
Het multitalent voor de installateur

testo 440 dP: één meetinstrument voor alle metingen rondom de technische 
installaties in woningen.



Testo 440 - kies, connect en meet...

testo 440 sondehandgreep en adapter voor testo 440 stromingssondes

testo 440 sondehandgreep, adapter en telescoop voor testo 440 
stromingssondes

Voordelen bĳ  het meten

Grenzeloos veelzijdig: één universele handgreep voor alle 

klimaatsondes. Dat bespaart ruimte en gewicht en u kunt 

nauwkeurig meten bij alle toepassingen. 

Op die manier heeft u met testo 440 grip op alle klimaat- en 

ventilatieparameters – en wel systematisch.

CO-sondekop

Uiterst nauwkeurige 100 mm 
vleugelrad-sondekop incl. 
temperatuursensor

16 mm vleugelrad-sondekop 
incl. temperatuursensor

Hittedraad-sondekop incl. 
temperatuur- en vochtsensor

100 mm vleugelrad-sondekop 
incl. temperatuursensor

Uiterst nauwkeurige vocht-
sondekop

Vocht-sondekop

Sondekoppen voor vocht, CO, CO2 en temperatuur

testo 440 sondekoppen voor stroming incl. temperatuur- en vochtsensor

testo 440 sondehandgreep (Bluetooth of met kabel)

CO₂-sondekop incl. temperatuur- 
en vochtsensor

Alle testo 440 stromingssondes 
voor metingen in kanalen hebben 
een uittrekbare telescoop met 
schaalverdeling (optioneel te 
verlengen van 1 m tot 2 m).

De 100 mm vleugelrad-sonde kan 
heel eenvoudig worden verbonden 
met het 90°-hoekstuk plus 
telescoop. Dat maakt metingen 
aan plafondroosters een stuk 
eenvoudiger.

U moet ook meten in omgevingen 
waar Bluetooth niet mogelijk 
is? Geen probleem: gewoon de 
sondekop van de Bluetooth- op 
de kabel-handgreep steken en 
klaar.

Met de testo 440 dP zijn 
metingen aan bijvoorbeeld 
klimaatinstallaties (verschildruk 
over luchtfilter) snel uit te voeren. 

testo 440



Sets voor u als installateur
Complete sets voor iedere dag

testo 440 dP drukverschilset

testo 440 luchtdebietset

testo 440 dP legionellaset

testo 440 CO omgevingsset

Met de testo 440 drukverschil set heeft u een allround meetinstru-
ment voor uw dagelijkse service werkzaamheden. 

Voor een gezond binnenklimaat in woningen en kantoren dient de 
ventilatie goed te functioneren. Controleer jaarlijks de afzuigingen 
en/of toevoeren met de testo 440 debietset.

Veiligheid is voor iedere installateur prioriteit. Wanneer u werkzaam-
heden in stookruimtes verricht of u gaat een woning binnen met 
vermoeden op CO, gebruik dan de testo 440 CO set.
De CO sensor wordt middels Bluetooth aangesloten op de het 
handapparaat en terwijl de meter de CO concentratie bewaakt ge-
bruikt u uw meter ook voor andere werkzaamheden.

Om mogelijke legionella te voorkomen dienen waterleidingen 
gecontroleerd te worden. Zowel het koudewater als het warme water 
dient de temperatuur aan de richtlijnen te voldoen.

Bestelvoorstel:
testo 440 dP 0560 4402
Afpersset 0554 1213
Slangenset 230554 0449

Opbergtas 0516 4401
Kalibratie  230520 7721

Bestelvoorstel:
testo 440 dP 0560 4402
100 mm vleugelrad BT  
 0635 9431
trechterset 0563 4170
Opbergtas 0516 4401

Optioneel tbv  
WTW installaties:
Gelijkrichter 0554 4172

Bestelvoorstel:
testo 440 dP 0554 4402
Temperatuurvoeler 0613 1212

Opbergtas 0516 4401
Kalibratie 230520 7743

Bestelvoorstel:
testo 440 dP 0554 4402CO 
sonde met BT 0632 1271

Opbergtas 0516 4401

SETPRIJS euro 572,00

SETPRIJS euro 957,00

SETPRIJS euro 1.056,00

SETPRIJS euro 532,00

SETPRIJS euro 720,00



www.testo.nl/testo440

Details en technische gegevens testo 440

Technische gegevens

testo 440 testo 440 dP

Temperatuur (NTC)

Meetbereik -40 … +150 °C

Nauwkeurigheid (± 1 
digit)

±0,4 °C (-40 … -25,1 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C)

±0,5 % v. mw. (overig meetbereik)

Resolutie 0,1 °C

Temperatuur (TC)

Meetbereik -200 … +1370 °C

Nauwkeurigheid (± 1 
digit)

±(0,3 °C + 0,1 % v. mw.)

Resolutie 0,1 °C

Druk

Meetbereik

–

-150 … +150 hPa

Nauwkeurigheid (± 1 
digit)

+/- 5 Pa (0..100 
Pa) +/- 0,2 hPa 
+ 1,5% v. mw 

(overig meetbereik)

Resolutie 0,01 hPa

Voeleraansluitingen

TE type K 1x

NTC TUC 1x

Digitale voeler met 
kabel

1x

Bluetooth-sonde 1x digitale Bluetooth-sonde of testo 
Smart Probe

Verschildruk – +

Technische 
gegevens

Bedrijfstemperatuur -20 … +50 °C

Opslagtemperatuur -20 … +50 °C

Type batterij 3 x mignon, type AA

Levensduur batterijen 12 h (typisch vleugelrad-meting)

Gewicht 250 g

Afmetingen 154 x 65 x 32 mm

testo 440

Ander toebehoren Bestelnr.

Meetstatief voor behaaglijkheidsme-
tingen met normconforme positione-
ring van de sondes (incl. tas)

0554 1590

Combikoffer voor testo 440 en 
meerdere sondes

0516 4401

Servicekoffer 
voor debiet-meting

0516 4900

testovent 417 trechterset 
bestaande uit trechter voor 
schotelkleppen (Ø 200 mm) 
en trechter voor ventilator 
(330 x 330 mm) voor toe- en 
afvoerlucht

0563 4170

testovent 417 gelĳ krichter voor 
nauwkeurige metingen aan WTW
systemen kan de gelĳ krichter 
toegevoegd worden aan de 
testovent set.

0554 4172

USB-voeding incl. kabel 0554 1105

Printer Bestelnr.

BLUETOOTH®-/IRDA-printer incl. 
accu en voeding

0554 0621

Vervangend thermisch papier voor 
printer (6 rollen), langdurig leesbare 
meetgegevens-documentatie tot 
wel 10 jaar

0554 0568
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