
testo 435 

multitalent pre 
vzduchotechniku, 
kvalitu vnútorného 
prostredia

a priemyselné 
aplikácie

+
Darček

v hodnote
až

327,60 € *

Vytvorte si zostavu podľa Vašich požiadaviek:

testo 435-1

multifunkčný merací
prístroj pre klimati-
záciu, vetranie 
a kvalitu okolitého
vzduchu, vrátane
batérie a výstupného
protokolu z výroby

Obj. č.: 0560 4351
Cena: 466,30 €

testo 435-2

multifunkčný merací 
prístroj pre klimati-
záciu, vetranie 
a kvalitu okolitého 
vzduchu s pamäťou 
pre namerané hod-
noty, PC softvérom a 
USB káblom na 
prenos dát, vrátane 
batérie a výstupného 
protokolu z výroby

Obj. č.: 0563 4352
Cena: 591,70 €

testo 435-3

multifunkčný merací
prístroj s integrova-
ným meraním 
diferenčného tlaku
pre klimatizáciu, 
vetranie a kvalitu
okolitého vzduchu,
vrátane batérie 
a výstupného 
protokolu z výroby

Obj. č.: 0560 4353
Cena: 751,30 €

testo 435-4

multifunkčný merací 
prístroj s integrova-
ným meraním dife-
renčného tlaku pre 
klimatizáciu, vetranie 
a kvality vzduchu v 
miestnosti s pamäťou 
nameraných hodnôt, 
PC-softvérom a USB 
káblom na prenos 
dát, vrátane batérie 

a výstupného protokolu z výroby

Obj. č.: 0563 4354
Cena: 798,- €

* Ku každej zostave s prístrojom testo 435-1 / 2/3/4 obdržíte ZADARMO bezkontaktný teplomer 
testo 805i,  v prípade zostavy za viac ako 1.900, - € bez DPH celú zostavu chytrých sond pre 
klimatizáciu alebo zľavu až do 15 % z ceny zostavy v € bez DPH.

Zoznam pripojiteľných sond a príslušenstva nájdete na ďalšej strane.

testo 805i

chytrým telefónom alebo tabletom ovládaný infračervený
teplomer, vrátane batérií a výstupného protokolu z výroby

• Bezkontaktné infračervené meranie povrchovej teploty

• Jednoduchá fotodokumentácia miesta merania
vrátane meranej hodnoty a bodového označenia

• Analýza a zaslanie nameraných dát pomocou aplikácie
pre chytré sondy testo Smart Probes App

• Dobre viditeľné laserové 8-bodové kruhové označenia
miesta merania

• Úspora priestoru a ľahká preprava

Chytré sondy - sada klimatizácia

Sada obsahuje prístroj testo
405i, testo 410i, testo 605i a
testo 805i v chytrom puzdre
testo.

Jednoduché zadanie parame-
trov výustky / prierezu kanála

• Zobrazenie viac objemových
prietokov a výpočet celkového
objemového prietoku (v proto-
kole)

• Rozpoznanie nebezpečenstva tvorby plesne spoločným použitím sond
testo 605i a testo 805i

• Analýza a odoslanie nameraných dát pomocou aplikácie pre chytré
sondy testo Smart Probes App

Darček v hodnote 78, - € alebo zľava 10 % z ceny 
v € bez DPH pre zostavy < 1.900, - € bez DPH Darček v hodnote 327,60 € alebo zľava 15 % z ceny 

v € bez DPH pre zostavy > 1.900, - € bez DPH

Systémové predpoklady: iOS 8.3 prípadne Android 4.3 alebo nový / Bluetooth 4.0

alebo zľava až do 15% z ceny zostáv*

http://www.meracie-pristroje.eu/index.php?route=product/search&search=testo%20435


Sonda IAQ (testo 435 - 1/2/3/4)
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Potrebujete poradiť s výberom vhodnej zostavy? Chcete viac informácií?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Ďalšie sondy, príslušenstvo a kalibračné služby na požiadanie.

Sonda IAQ pre posudzovanie
kvality vzduchu v miestnosti,
meranie CO2, vlhkosti, teploty a
absolútneho tlaku, vrátane statívu.

Obj. č.: 0632 1535
Cena: 735,90 €

Okolitá CO sonda na detekciu 
CO v budovách a miestnostiach

Obj. č.: 0632 1235
Cena: 405,90 €

Transport & ochrana

Servisný kufor pre základné vybavenie,
merací prístroj a sondy, 
rozmery 400 x 310 x 96 mm

Obj. č.: 0516 1035
Cena: 86,90 €

Servisný kufor pre prístroj,
sondy a príslušenstvo,
rozmery 520 x 380 x 120 mm

Obj. č.: 0516 1435
Cena: 141,90 €

Meranie pomocou lievika  (testo 435 - 1/2/3/4)

Vrtuľková sonda, priemer 100 
mm, pre meranie so sadou 
meracích kužeľov 0563 4170

Obj. č.: 0635 9435
Cena: 328,90 €

Sada meracích kužeľov obsahuje 
kužeľ pre tanierové ventily
(priemer 200 mm) a kužeľ
pre výustky (330 x 330 mm) na 
privádzaný a odvádzaný vzduch

Obj. č.: 0563 4170
Cena: 174,90 €

Sondy prúdenia (testo 435 - 1/2/3/4)

Termická sonda prúdenia 
s integrovaným meraním teploty
a vlhkosti, priemer 12 mm, 
s teleskopom (max. 745 mm)

Obj. č.: 0635 1535
Cena: 493,90 €

Vrtuľková sonda, priemer 60 mm,
s teleskopom max. 910 mm,
napríklad pre meranie na vyústkách,
použiteľná od 0 ... + 60 ° C

Obj. č.: 0635 9335
Cena: 438,90 €

Vrtuľková sonda, priemer 16 mm,
s teleskopom max 890 mm, 
napríklad pre meranie v kanáli,
použiteľná od 0 ... + 60 ° C

Obj. č.: 0635 9535
Cena: 438,90 €

Sonda so žeraveným vláknom 
na meranie m/s a ° C, priemer 
špičky sondy 7,5 mm, vrátane 
teleskopu (max. 820 mm)

Obj. č.: 0635 1025
Cena: 273,90 €

Sonda absolútneho tlaku (testo 435 - 1/2/3/4)  Vlhkostná sonda (testo 435 - 2/4)

Sonda absolútneho tlaku 2000 hPa

Obj. č.: 0638 1835
Cena: 361,90 €

Vlhkostná / teplotná sonda

Obj. č.: 0636 9735
Cena: 320,10 €

Sonda pohody prostredia (testo 435 - 2/4)

Sonda pohody prostredia pre meranie
stupňa turbulencie s teleskopom
(max. 820 mm) a statívom, spĺňa
požiadavky podľa DIN 1946 časť 2 Obj. č.: 0628 0109

Cena: 768,90 €

Sonda na meranie 
intenzity osvetlenia

Obj. č.: 0635 0545
Cena: 361,90 €

Prandtlové rúrky (testo 435 - 3/4)

Prandtlová rúrka, dĺžka 350 mm, / 500 mm / 1.000 
mm, priemer 7 mm, ušľachtilá oceľ, pre meranie 
rýchlosti prúdenia v spojení s vnútorným senzorom

Obj. č.: 0635 2145  Cena: 111,10 €
Obj. č.: 0635 2045  Cena: 126,50 €
Obj. č.: 0635 2345  Cena: 316,80 €

K - TEST, s.r.o.

Letná 40, 042 60 Košice
tel.: 055 62 53 633, mob.: 0905 522 488 
e-mail: ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
www.ktest.sk
www.meracie-pristroje.eu

http://www.meracie-pristroje.eu/index.php?route=product/search&search=testo%20435

