
*Всі ціни включають ПДВ та дійсні 
станом на 17/06/2020. Дізнайтесь про 
актуальні ціни на www.testo.kiev.ua

Важливо знати: 
Обидва манометричні 
колектори потребують 
майже на 50% менше 
робочих дій, ніж звичайні 
аналогові прилади – цінуйте 
свій час!

• Автоматичний розрахунок  
  температури перегріву, 
  переохолодження, 
  випаровування та конденсації 
  - ви зможете контролювати 
  роботу всієї системи.
• Автоматичний режим для 
  теплових насосів - вам більше 
  не потрібно переключати 
  шланги.
• Вимірювання вакууму за 
  допомогою зовнішнього  
  зонда для отримання більш 
  точних результатів і без 
  зайвих витрат холодоагенту - 
  ефективно та екологічно.

•  2 манометри та 2 термометри  
із затискачами – для найбільш 
зручних вимірювань.

•  Вимірювання тиску без 
шлангів - втрати холодоагенту 
відсутні.

•  Робота та документування 
даних за допомогою інтуїтивно 
простої програми testo Smart 
Probes.

•  Швидке та зручне підключення 
до штуцерів тиску завдяки 
вигину 45⁰.

•  Автоматичний розрахунок  
  температури перегріву, 
  переохолодження, 
  випаровування та конденсації 
  - ви зможете контролювати 
  роботу всієї системи.
•  Автоматичний режим для 
  теплових насосів - вам більше 
  не потрібно переключати шланги.

•  Автоматичний розрахунок основних 
параметрів системи 

•  Просте створення звітів із фотографіями 
та коментарями у форматі PDF 

•  60 холодоагентів збережено в приладі - їх 
перелік оновлюється через Додаток

Додаток testo Refrigeration 
(testo 557/550)

Додаток testo Smart Probes

Манометричний колектор 
testo 557 

Смарт комплект  
Охолодження

Манометричний колектор 
testo 550

Виконуйте роботу ще 
швидше зі смартфоном 
та Додатком

18 411 грн.*

13 335 грн.*

Замовлення № 0563 1557

Замовлення № 0563 0002 10

Ідеальні для 
перевірок.

Ідеальні для 

обслуговування.

13 507 грн.*
Замовлення № 0563 2550



Ексклюзивний дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

*Всі ціни включають ПДВ та дійсні 
станом на 17/06/2020. Дізнайтесь про 
актуальні ціни на www.testo.kiev.ua

Убезпечте себе від  
неприємних сюрпризів.

•  Точно вимірює навіть найменший тиск.
•  Сумісний з Додатком testo Smart Probes – 

ідеальний для бездротового моніторингу 
та цифрового документування даних.

•  Оптична сигналізація при перевищенні 
граничних значень.

•  Одразу готовий до використання, без 
попередніх налаштувань.

•  Автоматичне обнулення – виявляє витоки 
навіть у забруднених приміщеннях. 

•  Виявляє навіть найменші витоки та 
сигналізує про це у візуальний та 
акустичний спосіб – безпека насамперед.

•  Зручний механізм дозволяє 
проводити вимірювання при щільному 
розташуванні кабелів – наприклад, на 
компресорах або конденсаторах.

•  Сумісність з Додатком testo Smart 
Probes – ідеально для відображення 
зміни параметрів при вимірюванні 
пускового струму.

Детектор витоків холодагентів –  
testo 316-3

Струмові кліщі з Bluetooth –  
testo 770-3

Замовлення № 0560 5522

Замовлення № 0563 3163

Замовлення № 0590 7703

6 801 грн.*

10 970 грн.*

9 881 грн.*

Більше можливостей. 

Менше витрат.

Ці 5 переваг допоможуть 
вам впоратися з будь-
яким завданням.

www.testo.kiev.ua

Все більший і більший об’єм роботи за все менший час, 

вимогливі клієнти та складні системи - іноді з’являється 

враження, що всі обставини склалися проти вас. У такі 

дні просто необхідно мати обладнання, на яке можна 

покластися.

1. Простота у використанні
•  Управління однією рукою 
•  Швидке отримання результатів
•  Менше похибок вимірювання

2. Великий чіткий дисплей
•  Наочні результати вимірювань
•  Графічне зображення даних
•  Інтуїтивно простий Додаток

3. Цифрове документування
•  Відсутня робота з паперами
•  Звіт з фотографіями
•  Відправлення звіту в форматі 

PDF по електронній пошті

Прості у використанні прилади, швидкі результати 
та відсутність паперового документування. 
Обладнання, що покликано значно спростити 
ваші робочі будні.

Вакуумметр з Bluetooth –  
testo 552

4. Більше гнучкості
•  Всі відомі холодагенти 

записані в пам’яті приладу
•  Манометричні колектори з 

автоматичним режимом для 
теплових насосів

•  Смат зонди testo з радіусом 
дії до 100 метрів

5. Надійність та довговічність
•  Тривалий час роботи від 

батарейок
• Відсутність витоків
• Високоякісне виконання
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