
°C

°C

testo 922 snímá souèasnì teplotu
za dvou pøipojených sond a doká-
že spoèítat a zobrazit teplotní roz-
díl.

Možnos souèasného pøipojení
2 sond - termoèlánkù typu K

Zobrazení T1, T2 a teplotní
diference (rozdílu)

Tlaèítko HOLD pro podržení
zobrazené hodnoty

TopSafe, odolné pouzdro
chránící pøístroj pøed špínou a
prachem

Univerzální teplomìr

Diferenèní dvoukanálový teplomìr pro øemeslníky

2 kanály 

Výbìr sond

HOLD

-50...+1000 °C

obj. è.

testo 922, teplomìr, vèetnì baterie

0560 9224

testo 922

Kontrola teploty stoupaèky a vraceèky u
kotle

Technická data

externí kanály 2
LCD jednoøádkovýDisplej

Zvláštní technická dat pro pøístroj
testo 922:

Další data na následující dvojstranì.

Pøesnost ±(0.7 °C ±0,5% z nam.h.)
(-40... +900 °C)
±(1 °C ±1% z nam.h.)

(-50... -40.1 °C)
±(1 °C ±1% z nam.h.)

(+900.1... +1000 °C)

Typ K (NiCr-Ni)Typ snímaèe
Mìø. rozsah -50... +1000 °C

Rozlišení 0.1 °C (-50... +199.9 °C)
1 °C (+200... +1000 °C)

Kontrola podlahového vytápìní

Levný a robusní. 
Univerzální teplomìr testo 925 je
ideální partner pro denní používá-
ní pøi mìøení teploty v prùmyslu.
Pouzdro TopSafe ochrání pøístroj
pøed nárazem, vodou, špínou a
prachem.

Tento cenovì dostupný teplomìr
je vhodný pøedevším pro topeáøe,
klimatizaèní techniky a instalatéry.
Pouzdro TopSafe ochrání pøístroj
pøed nárazem,špínou a prachem.

Velký, dobøe èitelný displej

Tlaèítko HOLD pro podržení
zobrazené hodnoty

Pøes 25 robustních sond s
širokým použitím

TopSafe, odolné pouzdro do
nešetrných podmínek

Velký výbìr sond 

HOLD

-50...+1000 °C

obj. è.

testo 925, teplomìr, vèetnì baterie

0560 9255

testo 925

Technická data

LCD jednoøádkovýDisplej

Zvláštní technická dat pro pøístroj
testo 925:

Další data na následující dvojstranì.

Pøesnost ±(0,7°C ±0,5% z n.h.)
(-40... +900 °C)
±(1 °C ±1% z n.h..)

(-50... -40,1 °C)
±(1 °C ±1% z n.h.)

(+900,1... +1000 °C)

typ K (NiCr-Ni)Typ snímaèe
Mìø. rozsah -50... +1000 °C

Rozlišení 0,1 °C (-50... +199,9 °C)
1 °C (+200... +1000 °C)

±1 Digit

±1 Digit



°C
Kontrola úèinnosti chladících zaøízení a
tisk namìøených hodnot na testo
tiskárnì

2 kanály pro termoèlánky typu K/J/T
Zobrazení T1, T2 a diferenèní
teploty
TopSafe, odolné pouzdro
chránící pøístroj pøed špínou a
prachem

Diferenèní dvoukanálový teplomìr pro prùmysl i øemeslo

Tisk

2 kanály

sondy

HOLD/MAX/MIN

-50...+1000 °C
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obj.è.

testo 935, teplomìr, vèetnì baterie

0560 9350

testo 935

Technická data

Mìø. rozsah -50... +1000 °C
Pøesnost ±(0,7°C ±0,5% z n.h.)

(-40... +900 °C)
±(1 °C ±1% v.Mw.)
(-50... -40,1 °C)
±(1 °C ±1% z n.h.)
(+900,1... +1000 °C)

Rozlišení 0,1°C (-50... +199.9°C)
1°C (+200...+1000°C)

typ termoèlánku typ K (NiCr-Ni)
-50... +750 °C
±(0,7°C ±0,5% z n.h.)
(-50... +750 °C)

0,1°C (-50... +199.9°C)
1°C (+200...+750°C)

typ J (Fe-CuNi)
-50... +350 °C
±0,6°C (-20... +70 °C)
±(1 °C ±0,5% z n.h.)
(-50... -20,1 °C)
±(1 °C ±0,5% z n.h.)
(+70,1... +350 °C)

0,1°C (-50... +199.9°C)
1°C (+200...+350°C)

typ T (Cu-CuNi)

Auto-Off 10 min
2

LCD dvouøádkovýDisplej

Zvláštní technická dat pro pøístroj  testo 935:

Další data na následující dvojstranì.

-60... +400 °C Tøída 2 7 s pevný
kabel

0602 1292
Vodotìsná sonda ponorná/vpichovací

110 mm 30 mm

D 3,2 mmD 4 mm

Mìø. rozsahPopis Zobrazení Pøesnost t99 Pøipojení Obj. è.

Vhodné sondy

-60... +400 °C Tøída 1 5 s pevný
kabel

0602 3392Pøesná, vodotìsná potr. sonda z nerezu (IP67), odolná
proti agresivním mycím prostøedkùm, odolná proti
peèní v troubì/peci do +205 °C, (krátkodobì +250 °C)

125 mm 15 mm

D 3 mm
D 4 mm

-60... +400 °C Tøída 2 7 s pevný
kabel

0602 2292vodotìsná potravináøská sonda z
nerezové oceli (IP65)

125 mm 30 mm

D 3,2 mmD 4 mm

-60... +250 °C Tøída 1 1 s pevný
kabel

0628 0026Vodotìsná superrychlá jehlová sonda, velmi pøesné
mìøení bez viditelného vpichu. Speciálnì pro
potravináøství, ideální pro hamburgery, steaky, pizzu atd.

150 mm 15 mm

D 1 mm
D 1,4 mm

-60... +400 °C Tøída 1 6 s pevný
kabel

0602 2492Robustní potravináøská vpichovací
sonda se speciální rukojetí, IP 65,
zesílený kabel (PUR) 

115 mm 30 mm

D 3,5 mm
D 5 mm

-60... +400 °C Tøída 1 15 s propojovací
kabel

0602 3292Sonda do zmraženého zboží,
zašroubovatelná bez pøedvrtání

110 mm 30 mm

D 4 mm
D 8 mm

-60... +800 °C Tøída 1 3 s pevný
kabel

0602 2692Superrychlá ponorná/vpichovací sonda pro
mìøení v tuhých plastických materiálech,
ideální pro plasty, potraviny, atd. 

60 mm 10 mm

D 1 mmD 3 mm

-60... +1000 °C Tøída 1 2 s pevný
kabel

0602 0592Pøesná a rychlá ponorná sonda,
vodotìsná

300 mm

D 1,5 mm

-200... +1000 °C Tøída 1 5 s 0602 5792
Vpichovcí mìøící špice, ohebná

500 mm

D 1,5 mm

-60... +400 °C Tøída 2 30 s pevný
kabel

0602 1992Vodotìsná sonda s rozšíøenou mìøící
špièkou pro hladké rovinné povrchy

110 mm

D 6 mmD  4 mm

-60... +300 °C Tøída 2 3 s pevný
kabel

0602 0392Rychlá povrchová sonda, s pružným
termoèlánkovým páskem, i pro nerovné
povrchy, Mìø. rozsah krátkodobì do  +500 °C 

150 mm

D 10 mm
D 4 mm

-60... +300 °C Tøída 2 3 s pevný
kabel

0602 0992Rychlá povrchová sonda, zahnutá, s pružným
termoèlánkovým páskem, i pro nerovné
povrchy, Mìø. rozsah krátkodobì do  +500 °C

80 mm
70 mm

D 10 mm

D 4 mm

Další sondy na následující stranì.

Mìøící pøístroj v pouzdru TopSafe je s touto sondou vodotìsný.

Pøístroj testo 935 snímá souèasnì
teplotu za dvou pøipojených sond.
obìteploty zobrazí na displeji
souèasnì a dokáže spoèítat a
zobrazit teplotní rozdíl.
Dokumentace namìøených hodot
pøímo na místì pomocí tiskárny
testo.

externí kanály

±1 Digit



Mìø. rozsahPopis Zobrazení Pøesnost t99 Pøipojení Obj. è.
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Vhodné sondy

°C

0409 1092Rukoje� k násuvné termoèlánky
pro:  0602 5792, termoèlánky 0602 0644, 0602 0645, 0602 0646 

0554 0592Prodlužovací kabel, 5 m, pro termoèlánkkové sondy  typu K

0554 0004Silikonová pasta (14g), Tmax = +260 °C
pro zlepšení pøestupu tepla u povrchových sond

obj. è.Pøíslušenství k teplotním sondám

Mìøící pøístroj v pouzdru TopSafe je s touto sondou vodotìsný.

-50... +170 °C Tøída 2 pevný
kabel

0602 4792Magnetická sonda, pøídržná síla cca.
20 N, pro mìøení na kovových
plochách

35 mm

D 20 mm

-50... +400 °C Tøída 2 pevný
kabel

0602 4892Magnetická sonda, pøídržná síla cca.
10 N, do vysokých teplot, pro mìøení
na kovových plochách 

75 mm
D 21 mm

-60... +1000 °C Tøída  1 20 s pevný
kabel

0602 0692Pøesná vodotìsná povrchová sonda s
malou mìøící hlavou, pro rovinné
plochy

150 mm

D 4 mmD 2,5 mm

-60... +1000 °C Tøída  1 20 s pevný
kabel

0602 0792Pøesná vodotìsná povrchová sonda s
malou mìøící hlavou, zahnutá, pro
rovinné plochy

130 mm

20
 m

m

D 4 mm
D 2,5 mm

-60... +130 °C Tøída 2 5 s pevný
kabel

0602 4592Trubková teplotní sonda pro prùmìry
5...65 mm, s vymìnitelným termoèlánkem.
mìøící rozsah krátkodobì do +280 °C

-60... +130 °C Tøída 2 5 s 0602 0092Náhradní termoèlánek pro trubkovou
sondu

35 mm
15 mm

-50... +100 °C Tøída 2 5 s pevný
kabel

0602 4692Kleš ová sonda pro mìøení na
trubkách o prùmìru15...25 mm
(max. 1") krátkodobì do +130 °C

0... +120 °C 90 s 0628 0020Trubková teplotní sonda se „suchým
zipem“, pro mìøení na trubkách do
prùmìru 120 mm, Tmax +120 °C

395 mm

-60... +400 °C Tøída 2 25 s pevný
kabel

0602 1792Robustní, cenovì dostupná prostorová
sonda

110 mm

D 4 mm

-50... +400 °C Tøída 2 5 sec 0602 0644Termoèlánek, ohebný, délka 800 mm,
sklenìné vlákno

800 mm

D 1,5 mm

-50... +400 °C Tøída 2 5 s 0602 0645Termoèlánek, ohebný, délka 1500 mm,
sklenìné vlákno

1500 mm

D 1,5 mm

-50... +250 °C Tøída 2 5 s 0602 0646Termoèlánek, ohebný, délka 1500 mm,
teflon

1500 mm

D 1,5 mm

-60... +1000 °C Tøída  1 2 s pevný
kabel

0602 0592Pøesná a rychlá ponorná sonda,
vodotìsná

300 mm

D 1,5 mm

-60... +500 °C Tøída  1 70 s pevný
kabel

0602 9492Cenovì dostupná komínová sonda,
zkoušeno TÜV

320 mm

D 8 mm

-18... +260 °C Tøída A 2 s pevný
kabel

0602 0750Infraèervená povrchová sonda pro
bezdotykové mìøení na souèástech pod
proudem, tìžko dostupných, nebo v pohybu

20 mm
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0516 0186

0516 0183

TopSafe (neznièitelné ochranné pouzdro) 
chrání pøístroj pøed vodou, neèistot. a prachem..., IP 68 pouze s vodotìsnou sondou

chrání pøístroj pøed neèistotami a prachem

pro testo 925

pro testo 922/935TopSafe (neznièitelné ochranné pouzdro) 

0554 0550

0554 0552Sada pøíslušenství (pro pøístroj s TopSafe), složená z
upevòovacího klipsu, øemínku, držáku sondy

0515 0025Akumulátor 9V pro pøístroj
náhrada baterie

0554 0025Nabíjeèka 9V akumulátorù

0516 0182Pouzdro pro pøístroj a sondy
pro rychlé  bezpeèné uložení

pro externí nabíjení akumulátorù 0515 0025

0516 0184Transportní kufr (plast) na pøístroj a pøíslušenství
pro bezpeèné a pøehledné uložení

0000 0001ISO kalibraèní certifikát teploty

0516 0183TopSafe (neznièitelné ochranné pouzdro) 

0554 0545Testo tiskárna s jednou rolí termopapíru a 4 tužkovými bateriemi
pro tis pøímo na místì mìøení

0554 0110Nabíjeèka pro tiskárnu (se 4 akumulátory)
...nabíjení akumulátorù probíhá externì

0554 0569Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)

Technická data

testo 925, prùmyslová sada do  max. +400 °C
testo 925, teplomìr
vèetnì baterie

TopSafe (neznièitelné
ochranné pouzdro) se
stojánkem
Vodotìsná
ponorná/vpichovací
sonda

Vodotìsná povrchová
sonda s rozšíøenou
špièkou pro rovinné
povrchy

testo 922, topenáøská sada
testo 922,  teplomìr
vèetnì baterie

Kleš�ová sonda

Kleš ová sonda

Transportní kufr
(plast) na pøístroj a
pøíslušenství

testo 935, profi-sada prùmyslová s tiskárnou

testo 935,  teplomìr
vèetnì baterie

TopSafe (neznièitelné
ochranné pouzdro) 
Vodotìsná
ponorná/vpichovací
sonda
Velmi rychlá povrchová
sonda
Testo tiskárna
Transportní kufr

obj. èData pro objednání pøíslušenství

obj. è.Pøíslušenství pro  testo 935

chrání pøístroj pøed neèistotami a prachem

Praktické pøíslušenství a tipy pro objednávku

Testo tiskárna s jednou rolí termopapíru
a 4 tužkovými bateriemi
pro testo 935

0554 0545obj. è.

TopSafe (neznièitelné ochranné
pouzdro) se stojánkem
obj. è. viz data pro objednání
pøíslušenství

Transportní kufr (plast) na pøístroj a
pøíslušenství
pro bezpeèné a pøehledné uložení

0516 0184obj. è.

Sada pøíslušenství (pro pøístroj bez
TopSafe), složená z upevòovacího
klipsu, øemínku, držáku sondy

0554 0550obj. è.

Spoleèná pro testo 925, 922, 935:

Technická data specifická pro jednotlivé
pøístroje vi . pøedchozí strany.

Rozmìry 190x57x42 mm
Hmotnost 300 g

Provozní teplota 0... +50 °C
Skladovací teplota -20... +70 °C

Životnost baterie 150 h
Baterie alkalicko-manganová

Záruka 2 roky

Sada pøíslušenství (pro pøístroj bez TopSafe), složená
z upevòovacího klipsu, øemínku, držáku sondy


