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Termék adatlap

testo Smart Probes 
Klíma és hűtéstechnikai szett

Kompakt profi mérőműszer szett, a Testo Smart Probes 

sorozatból okostelefonnaé / tablettel való használathoz

Több mint 80 használatos hűtőközeg található a testo 

Smart Probes alkalmazásban, valamint hűtőközeg frissítési 

lehetőség

Alkalmazásspecifikus menük: 

Túlmelegedés, túlhevülés és alulhűtés, fűtési-, és hűtési 

teljesítmény

Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlőmentes 

alkalmazásnak köszönhetően

testo Smart Probes alkalmazás a mérési adatok 

továbbítására és elemezésére

Klíma és hűtéstechnikai szetté alakítható, a nagy testo 

Klíma és hűtéstechnikai táskával 

testo Smart Probes
Klíma és hűtéstechnikai szett
2 x testo 549i nagynyomás érzékelő
2 x testo 115i csőhőmérséklet mérő 
testo Klíma és hűtéstechnikai táskában

A kompakt klíma és hűtéstechnikai szett két testo 549i 

nagynyomás érzékelőből, és két testo 115i csőhőmérséklet 

érzékelőből áll. Az okostelefonnal vagy táblagéppel 

együtt használt érzékelők segítségével, a hűtéstechnikai 

szett ideális a légkondicionáló és hűtőberendezések 

szervizelésénél, beszabályozásánál, üzembe helyezésénél 

vagy a rendszer hibáinak feltárásánál. A mérőműszerek 

gyorsan és könnyen üzembe helyezhetők a nyomás vagy 

hőmérsékletmérés a helyén. A telefon vagy táblagép 

segítségével működtetett mérés, az érzékelők vezeték 

nélküli kapcsolatának köszönhetően, még az elszórtan 

elhelyezkedő mérési pontok esetén is jól alkalmazható. 

A Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikáló, már letöltött 

applikáció használatával, a mérési értékek telefonjáról vagy 

táblagépéről könnyen és kényelmesen leolvashatók. Az 

alkalmazás használatával, a hőmérséklet vagy nyomás mérés 

paraméterei szerkeszthetővé válnak, egyetlen kattintással 

módosíthatók, törölhetők, vagy sorrendjük megváltoztatható, 

továbbá ugyanígy gyorsan átállítható a megjelenített mérési 

paraméterek típusa is. Az alkalmazás segítségével az 

elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikusan 

kiszámítható. A mérési adatok grafikonos és táblázatos 

formában is megjeleníthetők. A mérési jegyzőkönyv 

e-mailben, 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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testo Smart Probes Klíma és hűtéstechnikai szett
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / testo Klíma és hűtéstechnikai táska

Technical data/accessories

testo Smart Probes Klíma 
és hűtéstechnikai szett
testo Smart Probes Klíma és hűtéstechnikai 
szett, a légkondicionáló és hűtőrendszerek, 
valamint a hőszivattyú rendszerek 
szolgáltatásainak és hibáinak teszetlésére.Szett 
tartalma: 2x testo 115i, 2x testo 549i, testo 
Klíma és hűtéstechnikai táska, elemek, gyári 
műbizonylat.

Rendelési szám:  0563 0002 02

testo 115i testo 549i

Érzékelő típusa NTC Nyomás

Méréstartomány -40 ... +150 °C -1 ... 60 bar

Pontosság
±1 digit

±1,3 °C (-20 to +85 °C) a végérték 0,5 %-a

Felbontás 0,1 °C 0,01 bar

Csatlakozás 7/16" – UNF

Túlterhelés rel. 65 bar

Kompatibilitás iOS 8.3 / Android 4.3 vagy újabb verziót igényel

mobil végberendezést igényel a Bluetooth 4.0 -val

Tárolási hőmérséklet -20 ... +60 °C

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C

Elem típusa 3 mikro elemek AAA

Elem élettartam 150 óra 150 óra

Méretek 183 x 90 x 30 mm 125 x 32 x 31 mm

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

testo Smart Probes App

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

Kiegészítők Rendelési 
szám

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

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

Praktikus testo Smart Case táska, amibe minden Smart probes okosérzékelő elfér (testo 115i (2x), testo 405i, testo 410i, 
testo 510i, testo 549i (2x), testo 605i (2x), testo 805i, testo 905i; Méretek: 400 x 290 x 80 mm

0516 0283

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

1139 Budapest
Magyarország

+36 1 237 1747
kapcsolat@testo.hu


