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Технічні дані

Bluetooth 
+ Застосунок

Завантажуйте безкоштовно  
Застосунок testo Smart

кг

Автоматичне та точне заправлення холодоагентом, 

відповідно до цільового перегріву, переохолодження та 

ваги фреону, завдяки Смарт клапану*

Бездротове підключення та робота з манометричними 

колекторами testo та Застосунком testo Smart по 

Bluetooth

Зручне відображення всіх виміряних значень для 

процесу заправки та збереження виміряних даних у 

Застосунку testo Smart

Надзвичайно практичні, завдяки компактному корпусу, 

малій вазі, ручці для перенесення та міцній сумці для 

транспортування

Сумісні з цифровими манометричними колекторами  

testo 557s/550s/550i та testo 557/550

*  Для використання повністю автоматичної функції заправки треба оновити Застосунок testo Smart.

з Bluetooth та Смарт клапаном для 
автоматичної заправки холодильних 
систем і теплових насосів 

Нові бездротові ваги для холодоагенту testo 560i разом 

зі Смарт клапаном роблять революцію в заправці 

холодильних систем і теплових насосів. За допомогою 

поєднання testo 560i зі Смарт клапаном, цифровим 

колектором testo або Застосунком testo Smart ви 

заправляєте холодильні системи та теплові насоси 

автоматично, а отже, швидше й точніше, ніж будь-коли 

раніше. Ви зможете вибрати одну з трьох автоматичних 

програм, відповідно до цільового перегріву, 

переохолодження або ваги холодоагенту. Просто оберіть 

програму заправки в манометричному колекторі testo 

або в Застосунку testo Smart, введіть цільове значення, а 

решту цифрові ваги testo 560i та Смарт клапан зроблять 

за вас. Ваші переваги: заощаджений час на виконання 

інших завдань, а також безпомилкова та точна заправка 

системи.

Бездротові ваги автоматично підключаються по 

Bluetooth до манометричного колектора та Застосунку 

на вашому смартфоні або планшеті. Це надасть вам 

гнучкість навіть у обмеженому просторі. Завдяки 

компактному та міцному корпусу, малій вазі та 

практичній ручці для перенесення, ваги є особливо 

зручними.

Світова інновація: 
Цифрові ваги для 
фреону testo 560i



testo 560i

Застосунок testo Smart

Дані для замовлення

testo 560itesto 560i 
комплект Ваги testo 560i, сумка для 

транспортування і батарейки

Ваги testo 560i, Смарт клапан, 
сумка для транспортування і 
батарейки

Замовлення № 0564 1560

Замовлення № 0564 2560

Смарт клапан

Замовлення № 0560 5600

Смарт клапан для ваг testo 560i, включаючи 
батарейку

Застосунок testo Smart

•  Покрокові програми для testo 560i та 
Смарт клапану для автоматичної заправки 
холодоагентом, відповідно до цільового 
значення (перегрів, переохолодження, вага, 
ручне значення)

•  Сумісний з усіма приладами testo для 
систем кондиціонування / охолодження та 
теплових насосів, що оснащені Bluetooth

•  Легке 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

Приладдя Замовлення №

Сумка для транспортування. 
Розміри: 32,4x30,7x12,3 см 

0516 1000

Завантажуйте безкоштовно
для Android та IOS

Принципова схема автоматичного 
заправлення холодоагентом

Застосунок testo  
Smart

testo 557s/550s/550i  
або testo 557/550

Смарт 
клапан

Ваги

testo 560i
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testo 560i

Технічні дані

Сумісні манометричні колектори testo

testo 560i

Діапазон вимірювань 0...100 кг
Похибка При температурі +22 °C:

±(10 г + 0,03 % від вим. зн.) (0...30 кг)
±(10 г + 0,05 % від вим. зн.) (30...100 кг)

Роздільна здатність 0,01 кг
Робоча вологість 0...80 % ВВ
Загальні технічні дані

Підключення Bluetooth 4.2
Дальність дії Bluetooth до 30 м
Робоча температура -10...+50 °C
Температура 
зберігання

-10...+50 °C

Габарити 310 x 287 x 58 мм
Вага 4,36 кг (з батарейками і сумкою)
Клас захисту IP44
Батарейки 4 х батарейки AA
Ресурс батарейок до 70 год, при +25 °C

Смарт клапан

Робоча вологість 0...80 % ВВ
Максимальний 
робочий тиск

35 бар

Загальні технічні дані

Підключення Bluetooth 4.2
Дальність дії Bluetooth до 50 м
Робоча температура -10...+50 °C
Температура 
зберігання

-10...+50 °C

Габарити 95 x 119 x 47 мм
Вага 0,57 кг (з батарейкою)
Клас захисту IP54
Батарейки 9 В, 1шт. 
Ресурс батарейок до 60 год + 3000 спрацьовувань клапана

testo 557s 
Смарт манометричний колектор 
з Bluetooth та 4-ходовим блоком 
клапанів

Замовлення № 0564 5571

testo 550s Смарт комплект 
Смарт манометричний колектор testo 550s 
з Bluetooth та 2-ходовим блоком клапанів

 
Замовлення № 0564 5502

testo 550i 
Керований Застосунком 
манометричний колектор testo 550s 
з Bluetooth та 2-ходовим блоком 
клапанів

Замовлення № 0564 3550

testo 550*
Цифровий манометричний колектор 
testo 550 з Bluetooth для холодильних 
систем і теплових насосів

testo 557*
Цифровий манометричний колектор 
testo 557 з Bluetooth для введення 
в експлуатацію та технічного 
обслуговування

Попередні моделі:

*  Ваги та манометричні колектори testo 550/557 підключаються через 
Застосунок testo Smart.



testo 560i

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
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