
Fantastyczna Trójka.
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Inteligentny pomiar. Szybka analiza. 
Łatwa dokumentacja.
Superbohaterowie wśród narzędzi pomiarowych 
do systemów grzewczych i pomp ciepła.

Znajdź dystrybutorów na:
https://www.testo.com/pl-PL/Fantastyczna-Trojka-dilerzy

Promocja!

Szybkie i precyzyjne wyniki 

• Wbudowany aparat cyfrowy 
   generuje obraz rzeczywisty –    
   równolegle do obrazu termicznego

Profesjonalna dokumentacja

•  Twórz raporty bezpośrednio na 
miejscu, zapisuj je online i wysyłaj 
e-mailem za pomocą aplikacji 
mobilnej testo Thermography App.

• Bezpłatne oprogramowanie  
   analityczne testo IRSoft do  
   tworzenia szczegółowych raportów

Inteligentna obsługa

•  Automatyczne rozpoznawanie 
gorących i zimnych punktów 
- wyświetla bezpośrednio 
krytyczne warunki temperatury

•  Aplikacja umożliwia używanie 
mobilnych urządzeń końcowych 
jako drugiego wyświetlacza lub 
do sterowania pomiarem

•  Kalkulator IFOV do określania 
odległości od mierzonego 
obiektu – eliminacja błędów

Kamera termowizyjna testo 868 jest 
zawsze gotowa do pracy, gdy potrze-
bujesz sprawdzić poprawność działania 
grzejników i systemów ogrzewania podło-
gowego, szybko wykryć nieszczelności, 
zlokalizować rury i przewody lub przepro-
wadzić szybkie testy funkcjonalności. Do 
każdego zadania masz najlepszą jakość 
obrazu termowizyjnego w swojej klasie, 
automatyczne rozpoznawanie gorących 
i zimnych punktów, darmową aplikację 
mobilną do łatwej analizy i raportowania 
na miejscu pomiaru, a także nasze bez-
płatne oprogramowanie analityczne do 
tworzenia profesjonalnych raportów.

Wysoka jakość obrazu.
Wygodna dokumentacja. 
Kamera termowizyjna 
testo 868.

Fantastyczna Trójka: 
Kamera termowizyjna testo 868 

testo 868 kamera termowizyjna

• Wysoka jakość obrazu termowizyjnego:    
   Rozdzielczość detektora 160 x 120 pikseli,  
   SuperResolution - 320×240 pikseli
• Czułość termiczna 0.10 °C
•  Bezpłatne oprogramowanie testo IRSoft oraz 

aplikacja mobilna testo Thermography App. 
do analizy i raportowania

Nr katalogowy 0560 8681

Więcej informacji na stronie: 
https://www.testo.com/pl-PL/Fantastyczna-Trojka-zestawy-promocyjne

Cena promocyjna: 4.700 PLN*

Twoja walizka narzędziowa 
w 3 prostych krokach:

1. Kup co najmniej 2 zestawy pomiarowe - każdy z innej grupy produktowej Fantastycznej Trójki  

        (analizator spalin/ kamera termowizyjna/ elektroniczna oprawa zaworowa) w Testo Sp. z o. o. 

        lub u wybranego dystrybutora, biorącego udział w promocji. 

Rejestracja:

https://www.testo.
com/pl-PL/ 
Fantastyczna-
Trojka-Promocja 
 

€

2.  Zarejestruj swoje mierniki Testo na stronie Jesiennej Promocji Testo - 

Fantastyczna Trójka i załącz kopię faktury.

3. Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, wyślemy do Ciebie profesjonalną walizkę  

        narzędziową DeWalt za pośrednictwem poczty kurierskiej

Czas trwania promocji: 
01.09.2021 – 31.12.2021



Nr kat. 0564 3004 70

Coraz więcej pracy, coraz mniej 
mniej czasu, a do tego wciąż 
pojawiające się nowe technologie 
i regulacje dotyczące cyfryzacji i 
energii odnawialnej – nic z tego 
nie ułatwia pracy technikowi 
grzewczemu i instalatorowi. 
Dzięki Fantastycznej Trójce od 
Testo, wyposażamy Cię w na-
jlepsze narzędzia pomiarowe o 
nadzwyczajnej mocy i unikalnych 
super funkcjach, aby wesprzeć 
Cię w serwisowaniu i montażu 
systemów grzewczych i pomp 
ciepła. 

Czy czasami chciałbyś mieć 
supermoce, które ułatwiają 
pracę? Teraz to możliwe: 
dzięki elektronicznym 
oprawom zaworowym 
testo 550s i testo 557s, 
wyposażamy Cię w dwa 
super mocne narzędzia 
pomiarowe, które dzięki 
szybkości, precyzji i łatwej 
dokumentacji cyfrowej, 
idealnie sprawdzają się w 
instalacji i serwisowaniu 
pomp ciepła.

Natychmiastowa gotowość do pracy, zawsze wtedy gdy tego 
potrzebujesz: dzięki analizatorowi spalin testo 300 wykonasz i 
udokumentujesz pomiar szybko, łatwo i bez błędów. 

testo 300LL  
zestaw z celą o wydłużonej 
żywotności, bez drukarki
•   O2 i CO z kompensacją H2 

(30.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

•   Modułowa sonda spalin 
180mm, Ø 8 mm, Tmax 500°C

Elektroniczna oprawa 
zaworowa testo 550s

• 2 bezprzewodowe sondy       
   zaciskowe do pomiaru  
   temperatury na rurach 
•  Walizka transportowa

Superbohaterowie, którzy wesprą Cię w 
codziennej pracy: testo 300LL - zestawy

testo 300LL  
zestaw z celą o wydłużonej 
żywotności oraz drukarką
•   O2 i CO z kompensacją H2 

(4.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

•   Kompaktowa sonda spalin 
180mm, Ø 6 mm, Tmax 500°C

•   Drukarka Bluetooth

Elektroniczna oprawa 
zaworowa testo 557s
•  Bezprzewodowa sonda 

próżni testo 552i
•  2 bezprzewodowe sondy 

zaciskowe do pomiaru 
temperatury testo 115i

• Walizka transportowa

Nr kat. 0564 3004 71

Nr kat. 0564 5571
Nr kat. 0564 3004 82

Nr kat. 0564 5502

Więcej zestawów promocyjnych na stronie: 
https://www.testo.com/pl-PL/Fantastyczna-Trojka-zestawy-promocyjne

Więcej zestawów promocyjnych na stronie: 
https://www.testo.com/pl-PL/Fantastyczna-Trojka-zestawy-promocyjne

Nadzwyczajna supermoc
do Twoich zadań pomiarowych 
na systemach grzewczych 
i pompach ciepła.

Super narzędzia pomiarowe:
Nie tylko do pomp ciepła.

Supermoc, która ułatwi każdy 
pomiar spalin

Fantastyczna Trójka: Analizator spalin testo 300LL 

Fantastyczna Trójka:
Elektroniczne oprawy zaworowe
testo 550s/testo 557s

Szybkie i precyzyjne wyniki pomiarowe

• Natychmiastowa gotowość do pomiaru 

   z trybu czuwania 
• Szybka wymiana sond pomiarowych 
• Wysokiej jakości czujniki o żywotności  
   nawet do 6 lat

Szybkie i precyzyjne wyniki

 • Wyświetlanie wyników w czasie  
   rzeczywistym w aplikacji mobilnej

Profesjonalna dokumentacja

•   Bezpośrednio na miejscu pomiaru 
– raporty przesyłane e-mailem

• Funkcja podpisu: Klient może podpisywać  
   raporty z pomiarów bezpośrednio w  
   przyrządzie. 
• Zintegrowana książka adresowa i łatwy  
   import danych klientów za pomocą  
   bezpłatnego oprogramowania testo easyHeat

Profesjonalna dokumentacja

 • Wysyłanie raportów przez e-mail

 • Zarządzanie klientami w aplikacji 
    mobilnej

Inteligentna obsługa

•   Duży wyświetlacz Smart Touch – 
intuicyjny w obsłudze jak smartfon

• Przejrzysta struktura, menu pomiarowego,  
   ze wskazówkami; Wszystkie istotne tryby  
   pomiarowe zapamiętane w przyrządzie

Inteligentna obsługa

• Intuicyjne menu pomiarowe  
   i automatyczna rejestracja  
   najważniejszych parametrów

• Automatyczne połączenie z     
   sondami Bluetooth do pomiaru  
   temperatury, ciśnienia  
   i wilgotności

Nowość!

Promocja

Cena: 4.599 PLN*

Cena: 5.949 PLN*
Cena: 1.699 PLN*

Cena: 5.149 PLN*

Cena: 6.499 PLN*
Cena: 2.149 PLN*

Nr kat. 0564 3004 89

testo 300LL  
zestaw z celą o wydłużonej 
żywotności, bez drukarki
•   O2 i CO z kompensacją H2 

(4.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

• Kompaktowa sonda spalin     
   180mm, Ø 6 mm, Tmax 500°C

testo 300LL  
zestaw z celą o wydłużonej 
żywotności oraz drukarką
•   O2 i CO z kompensacją H2 

(30.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

•   Modułowa sonda spalin 
180mm, Ø 8 mm, Tmax 500°C

•   Drukarka Bluetooth


