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Smart Probes

Smart Probes:
kleine professionele meettoestellen –  
bediening via Smartphone.

voor temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid en druk

Met de nieuwe Testo Smart Probes bent u als technicus mobieler dan ooit. Maak kennis met de nieuwe 

compacte en professionele meettoestellen die u bedient via de Smartphone of tablet en die u eenvoudig 

kunt opbergen in een handige testo Smart Case. Zo heeft u al uw meetapparatuur direct bij de hand. 

Alle meetgegevens worden draadloos verzonden naar de gratis testo Smart Probes App en via de 

Smartphone of tablet kunnen de waarden geanalyseerd, verwerkt en direct per e-mail verstuurd worden. 

De App kan nog meer: met de praktische meetmenu‘s en speciale functies werkt u nog efficiënter. 

Welkom in de wereld van de digitale meettechniek.

De testo Smart Probes App: 

Eén App. Acht meettoestellen. Veel voordelen. 

-  Draadloos aflezen van de meetwaarden op uw Smartphone/Tablet – zelfs vanop enige afstand 

van de meetlocatie

- Weergave van tot max. 6 Smart Probes tegelijkertijd

-  Veranderingen in de meetwaarden zijn onmiddellijk zichtbaar in de App – als grafiek of tabel 

-  Specifieke meetmenu‘s voor speciale toepassingen zoals oa. automatische berekening 

van de verdampings- en condensatietemperatuur alsook van de oververhittings- en de 

onderkoelingstemperatuur,  debietsmeting in kanalen of aan ventielen en temperatuurmeting via 

infrarood waarbij een foto met de meetwaarden en de meetvlekmarkering kan bewaard worden

-  Met de App kunt u meetrapporten creëren die u vanuit de App onmiddellijk kunt versturen als 

PDF of Excel.

Systeemvereisten: iOS 8.3 of Android 
4.3 of recenter / Bluetooth 4.0

Gratis testo Smart Probes App





4

Smart Probes

testo 115i: 

testo 805i: 

testo 905i: 

                  Klemthermometer met bediening via Smartphone

-  Meting van de vertrek– en retourtemperatuur van een verwarmingsinstallatie

-  Temperatuurmeting van een koelinstallatie voor het berekenen van de 

oververhittings- en de onderkoelingstemperatuur

-  Eenvoudig in gebruik ook bij een meetlocatie op afstand

-  Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een 

grafische weergave

- Meetbereik -40 ... +150 °C

                  Infraroodthermometer met bediening via Smartphone

-  Contactloze infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur

-  Meetvlekmarkering dankzij een duidelijke lasermarkering van 8 punten

- Eenvoudige keuze van de emissiecoëfficiënt in een lijst met materialen 

-  Een foto met de meetwaarden en de meetvlekmarkering kan bewaard worden

- Optiek 10:1, meetbereik -30 ... +250 °C

                  Thermometer met bediening via Smartphone

-  Meten van de temperatuur in een ruimte, een kanaal of aan een rooster

-  Snelle identificatie van temperatuursveranderingen dankzij een grafische 

weergave

- Meetbereik -50 ... +150 °C

Voor een slimme temperatuurmeting.

voor temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid en druk

Bestelnr. 0560 1115

Bestelnr. 0560 1905

Bestelnr. 0560 1805
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testo 605i: 

testo 405i: 

testo 410i: 

                  Thermo-hygrometer met bediening via Smartphone 

-  Meten van de luchtvochtigheid en de -temperatuur in een ruimte of in een 

kanaal

-  Automatische berekening van het dauwpunt en de natteboltemperatuur 

(Wet Bulb)

- Meetbereik 0 ... 100 %RV en -20 ... +60 °C

Voor een slimme vochtmeting.

                  Thermische luchtsnelheidsmeter met bediening via 

Smartphone

-  Meten van luchtsnelheid, debiet en temperatuur 

-  Ingeven van de afmetingen en geometrie van het kanaal voor de 

berekening van het debiet

- Uitschuifbare telescoop tot 400 mm

- Meetbereik 0 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C

                  Vleugelradanemometer met bediening via Smartphone

-  Meten van de luchtsnelheid, het debiet en de temperatuur

-  Weergave van het debiet aan meerdere ventielen bij het inregelen van 

een installatie

-  Eenvoudig instellen van de verschillende parameters (afmetingen en 

geometrie) van een ventiel

- Meetbereik 0,4 ... 30 m/s en -20 ... +60 °C

Voor een slimme luchtsnelheidsmeting.

Bestelnr. 0560 1410

Bestelnr. 0560 1405

Bestelnr. 0560 1605
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Smart Probes

testo 510i: 

testo 549i: 

                  Verschildrukmeter met bediening via Smartphone 

-  Meten van de gasdruk en de statische druk

-  Meetmenu voor een drukvaltest incl. alarmering

-  Eenvoudige configuratie en bepalen van het debiet met een pitotbuis (optie) 

-  Magneten op de achterzijde voor een eenvoudige bevestiging

- Meetbereik -150 ... 150 hPa

                  Hogedrukmeter met bediening via Smartphone

-  Meten van hoge en lage druk

-  Snelle en eenvoudige installatie aan een drukaansluiting

- Geen gebruik van slangen waardoor er weinig verlies is van koelmiddelen

- Meetbereik -1 ... 60 bar

Voor een slimme drukmeting.

Bestelnr. 0560 1549

Bestelnr. 0560 1510

voor temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid en druk
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De koudeset is geschikt voor 

onderhoudswerken of bij een panne 

aan airconditioning- en koelinstallaties 

alsmede voor de installatie en 

inbedri j fsname. Al les is mooi 

opgeborgen in een robuuste testo 

Smart Case. U heeft steeds alles bij de 

hand. 

-  Geen gebruik van slangen waardoor 

er weinig verlies is van koelmiddelen

-  Snelle en eenvoudige installatie aan 

een drukaansluiting

-  Eenvoudig in gebruik ook bij een 

meetlocatie op afstand

-  Automatische berekening 

van de oververhittings- en de 

onderkoelingstemperatuur via de 

testo Smart Probes App

-  Berekening van parameters van 

een koelinstallatie zoals bv. de 

oververhitting via de testo Smart 

Probes App

-  Analyseren en versturen van 

meetgegevens via de testo Smart 

Probes App

-  Praktische testo Smart Case

Met de klimaatset meet u de 

luchtsnelheid, luchtvochtigheid, het 

debiet en de temperatuur zowel in, aan 

en rond een klimaatinstallatie. Alles is 

mooi opgeborgen in een robuuste testo 

Smart Case. U heeft steeds alles bij de 

hand.

-  Eenvoudig instellen van de 

verschillende parameters (afmetingen 

en geometrie) van een ventiel

-  Oplijsten van meerdere debieten en 

de berekening van het totale debiet 

(weergave in een rapport)

-  Herkenning van plaatsen met 

schimmelgevaar bij het gebruik van 

de testo 605i samen met de testo 

805i

-  Een foto met de 

infraroodmeetwaarden en de 

meetvlekmarkering kan bewaard 

worden

-  Analyseren en versturen van 

meetgegevens via de testo Smart 

Probes App

-  Praktische testo Smart Case

Met de verwarmingsset kunt u de 

temperaturen en de drukken van een 

verwarmingsinstallatie controleren. 

Alles is mooi opgeborgen in een 

robuuste testo Smart Case. U heeft 

steeds alles bij de hand.

-  Meten van de gasdruk en de 

statische druk

-  Meting van de vertrek– en 

retourtemperatuur

-  Meten van de temperatuur van een 

vloerverwarming en de radiatoren

-  Meetmenu voor een drukvaltest incl. 

alarmering

-   Een foto met de 

infraroodmeetwaarden en de 

meetvlekmarkering kan bewaard 

worden

-  Analyseren en versturen van 

meetgegevens via de testo Smart 

Probes App

-  Praktische testo Smart Case

De koudeset:  

2x testo 549i en 2x testo 115i  

in een testo Smart Case.

De klimaatset:   

testo 405i, testo 410i, testo 605i 

en testo 805i in een testo Smart 

Case.

De verwarmingsset: 

testo 115i, testo 510i en  

testo 805i in een testo Smart 

Case.

Sets voor de klimaat-, koel- en  
verwarmingstechnicus

Bestelnr. 0563 0002 Bestelnr. 0563 0003 Bestelnr. 0563 0004



Smart Probes

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
E-mail info@testo.be
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Bestelgegevens

testo Smart Probes Bestelnr.

testo 905i, thermometer met bediening via 
Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1905

testo 115i, klemthermometer met bediening via 
Smartphone, voor het meten op buizen van Ø 6 tot 
max. 35 mm, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1115

testo 805i, infraroodthermometer met bediening via 
Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1805

testo 605i, thermo-hygrometer met bediening via 
Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1605

testo 405i, thermo-anemometer met bediening via 
Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1405

testo 410i, vleugelradanemometer met bediening 
via Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1410

testo 510i, verschildrukmeter met bediening via 
Smartphone, incl. slangenset (Ø 4 mm en 5 mm) met 
adapter, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1510

testo 549i, hogedrukmeter met bediening via 
Smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol

0560 1549

testo Smart Cases Bestelnr.

testo Smart Case (klimaat) voor de toestellen 
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i en testo 905i, afmeting 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (koude) voor de toestellen 
2 x testo 115i en 2 x testo 549i, afmeting 250 x 180 
x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (verwarming) voor de 
toestellen testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 
549i en testo 805i, afmeting 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

testo Smart Probes Sets Bestelnr.

testo Smart Probes klimaatset voor metingen 
aan klimaatinstallaties. Bevat: testo 405i, testo 410i, 
testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (klimaat), 
incl. batterijen en kalibratieprotocol

0563 0003

testo Smart Probes koudeset voor metingen aan 
koelinstallaties. Bevat: 2x testo 115i,  
2x testo 549i, testo Smart Case (koude), incl. 
batterijen en kalibratieprotocol

0563 0002

testo Smart Probes verwarmingsset voor 
metingen aan verwarmingsinstallaties. Bevat:  
testo 115i, testo 510i incl. slangenset (Ø 4 mm en 
5 mm) met adapter, testo 805i, testo Smart Case 
(verwarming), incl. batterijen en kalibratieprotocol

0563 0004

Kalibratiecertificaten Bestelnr.

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/
dompelvoeler, kalibratiepunten -18 °C, 0 °C, +60 °C

0520 0001

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/
dompelvoeler, kalibratiepunt -18 °C

0520 0061

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/
dompelvoeler, kalibratiepunt 0 °C

0520 0062

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/
dompelvoeler, kalibratiepunt +60 °C

0520 0063

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor 
klemvoeler, kalibratiepunt +60 °C

0520 0072

ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor 
infraroodthermometer, kalibratiepunten +60 °C, 
+120 °C, +180 °C

0520 0002

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid,  
kalibratiepunten 11,3 %RV en 75,3 %RV bij +25 °C

0520 0006

ISO-kalibratiecertificaat vochtigheid,  
kalibratiepunt 75,3 %RV bij +25 °C

0520 0096

ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid,  
kalibratiepunten 5 m/s, 10 m/s

0520 0094

ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid, voor 
hittedraad, vleugelrad, pitot, 
kalibratiepunten 1 m/s, 2 m/s, 5 m/s, 10 m/s

0520 0004

ISO-kalibratiecertificaat luchtsnelheid,  
voor hittedraad, vleugelrad, pitot, 
kalibratiepunten 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s

0520 0034

ISO-kalibratiecertificaat verschildruk,  
nauwkeurigheid > 0,6 % van de eindwaarde

0520 0005

ISO-kalibratiecertificaat druk,  
3 meetpunten in het meetbereik

0520 0085

voor temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid en druk


