
 
A hűtési méréstechnológia okossá és egyszerűvé 
válik - tökéletesen kapcsolódó műszerekkel: 
A digitális szervizcsaptelepekkel, a praktikus Smart Probes műszerekkel,  
az új digitális mérleggel és a testo Smart alkalmazással.

ÚJ!

A munkája: 
problémamentes.
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Hűtéstechnológia – mostantól egyszerűen.  
Munkája minden eddiginél hatékonyabbá és 
kényelmesebbé válik.
Vessen véget az összetettségnek és a felesleges munkának:  

A mindennapos munkája meggyorsítása, hatékonyabbá és 

még professzionálisabbá tétele érdekében kínálatunk teljesen 

új szintre emeli a mérési feladatok végrehajtását. Az alkalmazás 

által vezérelt méréstechnológia véget vet az időigényes 

dokumentációnak, összeakadt kábeleknek és hasonló 

problémáknak. Mostantól profi segédek egész csapata áll 

rendelkezésre: 

• A testo 557s/550s/550i digitális szervizcsaptelepek még jobbá váltak a digitális interakciónak 

köszönhetően a testo Smart alkalmazással és az új testo 560i intelligens szeleppel ellátott mérleggel.

• Az új testo 560i mérleg időt és bosszúságot takarít meg a hűtőrendszerek célértékeknek megfelelő 

automatikus feltöltésével.

• Az ingyenes testo Smart alkalmazás minden műszert vezeték nélkül egyesít és egyszerű kezelést,  

mérést és dokumentációt kínál.

• És ami a legjobb: Az összes hűtéstechnikai műszerünk teljesen automatikusan kapcsolódik. 

ÚJ!

A hűtési méréstechnológiáról további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/hutestechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/hutestechnika
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Az Ön csapata minden munkához. 
Mérőműszereinkkel lehetséges.
Mérőműszereinknek köszönhetően az egyszerű kezelés és a maximális pontosság kéz a kézben jár. Hiszen a Testo összes műszere 

vezeték nélkül, teljesen automatikusan hálózatba köthető. Innovatív termékeink a hűtéstechnikához kapcsolódó összes feladatot 

lefedik, könnyűvé és okossá téve minden munkamenetét. Így működik:

A hűtőrendszer beállítása egyszerűbbé varázsolva:  

testo 557s, 550s és 550i szervizcsaptelepeink és a testo 

Smart Probe érzékelők, illetve a testo alkalmazás vezeték 

nélküli interakciójával nyomás, hőmérséklet, és páratartalom 

méréséhez.

Hűtőrendszerek feltöltése – minden eddiginél kényelme-

sebb módon új vezeték nélküli testo 560i hűtőközeg-mér-

legünknek, az intelligens szelepnek és szervizcsaptelepnek 

köszönhetően az automatikus feltöltés érdekében a hűtőkö-

zeg súlyának/túlhevítésnek/utóhűtésnek megfelelően.

Hűtőrendszerek kiürítése – rendkívül könnyű a testo 

552i Smart Probes és a testo Smart alkalmazás vezeték 

nélküli együttműködésével a kábelek és tömlők nélküli 

mérésekért.

Röviden: minden zökkenőmentessé válik – okos mérőműszereink egymással és a testo Smart alkalmazással alkotott kombi-

nációjának köszönhetően.

A hűtési méréstechnológiáról további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/hutestechnika
https://www.testo.com/hu-HU/felhasznalasi-teruletek/hutestechnika
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A Testo világra szóló innovációja megérkezett: a testo 560i 

digitális hűtőközeg-mérleg. 

Forradalmian egyszerűvé teszi a hűtőrendszerek és 

hőszivattyúk feltöltését. Hiszen a mérleg és intelligens 

szelep automatikus feltöltést tesz lehetővé a 

célértéknek megfelelően – szabadalmazott technológia 

felhasználásával. Így működnek együtt csapatként digitális 

szervizcsaptelepeinkkel és a testo Smart alkalmazással 

okostelefonjára és táblagépére. 

testo 560i – így működik a fejlődés:

A műszerek Bluetooth segítségével történő csatlakozása 

egymással teljesen automatikus, és zökkenőmentes. Ahogy a 

feltöltési folyamat is: Három automatikus program közül 

választhat az elvárt túlhevítés, utóhűtés, vagy a hűtőközeg 

súlya szerint. 

Egyszerűen válassza ki a töltési programot a Testo 

szervizcsaptelepen vagy a testo Smart alkalmazásban, 

adja meg a célértéket, a szeleppel ellátott mérleg pedig 

gondoskodik a többiről. 

Teljesen automatikus feltöltés - teljesen 
egyszerűen.  
Az új hűtőközeg-mérleg és szelep 
segítségével.

ÚJ!

• A hűtőközeg teljesen automatikus feltöltése 

mérleggel és intelligens szeleppel. 

• A mérleg és szelep Bluetooth segítségével 

kompatibilis a testo Smart alkalmazással és a 

testo 557s, 550s, 550i digitális szervizcsaptelepekkel, 

valamint az előző testo 557/550 modellekkel.

• Az új testo 560i praktikus szettben áll 

rendelkezésre szeleppel, elemekkel és 

válltáskával.

A teljesen automatikus feltöltő funkció alkalmazásfrissítésként 

2022 április végétől áll rendelkezésre.

A testo 560i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg


5

testo 560i 
További fontos jellemzők

• A feltöltési folyamat összes mért értéke egy 

pillantással áttekinthető, az adatokat pedig a 

testo Smart alkalmazás menti el. 

• Nagyfokú mérési pontosság 100 kg-os 

maximális terheléssel az összes szokványos 

hűtőközeg-tartályhoz. 

• Rendkívül kézre álló: kompakt készülékház, kis 

súly, kényelmes hordozófogantyú és strapabíró 

válltáska. 

• 3D sarkok a pontos pozicionáláshoz és 

texturált gumi felület a tartály biztos rögzítéséhez.

• Minden értelemben erőteljes:  

Hosszú, akár 70 órás elem élettartam 

(4 x AA, mellékelt/cserélhető).  

Bluetooth akár 30 m hatótávolsággal.

A testo 560i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg
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Egyszerűen első osztályú:  
három szervizcsaptelepünk. 
testo 557s, 550s, 550i.

Vezeték nélküli mérés, egyszerű 

dokumentáció – Bluetooth® 

5.0 technológiával, testo Smart 

alkalmazással és ingyenes testo 

DataControl PC szoftverrel. 

Kompakt, kézre álló és robusztus:  

A süllyesztett kijelzővel rendelkező 

strapabíró ház mindig megbízhatóan 

végzi munkáját. 

Az extra nagy grafikus kijelző, a 

testo Smart alkalmazás és az intuitív 

felhasználói útmutatások a méréseket 

minden eddiginél gyorsabbá és 

könnyebbé teszik. 
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A testo 557s, 550s és 550i digitális szervizcsaptelepeink 

a hűtéshez, légkondicionáláshoz és hőszivattyúkhoz 

kapcsolódó méréseit minden eddiginél gyorsabbá, könnyebbé, 

és kényelmesebbé teszik. A nagy kijelző egy pillanat alatt 

megjeleníti az összes mérési adatot, és egyszerűsíti az 

összes eredmény elemzését. Folyamatokon végigvezető 

mérési menük vezetik a mérést lépésről lépésre, hogy 

meghatározhassa a magas és alacsony nyomást, kondenzáló 

és párolgási hőmérsékletet, valamint a túlhevítést/utóhűtést. 

A hőmérséklet, nyomás és páratartalom Bluetooth® 

érzékelői vezeték nélkül, teljesen automatikusan 

csatlakoztathatók a műszerhez, és a testo Smart 

App alkalmazással együtt még nagyobb rugalmasságot 

biztosítanak. 

És egy újabb előny: A szervizcsaptelepek és az alkalmazás 

mindig ellátják a megfelelő hűtőközeggel. Minden a 

maximális pontosság érdekében: Az elsőtől az utolsó munkáig. 

A Testo szervizcsaptelepeiről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/digitalis_szervizcsaptelepek
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/digitalis_szervizcsaptelepek
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Büszkén mutatjuk be testo 115i vezeték nélküli csipeszes csőhőmérséklet-érzékelőnket. Ideális műszer hőmérséklet mérésére 

hűtő- és légkondicionáló rendszerek telepítéséhez, szerviszeléséhez és hibaelhárításához. 

Kapjon pontos képet a hőmérsékletről: testo 115i.

testo 552i – ennyire egyszerű.
Egyszerűbb, hatékonyabb, Smart Probes műszerek. Az alkalmazásvezérelt testo 552i vákuumérzékelő számos előnyt kínál:  

Kibővíti a Testo Smart Probes portfólióját azzal a lehetőséggel, hogy vezeték nélkül és egyetlen szervizporton keresztül 

mérje a vákuumot.

Vezeték nélküli, kompakt és alkalmazás 
által vezérelt mérések erőfeszítés nélkül –  
a testo Smart Probe műszereivel.

• Hőmérsékletbeli változások hatékony nyomon követése grafikus 

megjelenítéssel. 

• Vezeték nélkül továbbított mérési adatok a testo 115i és a testo Smart 

alkalmazás között, melyeket kényelmesen megtekinthet okostelefonján vagy 

táblagépén.

• Lehetővé teszi fűtésrendszerek előremenő és visszatérő ági 

hőmérsékletének mérését.

• A mérési adatok a testo Smart alkalmazással elemezhetők és továbbíthatók.

• Problémamentes mérések még nagy távolságra lévő mérési pontok esetén is az 

akár 100 méteres Bluetooth® hatótávval.

• Automatikus kapcsolódás a szervizcsaptelephez: A testo 115i értékei 

közvetlenül itt jelennek meg. A hőmérsékletbeli változások azonnal 

felismerhetők.

És még számos előnyt kínál első pillantásra: 

•  Az alkalmazásban vagy a digitális szervizcsaptelep kijelzőjén a 

grafikus ábrázolásnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen azonosíthatja 

a vákuumot.

• A vákuum kábelek és tömlők nélküli mérése - a testo Smart 

alkalmazás és szervizcsaptelep segítségével.

• Kompakt, megbízható és robusztus az IP 54 védelmi osztálynak 

köszönhetően. 

• Az integrált 45°-os adapternek köszönhetően könnyű telepítés bármely 

szervizporton.

A testo 552i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

A testo 115i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/hu-HU/testo-115i/p/0560-2115-02
https://www.testo.com/hu-HU/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/hu-HU/testo-115i/p/0560-2115-02
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Töltse 
le most 
díjmentesen
Androidra és 
IOS-re

• Intuitív felhasználói felület: minden információ 

egy kattintásra

• Egyszerre akár 4 mérési érték grafikus kijelzése

• Kezelje az ügyfelek profiljait és a mérési 

pontokat: Szinkronizálhatóság az alkalmazás, a 

digitális szervizcsaptelep és a szoftver között WLAN-

on keresztül

Varázsolja okostelefonját műveleti központtá: A testo Smart 

alkalmazás kényelmesen kapcsolódik az összes műszerhez és vezérli 

azokat az összes hűtéshez és légkondicionáláshoz kapcsolódó 

alkalmazáshoz. Így bármikor áttekintést kaphat, adatai pedig 

mindig kéznél lesznek. A testo Smart alkalmazás segítségével még 

gyorsabban értékelheti az eredményeket.

Segít elkerülni a mérési hibákat, mivel a tárolt mérési programok 

lépésről lépésre vezetik végig a konfigurációt és a mérést. Egy 

szempillantás alatt hozhat létre ügyféladatokat és mérési pontokat.

A munkafolyamata: problémamentes. 
Munkája soha nem volt még ennyire okos.

A mérési és ügyféladatok egyszerű kezelése a testo 
DataControl segítségével.

• Felhasználóbarát mérési menük 

• Egyszerű dokumentáció

• Küldjön mérési jelentéseket PDF vagy Excel formátumban

• Használja táblagépét/okostelefonját másodlagos 

kijelzőként

• Minden hűtő és légkondicionáló alkalmazáshoz

• Vezeték nélküli kapcsolódás minden mérőműszerhez 

hűtési és légkondicionálási alkalmazásokhoz

Jusson adataihoz ott, ahol szüksége van rájuk! A testo DataControl szoftverünkkel a mérési eredmények és az ügyfélprofilok egy 

számítógépen egyszerűen és gyorsan kezelhetők - és a dokumentáció szinte önmagában is megoldott.

A testo Smart alkalmazásról további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://qr.testo.com/ldtw8z
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/testo-smart-applikacio
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/testo-smart-applikacio
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6 indulásra kész készlet.  
Rendelje meg szervizcsaptelepeinket most.

Okos vákuum szett

Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 

hőmérséklet- és vákuumérzékelőkkel praktikus 

táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Okos vákuum szett tömlővel

Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 

hőmérséklet- és vákuumérzékelőkkel és 4 

tömlőcsővelpraktikus táskában, gyári műbizonylattal és 

elemekkel

Okos szett*

Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 

hőmérséklet érzékelővel praktikus táskában, gyári 

műbizonylattal és elemekkel

* A testo 550i különálló műszerként is kapható, melyhez jár: elem (3 x AAA), gyári műbizonylat és használati utasítás, rendelési sz. 0564 2550

Rend. sz.: 0564 5571

Rend. sz.: 0564 5572

Okos szett tömlővel

Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 

hőmérséklet-érzékelővel és 3 tömlőcsővel praktikus 

táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Okos szett

Okos digitális szervizcsaptelep vezeték nélküli 

hőmérséklet-érzékelővel praktikus táskában, gyári 

műbizonylattal és elemekkel

Alap szett

Okos digitális szervizcsaptelep kábeles 

hőmérséklet-érzékelővel praktikus 

táskában, gyári műbizonylattal és 

elemekkel

Rend. sz.: 0564 5503

Rend. sz.: 0564 5502

Rend. sz.: 0564 5501

Rend. sz.: 0564 3550

A Testo szervizcsaptelepeiről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/digitalis_szervizcsaptelepek
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/digitalis_szervizcsaptelepek
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Mágneses heveder 
szervizcsaptelepekhez 
testo 557s/550s/550i

Rend. sz.: 0564 1001

testo 510i vezeték nélküli 
differenciálnyomás-mérő műszer

testo 316-3 
Szivárgásérzékelő 
hűtőközegekhez

Rend. sz.: 0563 3163

tömlőkészlettel, adapterrel és 
elemekkel

testo Smart Probes műszerek 
Hűtéstechnikai szett

Rend. sz.: 0563 0002 10

2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x testo Smart Case

Minden, ami megkönnyíti az életet.
A mérlegektől a Smart Probes műszerekig.

testo 560i digitális hűtőközeg-
mérleg szettben intelligens 
szeleppel és táskával

testo 552i 
Vezeték nélküli 
vákuumszonda

Rend. sz.: 0560 2115 02Rend. sz.: 0564 2552

testo 115i 
Vezetéknélküli hőmérséklet 
érzékelő

testo 549i 
Vezeték nélküli nagynyomású 
érzékelő

Rend. sz.: 0560 2549 02 Rend. sz.: 0563 5915

testo 915i Vezeték nélküli 
hőmérséklet szett

testo Smart Case táskával és 
elemekkel

Rend. sz.: 0560 1510

Rend. sz.: 0564 2560

ÚJ!

A testo Smart Probe műszerekről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat

https://www.testo.com/hu-HU/termekek/smartprobes
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/smartprobes


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

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 17478

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

Minden feltöltés: problémamentes.
Világra szóló innovációnk:  
A testo 560i hűtőközeg-mérleg

Új hűtőközeg-mérlegünk valódi értéket képvisel:  
A hűtőközeg automatikus és pontos töltését az elvárt túlhevítés, 
utóhűtés és súly alapján egy intelligens szelepnek köszönhetően. 
Egyszerű, kényelmes és időtakarékos.
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ÚJ!

A testo 560i mérlegről további 
információkat 
a www.testo.hu oldalon találhat

http://www.testo.hu
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg
https://www.testo.com/hu-HU/termekek/hutokozeg-merleg

