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2 Безпека та захист навколишнього середовища  

 

2 Безпека та захист 
навколишнього середовища 

 

2.1. Важлива інформація 
 

> Уважно прочитайте інструкцію та ознайомтеся з приладом 
перед його використанням. Зверніть особливу увагу на 
розділ з безпеки та застереження, щоб запобігти травмам 
і пошкодженню приладів. 

> Тримайте цей документ під рукою, щоб мати змогу 
звернутися до нього за потреби. 

> Передайте цю документацію всім наступним 
користувачам приладу. 

 

   УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі 
позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу: 

   https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/ 

 
Символи та їх значення 

 

Символи Значення 

 
 
 
 
 
 

 

Попередження, рівень ризику 
відповідно до застережного слова: 

УВАГА!  Ризик виникнення серйозної 

травми.  

Обережно! Ризик легкого фізичного 

ушкодження або пошкодження 

обладнання. 

> Виконайте запобіжні заходи. 
 

Примітка: Основна або додаткова 
інформація. 

1. ... 

2. ... 

Дія: послідовність кроків повинна бути 
дотримана. 

> ... Дія: крок або додатковий крок. 

- ... Результат дії. 

Мenu Елементи приладу, дисплей приладу 
або інтерфейс програми. 

[ОК] Клавіші управління приладом або кнопки 
інтерфейсу програми. 

... | ... Функції/шляхи в меню. 

«...» Приклади записів 

https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/
https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/
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2 Безпека та захист навколишнього середовища  

 

2.2. Безпекові застереження 
> Не використовуйте прилад, якщо є ознаки пошкодження 

корпусу, датчику вимірювання. 

> Не виконуйте контактні вимірювання на неізольованому 
обладнанні, або на тому, що знаходиться під напругою. 

> Не зберігайте прилад разом із розчинниками. 

> Виконуйте технічне обслуговування та ремонт приладу 
тільки в офіційному сервісному центрі компанії ЛІФОТ. 

> Небезпека також може виникати через системи або 
середовища, на яких проводяться вимірювання: під час 
виконання вимірювань дотримуйтеся правил безпеки, 
чинних у вашій місцевості. 

 

2.2.1. Безпека з testo 510i/605i/915i 
• Магнітне поле може бути шкідливим для тих, хто має 
кардіостимулятор. 

> Дотримуйтеся мінімальної відстані 10 см між 
кардіостимулятором та приладом. 

 

2.2.2. Безпека з testo 605i 
• Без конденсації вологи. Для постійного застосування в 

умовах високої вологості (> 80 % ВВ при ≤ 30 °C протягом > 

12 годин, > 60 % ВВ при > 30 °C протягом > 12 годин). 

• Датчик не можна піддавати впливу хімічних речовин, таких 
як розчинники (наприклад: етанол, ізопропіловий спирт, 
толуол) або органічних сполук, особливо у високих 
концентраціях і відповідних газів, протягом тривалого 

проміжку часу.           www.testo.kiev.ua 
 

2.2.3. Безпека з testo 549i/552i 
• Ризик травмування через тиск, гарячі, холодні 

або токсичні холодоагенти/середовища! 

> Для використання лише кваліфікованим персоналом. 

> Одягайте захисні окуляри та рукавички. 

> Перед подачею тиску на вимірювальний прилад: завжди 
щільно закріплюйте прилад на патрубку тиску 

> Дотримуйтеся допустимого діапазону вимірювання (0 … 60 
бар). Зверніть особливу увагу на це в системах з 
холодоагентом R744, оскільки вони часто працюють під 
високим тиском! 

> Використовуйте з холодоагентами A2L 
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2 Безпека та захист навколишнього середовища 
середовище 

 

 

Вимірювальні прилади Testo (станом на липень 2020 р.) 
можна використовувати у відповідності зі встановленими 
законами, стандартами, директивами і правилами безпеки 
для холодильних систем і холодоагентів, а також правилами 
виробників холодоагентів групи безпеки A2L згідно з ISO 817. 

Дотримуйтесь державних стандартів, наприклад: DIN 
EN 378, частина 1-4, стосується сфери застосування 
стандарту EN. 

Під час робіт з технічного обслуговування роботодавець 
повинен забезпечити уникнення вибухонебезпечної 
атмосфери (див. також TRBS1112, TRBS2152 VDMA 
24020-3). 

Слід передбачити небезпечну та потенційно 
вибухонебезпечну атмосферу під час робіт з технічного 
обслуговування та ремонту холодильних систем із 
легкозаймистими холодоагентами (наприклад, категорій A2L 

та A3).                    www.testo.kiev.ua 

Технічне обслуговування, ремонт, видалення 
холодоагентів і введення систем в експлуатацію можуть 
виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. 

 

2.2.4. Безпека з testo 805i 
• Лазерне випромінювання! Лазер 2 класу 

> Не направляйте в очі! 
 

2.2.5. Безпека з testo 552i 
• Смарт зонд testo 552i, для запобігання пошкодженням, не 

можна підключати, якщо тиск перевищує 5 бар.  
 

2.3. Захист навколишнього середовища 
> Утилізуйте несправні акумулятори/відпрацьовані 

батареї відповідно до чинного законодавства. 

> Після закінчення терміну служби утилізуйте прилад 
відповідного до чинного законодавства. 



8 

3 Технічні характеристики  

 

3 Технічні характеристики 
Смарт зонди testo — серія ручних вимірювальних приладів для 
вирішення широкого спектра вимірювальних задач. Смарт 
зонди працюють з вашим мобільним пристроєм за допомогою 
Застосунку. Кожен Смарт зонд виконує вимірювання та передає 
дані на ваш смартфон чи планшет. Смарт зонди дозволяють 
вимірювати тиск, перепад тиску, вологість, об’ємну витрату 
повітря, а також виконувати контактні та безконтактні 
вимірювання температури. 

 

 

                www.testo.kiev.ua
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4 Опис моделей  

 

4 Опис моделей 
 

4.1. Огляд Смарт зондів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вимірювальний зонд 

2 Світлодіод 

3 Кнопка 

4 Відсік для батарейок (ззаду) 

5 Напрямок потоку testo 405i / testo 410i (не показано) 
(Стрілка у верхній частині корпусу показує напрямок 

потоку, у якому вимірювальний прилад був відкалібрований і 
який забезпечує найкращі результати вимірювання. Зверніть 
увагу на напрямок потоку під час вимірювання.) 

 

         www.testo.kiev.ua 
 

4.2. Режим індикації світлодіода 
 

Статус світлодіода Значення 

Блимає червоним Низький заряд батарейки 

Блимає жовтим • Смарт зонд увімкнено. 

• Смарт зонд шукає смартфон для підключення 
по Bluetooth. 

Блимає зеленим • Смарт зонд підключений по Bluetooth до 

 смартфону. 
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5 Перші кроки  

 

5 Перші кроки 
 

5.1. Увімкнення/вимкнення 
 

testo 549i/552i 

 
 

 

5.1.1. Увімкнення 
1. Витягніть плівку з відсіку батарейок. 

2. Натисніть кнопку на вашому Смарт зонді. 

- Смарт зонд увімкнений. 
 

5.1.2. Вимкнення 
1. Натисніть і утримуйте кнопку на вашому Смарт зонді. 

- Смарт зонд вимикається. 
 

5.2. Встановлення Bluetooth® 

підключення 
Встановіть Застосунок Testo Smart, на ваш смартфон чи 
планшет, щоб підключити Смарт зонд по Bluetooth. 

Безкоштовно встановіть Застосунок для пристроїв, що працюють на  
iOS або Android. 

Сумісність: 

• потрібна iOS 12.0 або новіша версія/Android 6.0 або новіша 
версія 

• потрібен Bluetooth 4.2             www.testo.kiev.ua 

 

✓ Застосунок Testo Smart встановлений на вашому мобільному 

пристрої та готовий до використання. 

1. Натисніть кнопку на приладі. 

- Смарт зонд увімкнеться. 
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5 Перші кроки  

 

- Світлодіод блимає жовтим в режимі пошуку підключення 
по Bluetooth до мобільного пристрою і потім блимає 
зеленим кольором після встановлення з’єднання. 

- З’єднання між Смарт зондом і вашим мобільним 
пристроєм встановлено. 

 

5.3. Передача виміряних даних 
✓ Смарт зонд увімкнено та підключено до вашого мобільного 

пристрою по Bluetooth. 

- Поточні виміряні дані автоматично відображаються в    
Застосунку. 

 

 

www.testo.kiev.ua
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6 Використання програми  

 

6 Використання Застосунку 
 

6.1. Огляд Застосунку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вибір програм.                     www.testo.kiev.ua 

2    Перемикання між видами (список «LIVE», графік «GRAPHIC», 
таблиця «TABLE»,) 

3    Відображаються підключені Смарт зонди, включаючи  
параметри, що вони вимірюють 

4    Розпочати вимірювання/зупинити вимірювання 

5       Конфігурація вимірювання (меню змінюється залежно 
від підключеного Смарт зонда та вибраної програми) 

6 Конфігурація Смарт зонда    www.testo.kiev.ua 
 

6.2. Налаштування Застосунку 
 

6.2.1. Встановлення мови 
1. Натисніть  ->Settings->Language. 

- Відобразиться список вибору. 

2. Торкніться потрібної мови. 

- Мову змінено. 
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6 Використання програми  

 

 
 

6.2.2. Посібник користувача 

Tutorial (Посібник) допоможе вам виконати перші кроки під час 
експлуатації Застосунку Testo Smart. 

 

1. Натисніть         ->Help & Information ->Tutorial 

- Tutorial відображається. Проведіть пальцем, щоб 
відобразити наступну сторінку. 

2. Натисніть X, щоб закрити Tutorial. 
 

6.2.3. Інформація про Застосунок 

В інформації про Застосунок можна знайти номер його версії 
встановленої програми. 

 
1. Натисніть        ->Help & Information ->Instrument information 

- Відображається номер версії Застосунку, а також 
ідентифікатор. 

 

6.3. Меню вимірювальних програм 
 

6.3.1. Вибір програми 
1. Натисніть . 

- Відображається вибір меню для різних вимірювальних 
програм. 

2. Виберіть необхідну програму. 

- Вибір зникає, і відображається вибрана програма. 
www.testo.kiev.ua 

 

6.3.2. Додавання програми до списку улюблених 
1. Натисніть . 

- Відобразиться вибір програм. 

2. Натисніть  поруч із програмою, яку ви хотіли б 
позначити як улюблену. 

- Зірочка відображається помаранчевим кольором . 

     www.testo.kiev.ua 
 

6.3.3. Відображення інформації про програму 

1. Натисніть . 

- Відобразиться вибір програм. 

2. Натисніть . 

- Відображається інформація про програму. 
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6 Використання програми  

 

6.4. Налаштування Смарт зонда 
Якщо показники різко коливаються, бажано збільшити цикл 
вимірювання.                                               

 

 

✓  Зонд підключено до Застосунку Testo Smart. 

 
1  Натисніть на . 

 

►     Відкриється головне меню. 

 
2 Натисніть на Sensors (Сенсори). 

 

►     Відкриється меню «Sensors».   

 
3  Натисніть на потрібний датчик. 

 

►     Відображається інформація про модель, номер замовлення, 

серійний номер і версію прошивки. 
 

4  Натисніть на вкладку Settings (Налаштування).. 
 

►      Відкриється вікно «Settings».  www.testo.kiev.ua 

 
5  Увімкнути Activate damping (Увімкнути згладжування) за допомогою     
     повзунка. 

 
6  Натисніть на Average of the measured values (Середнє значення). 

 

►     Відкриється вікно «Average of the measured values». 

 
7  Введіть значення від 2 до 20 секунд. 

 

6.5. testo 115i/915i - Температура поверхні 
Поверхневі зонди відводять тепло від вимірюваної поверхні одразу 

після першого контакту. Це робить результат вимірювання нижчим 

за справжню температуру поверхні без датчика (або навпаки, якщо 

поверхня холодніша за навколишнє середовище). Цей ефект 

можна виправити за допомогою коефіцієнта корекції у %. 
 

 

✓  Зонд підключено до Застосунку Testo Smart. 
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6 Використання програми  

 

 

 
1   Натисніть   . 

 

►       Відкриється головне меню.  

 
2 Натисніть на Sensors (Сенсори). 

 

►      Відкриється меню «Sensors». 

 
3  Натисніть на потрібний датчик. 

 

►     Відображається інформація про модель, номер замовлення, 

серійний номер і версію прошивки. 
 

4  Натисніть на Settings (Налаштування). 
 

►      Відкриється вікно «Settings». 

 
5  Натисніть на Use surface increment (Коеф. темп. поверхні). 

 
6  Увімкнути «Use surface increment» за допомогою повзунка. 

 

 

6.6. Список, графік та таблиця 
            Отримані дані вимірювань можна відображати різними 

способами в різних вікнах. 

• Відображення у вигляді списку 
Відображає показання, передані Смарт зондом, у вигляді 
списку. Відображаються виміряні дані з усіх підключених 
Смарт зондів.      www.testo.kiev.ua 

• Відображення у вигляді графіків 
Можна відобразити результати вимірювання у вигляді 
графіків з максимум чотирма виміряними параметрами. 
Торкніться значення над діаграмою, щоб вибрати показання 
для відображення. 

• Відображення у вигляді таблиці 
У вікні «Table» всі показники відображаються 
послідовно відповідно до дати та часу. Різні показання з 
окремих Смарт зондів можна вибрати, натиснувши◄ ►. 
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6 Використання програми  

 

6.7. Перегляд налаштувань 

1. Натисніть  і виберіть Edit View (Вибір відображення) 

- Відобразиться огляд параметрів. 

2. Зніміть позначку, щоб приховати показання Смарт зонда. 

3. Натисніть ▼ щоб вибрати одиницю вимірювання. 

4. Натисніть ОК щоб підтвердити налаштування 
 

6.8. Експорт показань 
1. Натисніть  -> Memory -> Select measurement. (Пам'ять -> 

Вибрати вимірювання)                    www.testo.kiev.ua 
 

 
Експорт 

 

 
звіт 

 
Видалити 
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6 Використання програми  

 

 
 

6.8.1. Експорт в Excel (CSV). 

1. Натисніть . 

- З’явиться вибір варіантів експорту. 

2. Натисніть Start export (Запустити експорт) 

- З’явиться вибір варіантів надсилання/експорту. 

3. Виберіть необхідні параметри надсилання/експорту. 
 

6.8.2. Експорт PDF 

1 Натисніть на Report. (Звіт) 
 

►     Відобразиться вікно вибору. 

 
2  За потреби, активуйте кнопку Create PDF with all readings (Створити    
pdf файл зі всіма даними вимірювань). 

 
3  Натисніть на Create. (Створити)        www.testo.kiev.ua 

 

Зверніть увагу, що Create PDF with all readings створює лише до 

30 сторінок. Однак у програмному забезпеченні testo DataControl 

звіти у форматі PDF можна створювати для всіх вимірювань без 

жодних обмежень. 

 

►     Створюється звіт, який містить всю інформацію. 
 

►     Відобразиться вікно вибору. Звіт можна надіслати електронною        

поштою або по Bluetooth®. 
 

4  Натисніть на електронну пошту або Bluetooth®. 
 

►    Звіт буде надіслано. 
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7 Технічне обслуговування 
виробу 

 

 

7 Обслуговування приладу 
 

7.1. Догляд за Смарт зондами 
 

Очищення приладу 

> Не використовуйте агресивні миючі засоби та розчинники! 

> Можна використовувати м’які побутові миючі засоби або 
мильну піну. 

> Якщо корпус приладу забруднений, протріть його вологою 
серветкою. 

 
Зберігайте контакти в чистоті 

> Підтримуйте чистоту контактів батарейок, на них не повинно 
бути жиру та інших забруднень, за потреби очищуйте 
вологою тканиною. 

 
Забезпечення точності вимірювання 

> Служба підтримки клієнтів компанії ЛІФОТ завжди надасть 
вам подальшу допомогу, у випадку вашої потреби. 

> Дотримуйтеся допустимого діапазону вимірювання! 

> Регулярно калібруйте прилад (рекомендація: раз на рік). 
 

7.2. Застосунок testo Smart  
Застосунок testo Smart постійно оновлюється через Play Store 
для пристроїв Android і App Store для пристроїв iOS. Оновіть 
Застосунок, щойно з’явиться нова версія. Ми рекомендуємо не 
вимикати автоматичні сповіщення про доступність нових 
оновлень. 

 

 

 

                       www.testo.kiev.ua
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8 Поради та допомога  

 

8 Поради та допомога 
 

8.1. Питання та відповіді 
 

Питання Рішення 

Світлодіод блимає 
червоним 

• Батарейки майже розряджені. 

• Замініть батарейки. 

Прилад 
самостійно 
вимикається  

Ємність батарейок недостатня 

> Замініть батарейки.  www.testo.kiev.ua 

--- світиться замість 
індикації параметра 
вимірювання 

• Поза межами допустимого діапазону 
вимірювання. 

> Дотримуйтеся допустимого діапазону 

вимірювання або датчик несправний. 

> Зверніться до сервісного центру ТОВ «Ліфот». 

Застосунок не 
знайдено в 
магазині 

 

 

 

 

• Невірно введено назву для пошуку. 

> Введіть коректний пошуковий термін, наприклад:  
«testo Smart» скористайтеся  посиланням на веб-
сайті testo або 

• Ваш смартфон/планшет не відповідає 
технічним вимогам (iOS 12.0 або пізнішої 
версії, Android 6.0 або новішої версії / Bluetooth 
4.2) 

> Перевірте технічні дані свого кінцевого 
мобільного пристрою    

 

8.2. Комплектуючі та приладдя 
 

Приладдя Номер замов. 

Кейс для зберігання та транспортування                         
Смарт комплекту охолодження                                      
для 2 × testo 115i та 2 × testo 549i   

0516 0240 

Кейс для зберігання та транспортування                
Смарт комплекту обігрів для testo 115i, testo 410i, 
testo 510i, testo 549i та testo 805i 

0516 0270 

Кейс для зберігання та транспортування                       
Смарт комплекту ОВК  для testo 405i, testo 410i, testo 
510i, testo 605i testo 805i 

0516 0250 

Кейс для зберігання та транспортування 

testo 915i комплекту зі змінними зондами 

0516 0032 
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9 Технічні дані  

 

 
 

9 Технічні дані 
 

9.1. Загальні технічні дані 
Усі вимоги щодо точності застосовуються при 
номінальній температурі 22 °C. 

 

9.1.1. testo 905i 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання -50 … +150 °C  

Похибка ± 1 °C  

Роздільна здатність 0,1 °C  

Частота вимірювання 1/сек 

Одиниці 
вимірювання 

°C, °F 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C  

Робоча температура -20 °C … +50 °C  

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 150 год 

Габарити 222 мм × 30 мм × 24 мм 

Довжина зонда 100 мм. 

Діаметр зонда 4 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 

www.testo.kiev.ua
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9 Технічні дані  

 

 
 

9.1.2. testo 410i 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання 0,4… 20 м/с  

-20 … +60 °C 

Похибка ± (0,2 м/с + 2% від вимір. значення) (0,4 … 20 м/с) 

± 0,5 °C  

Роздільна здатність 0,1 °C 

0,1 м/с 

Частота вимірювання 1/сек 

Доступні 
одиниці 
вимірювання 

°C, °F, м/с, fpm, м³/год, cfm, л/с 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C  

Тип батарейок  ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 130 год 

Габарити 154 мм × 43 мм × 21 мм 

Діаметр крильчатки 30 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
 

9.1.3. testo 405i 
 

Параметр Значення 

Діапазон 

вимірювання1
 

0 … 15 м/с 

-20 … +60 °C 

Похибка ± (0,1 м/с + 5% від вимір. значення) (0 … 2 м/с) 

± (0,3 м/с + 5% від вимір. значення) (2 … 15 м/с) 

± 0,5 °C  

www.testo.kiev.ua 
 

1 В залежності від застосування, для компенсації тиску, в застосунок SMART 
треба ввести абсолютний тиск (по замовчуванню 1013 мбар). В 
протилежному випадку може виникнути додаткова похибка вимірювань.  

Будь ласка, вмикайте Смарт зонд за таких умов навколишнього 
середовища: > 10 °C, швидкість повітря 0 м/с = захисний ковпачок закрито, 
щоб датчик зміг прогрітися. 
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9 Технічні дані  

 

 
 

Параметр Значення 

Роздільна здатність 0,01 м/с  

0,1 °C  

Частота вимірювання 1/сек 

Одиниці 
вимірювання 

°C, °F, м/с, fpm, м³/год, cfm, л/с 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 15 годин 

Габарити 200 мм × 30 мм × 41 мм 

Розсувний телескоп 400 мм 

Діаметр зонда 12 мм 

Діаметр накінечника зонда  

9 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
 

9.1.4. testo 549i                          www.testo.kiev.ua 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання 0 … 60 бар (відн.) 

Похибка 0,5% від повної шкали 

Роздільна здатність 0,01 бар 

Частота вимірювання 2/сек 

Одиниці 
вимірювання 

бар, psi, МПа, кПа 

Роз’єми 1× 7/16" UNF / 1/4" SAE з'єднання 

Перевантаження відн. 65 бар 

Температ. зберігання -20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 130 годин 

Холодоагенти CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2 
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9 Технічні дані  

 

 
 

Параметр Значення 

Габарити 152 мм x 35 мм x 35 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
 

9.1.5. testo 805i                       www.testo.kiev.ua 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання -30 °C … +250 °C 

Похибка ± 1,5 °C або ± 1,5% від вимір. значення (0 …+ 250 
°C) 

± 2,0 °C ( -20,0 … -0,1 °C) 

± 2,5 °C ( -30,0 … -20,1 °C) 

Роздільна здатність 0,1 °C 

Частота вимірювання 2/сек 

Одиниці 
вимірювання 

°C, °F 

  Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -10 °C … +50 °C 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 30 годин 

Оптика 10:1 

Лазерне маркування Дифракційна лінза як лазерне маркування  

(лазерне коло) 

Габарити 140 мм × 36 мм × 25 мм 

Коефіцієнт емісії Регулюється від 0,1 до 1,0 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
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9.2.6. testo 605i 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання -20 … +60 °C, 0 … 100% ВВ 

Похибка ±0,8 °C (-20 … 0 °C)  

±0,5 °C (0 … +60 °C)  

± 3,0 % ВВ (10 … 35 % ВВ) 

± 2,0 % ВВ (35 … 65 % ВВ) 

± 3,0 % ВВ (65… 90 % ВВ) 

± 5,0 % ВВ (<10 або >90 % ВВ) 

При 25°C ±1°C   

Гістерезис: ± 1,0 %ВВ 

Довгострокова стабільність/рік: ± 1,0 % ВВ/рік 

Роздільна здатність 0,1 °C 

0,1% ВВ 

Частота вимірювання 1/сек 

Доступні 
одиниці 
вимірювання 

°C, °F, %ВВ, °Cт.р., °Ftd, вологий термометр °C, 
вологий термометр °F 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 150 год 

Габарити 218 мм × 30 мм × 27 мм 

Довжина зонда 90 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 

 

9.1.7. testo 510i                 www.testo.kiev.ua 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання -150 … 150 гПа 

Похибка ± 0,05 гПа (0 … 1,00 гПа) 
± 0,2 гПа + 1,5% від вимір. значення (1,01 … 150 
гПа) 

Надлишковий тиск 500 гПа 
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Параметр Значення 

Роздільна здатність 0,01 гПа 

Швидкість 
вимірювання 

2/сек 

Доступні 
одиниці 
вимірювання 

мбар, гПа, Па, мм.рт.ст., дюйм.рт.ст., psi,  У 

поєднанні з трубкою Піто (додатково): м/с, 

фут/хв, м³/год 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C 

Тип батареї ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 150 годин 

Габарити 148 × 36 × 23 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
 

9.1.8. testo 115i                          www.testo.kiev.ua 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання -40 … +150 °C 

Похибка  ± 1,3 °C (-20 … +85 °C) 

Роздільна здатність 0,1 °C 

Частота вимірювання 1/сек 

Доступні 
одиниці 
вимірювання 

°C, °F 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … +50 °C 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 150 год 

Габарити 183 мм × 90 мм × 30 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 
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9.2.9. testo 915i 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання: 
рукоятка (0560 1915) 

-60 … +1000 °C 

 

Діапазон вимірювання  
Зонд 0602 1093 

-50 … +400 °C 

 

Діапазон вимірювання  
Зонд 0602 2093 

-50 … +350 °C 

 

Діапазон вимірювання  
Зонд 0602 3093 

-50 … +400 °C 

 

Діапазон вимірювання  
Зонд 0602 4093 

-50 … +400 °C 

 

Похибка: 
рукоятка (0560 1915) 

±(0,5 °C + 0,3% від вимір. значення) 

 

Похибка: 
рукоятка з зондом 
0602 1093 

±1,0 °C (-50 °C … +100 °C) 

±1% від вимір. зн. (решта діапазону) 

 
Похибка: 
рукоятка з зондом 
0602 2093 

±(1,0 + 1% від вим. величини) °C 

www.testo.kiev.ua 

Похибка: 
рукоятка з TC зондом 
0602 3093 

±1,0 °C (-50 °C … +100 °C) 

±1% від вимір зн. (решта діапазону вимірювань) 

 
Похибка: 
рукоятка з зондом 

0602 4093 

±1,0 °C (-30 °C … +80 °C) 

±(0,7 + 1% від вимір. величини) (-50 … -30 °C) 

±(0,2 + 1% від вимір. значення) (+80 °C … +400 °C) 

Роздільна здатність 0,1 °C  

Одиниці 
вимірювання 

°C, °F 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +60 °C 

Робоча температура -20 °C … + 50 °C  
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9 Технічні дані  

 

 
 

Параметр Значення 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 150 год 

Габарити ручки 129 x 31 x 31 мм 

Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 

Довжина кабелю 
датчика 

макс. 3 м 

 

9.2.10. testo 552i 
 

Параметр Значення 

Діапазон вимірювання 0 … 26,66 мбар 

0 … 20000 мікрон 

Похибка ±10 мікрон + 10% від вимір. зн. (100 … 1000 мікрон) 

Роздільна здатність 1 мікрон (0 … 1000 мікрон) / 
10 мікрон (1000 … 2000 мікрон) / 
100 мікрон (2000 … 5000 мікрон) 

Частота вимірювання 1/сек 

Одиниці 
вимірювання 

бар, psi, МПа, кПа 
www.testo.kiev.ua 

Температура 
зберігання 

-20 °C … +50 °C 

Робоча температура -10 °C … + 50 °C 

  Клас захисту IP 54 

Тип батарейок ААА, 3 шт. 

Термін служби батареї 39 год 

Роз’єм 7/16" UNF 

Габарити 155 х 35 х 35 мм 

 
Директиви ЄС 2014/30/EU RED: 

2014/53/EU 

RoHS: 2011/65/ЄС + (ЄС) 2015/863 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Авторизований дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA  

в Україні ТОВ «ЛІФОТ» 

 

вул. Іллєнка 83д, оф.403, Київ, 04119 

тел.: 044 501-40-10, 501-40-44 

095-111-80-10 

info@testo.kiev.ua  

 

 
 

www.testo.kiev.ua 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.testo.kiev.ua

