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Intuitiv  
lufthastighet og inneklima.

Den nye testo 440 kombinerer allsidighet og brukervennlighet.
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Det nye testo 440 måleinstrumentet for lufthastighet 
og inneklima: allsidighet i et kompakt format.

Velkommen til en ny epoke: den nye testo 440 kombinerer fordelene med en kompakt håndholdt enhet med intuitive 

målemenyer og et omfattende utvalg av lufthastighets- og inneklimafølere. Dette betyr at du har alle måleoppgaver på 

klimaanlegg og ventilasjonssystemer under kontroll.

Testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima er 

tilgjengelig i to versjoner.

Testo 440 dP modellen har også en integrert 

differensialtrykkføler. Dette gjør det mulig å måle både på 

filtre med pitotrør og med K-faktor.

Intuitiv: 

klart strukturerte målemenyer for luftmengde, K-faktor, 

turbulensgrad, oppvarming/kjøling, muggindikasjon og 

langtidsmåling.

Trådløs: 

Bluetooth® følere for større målekomfort og færre ledninger i 

målekofferten. 

Plassbesparende: 

et universelt håndtak for alle følere - flere applikasjoner, 

mindre utstyr.

Klar oversikt: 

alle vesentlige kombinasjoner i et enkelt håndholdt 

måleinstrument.

Samtidig visning av 3 måleverdier; konfigurasjon og 

resultater på et øyeblikk.

Pålitelig og sikker: 

internt minne for opptil 7500 måleprotokoller, USB-

grensesnitt for dataeksport og valgfri utskrift av måleverdier. 

Drives med AA-batterier.

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Select application

10:09 AM

Volume Flow

Funnel Volume Flow

Pitot Volume Flow

K-Factor Volume Flow

Heating/Cooling Load

Mold Indication

Draft Rate

Logger Mode

Intuitive brukermenyer: 
egnet for alle bruksområder.

Basert på våre mange års erfaring med utvikling av banebrytende måleteknologi, vet vi nøyaktig hva du trenger for å utføre 

ditt rutinearbeid. Derfor er målemenyene for de viktigste oppgavene innen luftkondisjonering og ventilasjonsbransjen 

allerede lagt inn i testo 440. Disse menyene gjør det mulig å utføre den relevante måleoppgave raskere, mer effektivt og mer 

pålitelig. 

Velg bruksområde

10:09

Luftmengde

Luftmengde, trakt

Pitotrørmåling

K-faktor, luftmengde

Varme/kjøle utgang

Muggindikasjon

Turbulensmåling

Måling over lang tid

Vær sikker.
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testo 440 følersystem:  
Du vil aldri ønske å jobbe på en annen måte igjen 

CO følerhode
 

Høypresisjons100 mm vinge-
hjul med temperaturføler

16 mm vingehjulsfølerhode 
med temperaturføler

Hetetrådsfølerhode med 
temp.og fuktføler

Teleskop for testo 440 
lufthastighetsfølere

100 mm vingehjul med  
temperaturføler 

Presisjons fukt-
følehode

Fuktfølerhode

testo 440 
følerhåndtak

CO2 følerhode med 
temperatur- og  

fuktføler

Adapter for testo 440  
luftmengdefølere 

Helt allsidig: et universelt håndtak for alle lufthastigheter og inneklimafølere. Dette sparer plass og reduserer vekten, slik 

at du kan utføre nøyaktige målinger i alle applikasjoner. Med testo 440 har du alle klimaanlegg og ventilasjonsmålinger 

systematisk under kontroll.

Et testo 440 håndtak kan kobles til et følerhode eller adapteren til teleskopet og følerhodene 
enkelt og pålitelig på bare noen få sekunder.

Klikk Klikk

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Trenger du å utføre målinger på steder der 
Bluetooth ikke er mulig? Ikke noe problem: 
bare bytt følerhodet over fra Bluetooth til 
kabelhåndtaket, og du er klar.

For å måle luftmengder med høye 
strømningshastigheter eller sterkt 
forurenset luft anbefaler vi testo 440 
dP og et pitotrør.

Med testo 440 dP-modellen, med innebygget 
differensialtrykkføler kan du forsikre deg om at 
filtrene i klimaanlegget fungerer som de skal, 
og ingen forurensning fra uteluften kommer inn i 
inneluften.

testo 440 følersystem: i kanaler, ved utløp, i rom, på 
filtre eller med pitotrør.

100 mm vingehjul kan enkelt kombineres med 90 ° 
vinkel og teleskop, noe som gjør det lettere å måle 
oppunder taket.

Alle testo 440 lufthastighetsfølere for målinger i 
kanaler har et skalert, uttrekkbart teleskop (kan 
eventuelt forlenges fra 1 m til 2 m).

Vær sikker.
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Din måleoppgave, vår løsning:
rett føler for alle bruksområder. 

Uansett hvilke klimaanlegg, ventilasjons- eller komfortnivåparametre du vil måle, gir vårt omfattende utvalg av lufthastighet 

og inneklimafølere deg presis og pålitelig støtte til dine oppgaver, slik at du kan mestre enhver måleutfordring.

Lufthastighetsmåling ved utløp

Høypresisjons vingehjul 
(Ø 100 mm) med temperaturføler

Bluetooth/fast kabel
  

Vingehjul  
(Ø 100 mm) med temperaturføler

Bluetooth/fast føler
  

Lufthastighetsmåling i kanaler

Hetetrådsføler  
med temperatur- og fuktføler

Bluetooth/fast kabel
  

Vingehjul 
(Ø 16 mm) med temperaturføler

Bluetooth/fast kabel
  

Hetetrådsføler 
med temperaturføler

fast kabel
 

Vingehjulsføler 
(Ø 16 mm)

fast føler
 

Varme

CO føler

Bluetooth/fast kabel
  

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Intelligent kalibreringskonsept: bare følerne må kalibreres. Håndtak og måleinstrument fungerer fortsatt og kan brukes 

til målinger med andre følere.

Industriell prosess (tørking)

Robust fuktighets/temperaturføler  
for temperaturer opp til +180 °C

fast kabel
 

Komfortnivåfølere

CO2 føler  
med temperatur- og fuktføler

Bluetooth/fast kabel
  

Turbulensføler

fast kabel
 

Fuktighet/temperaturføler

Bluetooth/fast kabel
  

Lux føler

fast kabel
 

CO føler 

Bluetooth/fast kabel
  

Lab og renrom

Høypresisjons vingehjulsføler 
(Ø 100 mm) med temperaturføler

Bluetooth/fast kabel
  

Høypresisjons temperatur/fuktføler  

Bluetooth/fast kabel
  

Hetetrådsføler
med temperatur og fuktføler

Bluetooth/fast kabel
  

Avtrekksføler

fast kabel
 

Vær sikker.
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testo 440  
Hetetrådssett

testo 440  
16 mm vingehjulssett

Inneholder:
  testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-
minne og mulighet for eksport av data

  Hetetrådsføler med innebygget temperaturføler, fast kabel(1.8 m) 
og med teleskop (0.85 m)

  Målemeny, f.eks. for å bestemme luftmengde gjennomsnitts-
bererning over tid og flere punkter

 Enkel veske for testo 440 og 1 føler

Inneholder:
  testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-
minne og mulighet for eksport av data

  Vingehjulsføler med fast kabel(1.8 m) og med teleskop (0.85 m)
    Målemeny, f.eks. for å bestemme luftmengde gjennomsnitts-
bererning over tid og flere punkter

 Enkel veskel for testo 440 og 1 føler

For at klimaanlegg og ventilasjonssystemer skal fungere 

jevnt og effektivt, må lufthastigheten i ventilasjonskanalen 

kontrolleres jevnlig. Inneluftkvalitet avhenger også av om 

luftstrømningshastighetene i kanalen tilpasses størrelsen. 

Du kan stole på testo 440 sett for målinger i kanaler.

Best. nummer 0563 4400 Best. nummer 0563 4401

Målinger i kanaler: 
presisjon i alle tverrsnitt. 

m/s m/s

°C

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Valgfritt tilbehør Best. nr.

testovent 417  
Traktsett

0563 4170

testovent 417 strømningsretter 0554 4172

Valgfritt tilbehør Best. nr

Uttrekkbart teleskop for testo 440 
lufthastighetsfølere (37,5 til 100 
cm inkl. 90 ° vinkel)

0554 0960

testo 605i ttermohygrometer med 
smarttelefonoperasjon

0560 1605

For god inneluftkvalitet må innkommende/utgående 

luftmengder justeres optimalt. 100 mm vinghjulssett for 

testo 440 gjør nå denne oppgaven enda enklere. Med det 

valgfrie traktsettet eller teleskopet kan du enkelt og sikkert 

utføre målinger ved utgående luft- eller takventiler. Vår 

strømningsretter hjelper deg med å utføre nøyaktig måling 

av turbulente luftstrømmer.

Måling ved utløp:
det optimale klimaet på veldig kort tid. 

testo 440
100 mm vingehjulssett med BT

Inneholder:
    testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-

minne og mulighet for eksport av data
 100 mm vingehjulsføler med Bluetooth, med temperaturføler
 Målemeny, f.eks. for å bestemme luftmengden
 Enkel veske for testo 440 og 1 føler

Best. nummer 0563 4403

m/s

°C

Vær sikker.
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Ventilasjonskanaler, plateutløp eller takutløp:

med testo 440 KomboKits kan du alltid utføre nøyaktige og 

pålitelige målinger i kanaler og på ventiler. 

Målinger i kanaler og utløp:  
alle lufthastighets- og inneklimaparametere på et 
blunk.

Bestående av:
  testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-
minne og mulighet for eksport av data

 100 mm vingehjul med Bluetooth, med temperaturføler
  Hetetrådføler med teleskop (0.85 m) med temperaturføler og fast 
kabel (1.8 m)

  Målemeny, f.eks. for bestemmelse luftmengde
 Kombiveske for testo 440 og flere følere

Bestående av:
  testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-
minne og mulighet for eksport av data

  100 mm vingehjul med Bluetooth, med temperaturføler
  16 mm vingehjul med teleskop (0.85 m), fast kabel (1.8 m)
  Målemeny, f.eks. for bestemmelse av luftmengde
 Kombiveske for testo 440 og flere følere

testo 440 
Luftmengde KomboKit 1 med BT

testo 440  
Luftmengde KomboKit 2 med BT

Best. nummer. 0563 4406 Best. nummer 0563 4407

m/s m/s

°C °C

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Valgbart ekstrautstyr Best. nr.

Teleskopforlengelse (0.9 m) for 
testo 440 lufthastighetsfølere

0554 0990

Pitotrør i syrefast stål
(lengde 500 mm, Ø 7 mm)

0635 2045

CO følerhode 0632 1270

Med testo 440 dP versjonen (inkl. differensialtrykkføler), kan 

det til og med utføres målinger på filtre, samt pitotrør og 

K-faktor målinger uten problemer. 

Måling i kanaler, på utløp og over filtre:  
like allsidig som dine utfordringer.

Inneholder:
 testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med differensial-          

    trykkmåler, interminne og mulighet for eksport av data
  Universelt følerhåndtak med Bluetooth
 Hetetrådsfølehode med temperatur og fuktføler
  100 mm turbinmålehode med temperaturføler
 Teleskop(1 m) og 90° vinkel passende for begge følere
 Kombiveske for testo 440 dP og flere følere

Inneholder:
 testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med differensial-          

    trykkmåler, interminne og mulighet for eksport av data
 Universelt følerhåndtak med Bluetooth
  16 mm vingehjulshode
 100 mm turbinmålehode med temperaturføler
 Fuktmålehode med temperaturføler
 Teleskop (1 m) og 90° vinkel, passende for begge følere
 Kombiveske for testo 440 dP og flere følere

testo 440 delta P 
Luftmengde KomboKit 1 med BT

testo 440 delta P 
Luftmengde KomboKit 2 med BT

Best. nummer 0563 4409 Best. nummer 0563 4410

m/s m/s

hPa hPa

°C °C

%RH%RH

Vær sikker.
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Måling av inneluftkvalitet og komfortnivå på arbeidsplasser 

gjør det mulig å justere inneklimaet nøyaktig og redusere 

risikoen for mangel på personale på grunn av sykdom.

Disse spesielle testo 440-settene måler alle relevante 

parametere: CO2-innhold i luften, turbulensgraden, 

temperatur, fuktighet og lysstyrke. 

Måle komfortnivå/inneluftkvalitet:  
ingen oppgave er for utfordrende.

Inneholder:
  testo 440 for måling av lufthastighet og inneklima med intern-
minne og mulighet for eksport av data

  Turbulensføler (400 mm)
  CO2 føler med Bluetooth, med temperatur- og fuktføler
 Kombiveske for testo 440 for flere følere

testo 440
Innedørs KomboKit med BT

Best. nummer 0563 4408

testo 440 
CO2 sett med BT

testo 440 
Fuktighetssett med BT

testo 440 
Lux Kit

  testo 440 instrument for 
måling av luftmengde og  
luftkvalitet

  CO2 føler med Blue-
tooth, med temperatur- 
og fuktføler

  Enkel veske for 
testo 440 og 1 føler

   testo 440 instruement 
for måling av luftmengde 
og  luftkvalitet

  Fuktighet- og temp.føler 
med Bluetooth

  Enke veske for testo 440 
og 1 føler

  testo 440 instruement 
for måling av luftmengde 
og  luftkvalitet

 Lux føler
  Enkel veske for 
testo 440 og 1 føler

Best. nr. 0563 4405 Best. nr. 0563 4404 Best. nr. 0563 4402

%RH

m/s

CO2

°C

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Robust fuktighet/temperatur-
føler

Måler fuktighet i tøffe miljer i 
opp til +180 ° C. Egnet for bruk 
i industriell prosesser, bulkma-
terialer og klimaskap.

  fiast kabel  
Best. nr. 0636 9775

De perfekte testo 440 følerne er tilgjengelige også for 

kontrollmålinger av kritiske prosesser som krever den 

høyeste nøyaktighet og robust utstyr.

Ideell for industrielle miljøer hvor høye temperaturer er 

vanlige, og for laboratorier hvor det er viktig å registrere selv 

de minste verdiene med høy nøyaktighet. 

Intet bruksområde for spesielt: 
høypresisjonsfølere.

Føler med høy nøyaktighet for 
måling av CO innendørs (f. eks. 
fyrrom).

Høypresisjons vingehjul, Ø 
100 mm, med temp. føler og 
lav start hastighet (1 m/s) 
for måling av luftmengde og 
temperatur. Idell for måling av 
laminære strømningsforhold.

Høypresisjonsføler med rask  
responstid for måling av fuktighet 
i kritiske prosesser.  
Nøyaktighet:  
±(0.6% RF + 0.7% av m.v.) i 
området 0 til 90% RF.

CO føler
 Høypresisjons vingehjul

Høypresisjons fuktighet/
temperaturføler

   
med Bluetooth   
Best. nr. 0632 1271

  fast kabel 
Best. nr. 0632 1272

   
med Bluetooth 
Best. nr. 0635 9371

  
fast kabel  
Best. nr. 0635 9372

  
med Bluetooth  
Best. nr. 0636 9771

  
fast kabel  
Best. nr. 0636 9772

Avtrekksføler

Høypresisjonsføler for måling 
av lufthastighet og mengde i 
avtrekksventiler i henhold til 
DIN EN 14175-3/4.

  fast kabel 
Best. nr. 0635 1052

Vær sikker.
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Type føler Måleområde Nøyaktighet Oppløsn. Best. nr.

Digitale lufthastighetsfølere

Hetetrådsføler med Bluetooth, inkl. 
temperatur- og fuktføler

0 til 50 m/s 
-20 til +70 °C 
5 til +95% RF

±(0.03 + 4% av m.v.)
(0 til 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% av m.v.)
(20.01 til 30 m/s)
±0.5 °C (0 til +70 °C)
±0.8 °C (-20 til 0 °C)
±3.0% RF (10 til 35% RF)
±2.0% RF (35 til 65% RF)
±3.0% RF (65 til 90% RF)
±5% RF (resten av 
måleområdet)

0.01 m/s 
0.1 °C 
0.1% RF

0635 1571

Hetetrådsføler, fast kabel, inkl. 
temperatur- og fuktføler

0635 1572

Hetetrådsfølerhode, inkl. temperatur- 
og fuktføler

0635 1570

Vingehjulsføler (Ø 16 mm) med 
Bluetooth, inkl. temperaturføler

0.6 til 50 m/s 
-10 til +70 °C

±(0.2 m/s + 1% av m.v.)
(0.6 til 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% av m.v.)
(40.1 til 50 m/s)
±1.8 °C

0.1 m/s 
0.1 °C

0635 9571

Vingehjulsføler (Ø 16 mm), fast kabel, 
inkl. temperaturføler

0635 9572

Vingehjulsfølerhode (Ø 16 mm), inkl. 
temperaturføler

0635 9570

Hetetrådsføler, fast kabel, 
inkl. temperaturføler

0 til 30 m/s 
-20 til +70 °C

±(0.03 m/s + 4% av m.v.)
(0 til 20 m/s)
±(0.5 m/s + 5% av m.v.)
(20.01 til 30 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 1032

Vingehjulsføler (Ø 16 mm) fast kabel 0.6 til 50 m/s ±(0.2 m/s + 1% of m.v.)
(0.6 to 40 m/s)
±(0.2 m/s + 2% of m.v.)
(40.1 to 50 m/s)

0.1 m/s 0635 9532

Avtrekksføler, fast kabel 0 til 5 m/s
0 til +50 °C

±(0.02 m/s + 5% av m.v.)  
(0 til 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s
0.1 °C

0635 1052

For å måle lufthastigheter i kanaler med stort tverrsnitt, anbefaler vi et forlengelsessett (0554 0990).
Dette gjør at teleskopet kan forlenges til opptil 2 m for alle lufthastighetsfølere med et utskiftbart håndtak.

Høypresisjons vingehjulsføler  
(Ø 100 mm) med Bluetooth, inkl. 
temperaturføler

0.1 til 15 m/s 
-20 til +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% av m.v.)
(0.1 til 15 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9371

Høypresisjons vingehjulsføler (Ø 100 mm), 
fast kabel, inkl. temperaturføler

Høypresisjons vingehjulshode (Ø 100 mm), 
inkl. temperaturføler

0635 9370

Vingehjulsføler (Ø 100 mm) med 
Bluetooth, inkl. temperaturføler

0.3 til 35 m/s 
-20 til +70 °C

±(0.1 m/s + 1.5% av m.v.)
(0.3 til 20 m/s)
±(0.2 m/s + 1.5% av m.v.)
(20.01 til 35 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

0635 9431

Vingehjulsføler (Ø 100 mm) , fast 
kabel, inkl. temperaturføler

0635 9432

Vingehjulshode (Ø 100 mm), inkl. 
temperatuføler

0635 9430

For praktiske målinger oppunder taket er teleskopet med 90 ° vinkel (0550 0960) blitt utviklet.
Den kan enkelt monteres på 100 mm vingehjulsfølere.

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

Ø 10 mm

150 mm

300 til 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

300 til 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

Oversikt bestillingsdetaljer:
digitale følere.

Ø 9 mm

230 mm

230 mm

Ø  
100  
mm

Ø  
100  
mm

1)    For bruk med kabelhåndtak (best. nr. 0554 2222) eller Bluetooth håndtak (best. nr. 0554 1111) i forbindelse med en adapter best. nr. 0554 2160).

1)

1)

1)

1)

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 til 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

570 til 1000 mm

Ø 9 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

570 til 1000 mm

570 til 1000 mm

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument
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Type føler Måleområde Nøyaktighet Oppløsn. Best. nr.

Digitale fuktfølere

Fukt/temperaturføler med Bluetooth

0 til 100% RF 
-20 to +70 °C

±2% RF (5 til 90% RF)
±0.5 °C

0.1% RF 
0.1 °C

0636 9731

Fukt/temperaturføler, fast kabel

Fukt/temperaturmålehode
Ø 12 
mm

140 mm 0636 9730

Høypresisjons fukt/temperaturføler 
med Bluetooth

0 til 100% RF 
-20 til +70 °C

±(0.6% RF + 0.7% av m.v.)
(0 til 90% RF)
±(1.0% RF + 0.7% av m.v.)
(90 til 100% RF)
±0.3 °C
(15 til 30 °C)
±0.5 °C
(resten av måleområdet)

0.01% RF 
0.1 °C

0636 9771

Høypresisjons fukt/temperaturføler, 
fast kabel

0636 9772

Høypresisjons fukt/
temperaturmålehode

0636 9770

Robust fukt/temperaturføler for 
temperaturer opp til +180 °C, fast 
kabel

0 til 100% RF 
-20 til +180 °C

±3% RF (0 til 2% RF)
±2% RF (2.1 til 98% RF)
±3% RF (98.1 til 100% RF)
±0.5 °C (-20 til 0 °C)
±0.4 °C (0.1 til +50 °C)
±0.5 °C (+50.1 til +180 °C)

0.1% RF 
0.1 °C

0636 9775

Digitale komfortfølere

Turbulensføler, fast kabel 0 til +5 m/s 
0 til +50 °C

±(0.03 m/s + 4% av m.v.)
(0 til 5 m/s)
±0.5 °C

0.01 m/s 
0.1 °C

Lux føler, fast kabel 0 til 100,000 lux Klasse C  
I henhold til DIN 5032-7
f1 = 6% = V-Lambda
f2 = 6% cos

0.1 lux  
(< 10,000 lux)
1 lux  
(≥ 10,000 lux)

0635 0551

CO2 føler medBluetooth, inkl. 
temperatur- og fuktføler

0 til 10,000 
ppm CO2
5 til +95% RF 
-0 til +50 °C

±(50 ppm + 3% av m.v.)
(0 til 5000 ppm)
±(100 ppm + 5% av m.v.)
(5001 til 10,000 ppm)
±3% RF (10 til 35% RF)
±2% RF (35 til 65% RF)
±3% RF (65 til 90% RF)
±5% RF (resten av 
måleområdet)
±0.5 °C

1 ppm 
0.1% RF 
0.1 °C

0632 1551

CO2 føler, fast kabel, inkl. temperatur- 
og fuktføler

0632 1552

CO₂ følerhode 
inkl. temperatur- og fuktføler

0632 1550

CO føler med Bluetooth

0 til 500 ppm
±3 ppm (0 til 30 ppm)
±10% av m.v.  
(30.1 til 500 ppm)

0.1 ppm

0632 1271

CO føler, fast kabel 0632 1272

CO følerhode 0632 1270

Følerhåndtak og adapter

Kabelhåndtak for tilkobling av testo 
440 følerhodene

0554 2222

Bluetoothhåndtak for tilkobling av 
testo 440 følerhodene

0554 1111

Håndtakadapter for tilkobling av 
testo 440 lufthastighetsfølehoder

0554 2160

 
 

30 
mm

30 
mm

200 mm

30 
mm

130 mm

30 
mm

280 mm

30 
mm

280 mm

55 mm

110 mm

190 mm

270 mm

Ø 12 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

Ø 12 
mm

290 mm

2)    For bruk med kabelhåndtak (best. nr. 0554 2222) eller Bluetoothhåndtak (best. nr. 0554 1111).

2)

2)

2)

2)

30 mm

Ø 12 
mm

140 mm

30 
mm

200 mm

Vær sikker.
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Temperaturfølere Best. nr.

Rask overflateføler
(TC type K)

0602 0393

Robust luftføler, TC type K, 
fast kabel

0602 1793

Overflateføler med stor 
overflate (TC type K)

0602 1993

Temperaturføler med 
borrelås (TC type K)

0628 0020

Robust luftføler (NTC) 0615 1712

Tangføler 
(NTC) for måling på rør 
 (Ø 6 - 35 mm)

0615 5505

Vannett føler for 
neddypping/innstikk (NTC)

0615 1212

Ytterligere tilbehør og DAkkS og ISO sertifikater finner du på 
www.maxsievert.no

testo 440 / testo 440 dP sett Best nr.

testo 440  
Hetetrådssett

0563 4400

testo 440  
16 mm vingehjulsett

0563 4401

testo 440 
Luxsett

0563 4402

testo 440
100 mm vingehjulsett med BT

0563 4403

testo 440 
Fuktighetsett med BT

0563 4404

testo 440 
CO2 sett med BT

0563 4405

testo 440 
Luftmengde KomboKit 1 med BT

0563 4406

testo 440  
Luftmengde KomboKit 2 med BT

0563 4407

testo 440
Innedørs KomboKit med BT

0563 4408

testo 440 delta P 
Luftmengde KomboKit 1 med BT

0563 4409

testo 440 delta P 
Luftmengde KomboKit 2 med BT

0563 4410

testo 440 instruments Order no.

testo 440 
Lufthastighet & inneklima 
måleinstrument

0560 4401

testo 440 dP 
Lufthastighet & inneklima 
måleinstrument  
inkl. differensialtrykkmåler

0560 4402

Tilleggsutstyr Best. nr.

Uttrekkbart teleskop for 
testo 440 hastighetsfølere 
(37.5 til 100 cm inkl. 90° 
vinkel) 
 

0554 0960

Servicekoffert for måling av 
luftmengde

0516 4900

Kombiveske for testo 440 
og flere følere

0516 4401

Oversikt bestillingsdetaljer: Sett, måleinstrumenter, 
følere og tilleggsutstyr.

testo 440 lufthastighet & inneklimainstrument Vær sikker.

Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
Tlf. 22 99 20 90

www.maxsievert.no


