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A testo Smart Probes család tagja egy kompakt, profi 

mérőműszer, mely okostelefonnal / táblagéppel együtt 

használható

A fűtéstechnikai érzékelők egy szettben: érintésmentesen 

használható hőmérsékletmérő, előremenő- és visszatérő 

csőhőmérsékletek méréséhez, valamint a nyomásértékek 

beállításához.

testo Smart Probes alkalmazás a mérési adatok 

továbbítására és elemezésére

Mérési adatok megjelenítés grafikonos és táblázatos 

formában

Praktikus testo Smart Case táska tárolásra és szállításra

Smart Probes – Fűtéstechnikai szett

testo 115i csőhőmérséklet mérő
testo 510i diff erenciál nyomás mérő
testo 805i infra hőmérsékletmérő
testo Smart Case táskában

A fűtéstechnikai szett, mely a testo 115i csőhőmérséklet 

érzékelőből, a testo 510i differenciál nyomás mérőből, 

és a testo 805i infra hőmérsékletmérőből áll, kifejezetten 

fűtéstechnikai szakemberek számára került összeállításra. 

Az okostelefonnal vagy táblagéppel együtt használt 

érzékelők segítségével, a fűtési rendszerek hőmérséklete 

és nyomása könnyedén mérhető és ellenőrizhető. A mérési 

adatok kényelmesen leolvashatók az okoskészülékre letöltött 

App segítségével. Az alkalmazás – például padlófűtés infra 

mérése esetén - lehetővé teszi, hogy méréseit képpel, 

hőmérsékleti értékkel és a mérési helyének meghatározásával 

együtt dokumentálja. Gyorsan állítható a megjelenített mérési 

paraméterek típusa is. Az alkalmazás - specifikus menük, 

mint például a a gázvezetékek nyomásesés vizsgálata 

riasztás funkcióval, hatékony támogatást nyújt a fűtési 

szakemberek mindennapi munkájához. A mérési adatok 

grafikonos és táblázatos formában is megjeleníthetők. A 

mérési jegyzőkönyv e-mail, PDF vagy Excel fájlformátumban 

továbbítható. A praktikus testo Smart Case táskában a 

mérőműszer biztonságosan és kényelmesen szállítható, így 

mindig kéznél lesz, amikor szükség van rá.
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Smart Probes – Fűtés szett
testo 115i / testo 510i / testo 805i / testo Smart Case

Műszaki adatok / kiegészítők
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Smart Probes – Fűtés szett
testo Smart Probes Fűtéstechnikai 
szett fűtési rendszerek nyomás és hő-
mérséklet mérésére. A szett tartalma: 
2x testo 115i, testo 510i szilikon töm-
lőkészlet (Ř 4 mm and 5 mm), adapter, 
testo 805i, testo Smart Case táska 
(fűtés), elemek, gyári műbizonylat.

Rend.sz. 0563 0004

testo 115i testo 510i testo 805i

Érzékelő típusa NTC Nyomás Infra

Méréstartomány -40 ... +150 °C -150 ... 150 hPa -30 ... +250 °C

Pontosság
±1 digit

±1,3 °C (-20 ... +85 °C) ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0,2 hPa + a mé.é. 1.5 %-a) 
(1 ... 150 hPa)

±1,5 °C vagy a mért ért. ±1.5 %-a 
(0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Felbontás 0,1 °C 0,01 hPa 0,1 °C

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 -10 ... +50 °C

Elem típus 3 ceruzaelem AAA

Elem élettartam 250 óra 150 óra 30 óra

Méretek 183 x 90 x 30 mm 148 x 36 x 23 mm 140 x 36 x 25 mm

Optika 10:1

Lézer jelölés Diff rakciós optika (lézer pont)

Emissziós tényező Állítható 0,1 ... 1,0 között

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.

ISO kalibrációs bizonyítvány hőmérsékletre, infra hőmérsékletérzékelőhöz, kalibrált pontok +60 °C; +120 °C, +180 °C 0520 0002

Hőmérséklet kalibrálás, 3 szabadon választható kalibrálási ponton +50...+300 °C között 28  0520 0121

ISO kalibrációs bizonylat nyomásra, pontosság a végérték > 0,6% -a 0520 0005

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

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu


