
Ideal pentru 
testare. 

Sonedele inteligente - Setul de refrigerare

Ideal pentru 
service.

Manifoldurile digitale testo 550/557.
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Testare rapidă:
Sondele inteligente Testo
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Tehnologia de măsurare a sistemelor fri-
gorifice ideale pentru munca de zi cu zi. 
Soluțiile de măsurare de la Testo fac ca mentenanța sistemelor frigorifice să fie mai ușoară și mai exactă. 

Nou pe piață și deja pe câștigător pe podiumul: setul de 

refrigerare testo Smart Probes a fost onorat cu premiul 

Dealer Design Award 2016 în argint de revista americană 

ACHR NEWS, întrucât sondele inteligente Testo cu aplicația 

testo Smart Probes App au stabilit un nou standard 

în tehnologia de măsurare a sistemelor de refrigerare. 

Instalarea, mentenața și evaluarea sistemelor de aer 

condiționat și refrigerare  nu a fost niciodată mai ușoară. 

Remarcându-se prin precizie și manevrabilitate ușoară. Cu 

aplicația testo Refrigeration App, aveți întotdeauna valorile 

măsurate la îndemână și puteți ajusta sistemele frigorifice 

convenabil și exact.

Portofoliu complet:  

La Testo găsiți toate instrumentele 

necesare pentru măsurări la sistemele 

frigorifice, aer condiționat și pompe de 

căldură.

Măsurări fără griji:  

La Testo, nu găsiți doar instrumente de 

măsură, ci și servicii cum ar fi service, 

calibrare sau certificare, toate de la un 

singur furnizor.

Tehnologie inovatoare:  

Cu tehnologia sistemelor frigorifice de 

la Testo, competitorii sunt depășiți iar 

instrumentele sunt la un preț atractiv.

Avantajele dumneavoastră de la Testo

Service facil:
Manifoldurile digitale  

de la Testo
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Ideal pentru testare: 
Sondele inteligente - setul pentru refrigerare

Beneficii:

•  Pierderi minime de agent frigorific datorită conexiunii fără 

furtun

•  Conexiune rapidă și ușoară a sondelor la racordul de 

presiune.

•  Măsurarea temperaturilor se realizează cu ușurintă chiar și 

de la distanțe mai mari.

•  Operabilitate inovatoare cu ajutorul aplicației testo Smart 

Probes App

•  Întotdeauna la îndemână datorită genții de transport

Aplicația pentru mobil 
testo Smart Probes App
•  Control wireless al sondelor inteligente 

până la 15 m distanță

•   Calcularea automată a temperaturilor de evaporare și

   condensare, precum și a supraîncălzirii și suprarăcirii

•  Rapoartele cu datele măsurate pot fi completate cu

   imagini create cu camera foto a telefonului și trimise

   imediat ca fișiere PDF sau Excel.

Sondele inteligente Testo
setul pentru refrigerare
Instalarea, mentenanța și evaluarea sistemelor de aer condiționat 
și a sistemelor frigorifice. Setul include 2 sonde testo 115i, 2 sonde 
testo 549 și geanta de transport testo Smart Case. 

Recomandare: Determinați capacitatea de răcire 

sau încălzire ale unui sistem cu testo 605i, testo 45i și 

aplicația pentru mobil testo Smart Probes App.

Cod produs 0563 0002

Atașați, conectați, măsurați: Sondele inteligente Testo 

operate exclusiv prin Aplicația pentru mobil Smart Probes 

App, vă oferă rezultate fiabile, fără folosirea furtunelor. Acest 

lucru face ca setul să fie perfect pentru testarea rapidă pe a 

sistemelor frigorifice. Prin aplicația pentru mobil aveți meniuri 

specifice cum ar fi: subrăcirea, supraîncălzirea, calculul 

automat al temperaturiilor de condensare și evaporare, 

precum și documentarea și expedierea rapoartelor.

Termo-Higrometru
testo 605i

Cu aplicație pentru mobil, include baterii și protocol 
de calibrare din fabrică. 

Cod produs 0560 1605

Cod produs 0560 1405 

Termo-anemometru 
testo 405i

Cu aplicație pentru mobil, include o sondă 
telescopică extensibilă până la 400 mm baterii 
și protocol de calibrare din fabrică. 

testo Smart Case

testo 549i
pentru măsurarea 
presiunii

testo 115i
pentru măsurarea 
temperaturii

Descărcare gratuită

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo
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Ideal pentru service:  
Manifoldurile digitale testo 550 și testo 557.

Aplicația pentru mobil
testo refrigeration App:

•  Monitorizarea măsurătorii curente

   de până la 20 m distanță

•  Actualizarea ușoară a agenților frigorifici

•  Rapoartele cu datele măsurate pot fi completate cu

   imagini create cu camera foto a telefonului și trimise

   imediat ca fișiere PDF sau Excel.

Recomandare: Adăugați la manifoldul digital sonda 

clește sau sonda de aer

Beneficii:

•  Măsurarea diverșilor parametri de funcționare cu un singur 

instrument 

• Actualizări direct la locul măsurătorilor

•  Calcularea automată a temperaturilor de evaporare și

   condensare, precum și a supraîncălzirii și suprarăcirii

• Cei mai comuni 60 de agenți frigorifici sunt salvați în     

   instrument

•  Sondă Pirani pentru masurarea precisă a vacuum-ului 

(doar testo 557)

•  Schimbarea furtunelor nu este necesară datorită modului 

automat pentru pompele de căldură.

•  Seturi practice cu sonde tip clește și genți de transport

•  Documentarea măsurărilor chiar la locul efectuării 

acestora cu ajutorul aplicației pentru mobil testo 

Refrigeration App

Manifold digital 
testo 550 cu 
Bluetooth

Pentru operațiuniile de service la 
sistemele frigorifice și pompe de căldură; 
incl. 2 sonde tip clește, baterii, geantă 
de transport și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0563 1550

Manifold digital 
testo 557 cu 
Bluetooth

Pentru punerea în funcțiune, service-ul și 
mentenanța sistemelor; incl. 2 sonde tip 
clește, sondă de vaccum, baterii, geantă 
de transport și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0563 1557

Sondă cleşte

Sondă cleşte (NTC) pentru 
conducte cu diametru de la 
5 la 65 mm, cablu fix 1.2 m

Cod produs 0613 5605

Cod produs 0613 1712 

Sondă aer
Precisă și robustă

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Descărcare gratuită
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Recomandarea noastră pentru servicii 
complete ale sistemelor frigrorifice.

Manifoldul digital
testo 549

Instrumentul ideal pentru măsurători la 
sistemele frigorifice și pompe de căldură.

Manifoldul digital
testo 570

Manifold digital multifuncțional

Cod produs 0560 0550 Cod produs 0563 5702

Vaccumetru testo 552

Vacuumetru digital cu Bluetooth pentru 
documentarea wirelles a valorilor măsurate.

Cod produs 0560 5522 

Kit de reparație

Include 2 valve, patru capace pentru robinet 
(roșu, albastru și 2 x negru), 2 mânere, siguranțe 
și adeziv pentru fixarea filetului. Pentru testo 
549/550/557/570

Cod produs 0554 5570

Comparare produse Analog Sondele inteligente
Setul de refrigerare

Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo

Măsurarea integrată a temperaturii –  (până la 2 sonde de temperatură)       (până la 2 sonde de temperatură)  (până la 2 sonde de temperatură)  (până la 3 sonde de temperatură)

Exactitatea de măsurare a presiunii > 1 % din scală ±0.5 %din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală

Domeniul de măsurare a presiunilor joase și înalte – până la 60 bar până la 60 bar până la 60 bar până la 60 bar până la 50 bar

Bloc de supape cu 4 canale În funcție de produs – – –

Memorie internă, documentare – Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil

Actualizarea agenților frigorifici de către utilizator – Prin aplicația pentru mobil –  Prin aplicația pentru mobil  Prin aplicația pentru mobil

Măsurarea automată a presiunii absolute – – – –

Mod pentru pompe de căldură – –

Test de etanșeitate compensat cu temperatura – –

Măsurare vacuum – – Indicare Indicare Măsurare cu sondă externă Robust și exact

Software opțional “EasyKool” – – – – –

Aplicație pentru mobil și Bluetooth – – –
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Alte  
instrumente.

Detector scurgeri
testo 316-4

Pentru CFCs, HFCs, FCs include carcasă, alimen-
tator reţea şi căşti.

Cod produs 0563 3163

Detector scurgeri
testo 316-3

Pentru CFCs, HFCs, FCs include cap de senzor, 
carcasă de transport, protocol de calibrare, baterii 
și filtru.

Cod produs 0563 3163 

testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

Măsurarea integrată a temperaturii –  (până la 2 sonde de temperatură)       (până la 2 sonde de temperatură)  (până la 2 sonde de temperatură)  (până la 3 sonde de temperatură)

Exactitatea de măsurare a presiunii > 1 % din scală ±0.5 %din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală ±0.5 % din scală

Domeniul de măsurare a presiunilor joase și înalte – până la 60 bar până la 60 bar până la 60 bar până la 60 bar până la 50 bar

Bloc de supape cu 4 canale În funcție de produs – – –

Memorie internă, documentare – Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil Prin aplicația pentru mobil

Actualizarea agenților frigorifici de către utilizator – Prin aplicația pentru mobil –  Prin aplicația pentru mobil  Prin aplicația pentru mobil

Măsurarea automată a presiunii absolute – – – –

Mod pentru pompe de căldură – –

Test de etanșeitate compensat cu temperatura – –

Măsurare vacuum – – Indicare Indicare Măsurare cu sondă externă Robust și exact

Software opțional “EasyKool” – – – – –

Aplicație pentru mobil și Bluetooth – – –



Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice de la Testo
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Indispensabile pentru profesioniștii 
sistemelor frigorifice: Instrumente de 
măsură pentru parametrii electrici.

Tester de tensiune non-contact
testo 745

Include baterii.

Cod produs 0590 7450

Tester pentru măsurarea tensiunii/
curentului testo 755-2 

Include baterii, pini de măsurare și protecție 
pentru vârfurile de măsurare.

Cod produs 0590 7552

Cod produs 0590 7602

Clește ampermetrric
testo 770-3 

Include baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7703

www.testo.ro

Multimetru digital
testo 760-2 

Include baterii, 1 set de cabluri de măsură și 1 
adaptor pentru termocuple de tip K.

Testo Romania
                             Calea  Turzii 247

                                 400495 Cluj Napoca
                          Tel. +40 264 202 170

                           Fax. +40 264 202 171
                                E-mail info@testo.ro


