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Технічні дані

Смарт комплект Обігрів

Компактні професійні вимірювальні прилади, що 

працюють разом зі смартфоном або планшетом

Вимірювання температури безконтактно, прямої та 

зворотної температури, а також тиску газу в системах 

опалення

Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком   

testo Smart Probes

Відображення виміряних даних у вигляді таблиці або 

графіку

Зручний та компактний кейс для транспортування

Смарт комплект Обігрів

testo 115i термометр із зажимом
testo 510i дифманометр
testo 805i пірометр
із кейсом для транспортування

Комплект компактних Смарт зондів для систем опалення 

включає термометр із зажимом testo 115i, дифманометр 

testo 510i та пірометр testo 805i. В поєднанні зі 

смартфоном або планшетом цей комплект ідеально 

підходить для точного вимірювання температури поверхні 

контактним або безконтактним способами, тиску газу та 

тяги в димоході. У Додатку, встановленому на смартфоні 

або планшеті, ви зможете переглянути всі виміряні дані. 

При проведенні вимірювань пірометром, наприклад, 

температури підлоги з обігрівом, можна зберегти 

фотографію місця вимірювань зі значенням температури 

та лазерними маркерами. У Додатку можна змінити 

послідовність відображення параметрів на дисплеї, 

додати та видалити окремі параметри (наприклад, тиск 

або температуру). Додаток має спеціальні меню для 

різних вимірювань. Наприклад, меню для тесту на падіння 

тиску зі встановленням аварійного значення, яке суттєво 

допоможе теплотехнікам при проведенні щоденних 

вимірювань. Звіти по результатам вимірювань можна 

відправити електронною поштою у форматах файлів 

PDF або Excel. Завдяки компактному Смарт кейсу testo 

прилади зручно транспортувати і вони завжди під рукою.
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Смарт комплект Обігрів
testo 115i, testo 510i, testo 805i та кейс для транспортування

Технічні дані та приладдя

Смарт комплект Обігрів

Комплект Смарт зондів для 
вимірювання температури і тиску 
у системах опалення. Складається 
з: testo 115i, testo 510i з набором 
силіконових шлангів (Ø 4 мм та 
5 мм) з адаптером, testo 805i, кейса 
для транспортування, батарейок, 
заводських протоколів калібрування

Замовлення № 0563 0004 10

testo 115i testo 510i testo 805i

Тип сенсору Температура (NTC) Тиск Інфрачервоний

Діапазон вимірювань -40...+150 °C -150...150 гПа -30...+250 °C

Похибка ±1 цифра ±1,3 °C (-20...+85 °C) ±0,05 гПа (0...1 гПа) 
±(0,2 гПа + 1,5% від вим. зн.) 
(1...150 гПа)

±1,5 °C або ±1,5% від вим. зн. 
(0...+250 °C)
±2 °C (-20...-0,1 °C)
±2,5 °C (-30...-20,1 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C 0,01 гПа 0,1 °C

Сумісність операційна система iOS 8.3 / Android 4.3 або новіша

мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0

Дальність дії Bluetooth® до 100 м до 15 м до 15 м

Темпер. зберігання -20...+60 °C

Робоча температура -20...+50 °C -10...+50 °C

Батарейки 3 х батарейки AAA

Ресурс батарейок 150 год 150 год 30 год

Габарити 183 x 90 x 30 мм 148 x 36 x 23 мм 140 x 36 x 25 мм

Оптика 10:1

Лазерний маркер дифракційна оптика (лазерне коло)

Коефіціент емісії 0,1...1 (регулюється)

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 температурі, пірометр, точки калібрування: +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002

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

ISO сертифікат калібрування по тиску, похибка до 0,6 % від виміряного значення 0520 0005


