
Bluetooth + 
Додаток

Безкоштовний Додаток testo 
Smart Probes завантажуйте з

Надійні та точні результати вимірювань

Моніторинг виміряних даних та відправлення звітів 

електронною поштою за допомогою Додатку testo Smart 

Probes

Вимірювання температури випаровування води (H2O)

Оптичний сигнал тривоги при перевищенні граничних 

значень

Міцний корпус із захистом від бруду та вологи (ІР 42)

Цифровий вакуумметр з 
Bluetooth
testo 552 – цифровий 
вимірювальний прилад для 
вакуумування кондиціонерів,
теплових насосів та 
холодильних систем

гПа

мікрон

Новий testo 552 - цифровий вимірювальний прилад для 

вакуумування холодильних систем, кондиціонерів та 

теплових насосів. Високоточний датчик приладу виміряє 

найменші значення абсолютного тиску та надає точні дані 

про ступінь осушення системи (видалення небажаних 

домішок, наприклад, масел, газів). 

За допомогою Bluetooth інтерфейсу testo 552 можна 

підключити до мобільного пристрою з встановленим 

Додатком testo Smart Probes. Це дозволяє вам зручно 

та дистанційно відслідковувати зміни абсолютного тиску. 

Додатково до цього, результати вимірювань можна 

швидко задокументувати та відправити електронною 

поштою.

Надійна конструкція з захистом від пилу та води робить 

testo 552 ідеальним приладом для щоденних вимірювань.

www.testo.kiev.ua

We measure it.



testo 552
Вакуумметр з модулем Bluetooth для бездрото-
вого моніторингу виміряних даних

№ замовлення 0560 5522

Габарити / Вага 250 х 165 х 55 мм / 500 г

Роз’єми - 2x 1/4“ SAE (7/16“ UNF)
- 1x MiniDin (підключення до testo 570)

Гарантія 2 роки

Технічні дані testo 552

Похибка по вакууму 
± 1 цифра (при +22 оС)

±10 мікрон + 10% від вимірюваного значення

Роздільна здатність вакууму 1 мікрон (0 ... 1 000 мікрон)
10 мікрон (1 000 ... 2 000 мікрон)
100 мікрон (2 000 ... 5 000 мікрон)
500 мікрон (5 000 ... 10 000 мікрон)
5000 мікрон (10 000 ... 20 000 мікрон)

Діапазон вимірювання вакууму 0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20 000 мікрон 

Перевантаження сенсору абсолютне: 6 Бар / 87 psi (відносне: 5 Бар / 72 psi)

Температура робоча / зберігання -10 ... +50°C / -20 ... +50°C

Термін служби батарейок 50 годин (2x AA), (без підсвічування та Bluetooth)

Клас захисту / Цикл вимірювання IP 42 / 0,5 сек

Розмірності вимірювань мм рт. ст., Торр, мБар, гПа, мікрон, inH20, inHg, Па

Приладдя
№ замовленняАксесуари до приладу

0554 5520

Кабель з роз’ємом MiniDin для підключення testo 552 до манометричного колектору testo 570

Вимоги до мобільного пристрою 
для підключення до Додатку 
testo Smart Probes

Операційна система Android 4.3 або новіша / Apple IOS 8.3 або новіша

Вбудований модуль Bluetooth 4.0 або новіший

Технічні дані / Приладдя

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 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

testo 552

www.testo.kiev.ua
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We measure it.

Додаток testo Smart Probes 
Додаток перетворює ваш смартфон /планшет на 
дисплей для відображення даних та керування 
testo 552. Передача даних та керування приладом 
здійснюється по Bluetooth за допомогою мобільного 
пристрою. Крім цього, Додаток для iOS або Android 
можна використовувати для створення звітів та 
відправлення їх електронною поштою.


