НОВИНКА!

Світова інновація: Кожна
заправка без зусиль.
Вимірювальні технології для холодильного обладнання стають розумними і
зручними з ідеальним поєднанням приладів:
Манометричні колектори, зручні Смарт зонди, нові цифрові ваги та
Застосунок testo Smart.

НОВИНКА!

Холодильна технологія – стала простою.
Ваша робота буде більш ефективною і
зручною, ніж будь-коли раніше.
Ми вирішили покласти край високій складності та

обладнання на абсолютно новий рівень. Нові смарт

завантаженості при роботі з холодильним обладнанням.

прилади з керуванням через Застосунок звільняють

Натомість

більш

вас від необхідності розплутувати кабелі та виконувати

швидкою, ефективною та професійною. Наша мета -

рутинне документування. Відтепер на вашому боці буде

вивести виконання завдань з налаштування холодильного

ціла команда професійних помічників:

•

зробивши

вашу

щоденну

роботу

Цифрові манометричні колектори testo 557s/550s/550i стають ще кращими, завдяки взаємодії з
Застосунком Testo Smart і новими вагами testo 560i з інтелектуальним клапаном.

•

Нові ваги testo 560i економлять час та зусилля, автоматично заповнюючи холодильні системи
відповідно до необхідних значень.

•

Безкоштовний Застосунок Testo Smart об’єднує всі прилади з бездротовим інтерфейсом в одну
систему, значно спрощуючи роботу, вимірювання та документування даних.

•

Основна перевага: всі наші манометричні прилади testo обмінюються даними між собою
повністю автоматично.
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Ваша команда для роботи. Новітні
вимірювальні прилади Testo
Завдяки нашому вимірювальному обладнанню, простота експлуатації йде рука об руку з максимальною точністю.
Прилади Testo можуть бути підключені один до одного бездротовим шляхом і повністю автоматично. Наші інноваційні
продукти охоплюють всі завдання вимірювання, що пов’язані з технологією охолодження, роблячи щоденну роботу
зручною і зрозумілою для вас. І ось як це працює:
Налаштування холодильних систем стане простішим:
завдяки

бездротовій

взаємодії

манометричних

колекторів testo 557s, 550s та 550i зі Смарт Зондами
для вимірювання тиску, температури та вологості, а також
завдяки Застосунку testo Smart.

Заправлення систем кондиціонування – ще зручніше
ніж будь-коли раніше, завдяки бездротовій взаємодії
манометричних колекторів із новим комплектом ваг
testo 560i та Смарт клапана з Застосунком testo
Smart для автоматичного заправлення холодоагентом
необхідної ваги.

Вакуумування холодильних систем – максимально
просто завдяки бездротовій взаємодії вакуумметра
testo 552i з Застосунком testo Smart без необхідності
підключення кабелів та шлангів.

Підсумовуючи: робота стане легшою, завдяки об’єднанню наших смарт вимірювальних приладів в одну систему
через Застосунок testo Smart.
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НОВИНКА!

Повністю автоматична заправка - це
просто. З новими цифровими вагами та
клапаном.
Світова інновація від Testo доступна для замовлення в

колекторі або в Застосунку testo Smart, введіть потрібне

Україні: цифрові ваги для фреону testo 560i.

значення, а решту ваги з клапаном зроблять самі, замість

Відтепер заправка холодильних систем та теплових насосів

вас.

стає максимально простою. Завдяки запатентованій
технології, новим вагам та інтелектуальному клапану

•

виконується автоматична заправка у відповідності
до необхідного значення. Ваги працюють як одна
команда з нашими манометричними колекторами

з вагами та Смарт клапаном.
•

між

собою

через

Bluetooth

та

клапан

підключаються

по

до манометричних колекторів testo 557s,
550s, 550i а також до попередніх моделей testo

testo 560i – ось як працює прогрес:
приладів

Ваги

Bluetooth через Застосунок testo Smart

через Застосунок testo Smart на смартфоні чи планшеті.

Підключення

Повністю автоматична заправка фреоном

557/550.
•

Новинка testo 560i доступна в комплекті
з клапаном, батарейками та сумкою для

повністю автоматичне і абсолютно просте. І так само

транспортування.

весь процес заправки: для роботи можна вибрати одну
з трьох автоматичних програм відповідно до цільового
перегріву, переохолодження або ваги фреону.

Для

використання

заправки
Просто оберіть програму для заправки в манометричному
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треба

повністю

оновити

автоматичної

Застосунок

testo

функції
Smart.

testo 560i
Головні переваги

•

Наочне відображення всіх виміряних
значень для процесу заправки зі
збереженням отриманих даних в Застосунку
testo Smart.

•

Висока точність вимірювання з
максимальною вагою балонів з фреоном до
100 кг.

•

Супер зручний: Компактний корпус,
невелика вага, зручна ручка для перенесення
та міцна сумка для транспортування.

•

3D кути для точного позиціонування
та текстурована гумова поверхня для
стабільного утримання балона.

•

Переваги зі всіх сторін:
Тривалий час автономної роботи до 70
годин.
(4 батарейки AA в комплекті).
Дальність дії Bluetooth до 30 м.

5

Просто першокласні:
наші три манометричні колектори testo 557s, 550s, 550i.

Бездротові

вимірювання,

документування
5.0,

безкоштовним
DataControl.
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-

Застосунком
ПЗ

просте

з

Bluetooth

®

testo

Smart

і

для

ПК

testo

Компактний,
Міцний

зручний,

корпус

із

надійний:

Надзвичайно

великий

дисплей,

заглибленим

Застосунок testo Smart і інтуїтивно

дисплеєм завжди ідеально виконує

зрозуміле меню для швидких та

свою роботу.

простих вимірювань.

Наші цифрові манометричні колектори testo 557s,

Bluetooth®

зонди

температури,

тиску

та

вологості

550s і 550i зроблять ваші вимірювання на холодильних

підключаються автоматично до приладу, та разом

системах, кондиціонерах і теплових насосах швидкими,

з Застосунком testo Smart, забезпечують ще більшу

легкими і якісними, як ніколи раніше. Великий дисплей

гнучкість при застосуванні.

відображає одразу всі дані вимірювань і спрощує аналіз
отриманих результатів. Гід-меню проведе вас крок за

Ще одна перевага: манометричні колектори та Застосунок

кроком по вимірюванням і допоможе визначити високий і

завжди мають необхідний вам тип фреону, доступний

низький тиск, температуру конденсації і випаровування, а

до вибору. Все для максимальної точності: від початку і

також перегрів і переохолодження.

до кінця роботи.
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Бездротові, компактні та керовані
Застосунком вимірювання без зусиль зі
Смарт зондами testo.
Отримуй точні значення температури: testo 115i.
Представляємо наш бездротовий термометр із затискачем testo 115i. Ідеальний прилад для вимірювання
температури, сервісного обслуговування та усунення несправностей на холодильних системах та кондиціонерах.
•

Швидке визначення зміни температури, завдяки відображенню її на
графіку.

•

Бездротова передача результатів вимірювання з testo 115i до
Застосунку testo Smart для зручного перегляду на смартфоні чи
планшеті.

•

Забезпечує вимірювання температур прямого та зворотного
потоку.

•

Аналіз та відправлення електронною поштою даних вимірювань
через Застосунок testo Smart.

•

Безпроблемне вимірювання в місцях, розміщених далеко одне від
одного, завдяки дальності дії Bluetooth® до 100 м.

•

Aвтоматичне підключення з колектором: дані з testo 115i
відображаються на манометричному колекторі. Зміни температури
помітні одразу.

testo 552i – це так просто.
Простий ефективний Смарт зонд вакууму testo 552i, що керується через Застосунок, надає вам багато
переваг: він доповнює комплект Смарт зондів testo, функцією швидкого та надійного бездротового
вимірювання вакууму.

Ще більше наочних переваг:
•

Швидко та легко визначайте вакуум, завдяки графічному
відображенню в Застосунку або на дисплеї манометричного колектора.

•

Вимірюйте вакуум без кабелів та шлангів - із Застосунком testo
Smart чи манометричним колектором.

•

Компактний, надійний та міцний, завдяки корпусу з класом захисту
IP 54.

•

Просте підключення до будь-якого сервісного штуцеру, завдяки
адаптеру з вигином під 45°.
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Ваш робочий процес: без зусиль.
Смарт підхід до роботи.
Перетворіть свій смартфон на центр керування: використовуйте
Застосунок

testo Smart

для зручного підключення та

керування приладами testo для всіх типів холодильних
систем та кондиціонерів. Таким чином, Ви завжди матимете
доступ до результатів вимірювань і всі важливі дані будуть
під рукою. За допомогою Застосунку testo Smart Ви зможете
проаналізувати результати ще швидше.
Збережені в Застосунку програми вимірювання допоможуть
вам крок за кроком пройти всі етапи вимірювання та уникнути
помилок. Створюйте базу замовників з місцями вимірювань в
найкоротші терміни.
•

Iнтуїтивні меню вимірювань

•

Просте документування

•

Відправка звітів вимірювань в PDF або Excel

•

Використовуйте свій планшет/смартфон як другий
екран

•

Для всіх типів холодильних систем та систем

Завантажуй
безкоштовно

кондиціонування
•

Бездротове підключення до всіх вимірювальних

для Android та IOS

приладів для кондиціонування та холодильних систем

Простота в управлінні вимірюваннями та даними
замовників. testo DataControl робить це можливим.
Отримайте найважливіші дані саме там, де вони потрібні! За допомогою програмного забезпечення testo DataControl,
Ви зможете легко та швидко обробляти результати вимірювань та профілі клієнтів на ПК.

•

Iнтуїтивно зрозумілий інтерфейс
користувача: будь-яка інформація за один клік

•

Побудова графіків одночасно для 4
вимірювальних параметрів

•

Керуйте профілем замовника та місцем
вимірювання: Застосунок, цифровий
манометричний колектор та програмне
забезпечення синхронізуються через WLAN
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Шість готових для вас комплектів.
Замовляйте манометричні колектори
вже сьогодні.
Базовий комплект
Комплект Смарт манометричного колектора testo
550s з двома зондами температури з кабелем,
кейсом, батарейками та заводським протоколом
калібрування

testo 550s

Номер замовлення 0564 5501

Смарт комплект
Комплект Смарт манометричного колектора
testo 550s з двома бездротовими зондами
температури, кейсом, батарейками та заводським
протоколом калібрування
Номер замовлення 0564 5502

Смарт комплект зі шлангами
Комплект Смарт манометричного колектора testo
550s з двома бездротовими зондами температури,
трьома

шлангами,

кейсом,

батарейками

та

заводським протоколом калібрування
Номер замовлення 0564 5503

Смарт комплект з вакуумметром
Комплект Смарт манометричного колектора testo
557s з двома бездротовими зондами температури,

testo 557s

вакуумметром testo 552i, кейсом, батарейками та
заводським протоколом калібрування
Номер замовлення 0564 5571

Смарт комплект з вакуумметром та шлангами
Комплект Смарт

манометричного колектора testo

557s з двома бездротовими зондами температури,
вакуумметром testo 552i, чотирма шлангами,
кейсом, батарейками та заводським протоколом

testo 550i

калібрування

Номер замовлення 0564 5572

Смарт комплект*
Комплект Смарт манометричного колектора testo
550i з двома бездротовими зондами температури,
кейсом, батарейками та заводським протоколом
калібрування
Номер замовлення 0564 3550

* testo 550i доступний для замовлення, як окремий прилад, включаючи батарейки (3 x AAA) та заводський протокол калібрування, номер
замовлення 0564 2550
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Прилади, що здатні полегшити Ваше
життя. Від ваг до Смарт зондів.

новинка!

testo 560i
Комплект цифрових ваг зі
смарт клапаном та сумкою
для транспортування

testo 552i
Смарт вакуумметр

testo 115i
Смарт термометр з
затискачем

Номер замовлення 0564 2552

Номер замовлення 0560 2115 02

Номер замовлення 0564 2560

testo 549i
Смарт манометр високого
тиску
Номер замовлення 0560 2549 02

testo 915i
Комплект Смарт
термометру зі змінними
зондами
з кейсом та батарейками
Номер замовлення 0563 5915

testo 510i
Смарт дифманометр
вкл. комплект шлангів з
адаптером та батарейками
Номер замовлення 0560 1510

Смарт комплект Охолодження
Комплект Смарт зондів для
холодильних систем
2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x кейс
Номер замовлення 0563 0002 10

testo 316-3
Детектор витоку фреону і
холодоагентів

Тримач з магнітом для
манометричних колекторів
testo 557s/550s/550i

Номер замовлення 0563 3163

Номер замовлення 0564 1001
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Світова інновація:
Цифрові ваги testo 560i

Наш новий прилад testo 560i забезпечує нечувані переваги:
Автоматична та точна заправка відповідно до
цільового перегріву, переохолодження та ваги фреону, завдяки
Смарт клапану. Легко, зручно та з економією часу.

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

Підлягає зміні без попередження.

НОВИНКА!

