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A profi, kompakt mérőműszer a testo Smart Probes 

család tagja, mely okostelefonnal vagy táblagéppel együtt 

használható

Kis- és nagynyomás mérés

Gyors és egyszerű telepítés – gyorscsatlakozó

Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlőmentes 

alkalmazásnak köszönhetően

Mérési adatok kielemzése és továbbítása, a testo Smart 

Probes App segítségével

Helytakarékos megoldás, könnyű szállíthatóság

Nagynyomás érzékelő 
(okostelefonról működtethető)

testo 549i

A mobil applikációval kezelhető testo 549i nagynyomás 

érzékelő, légkondicionáló és hűtő berendezések 

szervizelésében, beszabályozásában és a hibák 

felismerésében nyújt segítséget. Nyomáspróba végzésekor 

gyors és egyszerű a telepítése. A vezeték nélkül, mobillal 

együtt használható testo 549i nagynyomás érzékelő, és 

az okostelefon segítsége révén, az elszórtan elhelyezkedő 

pontok nyomás mérésére kimondottan alkalmas. A műszer 

további praktikus tulajdonsága, hogy a mérésekhez nem 

szükséges tömlő, ezért, egyáltalán nem, vagy csak csekély 

mértékű hűtőközeg veszteség lép fel. Használja a testo 

115i csőhőmérséklet érzékelővel együtt, és a legfontosabb 

hűtéstechnikai paramétereket is könnyűszerrel kiszámíthatja. 

Az okoskészülékre telepített testo Smart Probes Applikáció 

a mért értékek kijelzőről történő könnyű leolvashatóságot 

nyújtja. Az alkalmazással az elpárolgási és kondenzációs 

hőmérséklet automatikus számítása is lehetséges. 

A mérési adatok grafikonos vagy táblázatos formában 

is megjeleníthetők, valamint e-mailben, PDF vagy Excel 

fájlformátumban továbbíthatóak.
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testo 549i

Műszaki adatok / kiegészítők
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testo 549i
testo 549i nagynyomás érzékelő (okostelefonról 
működtethető), elemekkel, és gyári 
műbizonylattal

Rend. sz  0560 1549

Érzékelő típusa Nyomás

Méréstartomány -1 ... 60 bar

Pontosság
±1 digit

Végérték 0,5 %-a

Felbontás 0,01 bar

Csatlakozás 7/16" – UNF

Túlterhelés 65 bar

Általános műszaki adatok

Kompatibilitási 
követelmény

iOS 8.3 vagy újabb verzió / Android 4.3 
vagy újabb verzió

Okoskészülék Bluetooth 4.0-val

Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C

Elem típus 3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam 150 óra

Mérhető közeg CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Méretek 125 x 32 x 31 mm

Garancia 2 év

testo Smart Probes App
Az alkalmazás segítségével okostelefonja vagy 
táblagépe egyszerre akár 6 testo Smart Probes 
érzékelő kijelzőjévé varázsolható. A mérőműszer 
működtetése, valamint a mérési értékek kijelzése 
helyfüggetlen, mivel a műszer, a Bluetooth kap-
csolaton keresztül kommunikáló, telefonjára vagy 
táblagépére letöltött alkalmazás segítségével mű-
ködik. Az alkalmazás továbbá mérési jegyzőkönyv 
létrehozására is alkalmas, mely fényképpel és 
egyéb észrevételeinek hozzáadásával e-mailben 
küldhető el. iOS és Android kompatibilis.

Kiegészítők Rend.sz.

testo Smart Case táska Hűtéstechnikai szetthez, 2 x testo 115i és 2 x testo 549i műszer tárolásához és szállításához. 
Mérete: 250 x 180 x 70 mm 

0516 0240

ISO kalibrációs bizonyítvány relatív nyomásra, 3 mérési ponton a teljes mérési tartományon belül 0520 0085

Testo (Magyarország) Ker. Kft. 
1139 Budapest Röppentyű u. 53 

Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


