
We measure it.

Kompaktní profesionální měřicí přístroje z řady chytrých 

sond testo pro použití s chytrými telefony/tablety

Menu specifická podle aplikací: cílové přehřátí, přehřátí  

a podchlazení

Všechny potřebné měřicí přístroje pro oblast chlazení v 

jedné sadě

Rychlá a jednoduchá instalace na tlakovou přípojku nebo 

místo měření teploty

Nízká ztráta chladiva díky přípojce bez hadice

Analýza a odeslání naměřených dat přes aplikaci pro chytré 

sondy testo Smart Probes App

Praktická transportní brašna - chytré pouzdro

Chytré sondy – sada 

2 x přístroj pro měření vysokého tlaku 
testo 549i
2 x klešťový teploměr testo 115i

Kompaktní sada chlazení obsahuje přístroj pro měření 

vysokého tlaku testo 549i a klešťový teploměr testo 115i 

(každý přístroj dvakrát). V kombinaci s chytrým telefonem 

nebo tabletem se ideálně hodí pro servis a vyhledávání 

závad u klimatizačních a chladicích zařízení a také pro jejich 

instalaci. Oba měřicí přístroje lze rychle a snadno instalovat 

přímo na tlakovou přípojku nebo na místo měření teploty. 

U měřicích míst, která jsou od sebe vzdálená, výrazně 

usnaďňují použití - díky bezdrátovému propojení s chytrým 

telefonem nebo tabletem. Naměřené hodnoty z obou 

přístrojů jsou odeslány prostřednictvím propojení Bluetooth 

do aplikace testo Smart Probes App nainstalované v 

koncovém zařízení a dají se proto pohodlně a flexibilně 

odečítat. Naměřené parametry ( jako např. teplotu nebo tlak) 

je možné v aplikaci jediným kliknutím v pořadí zaměnit, 

vymazat nebo přidat. Navíc je také možné zobrazované 

měřené veličiny rychle měnit. Aplikace rovněž umožňuje 

automatický výpočet výparné a kondenzační teploty. 

Všechna naměřená data se podle volby znázorňují formou 

grafu nebo tabulky. Nakonec je možné protokol naměřených 

dat odeslat mailem v PDF nebo jako excelový soubor. 

V praktickém chytrém pouzdře testo lze měřicí přístroje 

pohodlně přepravovat a jsou vždy po ruce, když je třeba je 

použít.
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Chytré sondy – sada chlazení
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / testo Smart Case

We measure it.

Technická data / příslušenství
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Chytré sondy – sada chlazení
Chytré sondy testo - sada 
chlazení pro servis, uvádění do 
provozu a vyhledávání závad 
u klimatizačních a chladicích 
zařízení. Skládá se z:  
2x testo 115i, 2x testo 549i,  
chytrého pouzdra testo (chlazení), 
baterií, výstupního protokolu z 
výroby

Obj.č. 0563 0002
   

testo 115i testo 549i

Typ senzoru NTC Tlak

Měřicí rozsah -40 ... +150 °C -1 ... 60 bar

Přesnost 
±1 digit

±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,5 % z koncové hodnoty

Rozlišení 0,1 °C 0,01 bar

Připojení 7/16“ – UNF

Přetížení rel. 65 bar

Kompatibilita vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější

vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth 4.0

Skladovací teplota -20 ... +60 °C

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Typ baterií 3 mikrotužkové AAA

Životnost 250 hod. 150 hod.

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

Měřitelná média CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Záruka 2 roky

Aplikace pro chytré sondy  
testo Smart Probes App
S aplikací se Váš chytrý telefon/tablet stane 
displejem pro až 6 chytrých sond testo současně.
Jak obsluha měřicích přístrojů, tak také zobrazení 
naměřených hodnot probíhá využitím Bluetooth 
přes aplikaci pro chytré sondy testo Smart 
Probes App na Vašem chytrém telefonu nebo 
tabletu - nezávisle na místě měření.Navíc můžete 
v aplikaci vytvořit protokoly měření, tyto doplnit 
fotografiemi a komentáři a odeslat e-mailem. Pro 
systémy iOS a Android.

Kälte

TabelleGrafikListe

ND HD

Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr - služba od třetího 31 0302 0433

Příslušenství Obj.č.     

Prvotní akreditovaná kalibrace teploty 31 0102 0101     

Prvotní ISO kalibrace teploty 31 0103 0101       

    


