar 0520 0090
 acredi-  pressão até 12 bar 0520 0090
 tado     cada ponto adicional 6 €

  Programaçao 0520 0091
  Ajuste  1000 097
  Limpeza  1000 098
  Calibração a um caudal maior 8000 ou 20000 Nl/min                            consultar
Testo Industrial Services GmbH  Calibração com outros gases (Ar, CH4, CO2, H2, He, N2)             consultar

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

CAUDAL GAS/AR (equipos testo)
Equipos caudal testo não standard 5 pontos distribuídos em 
 acreditad.  o intervalo (1,7 - 170 min/min) 0520 0084
Caudal de massa no ar DAkkS standard testo 6441 até 2000 l/min 0520 0089
(somente equipamento testo)  standard testo 6442 até 8000 l/min 0520 0089
 não acr. standard testo 6443 até 8000 l/min 0520 0089
  standard testo 6444 até 15000 l/min 0520 0089
 não standard testo 6441 até 2000 l/min 0520 0090   
 acreditad. standard testo 6442 até 8000 l/min 0520 0090 
  standard testo 6443 até 8000 l/min 0520 0090
  standard testo 6444 até 15000 l/min 0520 0090
Medidor ar comprimido não standard 5 pontos de medida
(testo 6446, 6447, 6448) acreditad.  DN65 até DN250 0520 0089   consultar

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

MAGNITUDES QUÍMICAS
Medidores de conductividade não acr. standard 3 pontos: 15 / 47 / 1413 uS 0520 0049
Medidores de cond. de agua não acr. standard 3 pontos conductividade
ultrapura (equipamentos a   dentro da faixa da medida 0520 0048
partir de 0,001 mS/cm) 

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

pH
Medidores de pH não acr. standard 3 pontos: 4 / 7 / 9 pH 0520 0037

       135,40 €

       140,70 €
   
       149,40 €
     49,00 € 24,50 €

       
     
     444,00 € 420,00 € 660,00 €
     544,00 € 520,00 €         consultar 
     644,00 € 620,00 €         consultar        
                
       
     140,00 € 140,00 € 140,00 €
     100,00 € 100,00 € 100,00 €
     125,00 € 125,00 € 125,00 €
       
     324,00 € 300,00 € 474,00 €
     424,00 € 400,00 €         consultar
     524,00 € 500,00 €         consultar
     
       
     140,00 € 140,00 € 140,00 € 
     100,00 € 100,00 € 100,00 €
     125,00 € 125,00 € 125,00 €

       
     
       133,90 €
       660,00 €
       756,00 €
       758,00 €
       1.008,00 €
       474,00 €
       540,00 €
       540,00 €
       720,00 €

       70,60 €

       222,30 €

       70,60 €
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CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

R.P.M.
Tacómetros sensor mecânico não standard 500/1000/3000rpm 0520 0012
 acredi- standard 10/100/1000/6000rpm 0520 7808
 tado seletivo 10..6000rpm * 0520 0113
 DAkkS standard 500/1000/3000rpm 0520 2113
  standard 20..9000rpm 0520 2114
Tacómetros sensor ótico  standard 500/1000/3000rpm 0520 0422
  seletivo 1..200000rpm 0520 1422
 DAkkS standard 5 pontos que cobrem a gama 
   de medição do instrumento 0520 1423
  standard 10 pontos que cobrem a gama
   de medição do instrumento 0520 1424    
 não seletivo  10..9900rpm ** 0520 0114    
 acredi- standard 10/100/1000/9000rpm 0520 7808    
 tado standard 500/1000/3000rpm 0520 0012    
* Acima de 6000 RPM, na Alemanha  ** Abaixo de 10 RPM e acima de 6000 RPM devem ser terceirizados para a Alemanha 
Nota: Um certificado de calibração para cada tipo de sensor (salvo indicação em contrário, se o tacômetro tem dois tipos de sensor, dois calibrações  são feitas).

Certificados de calibração

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

EQUIPOS ELÉTRICOS TESTO
Duspol standard (testo 745, no acred. standard  0520 0750
750-1, -2, -3) DAkkS standard  0520 0751
Duspol special (testo 755-1, -2) no acred. especial  0520 0755
 DAkkS especial  0520 0756
Multímetro digital 3,5 dígitos no acred. standard  0520 0760
(testo 760-1, -2, -3) DAkkS standard  0520 0761
Outros medidores analógicos ENAC standard
Pinça amperimétrica 3,5 dígitos no acred. standard  0520 0770
(testo 770-1, -2, -3) DAkkS standard  0520 0771
 ENAC standard

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS REF. Preço base Preço ponto Preço total

PRESSÃO
Manómetros pressão relativa no standard 0 .. 120 Bar (3 pontos)* 0520 0095
absoluta, analisadores de acredit. standard 0 .. 120 Bar (5 pontos)* 0520 0005
refrigeração testo ***
Manifolds mesma gama os dois  standard 0 .. 120 Bar (3 pontos)*         2x 0520 0095
sensores
Manómetros pressão relativa  standard  3 series, 10 pontos 0520 7845
absoluta, analisadores de  standard 3 series, 6 pontos 0520 7846
refrigeração testo *** ENAC standard  2 series, 6 pontos 0520 7847
  standard 1 serie, 6 pontos 0520 7848
Manifolds mesma gama os dois  standard  3 series, 10 pontos               2x 0520 7845
sensores
Manómetros pressão relativa e  standard  (0,03…1101) -1..1100bar 
absoluta, analisadores de   Acc.%EV<=0,03    9 pontos 0520 0295
refrigeração testo ***  standard (0,03…1101) -1..1100bar 
 DAkkS  Acc.%EV<0,1   9 pontos 0520 0205
Testo Industrial Services GmbH  standard (0,03...1101) -1..1100bar
   Acc.%EV 0,1..0,6   9 pontos 0520 0215
  standard (0,03...1101) -1..1100bar
   Acc.%EV>0,6    5 pontos 0520 0225
  standard >0,1 pe=
   0/5/10/15/20/25/50/80/100Pa 0520 0405
  seletivos prel/pabs -1..5001bar 
 no  Acc.%EV<0,1 0520 0155
 acredit. seletivos prel/pabs -1..5001bar 
   Acc.%EV 0,1..0,6 0520 0145
  seletivos prel/pabs -1..5001bar 
   Acc.%EV>0,6 0520 0105
**** Em pressão absoluta de 30 mbar, em pressão relativa de 0 mbar
*** Um certificado de calibração para cada sensor (por ex. 3 sensores, são 3 certificados de calibração)

       79,40 €
       108,70 €
     75,00 € 22,00 €
       133,80 €
     131,20 € 33,20 € 
       133,80 €
     131,20 € 33,20 €
      
       196,80 €
       
       229,50 €
     75,00 € 22,00 € 
       108,70 € 
       79,40 €

       75,10 €
       100,70 €

       90,12 €

       137,70 €
        128,25 €
       111,15 €
        99,99 €
        183,60 €

       427,40 €
   
       342,10 €
   
       202,10 €
   
       124,80 €

       204,50 €

     151,50 € 33,20 €

     59,40 € 16,60 €

     48,60 € 11,40 €

       48,60 € 
       72,00 €
       59,00 €
       87,80 €
       51,20 €
       75,60 €
       77,50 €
       81,30 €
       121,10 €
       96,00 €
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Certificados

Certificados de Calibração

Certificados de calibração emitidos pelos laboratórios de gases da Instrumentos Testo, S.A.

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMA REF. Preço base Preço pto. Preço total

CONCENTRAÇÃO DE GASES
Analisadores de ar ambiente não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO 250520 00001  
Analisadores de ar interior e não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO
ambiente ocupacional    e 40 ou 80 ppm NO 250520 00021  
Analisadores de emissores de não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO
fluentes estacionários   e 15 ppm CO ambiental  250520 00031  
Analisadores de processo não acr. standard 300 ppm e 1% de CxHy  250520 00051  
Analisadores de gases de não acr. standard 100 ppm CxHy (para 316-EX) 250520 00052  
combustão não acr. standard 15, 80 o 0 ppm CO ambiental 250520 00061  
 não acr. standard 1000 e 5000 ppm CO2 250520 00071  
 não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO
   (equipamentos novos) 250520 00012  
 não acr. standard 15 ppm CO (equip. novos) 250520 00042  
 não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO e 250520 00002  
   15 ppm CO ambiental 
   (equipamentos novos)
 não acr. standard 1.4%O2, 1000 ppm CO,
   e 80 ppm NO
   e/ou 15 ppm CO ambiental 250520 00032  
 não acr. standard 1 ponto para cada gás  
   do detetor 250520 00435  
 não acr. selecionáveis (veja tabela abaixo) 250520 9999  
 ENAC standard 15 ppm CO 250520 00131  
 ENAC standard 5%O2, 1000 ppm CO 250520 00631  
 ENAC standard 15%O2, 1000 ppm CO  
   e 40 ou 80 ppm NO 250520 00633
 ENAC standard 15 ppm CO** 250520 00731  
 ENAC standard 15 , 50 e 80 ppm CO 250520 00132   
 ENAC standard 4 pontos definidos + 0 ppm    
   para O2, CO, NO, NO2 y SO2 250520 00431  
 ENAC standard 0, 5, 10, 15 e 20%CO2 *** 250520 00831  
 ENAC standard 0,25,80,100, e 200 ppm H2S*** 250520 00832  
 ENAC standard 0, 1000 e 5000 ppm CO2 250520 0833  
 ENAC standard 1 pto.para cada gas do detetor 250520 00535  
 ENAC standard 15 ppm CO e 2500 ppm CO2 
   para Testo 315-3 250520 00634
 ENAC standard 100 ppm CH4  
   (detetor 316-EX) 250520 00052
 ENAC  selecionáveis 250520 9999  
** Apenas válido junto com 250520 00631 o 250520 00633 *** Apenas válido para 250520 00431

CERTIFICADO TIPO PONTOS CALIBRAÇÃO/GAMAS

CONCENTRAÇÃO DE GASES
Analisadores de ar ambiente trazable Gases 0 + 1 ponto 0 + 2 pontos 0 + 3 pontos 0 + 4 pontos 0 + 5 pontos 0 + 6 pontos
Analisadores de ar interior e  1 gás 
ambiente ocupacional  2 gases 
Analisadores de emissores de  3 gases 
fluentes estacionários  4 gases 
Analisadores de processo  5 gases 
Analisadores de gases de  6 gases 
combustão  7 gases 
 ENAC Gases 0 + 1 ponto 0 + 2 pontos 0 + 3 pontos 0 + 4 pontos 0 + 5 pontos 0 + 6 pontos
  1 gás 
  2 gases 
  3 gases 
  4 gases 
  5 gases 
  6 gases 
  7 gases 

       79.00 €
        
       84.00 €

       84.00 €
       47.50 €
 
       73.50 €
       90.00 €
 
       52.50 €
       52.50 €
       63.00 €
     
   
   
   
       68.50 €
        
       163.00 €
       ver tabela
       126.00 €
       126.00 €
 
       173.50 €
       16.00 €
       241.50 €
  
       735.00 €
       84.00 €
       84.00 €
       241.50 €
       220.50 €
   
       157.50 €
 
       75.00 €
       ver tabela

  
   82.50 € 175.50 € 257.50 € 340.00 € 422.50 € 505.00 €
   129.00 € 221.50 € 304.00 € 386.50 € 469.00 € 551.50 €
   175.50 € 268.00 € 350.50 € 433.00 € 515.00 € 597.50 €
   221.50 € 314.50 € 397.00 € 479.00 € 561.50 € 644.00 €
   268.00 € 360.50 € 443.00 € 525.50 € 608.00 € 690.50 €
   314.50 € 407.00 € 489.50 € 572.00 € 654.50 € 736.50 €
   360.50 € 453.50 € 536.00 € 618.00 € 700.50 € 783.00 €
 
   154.50 € 257.50 € 319.50 € 422.50 € 525.50 € 628.50 €
   257.50 € 360.50 € 422.50 € 525.50 € 628.50 € 731.50 €
   360.50 € 463.50 € 525.50 € 628.50 € 731.50 € 834.50 €
   463.50 € 566.50 € 628.50 € 731.50 € 834.50 € 937.50 €
   566.50 € 669.50 € 731.50 € 834.50 € 937.50 € 1040.50 €
   669.50 € 772.50 € 834.50 € 937.50 € 1040.50 € 1143.50 €
   772.50 € 875.50 € 937.50 € 1040.50 € 1143.50 € 1246.50 €
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Loja 1 - Lisboa
Rua Conde Sabugosa, 27-A
1700 - 115 Lisboa

+351 218 437 400 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

Loja 2 - Camarate
Quinta de Santa Rosa

Rua Particular - Armazem 5
2680 - 586 Camarate

+351 219 470 246
+351 219 470 485

www.polozero.com - info@polozero.com




