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Технічні дані

Компактний професійний вимірювальний прилад, що 

працює разом зі смартфоном або планшетом

Вимірювання прямої та зворотної температури на 

трубах, діаметром 6...35 мм

Автоматичний розрахунок перегріву та переохолодження 

для холодильних систем

Відображення виміряниих значень температури у вигляді 

списку, графіку або таблиці

Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком   

testo Smart Probes

Безпроблемне вимірювання в точках, які знаходяться 

на відстані до 100 м одна від одної, з новим модулем 

Bluetooth 

Компактний термометр testo 115i з Bluetooth у поєднанні 

зі смартфоном або планшетом ідеально підходить для 

обслуговування, пуску та налагодження кондиціонерів та 

холодильних систем. З цим термометром ви також зможете 

виміряти пряму та зворотню температури в холодильних 

системах. Бездротовий зв’язок забезпечує безпроблемне 

вимірювання у точках, які знаходяться на відстані до 100 

м одна від одної. Використовуючи манометр високого 

тиску testo 549i разом з термометром testo 115i, ви 

зможете розрахувати перегрів та переохолодження для 

холодильних систем за допомогою Додатку. Результати 

вимірювань відображаються у вигляді списку, графіку 

або таблиці. Звіти по результатам вимірювань можна 

відправити електронною поштою у форматах PDF або 

Excel.
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Завантажуйте безкоштовно  
Додаток testo Smart Probes

Термометр 
testo 115і

з Bluetooth та Додатком
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testo 115i
testo 115i, Bluetooth термометр з зажимом
для роботи з Додатком та вимірювань на
трубах, діаметром 6...35 мм, включаючи
батарейки та заводський протокол 
калібрування

Замовлення № 0560 2115 02

Технічні дані та приладдя

Тип сенсору Температура - NTC

Діапазон вимірювань -40 ... +150 °C

Похибка
±1 цифра

±1,3 °C (-20 ... +85 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C

Загальні технічні дані

Сумісність операційна система iOS 8.3  / Android 4.3 
або новіша

мобільний пристрій з Bluetooth 4.0

Температура
зберігання

-20 ... +60 °C

Робоча температура -20 ... +50 °C

Батарейки 3 х батарейки ААА

Ресурс батарейок 150 годин

Габарити 183 x 90 x 30 мм

Дальність дії 
Bluetooth® 

до 100 м

Приладдя Замовл. №

Кейс для транспортування (підходить для 2-х testo 115i та 2-х testo 549i), габарити 250 x 180 x 70 мм 0516 0240

Кейс для транспортування (підходить для testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i та testo 805i), габарити 250 x 180 x 70 мм 0516 0270

ISO сертифікат калібрування по температурі, термометр із зажимом для труб, одна точка калібрування +60 °C 0520 0072

Додаток testo Smart Probes
Додаток перетворює ваш смартфон або 
планшет в дисплей testo 115i. Виміряні 
приладом значення передаються по Bluetooth 
у Додаток і відображаються на дисплеї 
смартфона або планшета. За допомогою 
Додатку ви зможете створювати звіти 
по результатам вимірювання, додавати 
фотографії та коментарі до них та відправляти 
по електронній пошті. Для пристроїв на iOS та 
Android.
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