
Obj. číslo K - TEST, s.r.o.    Cenník meracích prístrojov testo platný od 1. 1. 2011 € bez DPH

Testo 560 - profesionálne riešenie pre uvádzanie do prevádzky, servis a údržbu 

0560.5603 testo 560 - 1 - elektrická ventilová sústava pre chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, 1 006,3 

so senzorom vákua je vhodný pre všetky systémy vákuovania; senzor vákua na zaistenie 

vákuovania, meria absolútny tlak a zobrazuje aj príslušnú teplotu odparovania vody;

senzor vákua je chránený pred vysokým tlakom pomocou špeciálneho ventilu;

verzia z mosadze, +kalibračný protokol a batérie

0560.5604 testo 560 - 2 - elektrická ventilová sústava pre chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, 1 173,0 

so senzorom vákua je vhodný pre všetky systémy vákuovania; senzor vákua na zaistenie 

vákuovania, meria absolútny tlak a zobrazuje aj príslušnú teplotu odparovania vody;

senzor vákua je chránený pred vysokým tlakom pomocou špeciálneho ventilu; +

kalibračný protokol a batérie; verzia z nerez. ocele pre NH3; 

0563.5602 Set testo 560-1 – prístroj a páskový snímač Velcro, software, sieťový adaptér, 1 408,8 

USB kábel, zámok, systémový kufor , ventily z mosadze

0563.5603 Set testo 560-2 – prístroj a páskový snímač Velcro, software, sieťový adaptér, 1 679,0 

USB kábel, zámok, systémový kufor, NH3 adapter, ventily v ocele

Príslušenstvo

0554.0549 IRDA tlačiareň, 1 rolka papiera + 4 AA batérie 228,9 

0554.1096 Sieťový adaptér pre IR tlačiareň, 100-240 V 43,7 

0554.0568 Termopapier do IRDA tlačiarne, 6 roliek, špeciálny 23,0 

0554.0569 Termopapier do IRDA tlačiarne, 6 roliek 20,7 

0554.0610 Externá rýchlonabíjačka pre 4 Ni-MH batérie, 100-240 V, 300mA, 50/60 Hz, 12 VA 49,2 

0516.5602 Systémový kufor pre prístroj a ďalšie príslušenstvo 112,7 

Snímače teploty

0609.5602 Páskový snímač teploty na potrubie d=6...120mm 101,2 

0609.1773 Robustný, snímač teploty vzduchu Pt100, l=115mm, d=5mm, T99=70s 91,4 

0609.1973 Robustný, vodotesný povrchový, l=115mm, d=5mm, T99=40s 105,8 

0609.1273 Robustný, vodotesný, ponorný/vpichovací, l=115mm, d=5mm, T99=12s 82,2 

0609.5605 Pružinový snímač na potrubie d=5...65mm 165,0 

0638.1742 Snímač tlaku oleja 240,4 

0554.5606 Elektronická váha 322,0 

0554.5607 Kliešťový ampérmeter 164,5 

Ďalšie príslušenstvo pre testo 556 a testo 560

0554.0447 Sieťový adaptér pre testo 735 / 635 / 435, 5 VDC 500mA 17,0 

0449.0047 USB prepojovací kábel k PC 18,4 

0554.5604 Softvér "EasyKool" s možnosťou úpravy dát, s USB prepojovacím káblom 247,3 

0554.5561 Elektrický adaptér pre NH3 (amoniak), 3 prepojovacie hadičky od 7/16" do 1/2", 1 hadička 126,5 

od 5/8" do 1/2", dĺžka hadičky L=24 cm;

Rádiové moduly pre prístroje s touto funkciou

0554.0188 Rádiový modul pre prístroj, 869.85 MHz, pre DE,NL,ES,IT,SE,AT,DK,FI,HU,CZ,PL,GR 38,0 

Rádiové snímače pre ponorné/vpichové merania

0613.1001 Rádiový vpichový/ponorný snímač, NTC, pre DE,NL,ES,IT,SE,AT,DK,FI,HU,CZ,PL,GR 97,8 

Rádiové držiaky (pre hlavicu snímača)

0554.0189 Rádiový držiak pre hlavice snímača, T/C adaptér,DE,NL,ES,IT,SE,AT,DK,FI,HU,CZ,PL,GR 93,2 



Ďalšie rádiové snímače

0602.0293 Rádiový vpichový/ponorný/vzduchový snímač, pripájateľný k držiaku, T/C Typ K 49,5 

0602.0394 Rádiový povrchový snímač do 500°C, pripojiteľný k držiaku, T/C Typ K 62,1 

Povrchové snímače teploty (-60...+ 300 °C)

0602.0393 Rýchly povrchový, aj na nerovné plochy, Typ K, l=115mm, d=5mm, T99=3s; 117,3 

Povrchové snímače teploty vodotesné (-60...+1000 °C)

0602.0693 Presný, vodotesný povrchový, s malou meracou hlavou na rovné povrchy, Typ K 105,8 

Povrchový snímač teploty potrubia (-50...+130 °C)

0602.4592 Pružinový snímač s výmennou hlavicou pre Dp=5 ...65 mm, T99=5 s, kábel 1,2 m 146,1 

0602.4692 Kliešťový pre Dp=0...1" , T99=5 s, kábel 1,2 m 66,7 

0602.0092 Výmenná hlavica - minisnímač 20x35 mm pre 0602.4592 a 0409.1092 47,2 

Páskový snímač teploty

0628.0020 Páskový snímač teploty potrubia do 120 °C (20x395 mm) do D=120 mm 56,4 

Kalibračné certifikáty

0520.0085 Štandardný certifikát, 3 kal. body, rozsah 0...5000 bar, presnosť prístroja  0,1...0,6 72,5 

0520.0185 Štandardný certifikát, 3 kal. body, na absolútny tlak 71,3 

0520.0001 Štandardný kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C), ponorný/vzduchový snímač 95,5 

0520.0071 Štandardný kalibračný certifikát ( + 60, 120, 180 °C), povrchový snímač 126,5 

0520.0151 Štandardný ISO kalibračný certifikát  ( -18, 0, +60 °C) - 1 kanál 109,3 

0520.0152 Štandardný ISO kalibračný certifikát  ( -18, +5, +65 °C) 109,3 


