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Технічні дані

Виконуйте всі дії, від вимірювання до документування, 

використовуючи Додаток на вашому смартфоні

Найкомпактніший манометричний колектор на ринку

Максимальна надійність, завдяки надміцному корпусу з 

класом захисту IP54

Автоматичний розрахунок температури конденсування 

та випаровування у Додатку, з урахуванням типу 

холодоагенту

Розширення можливостей зі Смарт зондами testo, що 

вимірюють температуру, вологість та вакуум

Зручне керування холодоагентами у Додатку, завдяки 

списку обраних та автоматичному оновленню

з Bluetooth, для введення в експлуатацію, 
обслуговування та ремонту холодильних 
систем та теплових насосів

бар

Цифровий манометричний колектор testo 550i дозволить 

технічним спеціалістам повністю контролювати 

виконання своєї щоденної роботи, пов’язаної з технічним 

обслуговуванням і ремонтом систем охолодження, 

кондиціонування та теплових насосів, за допомогою 

Додатку, встановленого на смартфон або планшет. 

Оснащений блоком 2-ходових клапанів і надійно 

закріплений на місці вимірювань за допомогою міцного 

гачка, testo 550i зекономить ваш час, завдяки швидкому 

і простому процесу вимірювання, наочно представленим 

результатам та цифровому документуванню даних. 

Цей компактний манометричний колектор має широкі 

функціональні можливості, автоматично підключається 

через Додаток testo Smart по Bluetooth до Смарт зондів 

testo, які вимірюють температуру, вакуум та вологість, 

забезпечуючи тим самим максимальну гнучкість, 

завдяки бездротовій роботі.

Перевірена якість та висока надійність гарантують 

безперервно високу ефективність вашого 

манометричного колектору в будь-яких умовах.

Манометричний колектор 
testo 550i 

Bluetooth 5.0
+ Додаток

Завантажуйте безкоштовно  
Додаток testo Smart



testo 550i

Комплекти testo 550i

testo 550i
Компактний манометричний колектор

testo 550i Смарт
Компактний манометричний колектор з 

бездротовими зондами температури

Замовлення № 0564 2550 0564 3550

Складові комплекту

Компактний манометричний 
колектор testo 550i

Заводський протокол з 
калібрування

Бездротові зонди температури 
testo 115i (Смарт зонди) 2 x

Кейс для транспортування

Загальні технічні дані

Робоча температура -20...+50 °C

Темпер. зберігання -20...+60 °C

Батарейки 3 х батарейки AA

Ресурс батарейок 130 год 

Автоматичне 
вимикання

Через 10 хвилин, при відсутності 
підключення по Bluetooth

Габарити 77 x 109 x 60 мм

Вага 592 г

Клас захисту IP54

Підключення/
дальність

Bluetooth® 5.0/150 м

Сумісність операційна система iOS 11.0 /Android 6.0 
або новіша

мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0

Тип сенсору

Тиск

Діапазон вимірювань -1...60 Бар

Похибка (при 22 °C) ± 0,5% від шкали

Роздільна здатність 0,01 Бар

Роз’єми для  
підключення зондів

3 x 7/16" – UNF

Перевантаження 65 Бар

Приладдя  Замовл. № 

Ремінь для використання з магнітом або гачком, 
завдяки простій змінній системі, сумісній з усіма 
манометричними колекторами testo 

0564 1001

Ремкомплект клапанів для манометричних 
колекторів testo

0554 5570

Додаток testo Smart
•  Розширює можливості testo 550і – від 

вимірювань до документування
•  Сумісний з усіма приладами testo для 

систем кондиціонування / охолодження та 
теплових насосів, що оснащені Bluetooth

•  Уникнення помилок при вимірюванні, 
завдяки спеціальним меню з підказками, 
наприклад, меню для визначення перегріву 
та переохолодження 

•  Швидкий аналіз, завдяки зручному поданню 
виміряних значень у вигляді таблиці

•  Створення цифрових звітів, з додаванням 
фотографій у форматі PDF / CSV-файлів, на 
місці вимірювань та миттєве їх надсилання 
електронною поштою

Технічні дані/приладдя/комплекти



testo 550i

testo 115i

testo 552i

testo 115i, Bluetooth термометр з зажимом
для роботи з Додатком та вимірювань на
трубах, діаметром 6...35 мм, включаючи
батарейки та заводський протокол 
калібрування

Цифровий вакуумметр testo 552i 
з батарейками та заводським 
протоколом калібрування

Замовлення № 0560 2115 02

Замовлення № 0564 2552

testo 605i

Замовлення № 0560 2605 02

testo 605i, Bluetooth термогігрометр для
роботи з Додатком, включаючи батарейки та 
заводський протокол калібрування

Тип сенсору Вологість – ємнісний

Діапазон вимірювань 0...100 %ВВ
Похибка 
(при +25 °C) 
±1 цифра

±3 %ВВ (10...35 %ВВ)
±2 %ВВ (35...65 %ВВ)
±3 %ВВ (65...90 %ВВ)
±5 %ВВ (в решті діапазону)

Роздільна здатність 0,1 %ВВ
Тип сенсору NTC

Діапазон вимірювань -20...+60 °C
Похибка 
±1 цифра

±0,8 °C (-20...0 °C) 
± 0,5 °C (0...+60 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C
Загальні технічні дані

Сумісність операційна система iOS 11.0 /Android 6.0 
або новіша
мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0

Темпер. зберігання -20...+60 °C
Робоча температура -20...+50 °C
Батарейки 3 х батарейки AAA
Ресурс батарейок 150 год
Габарити 218 x 30 x 25 мм

73 мм рукоятка зонду
Дальність дії 
Bluetooth

до 100 м

Тип сенсору Температура - NTC

Діапазон вимірювань -40...+150 °C
Похибка 
±1 цифра

±1,3 °C (-20...+85 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C
Загальні технічні дані

Сумісність операційна система iOS 11.0 /Android 6.0 
або новіша
мобільний пристрій з Bluetooth® 4.0

Темпер. зберігання -20...+60 °C
Робоча температура -20...+50 °C
Батарейки 3 х батарейки AAA
Ресурс батарейок 150 год
Габарити 183 x 90 x 30 мм
Дальність дії 
Bluetooth

до 100 м

Тип сенсору Тиск

Діапазон вимірювань 0...26,66 мбар/0...20000 мікрон
Похибка 
±1 цифра

±10 мікрон + 10% від вим. зн. 
(100...1000 мікрон)

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

Підключення 7/16" – UNF 
Перевантаження 6 бар (відносне: 5 бар)
Загальні технічні дані

Підключення Bluetooth 4.2
Дальність дії Bluetooth 150 м
Темпер. зберігання -20 °C...+50 °C
Робоча температура -10 °C...+50 °C
Батарейки 3 х батарейки AAA
Ресурс батарейок 39 год
Автоматичне 
вимикання

Через 10 хвилин, при відсутності 
підключення по Bluetooth

Клас захисту IP54
Габарити 150 x 32 x 31 мм
Вага 142 г

Смарт зонди testo



testo 550i

Авторизований 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

www.testo.kiev.ua
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