NOU
Domeniu mai mare.
Flexibilitate mai multă.

Telefoane inteligente.
Sonde inteligente.
Măsurări inteligente.
Sondele inteligente Testo : instrumente compacte de măsură cu o
calitate profesională, optimizate pentru telefoanele inteligente.

Sondele inteligente pentru temperatură, umiditate, viteza aerului și presiune

Tehnologie High-tech din Pădurea
Neagră.

© Sacker Architekten, Miguel Babo

De mai mult de 60 de ani, Testo a însemnat soluții

mediului, de aplicațiile industriale, de analiza emisiilor și a

inovatoare de măsurare concepute în Germania.

gazelor de ardere, de monitorizări în sectorul farmaceutic

Ca expert în tehnologia de măsurare și lider pe piața

și cel al sănătății, de monitorizarea calității alimentelor și a

mondială a tehnologiei de măsurare portabilă, am convins

aerului din spațiile interioare sau de măsurători în domeniul

peste 650,000 de clienți din lumea întreagă cu instrumentele

electric, Testo vă ajută să măsurați. Produsele noastre ajută

noastre de măsură de înaltă precizie pentru diverse

la reducerea timpului de muncă și a resurselor utilizate, la

sectoare. Fie că vorbim de analiza sistemelor de frigorifice,

protejarea mediului și a sănătății oamenilor și la creșterea
calității bunurilor și a serviciilor.

Cu rădăcini în Pădurea Neagră.
În întreaga lume acasă.
Sediul nostru central se află
în Lenzkirch, Munții Pădurea
Neagră. Totuși, Testo este de
mulți ani un concern global care
crește constant, fiind reprezentat
acum pe toate continentele prin 33 de
filiale proprii și peste 80 de parteneri de
distribuție. Aproximativ 3000 de angajați
cercetează, dezvoltă, produc și pun pe piață
produsele companiei în întreaga lume, cu pasiune
și profesionalism.

Companii subsidiare
Distribuitori

Inovațiile noastre reprezintă motorul
care vă duce mai departe.
Cerințele pentru soluțiile practice de măsurare au devenit

În următoarele pagini, vă prezentăm micile noastre ajutoare

din ce în ce mai complexe și mai specifice. Din acest motiv

inteligente care vă ajută să fiți pregătiți să efectuați

noi înșine ne-am stabilit ca sarcină principală identificarea

măsurători oricând doriți.

acestor cerințe a clienților din industrie și comerț și
transpunerea lor permanentă în noi tehnologii. Ne derulăm
propriul nostru program intensiv de cercetare, care de zeci
de ani ne-a asigurat rolul de lider pe piață.
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Sondele inteligente:
instrumente de măsură profesionale,
optimizate pentru telefonul dvs inteligent.

Pentru specialiștii din domeniile VAC, sisteme
frigorifice și încălzire, măsurarea este mai
mobilă decât oricând înainte, cu noile sonde
inteligente Testo. Deoarece instrumentele
de măsură compacte pot fi operate wireless
cu propriul dumneavoastră telefon inteligent
sau cu o tabletă și pot fi transportate în mod
convenabil în geanta de transport testo
Smart Case. În acest mod, aveți întotdeauna
tehnologia de măsurare la dumneavoastră,
pregătită de utilizare. Toate datele măsurate
sunt transmise direct către aplicația gratuită
Smart Probes App instalată pe dispozitivul
dumneavoastră mobil de pe care pot fi citite,
introduse într-un raport și în final trimise direct
prin e-mail. Aplicația poate să facă mult mai
multe: cu un meniu practic pentru măsurători
și cu funcțiile speciale, vă transformă telefonul
inteligent într-un centru de date de măsurare și
vă eficientizează munca. Bine ați venit în lumea
tehnologiei de măsurare digitală.
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Inteligență în utilizare:
Exemple de aplicații.
Testarea funcțională a
sistemelor de încălzire
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Testarea funcțională a
sistemelor de aer
condiționat

Detectarea riscului de
apariție a mucegaiului

-M
 ăsurarea temperaturii fără contact cu
termometrul cu infraroșu testo 805i
-M
 ăsurarea temperaturii turului și returului
în sistemele de încălzire cu termometrul tip
clește testo 115i
-M
 ăsurarea presiunii dinamice (de curgere)
și a presiunii statice ale gazului cu
manometrul diferențial testo 510i
- Măsurarea presiunilor ridicate sau scăzute
cu sonda pentru presiuni mari testo 549i

-M
 ăsurarea umidității cu termohigrometrul
testo 605i
- Măsurarea vitezei aerului cu termoanemometrul testo 410i și anemometrul
testo 405i
- Măsurarea temperaturii aerului cu termohigrometrul testo 605i

-M
 ăsurarea temperaturii ambientale și a
umidității relative cu termohigrometrul
testo 605i
- Măsurarea temperaturii suprafeței cu
termometrul în infraroșu testo 805i

Modul în care aplicația testo Smart Probes vă
susține în această aplicație:
- Test de etanșeitate, inclusiv alarmare
-D
 ocumentare rapidă a imaginii cu
măsurarea temperaturii în infraroșu și
marcarea punctului de măsură

Modul în care aplicația testo Smart Probes vă
susține în această aplicație:
- Parametrizarea facilă a secțiunii
transversale la grile / tubulaturi pentru
măsurarea debitului volumic
- Afișarea mai multor debite de volum și
calcularea debitului volumetric total
- Calculul temperaturii punctului de rouă și a
temperaturii bulbului umed

Modul în care aplicația testo Smart Probes vă
susține în această aplicație:
- Calcularea automată a umidității relative pe
suprafețe
- Afișarea riscului de apariție a mucegaiului
sub formă de culorile semaforului

Recomandarea noastră:

Recomandarea noastră:

Recomandarea noastră:

Sondele inteligente
set încălzire

Sondele inteligente
set VAC

Sondele inteligente
set pentru detectare mucegai

Detalii set, pagina 11.

Detalii set, pagina 10.

Detalii set, pagina 11.

Test de etanșeitate
la sistemele
frigorifice

- Măsurarea pe termen lung a
presiunii sistemului cu sondeie
pentru presiuni mari testo 549i
-V
 erificarea etanșeității
compresorului cu ajutorul
sondei pentru presiuni mari
testo 549i

Modul în care aplicația testo
Smart Probes vă susține în
această aplicație:
- Înregistrarea și analiza curbei
de presiune

Subîncălzirea
și subrăcirea la
sistemele frigorifice

- Măsurarea simultană a
temperaturii și presiunii ridicate/
scăzute cu două termometre
tip clește testo 115i și două
sonde pentru presiuni mari
testo 549i
- Măsurarea fără probleme chiar
și în locațiile de măsurare
îndepărtate (zone interioare
și exterioare) datorită unei raze
lungi de acțiune de până la 100
m
Modul în care aplicația testo
Smart Probes vă susține în
această aplicație:
- 90 de agenți frigorifici stocați
- Actualizări automate ale
agenților frigorifici noi
- Determinarea automată a
temperaturii de condensare
și vaporizare și calcularea
supraîncălzirii și subrăcirii

Determinarea
supraîncălzirii la
sistemele frigorifice

Performanța încălzirii
și răcirii sistemelor
frigorifice

-M
 ăsurarea temperaturii bulbului
umed cu termohigrometrul
testo 605i
-M
 ăsurarea temperaturii
exterioare cu termohigrometrul
testo 605i
- Măsurarea simultană a
temperaturii și presiunii ridicate/
scăzute cu două termometre tip
clește testo 115i și două
sonde pentru presiuni mari
testo 549i

-M
 ăsurarea debitului volumetric
cu termoanemometrul
testo 405i
- Măsurarea simultană a evacuării
și a debitului de aer cu două
termohigrometre testo 605i

Modul în care aplicația testo
Smart Probes vă susține în
această aplicație:
- 90 de agenți frigorifici stocați
- Actualizări automate ale
agenților frigorifici noi
- Calcularea automată a
supraîncălzirii

Modul în care aplicația testo
Smart Probes vă susține în
această aplicație:
- Calcularea automată a
performanțelor de subrăcire /
supraîncălzire

Recomandarea noastră:

Recomandarea noastră:

Sondele inteligente set pentru AC & refrigerare

Sondele inteligente set plus AC & refrigerare

Detalii set, pagina 10.

Detalii set, pagina 10.
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Aplicația testo Smart Probes:
O aplicație. Opt instrumente de măsură.
Mai multe avantaje.

Aplicația vă permite citirea wireless a valorilor măsurate
pe telefonul dvs. inteligent/tabletă chiar și la o distanță
mai mare față de instrumentul de măsură.
- Afișarea simultană a valorilor de la șase sonde
inteligente.
- Aplicația afișează rapid modificările valorii măsurate
într-un grafic sau într-un tabel.
- Meniuri predefinite pentru aplicații specifice, inclusiv:
calcularea automată a temperaturilor de vaporizare și
condensare, precum și a supraîncălzirii și subrăcirii;
măsurarea debitului volumetric în tubulaturi/la grilele de
aerisire; măsurarea temperaturii fără contact în infraroșu
cu documentarea rapidă a imaginilor, inclusiv valorile
măsurate și marcarea punctului măsurat.
- Rapoartele cu datele măsurate pot fi completate cu
imagini create cu camera foto a telefonului și trimise
imediat ca fișiere PDF sau Excel.

testo Smart Probes
Aplicație gratuită
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Nou:
Operare îmbunătățită.
Sondele inteligente Testo combină tehnologia de măsurare

sonde în gențile de transport și depozitare Smart Case.

profesională cu o funcționare convenabilă. Acest lucru

Utilizând aplicația de pe telefonul inteligent, funcționarea și

începe cu dimensiunea instrumentelor, fiecare dintre

documentarea devin foarte ușoare. Descoperiți mai jos toate

instrumentele compacte se potrivește cu ușurință în

celelalte caracteristici care măresc considerabil confortul

buzunar și nu este deloc dificil să transportați mai multe

dumneavoastră în aplicațiile de măsurare.

Flexibilitate mai mare.
Noile sonde inteligente testo 115i, testo 605i și testo 549i
au o distanță Bluetooth de comunicare extinsă, de până
la 100 de metri. Cu telescopul de la testo 405i, distanța
de măsurare este extinsă cu 400 mm la aplicațiile din
tubulaturile de ventilație.

Rază de până
la 100 m

Manipulare mai ușoară.
Măsurarea într-un orificiu devine mai confortabilă cu sonda
rabatabilă a noului testo 605i. Vârful său de măsurare
mai îngust este ideal pentru orificii de măsurare mici, iar
suportul magnetic stabil asigură o atașare și mai sigură.
Conexiunea noului testo 549i este înclinată la 45° pentru o
montare mai ușoară.

Precizie mai ridicată.
Un laser roșu marchează automat punctul de măsurare
al termometrului cu infraroșu testo 805i. Acest lucru vă
permite să vedeți exact ceea ce măsurați. În plus veți vedea
acest semn și în raportul pe care îl creați cu aplicația testo
Smart Probes.
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Pentru o măsurare inteligentă a temperaturii.
testo 115i: Termometru tip clește operat prin smartphone
- Măsurarea temperaturii pe tur și retur la sistemele de încălzire
- Măsurarea temperaturii în sistemele frigorifice pentru calcularea
automată a supraîncălzirii și a subrăcirii
- Aplicație confortabilă pentru locațiile de măsurare îndepărtate
- Identificare rapidă a modificărilor de temperatură prin afișarea curbei
- Domeniu de măsură de la -40 la +150 °C
Cod produs 0560 2115 02

testo 905i: Termometru operat prin smartphone
- Măsurarea temperaturilor în camere, tubulaturi sau la grilele de aerisire
- Identificarea modificărilor de temperatură prin afișarea curbei în grafic
- Domeniu de măsură de la -50 la +150 °C

Cod produs 0560 1905

testo 805i: Termometru cu infraroșu operat prin smartphone
- Măsurare în infraroșu, fără contact, a temperaturii suprafețelor
- Marcarea punctului de măsurare cu cercul din 8 puncte laser, vizibil ușor
- Selectarea ușoară a emisivității din lista de materiale predefinite
- Documentarea imaginilor cu valorile măsurate și marcarea punctului de
măsurare
- Optică 10:1, domeniu de măsură de la -30 la +250 °C
Cod produs 0560 1805

Pentru măsurarea inteligentă a umidității.
testo 605i: Termohigrometru operat prin smartphone
- Măsurarea umidității și temperaturii aerului în încăperi și conducte
- Determinarea subrăcirii/supraîncălzirii cu două testo 605i
- Calcularea automată a temperaturii punctului de rouă și bulbului umed
- Măsurări fără probleme la punctele de măsurare aflate la distanțe mari,
prin Bluetooth® cu o distanță de până la 100 m
- Domenii de măsură: 0 la 100 %UR; -20 la +60 °C

Cod produs 0560 2605 02
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Pentru măsurarea inteligentă a vitezei de
curgere.
testo 405i: Termoanemometru operat prin smartphone
- Măsurarea vitezei aerului, a debitului volumetric și a temperaturii
- Configurarea facilă a dimensiunilor și geometriei secțiunii transversale a
conductei pentru determinarea debitului volumetric
- T ijă telescopică extensibilă până la 400 mm
- Domenii de măsură de la 0 la 30 m/s și de la -20 la +60 °C

Cod produs 0560 1405

testo 410i: Anemometru cu elice operat prin smartphone
- Măsurarea vitezei aerului, a debitului volumetric și a temperaturii
- Configurarea modului de măsurare a debitului volumetric
- Parametrizarea ușoară a secțiunii conductelor sau grilelor (dimensiune și
formă).
- Domenii de măsură de la 0,4 la 30 m/s și de la -20 la +60 °C

Cod produs 0560 1410

Pentru măsurarea inteligentă a presiunii.
testo 510i: Manometru diferențial operat prin smartphone
- Măsurarea presiunii dinamice (de curgere) și a presiunii statice ale
gazului
- Meniu de măsurare pentru testul de etanșeitate, inclusiv alarmare
- Configurarea facilă și determinarea debitului volumetric cu tub Pitot
- Fixare magnetică pentru o mai bună prindere
- Domeniu de măsură de la -150 la 150 hPa
Cod produs 0560 1510

testo 549i: Sondă pentru presiuni mari operată prin smartphone
- Măsurarea presiunilor ridicate și scăzute
- Instalarea rapidă și facilă la conectorul de presiune
- Pierdere redusă de agent frigorific datorită montării fără furtun
- Măsurări fără probleme la punctele de măsurare aflate la distanțe mari,
Bluetooth® cu distanță de acțiune de până la 100 m
- Domeniu de măsură de la -1 la 60 hPa
Cod produs 0560 2549 02
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Seturi inteligente pentru sistemele de aer
condiționat, frigorifice și încălzire.
Set sonde inteligente pentru AC & refrigerare:
2 x testo 549i și 2 x testo 115i în geanta de transport testo Smart
Case.
- Meniu specific aplicației: Supraîncălzire/subrăcire
- Mai mult de 90 de agenți frigorifici utilizați în aplicația testo Smart Probes,

Cod produs 0563 0002 10

plus actualizări ale agenților frigorifici noi
- Bluetooth® cu o distanță de 100 m pentru aplicații deosebit de flexibile
- Datele de măsură sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App

Set sonde inteligente pentru HVAC/R:
2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i,
testo 510i, testo 805i și testo 905i, în geanta de transport testo
HVAC.
- Efectuați toate măsurările la sistemele de încălzire, aer condiționat,
frigorific și ventilație cu un singur set;
- Toate sondele inteligente pentru temperatură, presiune, umiditate și viteza
aerului într-un singur set
- Afișarea progresiei datelor măsurate ca și grafic sau tabel

Cod produs 0563 0002 31

- Datele de măsură sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App

Set plus sonde inteligente pentru testo Smart Probes AC & refrigerare:
2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i în geanta de transport testo
HVAC.
- Meniuri specifice aplicației: supraîncălzire și subrăcire, determinare
supraîncălzire, capacitatea de încălzire/răcire
- Mai mult de 90 de agenți frigorifici utilizați în aplicația testo Smart Probes, plus
actualizări ale agenților frigorifici noi
- Datele de măsură sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App

Cod produs 0563 0002 41

Set sonde inteligente pentru VAC:
testo 405i, testo 410i, testo 605i și testo 805i în geanta de transport
testo Smart Case.
- Pentru măsurarea temperaturii aerului, suprafețelor, a umidității,
vitezei aerului și debitul volumic
- Meniuri specifice aplicațiilor: măsurarea debitului volumic în tubulaturi și la grile,
identificarea riscului de apariție a mucegaiului, documentația facilă a imaginilor,
inclusiv valoarea măsurării temperaturii în IR și marcarea punctului de măsură
- Parametrizarea ușoară a secțiunii conductelor sau grilelor (dimensiune și formă)
- Calculul automat al debitului de aer la grilele de ventilație sau în conducte
- Valorile măsurate sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App
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Cod produs 0563 0003 10

Set sonde inteligente pentru încălzire:
testo 115i, testo 510i și testo 805i în geanta de transport testo Smart
Case.
- Pentru m
 ăsurarea presiunii dinamice și a presiunii statice
- Debitul de gaz și presiunea statică, cât și testul de scădere a presiunii inclusiv

Cod produs 0563 0004 10

funcție de alarmă
- Măsurarea temperaturilor pe tur și retur, a temperaturii la instalația de încălzire
prin pardoseală
- Datele de măsurare sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App

Set sonde inteligente pentru detectarea riscului de apariție a
mucegaiului: testo 605i și testo 805i în geanta de transport testo Smart
Case.
- Identificarea în prealabil a riscului de apariție a mucegaiului cu aplicația testo
Smart Probes

Cod produs 0563 0005 10

- Marcarea punctului de măsură
- Prezentarea și evaluarea riscului de apariție a mucegaiului sub formă de culorile
semaforului
- Analiza și expedierea datelor măsurate, inclusiv documentarea foto a zonei
afectate prin testo Smart Probes App
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Sondele inteligente

Cod produs

testo 905i, termometru operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 1905

testo 115i, termometru tip clește operat prin smartphone, pentru măsurători pe țevi cu diametre între 6 și 35 mm, incl.
baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 2115 02

testo 805i, termometru în infraroșu operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 1805

testo 605i, termohigrometru operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 2605 02

testo 405i, termoanemometru operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 1405

testo 410i, anemometru cu elice operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 1410

testo 510i, manometru diferențial prin smartphone, incl. set de furtune (Ø 4 mm și 5 mm) cu adaptor, baterii și protocol
de calibrare din fabrică

0560 1510

testo 549i, manometru pentru presiuni mari operat prin smartphone, incl. baterii și protocol de calibrare din fabrică

0560 2549 02

Geantă de transport și depozitare

Cod produs

testo Smart Case (VAC) pentru depozitarea și transportul a testo 405i, testo 410i, testo 510i,
testo 605i, testo 805i și testo 905i, dimensiuni 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (refrigerare) pentru depozitarea și transportul a 2 x testo 115i și 2 x testo 549i, dimensiuni 250 x
180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (încălzire) pentru depozitarea și transportul a testo 115i, testo 410i, testo 510i,
testo 549i și testo 805i, dimensiuni 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

seturi Sonde Inteligente testo

Cod produs

Set sonde inteligente pentru AC&Refrigerare pentru instalarea, mentenanța și evaluarea sistemelor de aer
condiționat și refrigerare. Conține: 2x testo 115i, 2x testo 549i, testo Smart Case (refrigerare), baterii, protocol de
calibrare din fabrică..

0563 0002 10

Set sonde inteligente pentru HVAC/R conține: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i,
testo 510i, testo 805i, testo 905i, testo Smart Case (HVAC), baterii, protocol de calibrare din fabrică.

0563 0002 31

Set sonde inteligente plus pentru AC & pentru instalarea, mentenața și evaluarea sistemelor de aer condiționat și
refrigerare. Conține: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo Smart Case (HVAC), baterii, protocol de calibrare
din fabrică.

0563 0002 41

testo Smart Probes VAC set pentru service-ul sistemelor de ventilație și aer condiționat. Conține: testo 405i, testo
410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (VAC), baterii, protocol de calibrare din fabrică.

0563 0003 10

testo Smart Probes heating set pentru măsurarea presiunii și temperaturii la sistemele de încălzire.
Conține: testo 115i, testo 510i cu set de furtunuri (Ø 4 mm și 5 mm) și adaptor, testo 805i, geantă testo Smart Case
(încălzire), baterii, protocol de calibrare din fabrică.

0563 0004 10

testo Smart Probes mould kit pentru identificarea/prevenția mucegaiului.
Conține: testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (VAC), baterii, protocol de calibrare din fabrică.

0563 0005 10

Certificate de etalonare

Cod produs

Certificat de etalonare ISO pentru sonde de temperatură de imersie/aer, puncte de etalonare –18 °C; 0 °C, +60 °C

0520 0001

Certificat de etalonare ISO pentru umiditate relativă, puncte de etalonare 11,3 %UR și 75,3 %UR la +25 °C.

0520 0006

Certificat de etalonare ISO pentru viteza aerului, puncte de etalonare 5 și 10 m/s

0520 0094

Certificat de etalonare ISO pentru presiune, manometre cu precizie > 0,6 % din scală

0520 0005

Mai multe certificate de etalonare puteți găsi pe www.testo.ro

Testo Romania
Calea Turzii 247
400495 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro

www.testo.ro

Material supus modificării, inclusiv modificări tehnice, fără notificare.

Informații pentru comandă.

