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Технічні дані
Смарт комплект 
Охолодження

Компактні професійні вимірювальні прилади, що 

працюють разом зі смартфоном або планшетом

Спеціальне меню в Додатку для автоматичного 

визначення перегріву та переохолодження

Мінімізація втрат холодоагентів, завдяки прямому 

підключенню без шлангів

Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком   

testo Smart Probes 

Більше 90 найпоширеніших холодоагентів збережених в 

Додатку testo Smart Probes, з можливістю їх оновлення

Дальність передачі даних по Bluetooth® до 100 м

Смарт комплект Охолодження

2 манометра високого тиску testo 549i
2 термометра із зажимом testo 115i
із кейсом для транспортування

Комплект компактних Смарт зондів testo для холодильних 

систем складається з двох манометрів високого тиску testo 

549i та двох термометрів з зажимом testo 115i. В поєднанні 

зі смартфоном або планшетом цей комплект ідеально 

підходить для пуско-наладки, пошуку несправностей та 

обслуговування кондиціонерів та холодильних систем. 

Манометри testo 549i можна легко та швидко під’єднати 

до штуцеру тиску, а термометри testo 115i - до магістралі 

з холодоагентом. Бездротова передача даних забезпечує 

безпроблемне вимірювання у точках, які знаходяться на 

відстані до 100 м одна від одної. Виміряні дані зі Смарт 

зондів передаються по Bluetooth у Додаток, встановлений 

на смартфоні або планшеті, для їх подальшого зручного 

зчитування. У Додатку можна змінити послідовність 

відображення параметрів на дисплеї, додати та 

видалити окремі параметри (наприклад, тиск або 

температуру). Також Додаток автоматично розраховує 

температури випаровування та конденсації. Виміряні дані 

відображаються у вигляді таблиці або графіку. Звіти по 

результатам вимірювань можна відправити електронною 

поштою у форматах PDF або Excel. Завдяки компактному 

Смарт кейсу testo прилади зручно транспортувати, і вони 

завжди під рукою.
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Смарт комплект Охолодження
2 x testo 549i, 2 x testo 115i, кейс для транспортування

Технічні дані та приладдя

Смарт комплект Охолодження

Комплект Смарт зондів testo
для пуско-наладки та сервісу
кондиціонерів та холодильних
систем в складі: 2-x testo 115i,
2-x testo 549i, кейсу для 
траспортування, батарейок та
заводських протоколів 
калібрування

Замовлення № 0563 0002 10

testo 115i testo 549i

Тип сенсору Температура (NTC) Тиск

Діапазон вимірювань -40...+150 °C -1...60 бар

Похибка ±1 цифра ±1,3 °C (-20...+85 °C) 0,5% від повної шкали

Роздільна здатність 0,1 °C 0,01 бар

Штуцер тиску 7/16" – UNF

Перевантаження до 60 бар

Сумісність операційна система iOS 8.3 / Android 4.3 або новіша

мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0

Дальність дії 
Bluetooth® 

до 100 м

Темпер. зберігання -20...+60 °C

Робоча температура -20...+50 °C

Батарейки 3 х батарейки AAA

Ресурс батарейок 150 год 130 год

Габарити 183x90x30 мм 150x32x31 мм

Середовище, що 
вимірюється

CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон або 
планшет на дисплей для відображення 
виміряних даних та засіб керування Смарт 
зондами. 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.

Приладдя Замовл. №

ISO сертифікат калібрування по відносному тиску, 3 точки калібрування, рівномірно розподілені по всьому діапазону 
вимірювання

0520 0085

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

Кейс для транспортування (підходить для 2 x testo 115i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 805i, 
testo 905i), розміри 400 x 290 x 80 мм

0516 0283


