
Нові  
Смарт зонди.

Новий 
Додаток  

testo Smart.

Смарт вимірювання  
зі Смарт зондами.
Швидкі та точні вимірювання без кабелів. Смарт зонди testo – компактні 
професійні прилади, що підключаються до вашого смартфону. 
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Смарт зонди для вимірювання температури, вологості, тиску та швидкості повітря

Смарт зонди: компактні професійні 
прилади, оптимізовані під ваш смартфон.

Завдяки новим смарт зондам testo, ви 

можете проводити вимірювання ще більш 

зручно та гнучко. Компактні вимірювальні 

прилади працюють з вашим смартфоном або 

планшетом без будь-яких проводів і зручно 

транспортуються в спеціальному смарт 

кейсі. Таким чином, всі необхідні прилади 

будуть у вас завжди під рукою та готові до 

роботи. Дані вимірювань передаються по 

Bluetooth у Додаток testo Smart, встанов-

лений на смартфон або планшет. На основі 

цих даних у Додатку можна створити звіт 

та відправити його електронною поштою. 

Цілий ряд спеціальних меню для проведення 

різних вимірювань перетворює ваш 

смартфон в центр обробки даних і робить 

вашу роботу більш ефективною і простою. 

Ласкаво просимо в світ цифрових технологій 

вимірювань.
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100 м

Смарт зонди testo  
мають цілий ряд переваг.

Свій смарт зонд для 

кожного вимірювання

Інші переваги нового                Додатку testo Smart

Практичність 
Прості у використанні, 

зручне зберігання й 
транспортування з кейсом

Мобільний
 Додаток 

багатофункціональний, 
безкоштовний, сумісний з 
мобільними пристроями на 

Android та iOS

Максимальна 
гнучкість

Виконуйте вимірювання, 
знаходячись на відстані до 

100 м від смарт зонду

Професійне 
документування 

Зручне створення звітів на 
основі виміряних даних та їх 

миттєве відправлення по 
електронній пошті

Наочність
даних

Швидкий та зручний аналіз 
виміряних даних, завдяки 

їх поданню у вигляду 
графіку або таблиці

Прості 
вимірювання

Відсутність помилок 
при вимірюванні, завдяки 

покроковим меню 
та автоматичному 

розрахунку значень

Автоматичне 
підключення 
смарт зондів 

до Додатку по 
Bluetooth

Відображення 
виміряних 

даних на екрані 
смартфону або 

планшету

Одночасне 
відображення 

даних з декількох 
смарт зондів

Синхронізація 
даних з 

програмним 
забезпеченням 
для ПК Data-

Control

Обмін даними 
з рядом інших 
приладів testo

Див. сторінку 10 для більш детальної інформації про новий Додаток testo Smart.



Смарт зонди для вимірювання температури, вологості, тиску та швидкості повітря

Смарт зонди testo:  
Сфери застосування.

Перевірка роботи систем 
кондиціювання повітря 

Гнучке  
вимірювання температури

Перевірка роботи систем 
опалення 

-  Вимірювання температури в приміщенні, 
вентканалі або на вентиляційній решітці 
з testo 915i із зондом температури 
повітря

-  Вимірювання температури у рідинах, 
напівтвердих та гелеподібних речовинах 
з testo 915i із проникним зондом 

-  Вимірювання температури нерівних 
поверхонь з testo 915i із зондом 
температури поверхні

Більше можливостей з Додатком testo 
Smart:
-  Інтуїтивно зрозуміле управління із 

швидким та надійним відображенням 
температури 

-  Універсальне використання в 
найрізноманітніших процесах 
вимірювання температури

-  Простий аналіз та документування

  Вимірювання вологості повітря 
термогігрометром testo 605i

-  Розрахунок об’ємної витрати 
анемометром з крильчаткою testo 410i 
та термоанемометром testo 405i

-  Вимірювання температури повітря 
термогігрометром testo 605i

Більше можливостей з Додатком testo 
Smart:
- Зручне введення площі перерізу каналу 
  для вимірювання об’ємної витрати
- Вимірювання декількох об’ємних потоків 
   із розрахунком загальної об’ємної 
   витрати
- Розрахунок температури точки роси  та 
  вологого термометра

  -  Безконтактне вимірювання температури 
пірометром testo 805i

-  Вимірювання температури прямого 
та зворотного потоку термометром з 
затискачем testo 115i

-  Вимірювання тиску газу, включаючи 
тест на падіння тиску дифманометром 
testo 510i

Більше можливостей з Додатком testo 
Smart:
- Тест на падіння тиску з сигналом тривоги
- Швидке документування зображень  
  завдяки фото з поточними значеннями     
  виміряної температури і лазерними  
  маркерами пірометру

Ознайомся з описом комплекту на с. 11Ознайомся з описом комплекту на с. 11Ознайомся з описом комплекту на с. 10

Смарт комплект ОбігрівСмарт комплект ОВК testo 915i комплект

Наша рекомендація:Наша рекомендація: Наша рекомендація:
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Смарт зонди testo:  
Сфери застосування.

Перегрів і переох-
олодження 
холодильних систем

Тест на 
герметичність 
холодильних систем 

Цільовий перегрів       
холодильних систем

Ефективність нагріву 
та охолодження  
холодильних систем 

-  Одночасне вимірювання 
температури та високого 
і низького тиску з двома 
термометрами testo 115i 
та двома манометрами 
testo 549i

-  Безпроблемне вимірювання  
в точках, які знаходяться 
далеко одна від одної, 
завдяки дії Bluetooth до 100 м

Більше можливостей з 
Додатком testo Smart:

-  90 холодоагентів збережено 
в Додатку

- Автоматичне оновлення   
  та доповнення переліку
   холодоагентів
- Автоматичне визначення 
  температур конденсації і 
  випаровування, розрахунок 
  перегріву і переохолодження

-  Тривале вимірювання тиску 
в системі з манометром 
високого тиску testo 549i 

-  Перевірка системи на 
герметичність з манометром 
високого тиску testo 549i 

Більше можливостей з 
Додатком testo Smart:
-  Запис і аналіз по кривій тиску 

-  Вимірювання температури 
вологого термометра з 
термогігрометром testo 605i

-  Вимірювання температури 
повітря з термогігрометром 
testo 605i

-  Вимірювання температури 
та високого і низького тиску 
з двома термометрами 
testo 115i та двома 
манометрами testo 549i

Більше можливостей з 
Додатком testo Smart:

-  90 холодоагентів збережено 
в Додатку

- Автоматичне оновлення   
  новими холодоагентами
- Автоматичний розрахунок   
  цільового перегріву

-  Розрахунок об’ємної витрати 
з термоанемометром 
testo 405i

-  Одночасне вимірювання 
температури та вологості  
прямого та зворотного 
повітря з двома 
термогігрометрами testo 605i

Більше можливостей з 
Додатком testo Smart:

-  Автоматичний розрахунок 
потужності охолодження /
нагріву

Ознайомся з описом комплекту на с. 10 Ознайомся з описом комплекту на с. 10

Смарт комплект Охолодження Смарт комплект Охолодження розширений

Наша рекомендація: Наша рекомендація:
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Смарт зонди для вимірювання температури, вологості, тиску та швидкості повітря

testo 805i: Пірометр, що працює зі смартфоном
- Безконтактне вимірювання температури поверхні
- Пляма вимірювання окреслена 8-ми точковим лазерним маркером
- Легкий вибір коефіцієнту емісії зі збереженого списку матеріалів
- Фото місця вимірювань зі значеннями температури і лазерними
  маркерами
- Оптика 10:1, діапазон вимірювання -30...+250 °C

Смарт вимірювання вологості.

testo 915i: Термометр зі змінними зондами, що працює зі смартфоном
-  Бездротове вимірювання температури в найрізноманітніших застосуваннях завдяки 

великому вибору зондів і сумісності із загальноприйнятими термопарами типу К
-  Міцні і швидко реагуючі зонди для швидкого вимірювання температури
-  Швидка ідентифікація зміни температури за графіком відображення кривої
- Індивідуальна комплектація із зондом повітря, проникним зондом, зондом поверхні 
  або гнучким зондом 
-  Доступний у комплекті із зондом повітря, проникним зондом та зондом поверхні
- Великий діапазон вимірювань до -50...+400 °C
- Низька похибка до ±1 °C, завдяки заводському калібруванню

Смарт вимірювання температури.

Зам. № 0560 1805

Зам. № 0563 4915

Зам. № 0563 1915

Зам. № 0563 3915

Зам. № 0563 2915

Зам. № 0563 5915

testo 915i із гнучким зондом температури

testo 915i  із проникним зондом температури

testo 915i  із зондом температури повітря

testo 915i із зондом температури поверхні

testo 915i комплект із 3-ма зондами температури 

testo 605i: Термогігрометр, що працює зі смартфоном
- Вимірювання вологості і температури повітря в приміщеннях і каналах - 
Визначення продуктивності охолодження / нагріву з двома testo 605i
- Автоматичний розрахунок точки роси і температури вологого 
  термометра 
- Безпроблемне вимірювання у точках, які знаходяться на відстані 
  до 100 м одна від одної, завдяки Bluetooth 
- Діапазон вимірювання: 0 ... 100% ВВ, -20 ... +60 °C

Зам. № 0560 2605 02

Зам. № 0560 2115 02

testo 115i: Термометр з затискачем, що працює зі смартфоном
-  Вимірювання прямої та зворотної температури в системах опалення
- Вимірювання температури в холодильних системах для  
  автоматичного розрахунку перегріву та переохолодження
- Безпроблемне вимірювання у точках, які знаходяться на відстані 
  до 100 м одна від одної, завдяки Bluetooth
- Діапазон вимірювання: -40...+150 °C



testo 405i: Термоанемометр, що працює зі смартфоном
- Вимірювання швидкості повітря, об’ємної витрати і температури
- Зручне введення площі перерізу каналу для вимірювання об’ємної 
   витрати
- Телескопічний зонд, з максимальною довжиною до 400 мм
- Діапазон вимірювання: 0...30 м/с при температурі -20...+ 60 °C

testo 410i: Крильчатий анемометр, що працює зі смартфоном
- Вимірювання швидкості повітря, об’ємної витрати і температури
- Відображення об’ємної витрати декількох точок для якісного 
  регулювання системи
- Зручне введення параметрів вентиляційних решіток (габарити і площа)
- Діапазон вимірювання: 0,4...30 м/с, -20...+60 °C

Смарт вимірювання швидкості повітря.

Зам. № 0560 1410

Зам. № 0560 1405

Смарт вимірювання тиску.

Зам. № 0560 1510

Зам. № 0564 2552

testo 549i: Манометр високого тиску, що працює зі смартфоном
- Вимірювання в магістралях високого і низького тиску
- Швидке і просте підключення до роз’ємів
- Низька втрата холодоагенту, завдяки відсутності шлангів
- Безпроблемне вимірювання у точках, які знаходяться на відстані 
  до 100 м одна від одної, завдяки Bluetooth 
- Діапазон вимірювання:  -1...60 бар

Зам. № 0560 2549 02

testo 510i: Дифманометр, що працює зі смартфоном
- Вимірювання тиску газу і статичного тиску
- Спеціальне меню вимірювань для випробування на падіння тиску, 
  включаючи звуковий сигнал тривоги
- Зручне вимірювання швидкості та об’ємної витрати з трубкою Піто
- Магнітний тримач для металевої поверхні
- Діапазон вимірювання: -150...150 гПа

testo 552i: Вакуумметр, що працює зі смартфоном
-  Бездротове та безшлангове вимірювання вакууму
-  Визначте вакуум швидко і легко завдяки графічному відображенню в Додатку 

або на дисплеї колектора
-  Автоматичне підключення по Bluetooth до усіх смарт манометричних 

колекторів, з дальністю до 100 м
-  Компактний, надійний і міцний, завдяки корпусу з класом захисту IP 54
-  Просте підключення до будь-якого сервісного порта, завдяки вигину 45°
-  Діапазон вимірювань 0...26,66 мбар / 0...20000 мікрон
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Смарт зонди для вимірювання температури, вологості, тиску та швидкості повітря

Смарт комплект Охолодження: 

2 x testo 549i та 2 x testo 115i з кейсом.

- Спеціальне меню для визначення перегріву і для переохолодження

- Більше 90 найпоширеніших холодоагентів, що зберігаються в Додатку 

  testo Smart, з можливістю оновлення їх списку 

- Дальність дії Bluetooth до 100 м для зручного застосування

- Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком testo Smart

Смарт комплект Охолодження розширений:   

2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i з кейсом.

-  Спеціальне меню для визначення перегріву і переохолодження, цільового 

перегріву, потужності охолодження/нагріву

- Більше 90 найпоширеніших холодоагентів, що зберігаються в Додатку 

  testo Smart, з можливістю оновлення їх списку 

- Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком testo Smart

Смарт комплект Максимальний: 

2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i,  

testo 510i, testo 805i, testo 915i з кейсом.

-  Виконання всіх основних вимірювань в області опалення, кондиціювання, 

охолодження та вентиляції з одним комплектом приладів

- Смарт зонди для вимірювання температури, тиску, вологості і 

  швидкості потоку в одному комплекті

- Відображення динаміки даних вимірювань у вигляді графіка або 

  таблиці

- Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком testo Smart

Смарт комплект ОВК:   

testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i з кейсом.

-  Вимірювання температури повітря, температури поверхні, вологості, 

швидкості повітря та об’ємної витрати

- Спеціальні меню для вимірювання об’ємної витрати в каналах 

  і на вентиляційних решітках, пошуку місць утворення цвілі, просте 

  документування з фото виміряного об’єкту, із зазначенням виміряної 

  температури і лазерними маркерами

- Зручне введення площі перерізу каналу для вимірювання об’ємної витрати

- Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком testo Smart

Смарт комплекти для систем 
охолодження та обігріву.

Зам. № 0563 0002 41

Зам. № 0563 0002 10

Зам. № 0563 0003 10

Зам. № 0563 0002 32
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ОЦІНІТЬ  
ПЕРЕВАГУ

КОМПЛЕКТУ 
ЗАРАЗ

Смарт комплект Обігрів:   

testo 115i, testo 510i, testo 805i з кейсом.

-  Вимірювання температури контактно/безконтактно і тиску на системах 

опалення

- Вимірювання тиску газу та статичного тиску, а також випробування на   

  падіння тиску з функцією сигналізації

- Температура прямого та зворотного потоку, температури поверхні 

   підлоги і радіаторів

- Аналіз та відправлення виміряних даних з Додатком testo Smart

testo 915i комплект:  

testo 915i із 3-ма змінними зондами та кейсом.

-  Бездротове вимірювання температури в найрізноманітніших застосуваннях, 

завдяки проникному зонду та зондам температури повітря та поверхні

-  Надійний фіксуючий механізм для кріплення зондів

-  Розширюється, завдяки великому вибору зондів та сумісності із 

звичайними термопарами типу K

- Просте управління, аналіз та документування за допомогою безкоштовного 

  Додатку testo Smart і автоматичного підключення Bluetooth до смартфонів,   

  планшетів або вимірювальних приладів Testo

Зам. № 0563 0004 10

Зам. № 0563 5915
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Ще більше переваг:

-  Бездротове зчитування виміряних значень на 

вашому смартфоні / планшеті з відстані до 100 м від 

вимірювального приладу

- Відображення даних з декількох смарт зондів  

  одночасно

-  Синхронізація даних за допомогою програмного 

забезпечення testo DataControl для швидкої 

підготовки та закінчення завдань 

-  Сумісний і придатний для використання з іншими 

вимірювальними приладами testo: манометричними 

колекторами testo 550s, testo 557s, testo 550i, 

струмовими кліщами testo 770-3

Додаток testo Smart
завантажуйте безкоштовно

7

Новий Додаток testo Smart. Всі смарт 
зонди. Один Додаток. Безліч переваг.

Управління даними 
клієнтів, звіти
створені та надіслані 
електронною поштою

Графічне 
представлення 
виміряних даних

Інтуїтивно зрозумілі 
меню для численних 
застосувань

Один Додаток для всіх 
вимірювальних програм 
у кондиціонуванні та 
холодильній техніці



Ліфот співпрацює з компанією Testo з 1993 року. Ми 

справжні фахівці саме з цієї продукції і знаємо про неї все. 

Безпосередні контакти з менеджментом та інженерно-

Ваші переваги з нами:
Висока якість і надійність

Постійні інвестиції у власні розробки (близько 17% 

товарообігу в рік) дозволяють Testo понад півстоліття 

утримувати передові позиції на світових ринках. Висока 

надійність та якість продукції, що є результатом застосу-

вання новітніх технологій, сучасних зносостійких мате-

ріалів і високо стабільних датчиків, забезпечує експлуа-

тацію приладів в важких промислових умовах протягом 

декількох  десятиліть. Ви можете повністю покластися 

на  Testo, тому що ця продукція в повній мірі відповідає 

поняттю «німецька якість».

Технічна підтримка

Згідно з нашою статистикою, на цей час в Україні екс-

плуатується понад 20 тисяч приладів Testo. Це було б 

неможливим без технічної підтримки, яку ми надаємо 

нашим покупцям вже більше 25 років: консультації, нав-

чання персоналу, гарантійне і післягарантійне обслуго-

вування, ремонти (з наданням гарантії), підбір запчастин 

відповідно до технічної документації виробника. Наші 

фахівці мають сертифікати Testo і щорічно підтверджу-

ють свою кваліфікацію в Інтернет академії Testo.

2 роки гарантії

Великий термін гарантії - додаткове підтвердження 

надійності продукції та вигідності ваших інвестицій. Влас-

ний склад продукції дозволяє нам здійснювати гарантійні 

заміни популярних приладів протягом декількох днів.

Європейські стандарти якості та калібрування

Наші прилади  виготовляються у відповідності до євро-

пейських технічних регламентів та стандартів, зокрема 

ISO 9001:2015. Підтвердження точності вимірювань в 

період експлуатації здійснюється шляхом калібруван-

ня, яке ви можете повністю доручити нам. Професійна 

підготовка приладу, необхідне техобслуговування або 

ремонт, виконаний нашими фахівцями, гарантують успіш-

не виконання калібрування.

Вимірювання на професійному рівні

Дизайн - візитна картка Testo, відзначена багатьма 

нагородами. Наші прилади дозволяють вам відчути себе 

справжніми професіоналами своєї справи, роблять вашу 

щоденну роботу більш простою, комфортною та ефек-

тивною.

Ліфот - авторизований дистриб’ютор 
компанії testo.

технічним персоналом виробника, власний досвід та 

висока кваліфікація персоналу дозволяє нам  надавати 

нашим споживачам найкращу в Україні технічну підтрим-

ку та сервіс. 



Дані для замовлення.

Смарт зонди для вимірювання температури, вологості, тиску та швидкості повітря

Смарт зонди Зам. №

testo 915i із гнучким зондом, смарт 
термометр testo 915i з гнучким зондом,
батарейками та заводським протоколом 
калібрування

0563 4915

testo 915i із зондом температури 
повітря, смарт термометр testo 915i із 
зондом температури повітря, батарейками та 
заводським протоколом калібрування

0563 3915

testo 915i із проникним зондом, смарт 
термометр testo 915i з проникним зондом,
батарейками та заводським протоколом 
калібрування.

0563 1915

testo 915i із зондом температури 
поверхні, смарт термометр testo 915i із 
зондом температури поверхні, батарейками та 
заводським протоколом калібрування.

0563 2915

testo 915i комплект, комплект смарт 
термометру testo 915i із змінними зондами: 
проникним, температури повітря та 
температури поверхні, кейсом, батарейками та
заводським протоколом калібрування

0563 5915

testo 115i, термометр із затискачем, що 
працює зі смартфоном, для вимірювання 
на трубопроводах, діаметром 6...35 мм, 
включаючи батарейки і заводський протокол 
калібрування

0560 2115 02

testo 805i, пірометр, що працює зі 
смартфоном, включаючи батарейки і 
заводський протокол калібрування

0560 1805

testo 605i, термогігрометр, що працює 
зі смартфоном, включаючи батарейки і 
заводський протокол калібрування

0560 2605 02

testo 405i, термоанемометр, що працює 
зі смартфоном, включаючи батарейки і 
заводський протокол калібрування

0560 1405

testo 410i, анемометр, що працює зі 
смартфоном, включаючи батарейки і 
заводський протокол калібрування

0560 1410

testo 510i, дифманометр, що працює зі 
смартфоном, включаючи комплект шлангів  
(діаметр 4 мм і 5 мм) з адаптером, батарейками 
і заводським протоколом калібрування

0560 1510

testo 549i, манометр високого тиску, що 
працює зі смартфоном, включаючи батарейки і 
заводський протокол калібрування

0560 2549 02

testo 552i, цифровий вакуумметр testo 552i 
з батарейками та заводським протоколом 
калібрування

0564 2552

Комплекти смарт зондів Зам. №

Смарт комплект Охолодження для 
перевірки і усунення несправностей на 
системах кондиціювання повітря, холодильних 
системах, а також на теплових насосах, 
включаючи 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, кейс, 
батарейки, заводський протокол калібрування

0563 0002 10

Смарт комплект Охолодження 
розширений для тестування і усунення 
несправностей на системах кондиціювання 
повітря і холодильних системах, а також на 
теплових насосах, включаючи 2 x testo 115i, 
2 x testo 549i, 2 x testo 605i, кейс, батарейки, 
заводський протокол калібрування

0563 0002 41

Смарт комплект ОВК для обслуговування 
систем вентиляції і кондиціювання повітря, 
включаючи: testo 405i, testo 410i, testo 605i, 
testo 805i, кейс, батарейки, заводський 
протокол калібрування

0563 0003 10

Смарт комплект Максимальний, включаючи 
2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, 
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, 
testo 915i, кейс, батарейки, заводський 
протокол калібрування

0563 0002 32

Смарт комплект Обігрів для вимірювання 
тиску і температури на системах опалення, 
включаючи: testo 115i, testo 510i, комплект 
шлангів (діаметр 4 мм і 5 мм) з адаптером, 
testo 805i, кейс, батарейки, заводський 
протокол калібрування

0563 0004 10

Смарт комплект Виявлення цвілі для 
превентивного визначення ризиків утворення 
цвілі, включаючи testo 605i, testo 805i, кейс, 
батарейки, заводський протокол калібрування

0563 0005 10

Кейси для транспортування Зам. №

Кейс для смарт комплекту ОВК, для 
транспортування та зберігання testo 510і, testo 
905і, testo 405i, testo 410i, testo 605i, габарити 
270х190х60 мм

0516 0260

Кейс для комплекту testo 915i, для 
транспортування та зберігання testo 915і зі 
змінними зондами, габарити 250x180x70 мм

0516 0032

Кейс для смарт комплекту Охолодження, 
для транспортування та зберігання 2 x testo 
115i та 2 x testo 549i, габарити 250x180x70 мм

0516 0240

Кейс для смарт комплекту Обігрів, для 
транспортування та зберігання testo 410i, testo 
549і testo 115i, testo 510i та testo 805i, габарити 
250x180x70 мм

0516 0270

Авторизований дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA 
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

www.testo.kiev.ua
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