Aplikace měření
pro vytápění, chlazení, klimatizaci, ventilaci
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Aplikace měření pro vytápění, chlazení, klimatizaci, ventilaci

Dobré klima se dá změřit,
rychle, přesně a efektivně.
S měřicími přístroji od firmy Testo se staráte o příjemné ovzduší v místnosti
a udržujete spotřebu energie pod kontrolou.

Z energetického hlediska je budova uzavřený systém, který

Přehledné vyhodnocení Vašich výsledků a zkušební zprávy

lze optimalizovat pouze jako celek. Rovnováha závisí

vytvoříte podle potřeby přímo na místě měření. Díky široké

na správné souhře techniky zařízení, ale také na stavebně

paletě příslušenství a speciálně vyvinutému softwaru vyladíte

fyzikálních veličinách, které na ni mají vliv. Efektivita energie

svůj měřicí přístroj Testo individuálně, podle Vašich

hraje důležitou roli, zároveň je však třeba se vyhnout

požadavků. To šetří cenný čas, ve kterém se můžete

poškození stavby, způsobeným třeba zvýšenou vlhkostí.

soustředit na svoji vlastní práci.

Profesionálové, kteří svému řemeslu v oboru klimatizace
rozumějí, nesou za toto odpovědnost. Měřicí technika
od firmy Testo Vám, jako odborníkovi na sanitu, vytápění
a klima, správci budov, architektovi, techniku zásobování
energiemi, specialistovi z oboru nebo energetickému
poradcovi, přitom pomáhá.

Měřicí technika od firmy Testo Vám nabízí všechno
pro dobré klima budov:

Ať měříte teplotu, proudění vzduchu, rosný bod, hodnotu pH,
intentzitu osvětlení, úroveň hluku, provádíte analýzu spalin,

• maximální efektivitu Vašich zařízení

nebo vyhledáváte pomocí naší inovační termokamery tepelné

• měření, analýzu, dokumentaci pomocí jednoho přístroje

mosty a slabá místa u budov: měřicí a analyzační přístroje

• úsporu času díky jednoduché obsluze

od firmy Testo Vám poskytují potřebné měřené veličiny rychle,

• rychlý, efektivní servis a podporu ve světě

spolehlivě a s absolutní jistotou.

2

Při uvádění do provozu nebo při údržbě - s měřením od firmy Testo seřídíte zařízení pro vytápění, klimatizaci, chlazení a ventilaci optimálně.
Rovněž pro měření pohody prostředí najdete u firmy Testo rozsáhlý výběr měřících přístrojů a sond. Všechny přístroje testo jsou robustní, praktické a
snadno se obsluhují.

V rámcové úmluvě o klimatu v Rio de Janieru se v roce 1992 společenství států zavázalo
zavést opatření k ochraně ovzduší. Velký potenciál snižování spotřeby energií a skleníkových
plynů poškozujících ovzduší je v inventáři budov. Proto předepisují nařízení pro efektivní
využívání energií.
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Vytápění & sanita

Příjemné teplo pro komfortní prostory.
Testo je spolehlivým partnerem v měřicí technice pro energeticky efektivní
a bezpečné zásobování teplem.

Když jde o topení, je Váš zákazník specialista, protože svoje

V chladicí technice usnadňují digitální servisní přístroje

zařízení zná i s jeho rozmary. Vy, jako odborník, musíte

od firmy Testo servis, uvádění do provozu a údržbu

naproti tomu ovládat všechny typy komplexních systémů

chladicích zařízení a tepelných čerpadel: stačí pohled

vytápění. Váš obor se mění průběžně díky pokrokům

na přehledný displej a zobrazí se Vám v jednom přístroji tlak,

v technice, použití obnovitelných zdrojů energií, díky

teplota nebo vakuum.

zákonům, normám a předpisům.
V centru pozornosti jsou stále více ochrana ovzduší, emisní

Se zkalibrovanou, spolehlivou měřicí technikou od firmy

limity a efektivita energií.

Testo nabízíte svému zákazníkovi přidanou hodnotu.
Jako kompetentní energetický poradce ukážete na slabá

Měřicí technika od firmy Testo Vám usnadní efektivní seřízení

místa a upozorníte na možnosti zlepšení - to jsou služby,

otopných zařízení podle platných norem. Naše analyzátory

které můžete zhodnotit. Ostatně: následné náklady

spalin s výměnnými, předem zkalibrovanými senzory měří,

na robustní přístroj Testo s dlouhou životností se drží

analyzují a dokumentují, zda jsou hodnoty spalin dodržovány.

v rozumných mezích.

Potrubí a komponenty zařízení pro zásobování a spotřebu
musí být správně instalovány. Nikde nesmí unikat plyn.

Výhody přístrojů Testo v oblasti vytápění a sanity:
• široká nabídka měřicích přístrojů, sond a příslušenství
• nejmodernější analyzátory spalin s výměnnými,
předem zkalibrovanými senzory
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• kontrola plynových vedení a měření pevných paliv

Analyzátor spalin

• maximální robustnost a optimální komfort měření

testo 330-2 LL verze 2010

Je s topením všechno v pořádku? S měřicí technikou firmy Testo si víte okamžitě rady. Infračervený teploměr testo 830 (obrázek vlevo) s 2-bodovým
laserovým označením místa měření snímá teplotu s maximální přesností. Pomocí jednoho z našich praktických tlakoměrů zkontrolujete provozuschopnost
a těsnost vodovodních a plynových instalací.

Mezinárodní „Technology Roadmap“ k energeticky efektivním budovám vychází z toho,
že energetická náročnost pro vytápění a chlazení budov při současném vývoji do roku
2050 stoupne na 4 500 milionů tun ropy. Protiopatřeními může potřeba samotného
vytápění a přípravy teplé vody u budov klesnout o zhruba jednu třetinu.
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Klimatizace & ventilace

Kontrola ventilace obytných prostor
a měření pohody prostředí.
Doma nebo na pracovišti – s měřicí technikou od firmy Testo
ovládnete aktuální klimatizování místností.

Pro kvalitu ovzduší v místnosti není rozhodující obsah kyslíku, nýbrž
obsah CO2. Jako přijatelné měřítko platí maximálně 1 litr CO2
v 1 000 litrech vzduchu, jinak vyjádřeno: 1 000 parts per million (ppm).
Překročí-li obsah CO2 v prostoru tuto hranici dlouhodobě, hrozí osobám
v místnosti bolesti hlavy a poruchy jejich koncentrace.
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Měřicí přístroje společnosti Testo v nasazení pro dobré pracovní ovzduší: s kompaktním anemometrem testo 417 změříte rychle a snadno parametry
rychlosti proudění a objemového průtoku. S multifunkčním měřicím přístrojem testo 435 (obrázek vpravo) měříte pro posouzení kvality ovzduší
v místnosti obsah CO2, teplotu a vlhkost vzduchu.

Přirozeně příjemné klima a hygienicky bezvadný vzduch jsou

Hodnoty pro proudění, teplotu, vlhkost, tlak, intenzitu

nezbytné pro zdravé pracovní prostředí.

osvětlení, vyzařované teplo, stupeň turbulence a koncentraci

V rodinném domě zvyšuje kontrolovaná ventilace obytných

CO2 změříte jednou jedinou operací pomocí našeho

prostor komfort a snižuje spotřebu energií. Vzduch a klima

high-end měřicího přístroje pro klima - testo 480.

v místnosti však mohou být pociťovány jako pohodové pouze

Jeho inteligentní sondy Vám podají absolutně jisté výsledky

tehdy, když jsou striktně zachovány fyzikální, chemické

měření, protože po jejich zkalibrování se veškeré odchylky

a biologické hraniční hodnoty.

automaticky dopočítávají.

Proto měření a posuzování kvality ovzduší leží v rukách

Robustní multifunkční přístroje od firmy Testo neměří pouze

profesionálů pro vzduchotechnická zařízení. Měřicí technika

podle platných norem, s jejich pomocí rychle vytvoříte

od firmy Testo Vám pomůže tuto práci provádět časově

v počítačovém softwaru profesionální zprávy. U novostaveb,

úsporně, efektivně a s jistotou.

renovací nebo při zdravotních potížích uživatelů si s pomocí
přístrojů testo snadno poradíte s problémovým ovzduším.
S tímto plusem získáváte výhodu v oblasti služeb oproti Vaší
konkurenci.

Výhody přístrojů Testo v oblasti klimatizace a ventilace:
• časově úsporná kontrola všech parametrů ovzduší
v místnosti
• seřízení klimatizačních zařízení podle platných norem
• rozsáhlý výběr přístrojů a sond pro měření
Vrtulkový anemometr

vzduchotechnických zařízení, pohody prostředí

testo 417

a kontrolované ventilace obytných prostor
• efektivní analýza prostorového ovzduší pouze jediným
přístrojem
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Chladicí technika

Digitální technika se prosazuje ve všech oblastech
života a nezastaví se ani před oborem chlazení.
I tak se stále velmi často používají analogové
servisní přístroje. Četné studie však ukazují,
že tím je až tři čtvrtiny všech chladicích zařízení
nastaveno chybně.

Výhody přístrojů Testo pro chladicí techniku:
• optimální seřízení chladicích zařízení a tepelných
čerpadel

Digitální servisní přístroj naproti tomu dosahuje

• dlouhodobé sledování pro detailní analýzu závad

pro zákazníka úspory v nákladech na energie

• integrované měření vakua a zkouška těsnosti pro

ve výši až 12,5 %.

jednoduché a časově úsporné uvedení do provozu
• komfortní, počítačový, analyzační software „EasyKool“
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Digitální servisní přístroje
zajišťují ještě vyšší profesionalitu.
Měřicí přístroje od firmy Testo zvládají rutinní úlohy v oblasti chladicí techniky
stejně bezpečně jako analýzu závad.

Technici chladicích zařízení si jsou vědomi tradice.

Díky integrovanému a elektronicky pořízenému výsledku

Nedají dopustit na analogovou techniku, která se dlouhou

všech měření se dá dokumentovat korektní údržba zařízení.

dobu osvědčovala při uvádění do provozu, servisu a údržbě

Rozsáhlá vyhodnocení vytvoříte na počítači pomocí našeho

chladicích zařízení.

softwaru „EasyKool“. Vaši zákazníci budou mít užitek

Avšak mezi kolegy se již diskutuje o novinkách. Dá se zde

z bezpečnosti, vysoké disponibility zařízení a z efektivního

předvídat, že v budoucnosti bude na každodenní

provozu.

požadavky stačit pouze jeden digitální servisní přístroj.
Protože v této oblasti je možné měřit různé provozní
parametry pouze jedním přístrojem, časově úsporně
a bezpečně v porovnání s analogovou technikou.
Měřicí technika od firmy Testo Vám spolehlivě pomůže
jak při rutinních testech, tak také při rychlé analýze závady.
Digitální servisní přístroj testo 570 je výkonný, robustní
nástroj, který najednou zvládne všechna myslitelná zádání
při měření. V přístoji je již uloženo 40 chladiv. Možnost

Digitální
servisní přístroj
testo 570

připojení různých sond dovoluje provádět rozsáhlé analýzy
teploty, proudu a tlaku oleje. Navíc souběžně vypočítáte
přehřátí a podchlazení zařízení.

S měřením od firmy Testo, například s digitálním servisním přístrojem testo 550 (obrázek uprostřed) je vždy zaručena náležitá funkčnost Vašeho
chladicího zařízení a tepelného čerpadla. Naše elektronické analyzační přístroje a detektory úniků Vám optimálně pomohou, jak při rutinních servisních
pracech a údržbě, tak také při rychlé analýze závad.
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Klima budov

Efektivní organizace klimatu.
Zcela správné klima budov:
s měřicími přístroji od firmy Testo jsou Vaše zařízení stále optimálně nastavena.

Mezinárodní energetická agentura v Paříži očekává do roku

Multitalent testo 480 snímá parametry ovzduší, jako

2050 celosvětový nárůst plochy budov o více než 300 %

je proudění, teplota, vlhkost, vyzařované teplo a CO2.

- jedná se o plochy, které bude třeba vytápět, ventilovat

Získáte absolutně bezpečné výsledky měření, protože

a chladit. O to důležitější je využívat energii efektivně

odchylky se po kalibraci sond automaticky dopočítávají.

a šetrně vůči životnímu prostředí. Aktuální a připravované

Pro termografické prověřování Vám firma Testo nabízí

zákony stanovují přísná opatření ke snížení spotřeby.

termokamery s vysokým rozlišením, s nimiž identifikujete

Podniky optimalizují kontrolu energií pro snížení nákladů.

skryté stavební závady, ale také úniky na těžko přístupných

Povolání správce budov se tak mění na „správce energií

potrubích.

budov“.
Špičková technologie od firmy Testo usnadňuje
Testo Vám, jako specialistům, nabízí přesné a snadno

profesionálům energetickou inspekci budov a provozů.

ovladatelné měřicí přístroje pro zajištění tepelné pohody

A tím jste i do budoucna kompetentní kontaktní osobou

při klimatizaci pracovišť. Zaručíte tím zachování

ve všech otázkách energetické efektivity.

kontrolovaného klimatu ve skladovacích a chladicích

„Úspora času + spokojenost zákazníka = žádné reklamace“.

prostorech, ve výrobních halách nebo v místnostech
serverů.

Přístroj pro měření
v oblasti klima
Výhody přístrojů Testo pro techniku budov:
• široká nabídka měřicích přístrojů pro větší efektivitu
energií
• kompaktní ruční přístroje pro mobilní měření v oblasti
klima
• sledování skladovacích a chladicích prostor na dálku
• termosnímky s vysokým rozlišením pro odhalení
skrytých stavebních závad a úniků
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testo 480

Pro lidi je kontrolované ovzduší v místnosti zrovna tak důležité, jako například pro citlivé přístroje a výrobky nebo exponáty ve výstavních prostorách
nebo skladech. S moderními měřicími přístroji od firmy Testo pro oblasti klima, stanovíte rychle a komfortně všechny důležité parametry vzduchu
v místnosti. S našimi termokamerami, které disponují vysokým rozlišením (obrázek vpravo) zkontrolujete správnou funkci zařízení a instalací.

Vzduchotechnická zařízení vytvářejí optimální klima v prostorách,
zajišťují bezchybnou kvalitu vzduchu v místnostech, odstraňují
zápachy a škodlivé látky nebo odvádějí přebytečné teplo.
Aby bylo možné tyto vlastnosti vnitřního ovzduší zaručit
a mít náklady energií pod kontrolou, je bezpodmínečně nutné
provádět pravidelné hygienické a energetické inspekce.
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Stavebnictví

Žádná šance pro tepelné mosty.
Od teď pouze se SuperResolution:
termografie Testo rychle a s jistotou vypátrá stavební závady.

Každý objekt, jehož teplota je vyšší než minus 273 °C,
což je absolutní nula, vyzařuje v infračervené oblasti
tepelné záření. Termokamery přeměňují toto záření
na elektrické signály a zviditelňují je tím pro lidské oko.
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Provoz a údržba objektů dnes, díky stavebním hříchům
dřívějších let, vykazují již značně vyšší následné náklady,
než se původně plánovalo. Do nedávna odpovídalo trvalé,
klimaticky neutrální stavění a sanování „dosavadnímu stavu
techniky“. Viditelnými znaky proto jsou vzduchotěsné pláště
budov, tepelně optimalizované stavební díly s nízkou
U-hodnotou, energeticky efektivní vytápění, využívání
obnovitelných energií nebo ventilační zařízení s rekuperací.
Pouze přesná souhra všech těchto komponentů vyloučí
stavební závady.
Díky vynikající kvalitě obrazu a inovační technologii
termokamery Testo spolehlivě zobrazují závadné
stavební části. Ve stavební termografii nabízíme jedinečné

Termokamera

znázornění povrchové vlhkosti pro lokalizaci míst

testo 875

ohrožených tvorbou plísní.
Nová technologie SuperResolution zlepšuje kvalitu obrazu
Vaší kamery o jednu třídu: čtyřikrát více naměřených hodnot
a prakticky dvojnásobně zvýšené geometrické rozlišení.
To vše znamená více detailů a více jistoty při Vašem měření.
Vestavěný digitální fotoaparát průběžně s termosnímkem

Výhody přístrojů Testo pro stavebnictví:

ukládá také reálný snímek a značně tím usnadnňuje
vyhodnocení a dokumentaci.

• termografie s vysokým rozlišením (NETD < 80 mK)
• spolehlivé, nedestruktivní odhalení stavebních

Kromě toho firma Testo nabízí další moderní techniku
pro všechna měření ve stavebnictví. S našimi přístroji
pro měření vlhkosti materiálů kontrolujete vysychání stavby,
poznáváte vlhká místa nebo posuzujete vyzrálost potěru

nedostatků
• včasné rozpoznání míst ohrožených tvorbou plísní
• dlouhodobá kontrola při vysychání staveb

podle DIN 18365. Měřicí technika Testo Vám pomáhá šetřit
Váš čas a peníze.

Společnost Testo Vám nabízí vhodnou měřicí techniku pro kontrolu nedostatků a stavebních závad. Jsou to například dlouhodobě stabilní vlhkostní
senzory a přístroje pro měření vlhkosti materiálů, jako je testo 616 (obrázek uprostřed). S našimi termokamerami s vysokým rozlišením a díky
technologii „SuperResolution“spolehlivě odhalíte i skryté závady.
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Energetické poradenství

Energetický systém domu máte pevně v rukách.
S měřicí technikou Testo vždy stanovíte správnou diagnózu.

Infračervená technologie termokamer se výborně hodí pro
efektivní a kompletní energetické poradenství. Termosnímek
zviditelní energetické ztráty při vytápění nebo klimatizování
budov zrovna tak detailně, jako nedostatečnou izolaci kolem
oken a vnějších boxů žaluzií, nebo tepelné mosty na střešní
konstrukci a plášti budovy.
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Energetičtí poradci najdou u firmy Testo široké spektrum speciálních měřicích přístrojů pro analýzu budov. Jsou to například termokamery s vysokým
rozlišením pro termografické analýzy plášťů budov (obrázek vpravo), nebo záznamíky teploty testo 175-T3 (obrázek uprostřed) pro paralelní sledování
teploty na dvou měřicích místech (například na topné větvi a na zpátečce otopného zařízení).

Pro klimatizování a zásobování budov teplem se vyrábí

Profesionální termografické snímky v nesanované staré

a spotřebuje velké množství energie. Novostavby se proto

zástavbě můžete vytvožit s termokamerou testo 885.

již pořizují na nízkoenergetické úrovni, u starších staveb

Dodává termosnímky s vysokým rozlišením, které zviditelní

se provádějí v tomto smyslu sanace. Izolace pláště budovy

každý detail. Prokážete tím spolehlivě slabá místa u pláště

nebo vestavba moderního otopného a vzduchotechnického

budovy a vysledujete tvorbu plísní. A se solárním módem

zařízení umožňuje značné úspory energií. Předpokladem

dokonce poznáte špatnou funkci fotovoltaických zařízení.

k tomu je profesionální posouzení stavu budovy. To zabrání

Jediný pohled na termosnímek výrazně zhodnotí

nákladným škodám.

energetickou kvalitu budovy a usnadní vlastníkovi
rozhodování o provedení sanace. Službou s přidanou

S mobilní měřicí technikou od firmy Testo kompletně

hodnotou v termografii budov si zajistíte slušný profit.

kontrolujete všechny důležité měřené veličiny. Výsledky

Chytrá investice!

těchto měření můžete přehledně prezentovat Vašemu
zákazníkovi. Na základě energetické diagnostiky doporučíte
konkrétní opatření a ověříte v rámci hospodářské analýzy,
zda se to vyplatí.

Termokamera
testo 885

Výhody přístrojů Testo pro energetické poradenství:
• efektivní měření pro analýzu budov
• ruční přístroje pro měření teploty, vlhkosti a U-hodnoty
• termokamery s vysokým rozlišením včetně zobrazení
povrchové vlhkosti, módu reálného snímku
a výměnných objektivů
• profesionální vytvoření zprávy se softwarem Testo
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Přehled výrobků

Dobré klima lze měřit.
Podívejte se na svět měření společnosti Testo.
Zde je malý výběr pro oblast vytápění, chlazení, klimatizace a ventilace.
Vrtulkový anemometr
s vestavěnou vrtulkou

Infračervený teploměr
pro bezdotykové měření
povrchové teploty

Digitální servisní přístroj
záznam naměřených hodnot
až 999 hod.

testo 417
testo 570-2 sada

testo 830-T4
Díky integrovanému měření
s vrtulkou o průměru 100 mm
je anemometr testo 417 ideálně
vhodný pro měření na vzduchových
výústkách a vpustích.
Směr proudění je vidět na displeji.

Přístroj testo 830 je rychlý,
univerzálně použitelný infračervený
teploměr, který díky 2-bodovému
laserovému značení a optice 30:1
může v bezpečné vzdálenosti měřit
povrchovou teplotu i menších
objektů.

°C

°F

°C

Vytápění & sanita

inch HG

psi

MPa

kPa

bar

°C

°F

hPa

m/s

Klimatizace & ventilace

Vlhkoměr / teploměr
Multitalent pro ventilaci a kvalitu
vzduchu v místnosti

Digitální servisní přístroj
pro chladicí zařízení
a tepelná čerpadla

testo 330-2 LL verze 2010

testo 435-4

testo 550-2

Hlavní výhodou přístroje testo 330-2 LL
je barevný displej s vysokým rozlišením
pro grafické znázornění měřených dat
a rozšíření menu měření pro kompletní
analýzu Vašeho otopného zařízení.

Multifunkční měřicí přístroj testo 435
je spolehlivý partner pro posuzování
kvality vzduchu v místnosti
- k dispozici jsou například parametry
CO2, relativní vlhkost a teplota
vzduchu v místnosti, absolutní tlak,
intenzita osvětlení Lux, U-hodnota
a povrchová teplota.

Robustní 2-cestný kovový blok
ventilů přístroje testo 550 se třemi
přípojkami a třemi držáky hadic
umožňuje rychlou a snadnou
práci. Stabilní pouzdro navíc
chrání spolehlivě přístroj proti
nárazům.

hPa

CO

O2

CO 2

CO 2

CO

°C

m/s

hPa

Lux

%r v

micron

Chladicí technika

Analyzátor spalin
s pamětí pro 500 000
naměřených hodnot

%
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Přístroj testo 570 nabízí všechno,
co potřebujete při Vaší práci
na chladicích zařízeních a tepelných
čerpadlech.
Datová paměť nahrazuje ruční
pracovní kroky a díky jednoduché
obsluze můžete bez problémů
provádět dlouhodobá měření.

bar

psi

MPa

inch HG

°C/°F

kPa

Systém monitorování
dat (báze testo)
pro kompletní kontrolu

Termokamera
v ergonomickém designu
videokamery

Přístroj pro měření vlhkosti
materiálů pro nedestruktivní
a rychlé měření

Termokamera
v ergonomickém designu
videokamery

testo SaverisTM

testo 890-2

testo 616

testo 885-2

Systém monitorování dat
testo SaverisTM, který má
intuitivní obsluhu, měří
teplotu a vlhkost citlivých
produktů a zboží v okolí,
v procesech a také
během přepravy.

Termokamera testo 890-2
díky detektoru 640 x 480
pixelů ve spojení s velmi
kvalitní germaniovou
optikou odpovídá
nejvyšším nárokům.
Plně radiometrickým
videoměřením lze snímat
tepelné procesy
v reálném čase.

Přístroj testo 616 umožňuje rychlé
a nedestruktivní pozorování
průběhu vlhkosti materiálů
u stavebních hmot a dřeva
a pomáhá Vám sledovat průběh
vysušování podlah, zdí a povrchů.

Díky detektoru s 320 x 240 pixely je ve
spojení s velmi kvalitní germaniovou
optikou dosahováno vynikající kvality
snímků. Širokoúhlý objektiv s úhlem
30° snadno rozezná velké výřezy
snímku a rozložení teploty měřeného
objektu.

°C

%r v

°C

%rv

%rv

Klima budov

Přístroj pro měření klima
s inteligentní koncepcí kalibrace

Stavebnictví

Termokamera
s vestavěným digitálním
fotoaparátem

testo 480

°C

%rv

Energetické poradenství

Záznamník teploty
(2-kanálový)
pro až jeden milión naměřených
hodnot

testo 875-2
Přístroj high-end pro měření klima
testo 480 a jeho digitální sondy měří
s absolutní jistotou parametry jako
je proudění, teplota, vlhkost, tlak,
intenzita osvětlení, vyzařované teplo,
stupeň turbulence a CO2 v jednom
přístroji!

°C

hPa

m/s

%rv

CO 2

Lux

testo 175 T3
Díky teplotnímu rozlišení < 80 mK
zviditelní termokamera testo 875
i ty nejmenší teplotní rozdíly.
S technologií SuperResolution se
kvalita snímků zlepší o jednu třídu.

°C

%rv

Často se musí sledovat
a zaznamenávat teplota na dvou
místech současně. Pro takové
zadání se nejlépe hodí testo 175 T3
se dvěma rozhraními pro
termočlánkové sondy.

°C

Další přístroje na www.testo.cz
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My jsme Testo

Preciznost
dotažená do puntíku.
Na celém světě pro Vás.

Požadavky na měření v praxi jsou stále komplexnější
a individuálnější. Firma Testo si zadala jako centrální úkol
se s těmito požadavky zákazníků z oblasti průmyslu a řemesel
seznámit a stále je přetvářet do nových technologií.
Intenzivně se věnujeme vlastnímu výzkumu a již po desetiletí
tím na trhu přebíráme roli průkopníka. Skutečné inovace

Certifikovaná jistota

v oblasti senzoriky, ale také pokroky v oblasti mikroelektroniky,

Zajišťování kvality neumožňuje manévrovací prostor.

ukládání měřených dat nebo komunikace s ostatními médii,

Společnost Testo Industrial Services nabízí ověřené kalibrace

jako jsou počítače a koncové terminály, jsou ku prospěchu

podle všech platných směrnic, kvalifikace a validace přenosné

všech zákazníků Testo.

a stacionární měřicí techniky. Kalibrace se provádějí
v akreditovaných laboratořích high-tech u nás nebo přímo na

Kompetentní servis

místě měření u zákazníka.

Ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky nabízí firma
Testo kompetentní a spolehlivé poradenství.

Testo, s.r.o. má v Praze vlastní akreditovanou kalibrační

I po uskutečněném nákupu zaručujeme uživateli rychlou

laboratoř nabízející akreditované a ISO kalibrace.

pomoc - a to na celém světě.
Výzkum a vývoj
Firma Testo investuje ročně okolo 10-ti % svého obratu
do výzkumu a vývoje. Spolupracovníci z mnoha různých
oborů, například z fyziky, chemie, biologie a procesních
technologií se zabývají aplikovaným výzkumem
pro senzoriku a měřicí techniku. Firma Testo udržuje
mezinárodní kooperace s univerzitami a výzkumnými
pracovišti a je zastoupena v četných grémiích,
která se zabývají inovační měřicí technikou v různých
tématických oblastech.
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Celosvětová přítomnost
Ochrana ovzduší, efektivita energií, zákony a směrnice hrají
globální roli. Testo stojí stále se svou odbornou kompetencí
na Vaší straně. Pro nás platí, být zákazníkovi všude nablízku
a pomáhat mu. To se nám daří s 31 dceřinnými společnostmi
a s více než 80 obchodními partnery ve světě. Přes 2300
zaměstnanců zastupuje na celém světě firmu Testo.
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Naši zákazníci na celém světe důvěřují více než 55-ti letým zkušenostem

0980 1055/cz/01/12/2012

Změny i technického charakteru jsou vyhrazeny.

a kvalitě firmy Testo.

