
Új  
Smart Probes  
műszerek és 

testo Smart App

A profik  
a testo Smart Probes 
műszereket választják
Végezzen méréseket gyorsan és megbízhatóan kábelek nélkül.  
Minden látható egy kattintásra.
testo Smart Probes műszerek - kompakt, professzionális méréstechnológia.
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Csúcstechnológia a Fekete-erdőből

Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére

Fejlesztéseink motorja hajt előre.

A mérési megoldások felé támasztott követelmények egyre 

szigorúbbak különlegesebbek. Ezért is lett elsődleges célunk 

ezen követelmények megismerése, hogy az ügyfelek mindig 

a lehető legjobb műszert kaphassák mind az iparban, mind a 

szakmában. Alapos kutatásainkat saját magunk végezzük, ami 

révén jelentős piaci pozícióban vagyunk már évek óta.

Tudta, hogy a Testo a Smart Probe műszerek feltalálója? 

Intelligens szondáink már öt éve könnyítik meg sok technikus 

munkáját.

A következő oldalakon bemutatjuk intelligens kis segítőinket, 

melyekkel mindig és mindenhol mérésre készek.

Leányvállalatok
Viszonteladók

A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Azóta kivívta a szakértő méréstechnika és a 

világpiaci vezető hordozható méréstechnikai műszerek címet: 

világszerte számos különböző ágazat 650.000 elégedett ügyfél 

használja műszereinket. Legyen szó hűtés- vagy légtechnikáról, 

környezetvédelemről, ipari felhasználásról, füst- és 

kipufogógáz-elemzésről, gyógyszeripari felhasználásról, a belső 

levegőminőség és az élelmiszerek ellenőrzéséről, vagy villamos 

mérésekről – a Testo mindenre kínál megoldást. Termékeink 

segítenek a költségmegtakarításban, a környezetünk 

védelmében, az emberek egészségének megóvásában és az 

áruk, szolgáltatások minőségének optimalizálásában.

Fekete-erdei alapokkal. 

Világszerte képviselt. 

Központunk a fekete-erdei 

Titiseeben található. A Testo 

azonban már egy évek óta 

folyamatosan növekvő nemzetközi 

konszern, amit az minden kontinensen 

összesen 33 leányvállalat és 80 

viszonteladó partner képvisel. Világszerte 

3000 munkatárs végez kutatás-fejlesztést, 

gyártást és marketinget a német alapokkal 

rendelkező vállalatnak.
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testo Smart Probes műszerek: kompakt 
professzionális mérőműszerek – okostelefonra

3

Ön most minden eddiginél mobilisabban végezhet 

méréseket a testo új Smart Probe műszerei 

segítségével. A kompakt mérőműszerek vezeték 

nélküli kapcsolaton keresztül vezérelhetők az 

okostelefonja vagy táblagépe segítségével, 

a praktikus Smart Case műszertáska pedig 

kényelmes szállítást tesz lehetővé. Így Ön mindig 

mérésre kész lehet. A műszerek közvetlenül   az 

ingyenes Smart applikációra továbbítják a mérési 

adatokat, melyek onnan kényelmesen kiolvashatók, 

jegyzőkönyvbe ültethetők és elküldhetők e-mailben. 

Az applikáció azonban ennél többre is képes: a 

felhasználóbarát mérőmenük és a speciális 

funkciók adatközponttá változtatják okostelefonját, 

hatékonyabbá téve munkáját. Üdvözöljük a 

 az digitális mérési technológia világában.
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100 m

Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére

testo Smart Probes  
ezeket a lehetőségeket kínálja

Az ideális Smart Probe 
műszer minden mérési 

feladathoz.

A testo Smart applikációval kapcsolatban lásd a 7. oldalt.

Praktikus  
használat

Egyszerű használat, 
kifejezetten kézre álló és 
kompakt, praktikus Smar 

Case tokban

testo Smart App 
többfunkciós, ingyenes, 

Android, illetve  
iOS operációs rendszerekkel 

kompatibilis.

A lehető 
legnagyobb 

rugalmasság
Végezzen méréseket akár a 

mérési ponttól 
100 m távol is.

Profi
dokumentáció

Kényelmes mérés- és 
ügyféladat kezelés, valamint 

azok elküldése.  
E-mail-en keresztül.

Gyors 
kiértékelés
Könnyebben és 

közvetlenül értelmezheti a 
mérési adatokat a grafikus 
progressziós kijelzőnek és 
az optikai kiértékelésnek 

köszönhetően.

Egyszerű 
mérések

Nincsenek mérési hibák 
és az eredmények leolvasása 

is gyorsabb az irányított 
méréseknek és az automatikus 

kiértékeléseknek 
köszönhetően.

ÚJ

A 
Smart Probe 

műszerek 
automatikus 

alkalmazás integrációja 
Bluetooth®-on 

keresztül.

A 
mérési értékek 
vezeték nélkül 
leolvashatók 

okostelefon vagy 
táblagép 

segítségével.

Több 
Smart Probe 

műszer kijelzése 
egyidejűleg.

Adat-
szinkronizálás 

a DataControl PC 
szoftver 

segítségével.

Kompatibilis 
más Testo 

mérőműszerekkel.

Az új testo Smart Applikáció előnyei
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Intelligencia a munka során:  
alkalmazási példák

Túlhevítés és 
utóhűtés számítás 
hűtőrendszereknél 

Tömörség teszt 
hűtőrendszereken 

Célzott túlhevítés 
fűtésrendszereknél

Hűtés és
fűtési teljesítmény a
szellőzőrendszereken 

-  Az alacsony és nagynyomás 
oldalon végzett egyidejű 
hőmérséklet- és nyomásmérés 
két testo 115i vezeték nélküli 
csipeszes csőhőmérséklet 
érzékelővel és két testo 549i 
nagynyomás mérővel

-  Problémamentes mérések még 
az egymástól távol lévő mérési 
pontoknál is (kültéren és bent 
egyaránt) az akár 100 m-es 
Bluetooth® hatótávval

Hogyan segít a testo Smart App 
ezekben a feladatokban:

-  Minden releváns hűtőközeget 
tárolnak

-  Új hűtőközegek automatikus 
frissítése

-  Kondenzációs és elpárolgási 
hőmérséklet, automatikus 
meghatározása, túlhevítés és 
utóhűtés számítása 

-  A rendszer hosszú távú 
nyomásvizsgálata a  testo 549i 
nagynyomású mérőműszerrel 

-  Ellenőrizze a kompresszor 
szivárgását a testo 549i 
nagynyomásmárő műszerrel 

Hogyan segít a testo Smart App 
ezekben a feladatokban:

-  Nyomásgörbe készítése és 
elemzése 

-  Nedves hőmérséklet mérése 
a testo 605i páratartalom és 
hőmérsékletmérővel

-  Az alacsony és nagynyomás 
oldalon végzett egyidejű 
hőmérséklet- és nyomásmérés 
két testo 115i vezeték nélküli 
csipeszes csőhőmérséklet 
érzékelővel és két testo 549i 
nagynyomás mérővel

Hogyan segít a testo Smart App 
ezekben a feladatokban:

-  Minden releváns hűtőközeget 
tárolnak

-  Új hűtőközegek automatikus 
frissítése

-  A célhőmérséklet automatikus 
kiszámítása a táblázatok kézi 
leolvasása nélkül

-  Térfogatáram mérés a testo 405i 
hődrótos légsebességmérővel

-  Mérje meg a bemeneti és 
a kifújt levegőt egyidejűleg 
két páratartalom és 
hőmérsékletmérővel testo 605i

Hogyan segít a testo Smart App 
ezekben a feladatokban:

-  Hűtési/fűtési teljesítmény 
automatikus számítása

Ld. a 10. oldalt Ld. a 10. oldalt

A testo Smart Probes hűtéstechnikai szett A testo Smart Probe klíma- és hűtéstechnikai szett:

Javaslatunk: Javaslatunk:
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Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére

Intelligencia a munka során:  
alkalmazási példák

Működési vizsgálat  
légtechnikai berendezéseken

Rugalmas  
hőmérsékletmérés

Működési vizsgálat  
fűtésrendszereken

-  Mérje meg a környezeti hőmérsékletet 
és a hőmérsékletet a csatornákban 
vagy a szellőzőnyílásoknál a testo 915i 
léghőmérséklet érzékelővel.

-  Mérje meg a hőmérsékletet folyékony, félig 
szilárd vagy pasztás közegben a testo 915i 
merülő / beszúró érzékelővel 

-  Mérje meg a felületi hőmérsékletet 
egyenetlen felületeken a testo 915i felületi 
érzékelővel.

Hogyan segít a testo Smart App ezekben a 
feladatokban:

-  Intuitív működés gyors és megbízható 
hőmérséklet-kijelzéssel 

-  Sokoldalú felhasználás a legváltozatosabb 
hőmérsékletmérési alkalmazásokban

-  Egyszerű elemzés és dokumentáció:

-  Páratartalom mérése a testo 605i 
páratartalom és hőmérsékletmérővel.

-  Térfogatáram mérés a testo 410i 
szárnykerekes légsebességmérővel és a 
testo 405i hődrótos légsebességmérővel

- Érintésmentes felületi hőmérsékletmérés    
   testo 805i infra hőmérsékletmérővel 

Hogyan segít a testo Smart App ezekben a 
feladatokban:

   Az anemosztát / csatorna keresztmetszetének 
egyszerű paraméterezése a térfogatáram 
méréséhez
-  Több számított térfogatáram megjelenítése, 

teljes térfogatáram számítás 
-  Harmatpont és nedves hőmérséklet számítás 

-  Érintésmentes felületi hőmérséklet mérés a 
testo 805i infra hőmérsékletmérővel

-  Előremenő és visszatérő ági hőmérsékletek 
mérése a testo 115i vezeték nélküli csipeszes 
csőhőmérséklet érzékelővel

-  A gázáramlás nyomásának mérése 
nyomásesési teszttel a testo 510i 
nyomáskülönbségmérő műszerrel.

Hogyan segít a testo Smart App ezekben a 
feladatokban:

-  Nyomásesési teszt riasztással
-  Gyors képdokumentáció infra 

hőmérsékletmérésekkel és mérőpont jelöléssel

Ld. a 11. oldaltLd. a 11. oldaltLd. a 10. oldalt

testo Smart Probes fűtéstechnikai szetttesto Smart Probes légtechnikai szett testo 915i hőmérsékletmérő szett

Javaslatunk:Javaslatunk: Javaslatunk:

ÚJ
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További előnyök:

-  A mérési értékek vezeték nélküli kiolvasása az 

okostelefonon / táblagépen akár 100 m távolságra is a 

mérőműszertől

- Több Smart Probe műszer egyidejű kijelzése 

-  Adatszinkronizálás a testo Datacontrol PC szoftver 

segítségével a munka gyors előkészítéséhez és 

elvégzéséhez

-  Kompatibilis és használható a Testo egyéb 

mérőműszereivel: testo 550s, testo 557s, testo 550i 

digitális szervizcsaptelepek és a testo 770-3 lakatfogó

testo Smart App
Díjmentesen letölthető

7

Új: a testo Smart App 
Egyetlen applikáció, számos előnnyel

Ügyféladatok kezelése, 
mérési jelentések készítése 
és e-mailben történő 
elküldése

Grafikusan megjelenített 
mérési értékek

Felhasználóbarát 
mérési menük számos 
alkalmazási területhez

Egy applikáció  
a légkondícionálók és  
hűtési rendszereken  
végzett összes méréshez
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ÚJ

testo 805i: okostelefonnal vezérelhető infra hőmérsékletmérő

- Érintésmentes felületi hőmérsékletmérés
- Mérési pont jelölés a 8 pontos lézerjelölővel
- Emissziós tényező egyszerű módosítása az eltárolt anyagokkal
- 10:1-es optika
- Méréstartomány: -30 ... +250 °C

Az intelligens  
páratartalom méréshez

Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére

testo 915i: hőmérsékletmérő csatlakoztatható érzékelőkkel, okostelefonos vezérléssel

-  Vezeték nélküli hőmérsékletmérés a legkülönfélébb alkalmazásokban az érzékelők nagy 
választékának és az általános K-típusú hőelemmel való kompatibilitásnak köszönhetően

-  Robosztus és gyors reagálású érzékelők a hatékony hőmérsékletméréshez.
-  Hőmérsékletbeli változások hatékony nyomon követése grafikonos megjelenítéssel
-  Külön elérhető levegő érzékelővel, merülő/beszúró érzékelővel, felületi vagy flexibilis érzékelővel 

(minden hőelem K-típusú, 1. osztály)
-  Elérhető szettként levegő, merülő/beszúró és felületi érzékelőkkel, K-típusú hőelem, 1. osztály
- Széles méréstartomány: -50 ... +400 °C
- Nagy mérési pontosság ± 1,0 °C-ig a rendszer gyári kalibrálásának köszönhetően

Az intelligens  
hőmérsékletméréshez

Rend. sz. 0560 1805

Rend. sz. 0563 4915

Rend. sz. 0563 1915

Rend. sz. 0563 3915

Rend. sz. 0563 2915

Rend. sz. 0563 5915

testo 915i - flexibilis érzékelővel

testo 915i merülő / beszúró érzékelővel

testo 915i levegő érzékelővel (lásd az ábrán)

testo 915i - flexibilis érzékelővel

A testo 915i szett 3 érzékelővel, testo Smart Case 
tokban (lásd 11. oldal)

testo 605i: okostelefonnal vezérelhető páratartalom és hőmérsékletmérő

- Helyiségekben és légcsatornákban végzett hőmérséklet- és páratartalom mérésekhez
- Hűtési/fűtési teljesítmény meghatározása két testo 605i segítségével
-  Harmatpont és nedves hőmérséklet számítás
-  Gondmentes mérések még nagy távolságra lévő mérési pontok esetén is az akár 100 

méteres Bluetooth® hatótávval
- Méréstartomány: 0 és 100% közötti relatív páratartalom és -20 és +60 °C között

Rend. sz. 0560 2605 02

Rend. sz. 0560 2115 02

testo 115i: okostelefonnal vezérelhető csőhőmérséklet érzékelő

-  Fűtésrendszerek előremenő és visszatérő ági hőmérsékletének mérése
-  Hőmérsékletmérések hűtésrendszereken a túlhevítés és utóhűtés automatikus 

számításához
-  Problémamentes mérések még nagy távolságra lévő mérési pontok esetén is  

Bluetooth®  akár 100 m hatótávolsággal
- Méréstartomány: -40 ... +150 °C
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ÚJ

testo 405i: okostelefonnal vezérelhető hődrótos légsebességmérő

- Légsebesség, térfogatáram és hőmérsékletmérés
-  Egyszerűen konfigurálható légcsatorna méret és keresztmetszet a térfogatáram 

meghatározásához
- 400 mm-ig kihúzható teleszkóp
- Méréstartomány: 0 ... 30 m/s és -20 ... +60 °C

testo 410i: okostelefonnal vezérelhető szárnykerekes légsebességmérő

- Légsebesség, térfogatáram és hőmérsékletmérés
-  Több anemosztáton végzett térfogatáram mérés a rendszer szabályozásához
- Anemosztát egyszerű paraméterezése (méretek és geometria)
- Méréstartomány: 0,4 ... 30 m/s és -20 ... +60 °C

Az intelligens  
áramlásméréshez

Rend. sz. 0560 1410

Rend. sz. 0560 1405

Az intelligens  
nyomásméréshez

Rend. sz. 0560 1510

Rend. sz. 0564 2552

testo 549i: okostelefonnal vezérelhető nagynyomás mérő

- Alacsony és nagynyomás mérés
- Gyors és egyszerű telepítés a nyomáscsatlakozásnál
- Alacsony hűtőközeg-veszteség a tömlő nélkül alkalmazás révén
-  Gondmentes mérések még nagy távolságra lévő mérési pontok esetén is az akár  

100 méteres Bluetooth® hatótávval
- Méréstartomány: -1 ... 60 bar

Rend. sz. 0560 2549 02

testo 510i: okostelefonnal vezérelhető differenciálnyomás mérő

- Gázátfolyás és statikus nyomás mérése
- Mérőmenü nyomáspróbákhoz, riasztásokkal
-  Egyszerű konfigurálás és térfogatáram mérés Prandtl-csővel
- Mágneses tartó a gyors rögzítéshez
- Méréstartomány: -150 ... +150 hPa

testo 552i: okostelefonnal vezérelhető vákuummérő 

-  Vezeték nélküli és tömlő nélküli finom vákuum mérés
-  Az alkalmazásban vagy a digitális szervizcsaptelep kijelzőjén gyorsan és egyszerűen 

azonosíthatja a vákuumot a grafikus megjelenítésnek köszönhetően
-  Automatikus Bluetooth® kapcsolat a testo Smart applikációval és az összes digitális 

szervizcsapteleppel, hatótávolsága akár 150 m
-  Kompakt, megbízható és robusztus az IP 54 védelmi osztálynak köszönhetően
-  Az integrált 45 °-os szögnek köszönhetően könnyű telepítés bármely szervízporton
-  Méréstartomány: 0 ... 26,66 mbar / 0 ... 20.000 mikron
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testo Smart Probes hűtéstechnikai szett:  

2x testo 549i és 2x testo 115i testo Smart Case tokban

- Alkalmazás-specifikus menük: túlhevítés/utóhűtés

-  A testo Smart applikációban tárolt összes releváns hűtőközeg, valamint automatikus 

hűtőközeg-frissítések elérhetőek

- 100 m-es Bluetooth® hatótáv, mely révén kifejezetten rugalmas a munkavégzés 

-  A mérési adatok a testo Smart applikáció segítségével elemezhetők és 

továbbíthatók

testo Smart Probe klíma- és hűtéstechnikai szett plusz:  

2x testo 549i, 2x testo 115i és 2x testo 605i testo HVAC táskában

-  Alkalmazás-specifikus menük: túlhevítés és utóhűtés, elvárt túlhevítés, hűtési/fűtési 

teljesítmény

-  A testo Smart applikációban tárolt összes releváns hűtőközeg, valamint automatikus 

hűtőközeg-frissítések elérhetőek

-  Mérési adatok elemzése és továbbítása a testo Smart applikáció segítségével

testo Smart Probes HVACR épületgépész szett:  

2x testo 115i, 2x testo 549i, 2x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 

testo 805i és testo 915i, testo HVACR műszertáskában

-  Végezze el a fűtés, a légkondicionálás, a hűtés és a szellőztetés területén végzett 

összes mérést, egy készlettel

-  Az összes Smart Probes műszer hőmérséklet, nyomás, páratartalom és légsebesség 

méréséhez, egyetlen szettben

-  Mérési értékek változásának követése grafikonon vagy táblázatban

-  Mérési adatok elemzése és továbbítása a testo Smart applikáció segítségével

testo Smart Probes légtechnikai szett:  

testo 405i, testo 410i, testo 605i és testo 805i testo Smart Case  

műszertáskában

-  A levegő és a felületi hőmérséklet, a páratartalom, a légáram sebességének és a 

térfogatáram méréséhez

-  Alkalmazás-specifikus menük: a térfogatáram mérése a csatornákban és a 

szellőzőnyílásokban, a penész veszélyének azonosítása, egyszerű képdokumentáció

Légcsatorna/anemosztát egyszerű parametrizálása

- Teljes térfogatáram számítása

- Mérési adatok elemzése és továbbítása a testo Smart applikáció segítségével 

Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére

Okos szettek hűtés-, fűtés-, klíma és 
légtechnikai szakemberek részére

Rend. sz. 0563 0002 41

Rend. sz. 0563 0002 10

Rend. sz. 0563 0003 10

Rend. sz. 0563 0002 32
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HASZNÁLJA KI  
A SZETT 

ELŐNYEIT 
MOST

testo Smart Probes fűtéstechnikai szett:  

testo 115i, testo 510i és testo 805i testo Smart Case műszertáskában

-  Minden hőmérséklet- és nyomásméréshez fűtésrendszereken  

-  Fűtésrendszer előremenő és visszatérő ági hőmérsékletének mérése

- Mérési adatok elemzése és továbbítása a testo Smart applikáció segítségével

testo 915i hőmérséklet-mérő szett:  

3 hőmérséklet érzékelővel testo Smart Case műszertáskában

-  Gyors és egyszerű hőmérsékletmérés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken 

levegő, merülő / beszúró és felületi érzékelővel   

(mindegyik hőelem K-típusú, 1. osztály)

-  Biztonságos reteszelő mechanizmus az érzékelők rögzítéséhez

-  Bővíthető az érzékelők széles választékával és kompatibilis a gyakoribb K-típusú 

hőelem érzékelőkkel

-  Könnyű kezelhetőség, kiértékelés és dokumentáció az ingyenes testo Smart 

appilkációval és az okostelefonokhoz, táblagépekhez és a Testo mérőműszerekhez 

történő automatikus Bluetooth® kapcsolattal

Rend. sz. 0563 0004 10

Rend. sz. 0563 5915

ÚJ



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

Rendelési adatok

Okos érzékelők hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésére
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Smart Probes Rend. sz.

testo 915i hajlítható érzékelővel, testo 915i 
vezeték nélküli Smart Probe flexibilis érzékelővel  
(K-típusú hőelem), elemmel és gyári műbizonylattal

0563 4915

testo 915i levegő érzékelővel, testo 915i vezeték 
nélküli Smart Probe levegő érzékelővel (K-típusú 
hőelem), elemmel és gyári műbizonylattal

0563 3915

testo 915i merülő/beszúró érzékelővel, vezeték 
nélküli Smart Probe merülő/beszúró érzékelővel  
(K-típusú hőelem), elemmel és gyári műbizonylattal

0563 1915

testo 915i felületi érzékelővel, testo 915i vezeték 
nélküli Smart Probe felületi érzékelővel (K-típusú 
hőelem), elemmel és gyári műbizonylattal

0563 2915

testo 915i szett amely tartalmazza a testo Smart 
Probe műszert egy csatlakoztatható merülő / 
beszúró érzékelővel, levegő érzékelővel és felületi 
érzékelővel egy Smart Case (hőmérséklet) tokban, 
elemmel és gyári műbizonylattal

0563 5915

testo 115i okostelefonnal vezérelhető csipeszes 
csőhőmérséklet érzékelő 6 és 35 mm között 
átmérőjű csövek felületi hőmérsékletének 
méréséhez, elemmel és gyári műbizonylattal

0560 2115 02

testo 805i okostelefonnal vezérelhető infravörös 
hőmérsékletmérő, elemmel és gyári műbizonylattal

0560 1805

testo 605i okostelefonnal vezérelhető 
páratartalom és hőmérsékletmérő, elemmel és gyári 
műbizonylattal

0560 2605 02

testo 405i, okostelefonnal vezérelhető hődrótos 
légsebességmérő elemmel és gyári műbizonylattal

0560 1405

testo 410i, okostelefonnal vezérelhető 
szárnykerekes légsebességmérő, elemmel és gyári 
műbizonylattal

0560 1410

testo 510i okostelefonnal vezérelhető 
differenciálnyomás mérő tömlőkkel (Ø 4 mm és 5 
mm), adapterrel, elemmel és gyári műbizonylattal

0560 1510

testo 549i okostelefonnal vezérelhető nagynyomás 
érzékelő, elemmel, gyári műbizonylattal

0560 2549 02

testo 552i applikáció által vezérelt, vezeték nélküli 
vákuumszonda, elemmel és gyári műbizonylattal

0564 2552

testo Smart Probes szettek Rend. sz.

testo Smart Probes hűtéstechnikai szett 
2 x testo 115i, 2 x testo 549i, testo HVAC táska, 
elemmel, gyári műbizonylat

0563 0002 10

testo Smart Probes klíma- és hűtéstechnikai 
szett 2x testo 115i, 2x testo 549i, 2x testo 605i, 
testo HVAC táska, elemmel, gyári műbizonylat

0563 0002 41

testo Smart Probes légtechnikai szett
testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo 
Smart Case műszertáska (klíma- és légtechnika), 
elemmel, gyári műbizonylat

0563 0003 10

testo Smart Probes HVACR épületgépész szett 
2x testo 115i, 2x testo 549i, 2x testo 605i, testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 915i, testo 
HVAC műszertáska, elemmel, gyári műbizonylat

0563 0002 32

testo Smart Probes fűtéstechnikai szett 
testo 115i, testo 510i tömlőkkel (Ø 4 és 5 mm) 
és adapterrel, testo 805i, testo Smart Case 
(fűtéstechnika) műszertáska, elemmel, gyári 
műbizonylat

0563 0004 10

testo Smart Probes penészjelző szett 
testo 605i, testo 805i, testo Smart Case 
műszertáska (HVAC), elemmel, gyári műbizonylat

0563 0005 10

testo Smart Case műszertáskák Rend. sz.

testo Smart Case (HVAC) műszertáska a testo 
405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i és a testo 
805i tárolásához és szállításához, méretek: 270 x 
190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (hőmérséklet) műszertáska  
a testo 915i és a hőelem érzékelők tárolásához és 
szállításához, méretei 250 x 180 x 70 mm

0516 0032

testo Smart Case (hűtés) műszertáska a 2x testo 
115i, a 2x testo 549i tárolásához és szállításához, 
méretek: 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (fűtés) műszertáska a testo 
115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i és a testo 
805i tárolásához és szállításához, méretek: 250 x 
180 x 70 mm

0516 0270


