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karbantartás
testo 550/557 digital szervizcsapteleppel



 2 2

Gyorsabb ellenőrzés:
Testo Smart Probes
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Gondtalan munkavégzés: 

A Testo nem csak mérőműszert kínál, 

de komplex szolgáltatást is nyújt. 

Karbantartás, kalibrálás és képzések, 

- minden egy helyen, hogy munkáját 

segítsük, gyorsabbá és hatékonyabbá 

tegyük.

Innovatív technológia: 

Használja a Testo hűtéstechnológiát, 

és versenytársait maga mögött hagyja! 

Mindez, igazán vonzó áron érhető el. 

Díjnyertes méréstechnológia a 
hűtéstechnikában,
számos mérési feladathoz. 
Testo mérési megoldások a gyorsabb, könnyebb és precízebb hűtéskarbantartáshoz. 

Új a piacon, máris dobogós helyen. A testo Smart Probes 

hűtéstechnikai szett, a 2016 Dealer Design Award-on 

elnyerte, az ACHR NEWS amerikai kereskedelmi magazin 

ezüstérmét. A díj az innovációt jutalmazta: a testo Smart 

Probes Applikációval működtethető Testo Smart Probes 

okosérzékelői új standardot állítottak fel, hiszen, a 

hűtési rendszerek pontos ellenőrzése sohasem volt még 

ennél gyorsabb és egyszerűbb. A közönség elismerését 

ugyanakkor, a Testo digitális szervizcsaptelepei is kivívták, 

pontosságukkal és könnyű kezelhetőségükkel. A testo 

Refrigeration App használatával a mérési értékeket 

folyamatosan nyomon követhetők, valamint segítségével a 

hűtőrendszerek kényelmesen és pontosan beállíthatók

Széles termékválaszték: 

A hűtő- és légkondicionáló rendszerek, 

valamint hőszivattyúk szervizeléséhez 

a Testo kínálatában minden mérési 

eszközt megtalál, amire csak szüksége 

lehet.

Lépéselőnyben a Testo-val

Egyszerű karbantartás:
Testo digitális 

szervizcsaptelepekkel
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Tökéletes ellenőrzéshez: 
testo Smart Probes hűtéstechnikai szett.

Miért éri meg ezzel dolgozni?

•  Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlő mentes 

alkalmazásának köszönhetően, a rendszer stabil marad

•  Gyors szere lés,  közvet lenül  csat lakoztatható 

nyomásérzékelők

•  Megkönnyíti a munkavégzést, a hűtőrendszerek egymástól 

távol eső pontjainak vizsgálata során

•  Innovatív használat, a testo Smart Probes Appnak 

köszönhetően

•  Mindig kéznél van, testo Smart Probes Case táskában

testo Smart Probes App

•  Vezeték nélküli vezérlés, akár 15 m távolságból

•  Hűtőközeghez tartozó elpárolgási és kondenzációs 

hőmérsékletek kijelzése, valamint a túlhevülés és utóhűtés 

valós idejű számítása

•  Mérési adatok elemzése, képek, diagrammok hozzáadása 

és e-mailben továbbítási lehetőség

testo Smart Probes 
hűtéstechnikia szett 
karbantartáshoz
Tesztelés és hibalokalizálás a hűtő- és légkondicionáló rendszereken. 
A szett részei: 2x testo 115i, 549i 2x testo Smart Case táska (Hűtés), 
akkumulátorok, gyári műbizonylat

Tipp: Határozza meg a fűtés-, és hűtési 

teljesítményt, a testo 605i, a testo 745i és a

testo Smart Probes App segítségével.

Rendelési szám: 0563 0002

Illessze össze, csatlakoztassa, és kész: A Testo Smart Probes 

okosérzékelők 100%-ben App-ról működtethetők, sőt, zavaró 

tömlők nélkül megbízható eredményeket adnak. Ez teszi 

tökéletessé a testo Smart Probes hűtéstechnikai szettet a 

hűtési rendszerek gyors vizsgálatára. Az App az olyan egyéb 

fontos paramétereket is méri, mint az utóhűtés, túlhűtés, a 

kondenzációs és párolgási hőmérséklet, sőt, dokumentációt 

is készít az Ön számára.

testo 605i páratartalom-, és 
hőmérsékletmérő

Okostelefonról működtethető, elemekkel és 
műbizonylattal.

Rendelési szám: 0560 1605

Rendelési szám: 0560 1405 

testo 405i hődrótos 
légsebességmérő

Okostelefonról működtethető, 400 mm-ig kihúzható 
teleszkóppal, elemekkel és műbizonylattal.

testo Smart Case
tárolásra és 
szállításra

testo 549i
nyomás mérésre

testo 115i
hőmérséklet méréshez

Díjmentesen letölthető

Testo hűtéstechnika
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Tökéletes karbantartáshoz: 
testo 550 / 557 digitális szervizcsaptelep.

testo Refrigeration App:

•  Aktuális mérési érték felügyelet, akár 20 m távolságig

• Egyszerű hűtőközeg frissítés

•  Készítsen jegyzőkönyvet, adjon hozzá fotókat, és küldje el 

e-mailben

Tipp: Egészítse ki digitális szervizcsaptelepet, 

csőhőmérséklet-, és/vagy levegő hőmérséklet 

érzékelővel

Miért éri meg ezzel dolgozni?

•  Különböző üzemi paraméterek mérése egyetlen eszközzel

•  Kényelmes beállítás, a valós idejű adatmegjelenítésnek 

köszönhetően

•  Hűtőközegekre jellemző elpárolgási és kondenzációs 

hőmérsékletek kijelzése, valamint a túlhevülés és utóhűtés 

valós idejű számítása

•  60 legjellemzőbb hűtőközeg típus tárolása és kedvencnek 

jelölési lehetőség

•  Külső nyomásérzékelő csatlakoztatás, a rendkívül precíz 

vákuum mérésekhez (testo 557 esetén)

•  Nem kell váltani a hűtőközeg tömlőcsatlakozások között, az 

automatikus hőszivattyú üzemmódnak köszönhetően

•  Praktikus szett, 2 db csőhőmérséklet érzékelővel és 

műszertáskával

•  A papírmentes dokumentáció, jegyzőkönyv már a 

helyszínen, a testo Refrigeration App segítségével

testo 550 digitális 
szervizcsaptelep 
Bluetooth 
kapcsolattal
Hűtőrendszerek és hőszivattyúk karban-
tartására; 2 db csipeszes csőhőmérséklet 
érzékelővel, elemmel, gyári műbizonylat-
tal, műszerbőröndben.

Rendelési szám: 0563 1550

testo 557 digitális 
szervizcsaptelep 
Bluetooth 
kapcsolattal
Üzembe helyezéshez, szervizeléshez és 
karbantartásra; 2 db csipeszes csőhő-
mérséklet érzékelővel, elemmel, gyári 
műbizonylattal, csatlakoztatható külső 
nagypontosságú vákuum szenzorral, mű-
szerbőröndben.

Rendelési szám: 0563 1557

Csőhőmérséklet 
érzékelő (NTC)

Csőhőmérséklet érzékelő 
(NTC), 5 ... 65 mm átmérőjű 
csövekhez, rögzített, 1,2 m 
hosszú kábellel.

Rendelési szám: 0613 5605

Rendelési szám: 0613 1712 

Levegő 
hőmérséklet 
érzékelő (NTC)

Precíz, robusztus NTC 
érzékelő.

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Díjmentesen letölthető
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Ezeket ajánljuk 
teljes hűtéstechnikai karbantartáshoz.

Digitális szervizcsaptelep
testo 549

Általános karbantartási feladatoknál, ez a 
megfelelő mérőműszer a pontos nyomás és 
hőmérséklet mérésre.

Digitális szervizcsaptelep
testo 570

Minden felmerülő feladatra alkalmas, pl. hibafel-
tárásra.

Rendelési szám: 0560 0550 Rendelési szám: 0563 5702

Digitális vákuummérő műszer 
Bluetooth kapcsolattal 
testo 552

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk rendkívül precíz 
vákuumolásához. a mérési eredmények vezeték 
mentes felügyeletére.

Rendelési szám: 0560 5522 

Szervizcsomag

2 szelep mechanizmus cseréjére, 4 szelepgomb 
burkolattal, Fogantyú burkolatok: piros, kék és 2 x 
fekete). Kompatibilis a testo 549, testo 550, testo 
557 és a testo 570 műszerekkel.

Rendelési szám: 0554 5570

Termék összehasonlítás Analóg
testo Smart Probes
Hűtéstechnikai szett

Testo hűtéstechnika

Beépített hőmérsékletmérés –

Nyomásmérés pontossága > végérték 1 %-a ±0,5 % a végértékhez

Azonos méréshatár alacsony-, 

magasnyomás oldalon
– 60 bar-ig

4-utas szelep blokk Termék specifikus –

Beépített memória, dokumentálás – Applikációban

Hűtőközeg frissítés (felhasználó által) – Helyszínen, App-on keresztül

Automatikus abszolút nyomás mérés – –

Hőszivattyú üzemmód – –

Hőmérséklet-kompenzált tömörségi mérés – –

Vákuum mérés – –

Opcionálisan elérhető “EasyKool” szoftver – –

App és Bluetooth –
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Ezeket ajánljuk
hűtőközegek szivárgásának kimutatására.

Hűtőközeg szivárgáskereső 
testo 316-4

Az összes járatos hűtőközeg felismerésére: 
CFC, HFC, HCFC, H2, hűtőközeg szenzorfejjel, 
szállítóbőrönddel, akkumulátorral, töltővel, fülhall-
gatóval.

Rendelési szám: 0563 3164

Hűtőközeg szivárgáskereső
testo 316-3

Az összes járatos hűtőközeg felismerésére: HFC, 
HCFC, CFC szenzorfejjel, szállítóbőrönddel, gyári 
műbizonylattal, elemekkel és szűrővel.

Rendelési szám: 0563 3163 

testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

 (akár 2 hőmérséklet 
érzékelőhöz)

      (akár 2 hőmérséklet 
érzékelőhöz)

 (akár 2 hőmérséklet 
érzékelőhöz)

 (akár 2 hőmérséklet 
érzékelőhöz)

±0,5 % a végértékhez ±0,5 % a végértékhez ±0,5 % a végértékhez ±0,5 % a végértékhez

60 bar-ig 60 bar-ig 60 bar-ig 50 bar-ig

– –

Applikációban Applikációban Applikációban

– Helyszínen, App-on keresztül  Helyszínen, App-on keresztül

– –

Jelzés Jelzés Nagy pontosságú külső 
érzékelővel Pontos és robosztus

– – –

– –



Testo hűtéstechnika
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Hasznos műszerek hűtéstechnikusok 
számára: Villamos mérőműszerek.

Érintésmentes feszültségmérő
testo 745

Elemekkel.

Rendelési szám: 0590 7450

Áram-, és feszültségmérő
testo 755-2 

Elemekkel, mérőcsúcsokkal és védőkupakkal.

Rendelési szám: 0590 7552

Rendelési szám: 0590 7602

Lakatfogó
testo 770-3 

Lakatfogó Bluetooth kapcsolattal, elemekkel, és 
egy mérőkábel készlettel.

Rendelési szám: 0590 7703

www.testo.hu

Testo Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53.
Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Digitális multiméter
testo 760-2 

Elemekkel, mérőkábel készlettel és 1 db átalakítóval, 
a K-típusú hőelemekhez.


