
NOWOŚĆ

Inteligentne i proste pomiary na instalacjach chłodniczych
dzięki doskonale połączonej technologii pomiarowej od Testo: 
Elektroniczne oprawy zaworowe, praktyczne SmartSondy,  
nowa elektroniczna waga do czynników chłodniczych
oraz aplikacja mobilna testo Smart App.

NOWOŚĆ!

Twoja praca 
staje się prosta.
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Technologia pomiarowa w chłodnictwie staje  

się prostsza. Twoja praca stanie się wydajniejsza 

i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Skończ z nadmiernym obciążeniem złożonymi zadaniami: 

aby Twoja codzienna praca była szybsza i bardziej wydajna, 

nasza oferta rozwiązań dla chłodnictwa wprowadzi Twoje 

zadania pomiarowe na zupełnie nowy poziom.

Technologia pomiarowa sterowana przez aplikację kładzie 

kres czasochłonnej dokumentacji, czy też plątaninie kabli. 

Od tej pory nasze całe portfolio profesjonalnych narzędzi 

pomiarowych będzie do Twojej dyzpozycji: 

• Elektroniczne oprawy zaworowe testo 557s/550s/550i są jeszcze wydajniejsze dzięki inteligentnej 

współpracy z aplikacją mobilną testo Smart App oraz nową wagą testo 560i z inteligentnym zaworem.

• Nowa waga do czynników chłodniczych testo 560i oszczędza czas - automatyczne i precyzyjne 

napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym zgodnie z wartością docelową.

• Bezpłatna aplikacja mobilna testo Smart App. łączy wszystkie urządzenia bezprzewodowo i zapewnia łatwą 

obsługę, pomiary i dokumentację.

• A to, co najlepsze: Wszystkie nasze urządzenia do pomiarów w chłodnictwie łączą się w pełni automatycznie.

NOWOŚĆ!

Więcej o urządzeniach pomiarowych do chłodnictwa od Testo na www.testo.com.pl
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Twoje profesjonalne wsparcie do wszystkich 
zadań pomiarowych. Z Testo to możliwe.

Dzięki naszym przyrządom pomiarowym łatwość obsługi idzie w parze z maksymalną precyzją. Wszystkie urządzenia Testo 

mogą być połączone bezprzewodowo i działać w pełni automatycznie. Nasze innowacyjne przyrządy są przeznaczone do 

wszystkich zadań pomiarowych w chłodnictwie, sprawiając, że Twoja praca jest prosta i wydajna  A działa to tak:

Łatwa regulacja systemu chłodniczego: poprzez 

bezprzewodowe połączenie z elektronicznymi oprawami 

zaworowymi testo 557s, 550s i 550i wraz ze 

SmartSondami do pomiaru próżni, temperatury i wilgotności 

oraz aplikacji mobilnej Testo Smart App.

Napełnianie systemu chłodniczego – wygodniej niż 

kiedykolwiek wcześniej, dzięki bezprzewodowej współpracy 

nowej wagi czynników chłodniczych testo 560i,  

i inteligentnego zaworu -z aplikacją mobilną testo Smart 

App i elektronicznymi oprawami zaworowymi - do au-

tomatycznego napełniania instalacji według ciężaru czyn-

nika chłodniczego/przegrzania/dochłodzenia.

Opróżnianie systemów chłodniczych – łatwa, 

bezprzewodowa współpraca SmartSondy testo 552i do 

pomiaru próżni z aplikacją mobilną testo Smart App.  - 

bez dodatkowych przewodów i węży.

Podsumowując: wszystko staje się proste - dzięki praktycznemu połączeniu ze sobą naszych inteligentnych 

przyrządów pomiarowych z aplikacją mobilną testo Smart App.

Więcej o urządzeniach pomiarowych do chłodnictwa od Testo na www.testo.com.pl
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Światowa innowacja Testo: elektroniczna waga do 

czynników chłodniczych testo 560i. Sprawia,  

że napełnianie systemów chłodniczych i pomp ciepła 

jest rewolucyjnie proste. Waga i inteligentny zawór 

umożliwiają automatyczne napełnianie zgodnie z wartością 

docelową, a dzięki opatentowanej technologii współpracują  

z elektronicznymi oprawami zaworowymi Testo oraz 

aplikacją mobilną Testo Smart App. na Twoim smartfonie 

lub tablecie.

testo 560i – oto jak działa innowacja:

Połączenie urządzeń za pomocą Bluetooth jest w 

pełni automatyczne i niezwykle proste. Podobnie jest 

z procesem napełniania: możesz wybrać jeden z 3 

programów automatycznych w zależności od wartości 

docelowej - przegrzania, dochłodzenia lub ciężaru czynnika 

chłodniczego. 

Po prostu wybierasz odpowiedni program w oprawie 

zaworowej lub aplikacji mobilnej Testo Smart App., 

wprowadzasz wartość docelową, a waga i zawór zrobią 

resztę za Ciebie. 

W pełni automatyczne napełnianie instalacji

z nową wagą do czynników chłodniczych  

i inteligentnym zaworem

NOWOŚĆ!

• W pełni automatyczne napełnianie czynnikiem 

chłodniczym z inteligentnym zaworem.

• Waga i zawór są kompatybilne przez Bluetooth 

z aplikacją testo Smart App i elektrycznymi 

oprawami zaworowymi testo 557s, 550s, 550i  

oraz poprzednimi modelami testo 557/550.

• Nowa waga testo 560i jest dostępna  

w praktycznym zestawie z zaworem, bateriami  

i torbą na ramię.

Funkcja w pełni automatycznego napełniania będzie 

dostępna za pośrednictwem aktualizacji aplikacji mobilnej 

od końca kwietnia 2022 r.

Więcej informacji o testo 560i na www.testo.com.pl
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testo 560i 

Najważniejsze funkcje

• Wszystkie zmierzone wartości są widoczne 

na oprawie zaworowej i w aplikacji mobilnej

• Wysoka dokładność pomiaru przy maksy-

malnym obciążeniu 100 kg dla wszystkich 

powszechnie stosowanych butli z czynnikiem 

chłodniczym. 

• Wyjątkowo poręczna, dzięki kompaktowej 

obudowie, niewielkiej wadze, praktycznemu 

uchwytowi do przenoszenia i solidnej konstrukcji

• Narożniki 3D umożliwiają dokładne pozy-

cjonowanie, a teksturowana gumowa powierz-

chnia zapewnia stabilne utrzymanie butli.

• Moc pod każdym względem:  

Długa żywotność baterii do 70 godz.  

(4 x AA, w zestawie/ wymienne). 

Zasięg Bluetooth do 30 m.

Więcej informacji o testo 560i na stronie www.testo.com.pl
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Po prostu pierwsza klasa: 

nasze elektroniczne oprawy zaworowe

testo 557s, 550s, 550i.

Bezprzewodowy pomiar, prosta 

dokumentacja - z Bluetooth® 5.0, 

aplikacją mobilną testo Smart App. 

oraz bezpłatnym oprogramowaniem 

PC testo DataControl.

Kompaktowe, poręczne i wytrzymałe: 

Wzmocniona obudowa, z osadzonym 

w zagłębieniu wyświetlaczem, dosko-

nale radzi sobie nawet w ekstremal-

nych warunkach.

Bardzo duże wyświetlacze graficzne, 

aplikacja mobilna testo Smart App i 

intuicyjne wskazówki dla użytkownika 

sprawiają, że pomiary są szybsze i 

łatwiejsze niż kiedykolwiek.



7

Nasze elektroniczne testo 557s, 550s i 550i sprawią,  

że Twoje pomiary w chłodnictwie, klimatyzacji i na pompach 

ciepła będą szybkie, łatwe i wygodne jak nigdy dotąd.

Duży wyświetlacz pokazuje wszystkie dane pomiarowe na 

pierwszy rzut oka i upraszcza analizę wszystkich wyników. 

Menu pomiarowe prowadzi użytkownika krok po 

kroku przez proces pomiaru i pozwala określić wysokie i 

niskie ciśnienie, temperaturę skraplania i parowania oraz 

przegrzania/dochłodzenia.  

Sondy Bluetooth® do pomiaru temperatury, ciśnienia  

i wilgotności można podłączyć bezprzewodowo i w pełni 

automatycznie do przyrządu, a wraz z aplikacją mobilną 

testo Smart App zapewniają jeszcze większą elastyczność 

stosowania. 

Kolejna zaleta: dzięki elektronicznym oprawom zaworowym 

i aplikacji mobilnej masz zawsze pod ręką właściwy czynnik 

chłodniczy. Wszystko dla maksymalnej precyzji:  

podczas każdej pracy.

Więcej informacji o elektronicznych oprawach zaworowych Testo na stronie www.testo.com.pl
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Przedstawiamy: nasz bezprzewodowy termometr zaciskowy testo 115i. Idealny przyrząd do pomiaru temperatury podczas 

instalacji, serwisu i rozwiązywania problemów w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Precyzyjna kontrola temperatury: testo115i.

testo 552i – to takie proste.
SmartSondy Testo: proste w obsłudze, bardziej wydajne i inteligentne. Bezprzewodowa sonda do pomiaru próżni 

testo 552i, łączy się automatycznie z aplikacją mobilną i wszystkimi elektronicznymi oprawami zaworowymi. 

Bezprzewodowe, kompaktowe i bezproblemowe 

pomiary sterowane za pomocą aplikacji mobilnej

ze SmartSondami Testo.

• Szybka identyfikacja zmian temperatury dzięki graficznemu 

wyświetlaniu progresji.

• Dane pomiarowe są przesyłane bezprzewodowo z testo 115i do 

aplikacji mobilnej testo Smart App, można je wygodnie przeglądać na 

smartfonie lub tablecie.

• Umożliwia pomiar temperatury zasilania i powrotu w instalacjach

• Dane pomiarowe są analizowane i przesyłane za pośrednictwem aplikacji 

testo Smart.

• Bezproblemowe użytkowanie w oddalonych od siebie punktach 

pomiarowych dzięki zasięgowi Bluetooth® do 100 m.

• Automatyczne połączenie do oprawy zaworowej: Wartości pomiarowe 

mierzone testo 115i są wyświetlane bezpośrednio na oprawie zaworowej. 

Każde zmiany temperatury są natychmiast widoczne.

Przegląd korzyści:

• Szybka i łatwa identyfikacja próżni poprzez graficzną prezentację  

w aplikacji lub na wyświetlaczu elektronicznej oprawy zaworowej

• Automatyczna komunikacja Bluetooth® - z aplikacją mobilną testo 

Smart App. i wszystkimi elektronicznymi oprawami zaworowymi

• Kompaktowa, niezawodna i wytrzymała dzięki obudowie o stopniu 

ochrony IP 54

• Łatwa instalacja na dowolnym króćcu serwisowym, dzięki sondzie 

wygiętej pod kątem 45°

Więcej informacji o testo 552i na www.testo.com.pl

Więcej informacji o testo 115i na www.testo.com.pl
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Pobierz teraz 
bezpłatnie
Dla Android 
i IOS

• Intuicyjny interfejs użytkownika: wszystkie 

informacje dostępne za jednym kliknięciem

• Wświetlanie w formie graficznej 

do 4 odczytów w tym samych czasie 

• Zarządzenie profilami klientów i punktami 

pomiarowymi: aplikacja mobilna, elektroniczne 

oprawy zaworowe i oprogramowanie 

synchronizowane za pomocą sieci WLAN

Zmień swój smartfon w centrum sterowania: aplikacja mobilna 

testo Smart App wygodnie łączy się i steruje przyrządami we 

wszystkich zastosowaniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. W 

ten sposób zawsze masz podgląd swoich danych dokładnie tam, 

gdzie ich potrzebujesz. Dzięki aplikacji mobilnej testo Smart App 

oceniasz wyniki jeszcze szybciej.

Pozwala to też uniknąć błędów, ponieważ zapisane

programy pomiarowe prowadzą Cię krok po kroku przez 

konfigurację i pomiar. Możesz również błyskawicznie tworzyć dane 

klientów i lokalizacje pomiarowe.

Pracuj bez wysiłku.

Twoja praca jeszcze nigdy nie była taka prosta.

Łatwe zarządzanie wartościami pomiarowymi i danymi 
klienta. Z oprogramowaniem PC testo DataControl

• Intuicyjne menu pomiarowe

• Łatwa dokumentacja

• Wysyłaj raporty pomiarowe w formacie PDF lub Excel

• Używanie tabletu/smartfona jako drugiego ekranu

• Do wszystkich zastosowań w chłodnictwie  

i klimatyzacji

• Bezprzewodowe połączenie ze wszystkimi 

przyrządami pomiarowymi do zastosowań  

w chłodnictwie i klimatyzacji

Z miejsca pomiarowego, przez komputer, do gotowego zadania: dzięki oprogramowaniu testo DataControl można

łatwo i szybko zarządzać wynikami pomiarów i profilami klientów - a dokumentacja praktycznie robi się sama.

Więcej informacji o aplikacji testo Smart App na www.testo.com.pl
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Rekomendowane zestawy
dla Ciebie:

Zestaw Smart Vacuum

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557s  

w zestawie z bezprzewodową sondą próżni testo 

552i, 2 bezprzewodowymi zaciskowymi sondami 

temperatury testo 115i, protokołem kalibracyjnym 

i walizką transportową

Zestawy Smart*

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i sterowana 

za pomocą aplikacji mobilnej w zestawie z 2 

bezprzewodowymi zaciskowymi sondami temperatury na 

rury, protokołem kalibracyjnym oraz walizką transportową

* testo 550i dostępna również jako pojedyncze urządzenie, wraz z bateriami (3 x AAA), protokołem kalibracji i instrukcją obsługi, nr kat. 0564 2550

Nr kat. 0564 5571

Zestaw Smart

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550s  

w zestawie z 2 bezprzewodowymi zaciskowymi 

sondami temperatury na rury oraz protokołem 

kalibracyjnym i walizką transportową

Zestaw Basic

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550s  

w zestawie z 2 zaciskowymi sondami 

temperatury na kablu, wraz z protokołem 

kalibracyjnym, bateriami i walizką transportową

Nr kat. 0564 5502

Nr kat. 0564 5501

Nr kat. 0564 3550

Więcej informacji o elektronicznych oprawach zaworowych Testo na stronie www.testo.com.pl
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Spełnia wymagania ustawy 
F-gazowej: czułość poniżej <3g/rok

Spełnia wymagania ustawy 
F-gazowej: czułość poniżej <4g/rok

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

Uchwyt magnetyczny 
testo 557s/550s/550i

Nr kat. 0564 1001

testo 316-3 
Detektor czynników 
chłodniczych

Nr kat. 0563 3163

Zestaw SmartSond
do chłodnictwa

Nr kat. 0563 0002 10

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

Wszystko czego potrzebujesz
Od wagi po SmartSondy

testo 560i  
Elektroniczna waga do 
czynników chłodniczych z 
inteligentnym zaworem i torbą

testo 552i 
SmartSonda do pomiaru 
próżni

Nr kat. 0560 2115 02Nr kat. 0564 2552

testo 115i 
Bezprzewodowa SmartSonda 
temperatury

testo 549i 
SmartSonda do pomiarów 
ciśnienia czynników 
chłodniczych

Nr kat. 0560 2549 02 Nr kat. 0563 5915

testo 915i
Bezprzewodowy zestaw do 
pomiaru temperatury

z futerałem testo Smart Case 
oraz bateriami

Nr kat. 0560 1510

Nr kat. 0564 2560

NOWOŚĆ

testo 316-4 - Detektor 
czynników chłodniczych 

Więcej informacji o testo SmartSondach na www.testo.com.pl
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Światowa innowacja:
Elektroniczna waga do czynników 
chłodniczych testo 560i

Nasza nowa waga do czynników chłodniczych to prawdziwa sensacja: 
W pełni automatyczne napełnianie instalacji z nową wagą do 
czynników chłodniczych i inteligentnym zaworem. Oszczędność 
czasu, precyzja i pełna elastyczność.
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NOWOŚĆ!

Więcej informacji o testo 560i
na www.testo.com.pl


