CAMPANHA
OUTONO

Não há
alternativa...
...Quando se trata de sistemas de aquecimento e bombas de calor
O novo analisador de gases de combustão testo 300 Longlife “NEXT LEVEL” e os
detetores da série testo 316 oferecem a máxima eficácia.

Campanha de outono 2022

Não há outra alternativa
na medição de combustão: novo
analisador de combustão
testo 300 Longlife “NEXT LEVEL”

NOVIDADE!
FUNÇÃO
SEGUNDO
ECRÃ
e fácil documentação
mediante a app
testo Smart

Fabrico
muito robusto

Medições simultâneas via Bluetooth em tempo recorde.
Medição simultânea por Bluetooth com até 4 testo Smart Probes em
paralelo com o novo testo 300 Longlife “NEXT LEVEL”!

Scanner de
códigos QR
ECRÃ
SMART-TOUCH:

Funcionamento muito intuitivo e a possibilidade de transformar o seu
smartphone num segundo ecrã. Não pode ser mais fácil.

intuitivo e fluido

testo 915i GRÁTIS com todos os sets!
Agora com a compra de um testo 300
Longlife “NEXT LEVEL”, obtenha GRÁTIS um
termómetro testo Smart Probes testo 915i
e verifique a temperatura do comburente de
entrada (ar) para melhorar a fiabilidade do
cálculo
do desempenho da caldeira.

CONECTOR
BLUETOOTH®:
4 medições
em paralelo
com as testo
Smart Probes

Acessório:
Termómetro
testo 915i

Termómetro
de pinça
testo 115i

Manómetro
testo 510i

Sonda de CO
ambiente

• Termómetro
Bluetooth com
sonda de ar

• Termómetro com
Buetooth 5.0
(100 M alcance)
para medir
comodamente a
temperatura nas
tubagens.

• Medição da
pressão diferencial
com compensação
de temperatura e
densidade do ar em
formato de bolso

• Sonda de CO
composto por um
cabeçote de CO e
pega com cabo de
comprimento do cabo
1,4 m.

Modelo 0560 2115 02

Modelo 0560 1510

Modelo 0632 1272

(TP tipo K) de -50 a
400oC.

Modelo 0563 3915

Set analisador de combustão
testo 300 Longlife “NEXT LEVEL“ sem impressora

Set analisador de combustão
testo 300 Longlife “NEXT LEVEL“ com diluição sem impressora

• O₂, CO H₂-compensado (8 000 ppm), possibilidade de ampliação
com sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmax 500 °C
• Mala de transporte para instrumento e acessórios
• Alimentador e cabo USB
• Filtros sobresselentes (10 u.) e software para PC EasyHeat
(descarregável gratuitamente em www.testo.com)

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), possibilidade de ampliação
con sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmax 500 °C
• Mala de transporte para instrumento e acessórios
• Alimentador e cabo USB
• Filtros sobresselentes (10 u.) e software para PC EasyHeat
(descarregável gratuitamente em www.testo.com)

GRÁTIS

testo
915i

Modelo 0564 3004 75

Modelo 0564 3004 85

Set analisador de combustão
testo 300 Longlife “NEXT LEVEL“ com impressora

Set analisador de combustão
testo 300 Longlife „NEXT LEVEL“ com diluição e
impressora

• O₂, CO H₂-compensado (8 000 ppm), possibilidade de ampliação
com sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmax 500 °C
• Impressora Bluetooth® testo inclui 6 rolos de papel térmico
• Mala de transporte para instrumento e acessórios
• Alimentador e cabo USB
• Filtros sobresselentes (10 u.) e software para PC EasyHeat
(descarregável gratuitamente em www.testo.com)

• O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), possibilidade de ampliação
con sensor de NO
• Sonda de combustão modular (180 mm, Ø 6 mm), Tmax 500 °C
• Impressora Bluetooth® testo inclui 6 rolos de papel térmico
• Mala de transporte para instrumento e acessórios
• Alimentador e cabo USB
• Filtros sobresselentes (10 u.) e software para PC EasyHeat
(descarregável gratuitamente em www.testo.com)

Modelo 0564 3004 76

GRÁTIS

testo
915i

Modelo 0564 3004 86

GRÁTIS

testo
915i

GRÁTIS

testo
915i

NOVIDADE!
Nova gama
de detetores
de fugas,
testo 316.

ppm
(App)

ppm

ppm

ppm

testo 316i

testo 316-1

na app testo Smart

no ecrã do detetor

Modelo 0560 3161

Modelo 0560 3162

testo 316-1-EX
Modelo 0560 3163

testo 316-2-EX
Modelo 0560 3164

BASIC

Gases detetáveis: metano, propano,
hidrogénio, butano
Reposição a zero automática
Alarme acústico
LED multicolorido no sensor para melhor
identificação de fugas
Mala de transporte incluída
Ecrã multicolorido retroiluminado para
uma visualização clara de alarmes

PREMIUM

App testo Smart para visualização e
documentação das medições
Visualização do valor ppm

no ecrã do detetor e na app testo Smart

Certificação ATEX (UE/EFTA)
Modo "Refinado" para a deteção de
fugas com mais exatidão
Deteção automática dos tipos de gás
mais comuns
O primeiro detetor do mundo para
gás combustível e refrigerante sem
troca de sensor

Manómetro diferencial Set
testo 510

Multímetro digital
testo 760-1

Set para a medição da pressão diferencial
em sistemas HVAC

• Reconhecimento e seleção de parâmetros de
acordo com a atribuição dos conectores.
• Operação simples com teclas de função.
• Grande ecrã com retroiluminação.

Inclui:
• Manómetro testo 510
• Tubo de silicone
• Adaptador para boquilhas
• Tampa de proteção
• Bolsa de cintura
• Protocolo de calibração
• 2 baterias do tipo AAA

Modelo 0563 0510

Inclui:
• Multímetro testo 760-1, cabos de medição
(1 jogo) e baterias.

Modelo 0590 7601

Câmara termográfica
testo 865s

testo Smart Probes
Set para refrigeração/AC

• Qualidade de imagem com
resolução IR de 160 x 120 pixels
(320 x 240 pixels com tecnologia
testo SuperResolution)

• Set de refrigeração/AC testo Smart
Probes para o comissionamento,
a manutenção e a reparação de sistemas
de frio e bombas de calor

• Sensibilidade térmica < 0,10 ºC
• Deteção automática de pontos
frios e quentes
• testo Scale Assist
• Software testo IRsoft

SUPER

NOVA!

RESOLUTION

4x

MORE PIXELS

CURSO

8h
TERMOGRAFÍA

O set inclui:
• 2x testo 115i
• 2x testo 549i
• Mala de transporte testo Smart Case
(grande)
• Protocolos de calibração
• Baterias

GRATUITO

Modelo 0560 8651

Modelo 0563 0002 20

testo 805i
Termómetro por
infravermelhos para
smartphone

testo 770-3
Pinça amperimétrica com
medição real valor eficaz
TRMS

• Fácil configuração da emissividade
mediante a lista determinada de
materiais na app
• Sinalização exata da zona de medição
graças ao laser de 8 pontos circulares
• App testo Smart que permite funcionar
e visualizar os dados do termómetro
mediante o smartphone/ tablet (App
grátis para iOS e Android)

• Mecanismo de aperto único que facilita
o trabalho para agarrar cabos
• Deteção automática de CA/CC e tensão
• Medição real do valor eficaz TRMS
• Com funções adicionais, como a
medição da corrente de arranque, de
potência e de μA
• Grande ecrã de duas linhas

Inclui:

Inclui:

Termómetro testo 805i, baterias e
protocolo de calibração

testo 770-3, pinças amperimétricas
TRMS incl. baterias e 1 jogo de cabos de
medição

Modelo 0560 1805

Modelo 0590 7703

Loja 1 - Lisboa
Rua Conde Sabugosa, 27-A
1700 - 115 Lisboa
Loja 2 - Camarate
Quinta de Santa Rosa Rua Particular - Armazém 5
2680 - 586 Camarate
info@polozero.com / www.polozero.com

www.polozero.com

Reservado o direito a alterações e correções sem aviso prévio. Promoção válida de 01/09/2022 a 31/12/2022.
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