
Medição inteligente.

Fácil manuseamento 

Resultados fiáveis

Documentação sem papel



78,00€

100,00€

133,00€

157,00€

999,00€

452,40€

Kit testo 310 Kit testo 310

Kit testo 300 Longlife

Kit testo 300 Longlife

O2,  CO com compensação H2 (8.000 ppm)
Inclui instrumento de medição de pressão diferencial testo 510 com
mangueira de silicone 1.729€
O2,  CO com compensação H2 (8.000 ppm)
Impressora Bluetooth testo
Inclui tubo de sonda flexível

Kit testo Smart Probes para refrigeração/AC

510€ 643€

1.861,20€

2.240,40€

2.229,80€

com 2 manómetros de alta pressão testo 549i, 
2 testo 115i e testo Smart Case grande.

Sonda de temperatura do comburente
de entrada
Para uso em todos os tipos de caldeiras.
Para medir a temperatura do ar de combustão.

66,00€

Bomba de opacidade
Para a medição da opacidade no gás de
combustão.
Inclui óleo e folha de opacidade.

85,00€

Detetor de fugas de gás
testo 317-2
A segurança em primeiro lugar.
Ideal para a localização de fugas em tubagens
de gás natural

113,00€
Instrumento de medição de CO
testo 317-3
Para segurança e serviço.
Preciso, robusto e manuseável. Detete até as
contenções mais baixas.

133,45€
Câmaras termográficas
testo 865 / testo 868
Deteção de fugas sem contacto.
Excelente qualidade de imagem graças ao
detetor com testo SuperResolution

849,00€

Kit de combustível sólido
Para medição de combustíveis sólidos.
Inclui haste com filtro preliminar para a sonda
e armadilha de condensados extra

385,00€

Análise de gases de combustão
de modo fácil.

1.199,00€

Documentação das medições 
via impressora por IV.

c/ impressora

459€ 579€
sem impressora + testo 510 GRÁTIS

com impressora + tubo flexível GRÁTIS

2.035€
Kit testo 300 Longlife com diluição + impressora GRÁTIS
O2,  CO com compensação H2 (30.000 ppm)
Impressora Bluetooth testo

1.949€
Kit para AC e bombas de calor testo 557 com bluetooth
e sonda de vácuo
Com todos os acessórios: 2 sondas de fixação de temperatura, sonda Pirani para
medição de vácuo e mala de transporte
Cálculo de superaquecimento e subrefrigeração em tempo real
Conectividade à app: monitorização remota e documentação instantânea

+ 428€

260€

Ref: 0563 3100 Ref: 0563 3110

Ref: 250564 3004 75

Ref: 250564 3004 76

Ref: 250564 3004 85

Ref: 0563 1557

Ref: 0563 0002 20

Ref: 0615 1712

Ref:  0554 0307

Ref:  0632 3172

Ref:  0632 3173

Ref:  0560 8681

Ref:  0560 8650

Ref:  0600 9765

Preços sujeitos a taxa de IVA em vigor, podem ser alterados sem aviso prévio.
www.polozero.com / info@polozero.com / +351 218 437 400
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Campanha testo - até final de dezembro



Loja 1 - Lisboa
Rua Conde Sabugosa, 27-A
1700 - 115 Lisboa

www.polozero.com
info@polozero.com
+351 218 437 400

Medição inteligente - domínio total: 
Com o analisador de combustão testo 300 Longlife

Campanha testo - até final de dezembro

Na situação atual, os técnicos de aquecimento enfrentam clientes cada vez mais exigentes.

Estas são as 5 vantagens com que conta o analisador de combustão testo Longlife para dominar qualquer tarefa:

Visor Smart-Touch grande e intuitivo - assim como o seu smartphone
Menus claramente estruturados e guiados - com todas as medições importantes memorizadas
Modo stand-by - o analisador fica em pausa e acende no momento 
Documentação in situ - envio de tickets ou relatórios por e-mail
Construção robusta - ecrã anti-riscos com película protetora intercambiável

Loja 2 - Camarate
Quinta de Santa Rosa Rua Particular - Armazém 5 
2680 - 586 Camarate

CONTACTE-NOS!


