Přístroje pro měření elektrických veličin. CENÍK platný od 7.1.2019
Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331

obchod@secel.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

SEC electronic s.r.o.

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331
obchod@secel.cz

CENÍK platný od 7.1.2019

Chytré sondy Testo
Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

SEC electronic s.r.o.

obchod@secel.cz

CENÍK platný od 7.1.2019

TESTO 875i
Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331

obchod@secel.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Termokamera testo 875

Kč bez DPH

Termokamera testo 875-1i - NETD < 50 mK, detektor 160x120,
standardní objektiv 32° x 23°, vizuální snímek, automat. rozpoznání
horkého/studeného bodu, manuál. ostření, teplotní rozsah -20 až 350
°C, funkce pro kontrolu FV modulů, laserové ukazovátko, Soft-Case,
funkce Super Resolution je instalována již z výroby

0563 0875 V1

přístroj testo 875-1i

72 900

q

0563 0875 V2

přístroj testo 875-2i

87 400

q

0563 0875 V3

přístroj testo 875-2i

116 600

q

Termokamera testo 875-2i - navíc oproti testo 875-1i:
zobrazení izoterm v přístroji, nahrávání hlasových komentářů,
přisvětlovací LED diody, možnost teleobjektivu, možnost měření
vysokých teplot +550°C, výpočet rozložení povrchové vlhkosti
(manuálním zadáním nebo rádiovým měřením), funkce Super
Resolution je instalována již z výroby
Termokamera testo 875-2i Profi sada - termokamera v cenově
zvýhodněné sadě (teleobjektiv 9°x 7°, ochranné sklo objektivu,
nahradní akumulátor, externí nabíječka), funkce Super Resolution je
instalována již z výroby

Profi sada

Technická data viz
"Prospekt"
Všechny termokamery testo obsahují i bez dodatečného příslušenství vše potřebné pro jejich provoz. Obsahem dodávky je vždy akumulátor,
nabíječka pro nabíjení akumulátoru v termokameře, paměťová SD karta, vyhodnocovací SW, USB kabel a vše je pečlivě uloženo v robustním
kufru.

Cenová nabídka příslušenství

Kč bez DPH

Ochranné sklo objektivu
0554 8805 C1 Speciální výměnné ochranné sklo objektivu z germania pro optimální ochranu čočky před prachem a
poškrábáním

7 260

q

0554 8802 D1

Náhradní akumulátor
Náhradní Li-lonový akumulátor pro prodloužení doby provozu

2 600

q

0554 8801 E1

Rychlonabíječka
Stolní rychlonabíječka na dva akumulátory pro maximální zkrácení nabíjecího času

5 810

q

0554 0051

Lepicí páska pro zvýšení emisivity
pro použití např. na lesklé povrchy (role, délka: 10m, šířka: 25mm), E=0,95, do +300°C

1 910

q

0563 0875 A1

Výměnný teleobjektiv
obraťte se prosím na náš servis

55 400

q

17 490

q

7 850

q

31 0103 0141 ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body ve středu displeje

2 352

q

31 0103 0142 ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body v pěti bodech displeje

3 491

q

G1
B1

Filtr pro měření vysokých teplot
(pouze pro testo 875-2i), obraťte se prosím na náš servis
Rádiový modul a sonda pro měření vzdušné vlhkosti a teploty. Doporučujeme objednat
společně s termokamerou. Při dodatečném dovybavení se účtuje servisní zásah. (Pouze pro
875-2i)

Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

SEC electronic s.r.o.

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331
obchod@secel.cz

CENÍK platný od 7.1.2019

TESTO 882
Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331

obchod@secel.cz

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Termokamera testo 882

Kč bez DPH

Termokamera testo 882 - NETD < 60 mK,
standardní objektiv 32° x 23°, teplotní detektor
320x240 pixelů, digi foto, automat. rozpoznání
horkého/studeného bodu, teplotní rozsah -20
až 350 °C, zobrazení rozložení povrchové
vlhkosti, funkce pro kontrolu FV modulů,
náhlavní souprava pro hlasový záznam,
zobrazení izoterm v přístroji, výpočet min/max
na požadované oblasti,dynamické ostření,
měření vysokých teplot, digi foto, osvětlovací
LED diody, Soft-case Technická data viz

0560 0882

116 600

přístroj testo 882

q

"Prospekt"
Příklad objednání termokamery testo 882 s příslušenstvím, které se perfektně vejde do kufru:
Termokamera testo 882 s rádiovám měřením vlhkosti a teploty, ochranným sklem, druhým akumulátorem, externí rychlonabíječkou a
vysokoteplotním filtrem:
0560 0882 / B1 ano / C1 ano / D1 ano / E1 ano / G1 ano
Všechny termokamery testo obsahují i bez dodatečného příslušenství vše potřebné pro jejich provoz. Obsahem dodávky je vždy
akumulátor, nabíječka pro nabíjení akumulátoru v termokameře, paměťová SD karta, souprava pro nahrávání zvukových komentářů,
vyhodnocovací SW, USB kabel a vše je pečlivě uloženo v robustním kufru.

Cenová nabídka příslušenství
0554 8805
C1
0554 8802
D1
0554 8801
E1
B1
0554 0051
G1
0554 7806
S1
31 0103
0141
31 0103
0142

Kč bez DPH

Ochranné sklo objektivu
Speciální výměnné ochranné sklo objektivu z germania pro optimální ochranu čočky před prachem a
poškrábáním
Náhradní akumulátor pro testo 882, testo 881, testo 875
Náhradní Li-lonový akumulátor pro prodloužení doby provozu
Rychlonabíječka
Stolní rychlonabíječka na dva akumulátory pro maximální zkácení nabíjecího času
Rádiový modul a sonda pro měření vzdušné vlhkosti a teploty. Doporučujeme objednat společně s
termokamerou. Při dodatečném dovybavení se účtuje servisní zásah 1250,-Kř bez DPH.

7 260

q

2 770

q

5 540

q

7 730

q

1 910

q

17 580

q

SuperResolution zvětší rozlišení termogramů na 640x480 pixelů, (možno též doobjednat k již zakoupené
termokameře)

9 830

q

ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body ve středu displeje

2 352

q

ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body v pěti bodech displeje

3 491

q

Lepicí páska pro zvýšení emisivity
pro použití např. na lesklé povrchy (role, délka: 10m, šířka: 25mm), E=0,95, do +300°C
Filtr pro měření vysokých teplot
(při dodatečném dovybavení již zakoupené termokamery testo 882, kontaktujte náš servis)

Arnošta z Pardubic 2762, 530 02 Pardubice

GSM 603 245 230 | Tel: 466 301 331
obchod@secel.cz

