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As melhores ferramentas para sistemas de instalação térmica (bombas de calor e

caldeiras)

Como técnico de aquecimento, é constantemente confrontado com novos desafios no seu trabalho.

Para conhecer cada um deles, a Testo apresenta a sua melhor proposta para o setor AVAC-R com

uma nova e espantosa campanha de aquecimento. 

A Testo pretende agradecer a fidelidade dos seus clientes, proporcionado, com pedidos superiores a

1.000 euros em ferramentas recolhidas durante a campanha, a participação no sorteio de um

magnífico NISSAN MICRA ACENTA, avaliado em mais de 15 000 euros. 

www.polozero.com / info@polozero.com

O analisador de combustão testo 300 Longlife foi
desenhado para caldeiras a gás/gasóleo.

C A M P A N H A  D E  O U T O N O

Este analisador de combustão compacto não tem teclado porque

é operado inteiramente através do ecrã tátil, no qual todos os

valores medidos são imediatamente exibidos.

Medição de O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm ou 30.000 ppm

dependendo do modelo). Possibilidade de ampliação com o

sensor de NO.

Sensores de ponta com uma vida útil de até 6 anos, prontos para

uso intensivo (várias vezes ao dia).

Os analisadores de refrigeração testo 550s/testo 557s
desenhados para aplicações de AC e bombas de calor.

Mede a temperatura, evaporação e pressão de condensação,

sobreaquecimento e subrefrigeração num relance.

Possibilidade de ligar a sonda de vácuo testo 552i.

Teste de fuga rápido e fácil.

Possibilidade de atualizar os refrigerantes e enviar os dados

registados através da app testo Smart.

A câmara termográfica testo 868 com todas as prestações
básicas para o setor AVA/R.

Câmara digital e termográfica. Possibilidade de sobrepor a

imagem termográfica em imagem real.

testo Ɛ-Assist para calcular automaticamente a emissividade.

Resolução de infravermelhos de 160 x 120 pixels. Com a

tecnologia testo SuperResolution 320 x 240 pixels.

Sensibilidade térmica 100 mK (0,10ºC)

Deteção automática de pontos quentes e frios.

Software gratuito e com ligação Bluetooth para comunicar com

a app testo thermography.
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Não perca a sua ficha de inscrição na rifa e efetue já o seu pedido! 


