
Nowe  

SmartSondy 

oraz wielofunkcyjna 

aplikacja mobilna 

testo Smart App. 

SmartSondy Testo: 
wybór profesjonalistów
Szybki i niezawodny pomiar bezprzewodowy. Wszystko na pierwszy rzut oka, 
za pomocą jednego kliknięcia. 
SmartSondy Testo – kompaktowa, profesjonalna technologia pomiarowa, 
sterowana za pomocą smartfona.
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Najwyższa technologia ze Schwarzwaldu.

SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia

Nasze innowacyjne rozwiązania są motorem 

napędzającym do działania. 

Wymagania dotyczące praktycznych rozwiązań 

pomiarowych stają się coraz bardziej złożone i specyficzne. 

Dlatego też postawiliśmy sobie kluczowe zadanie 

identyfikacji tych wymagań klientów w przemyśle i handlu 

oraz ich trwałego przełożenia na nowe technologie. 

Prowadzimy własne, intensywne badania, które od 

dziesięcioleci zapewniają nam wiodącą rolę na rynku.

 

 

Czy wiesz, że Testo jest wynalazcą 

SmartSond? Już od pięciu lat nasze 

inteligentne sondy ułatwiają pracę wielu 

technikom.

Na kolejnych stronach przedstawimy ich 

funkcjonalności i zalety, dzięki którym w każdej chwili 

będziesz gotowy do pomiaru.

Spółki zależne
Dystrybutorzy

Od ponad 60 lat, firma Testo wprowadza szereg

innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna

praca staje się łatwiejsza. Testo, jako ekspert w technologii

pomiarowej i lider na rynku światowym w przenośnej

technologii pomiarowej, do swoich rozwiązań pomiarowych

przekonał już ponad 650 000 klientów na całym świecie.

Testo pomaga w doborze odpowiednich urządzeń

pomiarowych w ogrzewnictwie, chłodnictwie i sektorze

wentylacyjnym. Ponadto proponuje szereg rozwiązań w 

sektorze farmaceutycznym oraz przemyśle spożywczym, 

poczynając od monitorowania procesu produkcyjnego, 

poprzez kontrolę warunków składowania, a kończąc na 

kontroli warunków transportu gotowego produktu. Lata 

praktyki oraz bliska współpraca z końcowym użytkownikiem 

sprawiły, że urządzenia Testo spełniają wymagania nawet

najbardziej wymagających klientów.

Testo - Światowy lider

w technologii pomiarowej.

Testo Sp. z o. o. jest

oddziałem niemieckiej

firmy Testo SE & Co. KGaA

- producenta przyrządów

kontrolno – pomiarowych, który

posiada ponad 60 lat doświadczeń

w projektowaniu, produkcji i

sprzedaży sprzętu pomiarowego.

Jest obecny na wszystkich kontynentach

za pośrednictwem 33 oddziałów

oraz 80 firm partnerskich.
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SmartSondy: kompaktowe, profesjonalne 
przyrządy pomiarowe - zoptymalizowane dla 
Twojego smartfona.

3

Bardziej mobilne pomiary niż kiedykolwiek 

wcześniej dzięki nowym SmartSondom Testo. 

Kompaktowe przyrządy pomiarowe można 

obsługiwać bezprzewodowo za pomocą 

własnego smartfona lub tabletu i wygodnie 

transportować w poręcznym etui testo 

Smart Case. W ten sposób cała technologia 

pomiarowa jest zawsze gotowa do pracy - pod 

ręką. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane 

przez Bluetooth bezpośrednio do bezpłatnej 

aplikacji testo Smart App, a za pomocą 

mobilnego urządzenia końcowego można je 

odczytać, zamienić na raport, a na koniec 

przesłać bezpośrednio e-mailem. Aplikacja 

mobilna może znacznie więcej: praktyczne 

menu pomiarowe i specjalne funkcje 

zamieniają smartfon w centrum danych 

pomiarowych - i usprawniają pracę.

Witamy w świecie cyfrowej technologii

pomiarowej.
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100 m

SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia

SmartSondy Testo - 
poznaj ich funkcje:

Właściwa SmartSonda 
do każdego 

zastosowania

Więcej informacji o aplikacji mobilnej testo Smart App na stronie 7. 

Inne zalety aplikacji mobilnej                   testo Smart App. 

Praktyczna 
obsługa

Łatwe w użyciu, 
szczególnie poręczne i 

kompaktowe, w praktycznej 
walizce  

testo Smart Case. 

Profesjonalna 
aplikacja mobilna

Wielofunkcyjna, bezpłatna, 
kompatybilna z systemem 

Android oraz iOS

Maksymalna 
elastyczność

Kompletne prace pomiarowe 
nawet w odległości do 100 m 

od miejsca pomiaru

 
Profesjonalna 
dokumentacja 

Wygodny pomiar i zarzą- 
dzanie danymi pomiarowymi, 

wysyłanie raportów  
przez e-mail

Szybka 
diagnostyka

Łatwa interpretacja danych 
oraz przejrzysta, graficzna 

prezentacja wyników 
pomiarowych. 

Łatwy pomiar
Brak błędów 

pomiarowych i szybsze 
wyniki, dzięki prowadzonym 
pomiarom i automatycznym 

ocenom

Nowość

Automatyczna 
integracja 

aplikacji ze 
SmartSondami 
przez Bluetooth

Mierzone 
wartości 

można odczytać 
bezprzewodowo na 

smartfonie lub 
tablecie

Wyświetlanie 
danych z kilku 

sond jednocześnie

Syn-
chronizacja 
danych za 

pomocą oprogra-
mowania Data-

Control

Kompatybilna 
z innymi 

przyrządami 
pomiarowymi 

Testo
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Technologia pomiarowa w wersji Smart:  
Zastosowanie.

Obliczanie przegrzania
i dochłodzenia w
systemach
chłodniczych

Test szczelności 
systemów chłodniczych

Docelowe przegrzanie
w systemach
chłodniczych

Wydajność chłodzenia
i ogrzewania w
systemach
chłodniczych

- Jednoczesny pomiar
temperatury i ciśnienia
(wysokiego i niskiego) za
pomocą dwóch termometrów
zaciskowych testo 115i
i dwóch manometrów do
pomiaru wysokiego ciśnienia
testo 549i
- Bezproblemowy pomiar w
punktach, które znajdują się
daleko od siebie (obszary
wewnętrzne i zewnętrzne) dzięki
dużemu zasięgowi do 100 m
W jaki sposób aplikacja testo
Smart App wspiera Cię w
tym zastosowaniu:

- Zapamiętane charakterystyki 
wszystkich czynników 
chłodniczych
- Automatyczna aktualizacja
czynników chłodniczych
- Automatyczne obliczanie
temperatury parowania
i kondensacji, jak również
przegrzania i dochłodzenia

- Długotrwały pomiar ciśnienia
systemu za pomocą manometru
do pomiaru wysokiego ciśnienia
testo 549i
- Kontrola wydajności sprężarki
za pomocą manometru do
pomiaru wysokiego ciśnienia
testo 549i

W jaki sposób aplikacja testo
Smart App wspiera Cię w
tym zastosowaniu:
- Zapis i analiza za pomocą
krzywej ciśnienia

- Pomiar temperatury „mokrego“
termometru za pomocą
termohigrometru testo 605i
- Pomiar temperatury na zewnętrz 
za pomocą termohigrometru
testo 605i
- Jednoczesny pomiar
temperatury i ciśnienia
(wysokiego i niskiego) za
pomocą dwóch termometrów
zaciskowych testo 115i
i dwóch manometrów do
pomiaru wysokiego ciśnienia
testo 549i
W jaki sposób aplikacja testo
Smart App wspiera Cię  w
tym zastosowaniu:
- Zapamiętane charakterystyki 
wszystkich czynników 
chłodniczych
- Automatyczna aktualizacja
czynników chłodniczych
- Automatyczna kalkulacja `
docelowego przegrzania

- Pomiar strumienia objętości
za pomocą termoanemometru
testo 405i
- Jednoczesne pomiary na
wylotach i wlotach powietrza
za pomocą termohigrometru
testo 605i
W jaki sposób aplikacja testo
Smart App wspiera Cię  w
tym zastosowaniu:

- Automatyczne obliczanie
mocy grzewczej i chłodniczej

Więcej o zestawie na stronie 10 Więcej o zestawie na stronie 10

SmartSondy Testo zestaw do chłodnictwa SmartSondy Testo - powiększony zestaw do pomiarów w
systemach wentylacji i klimatyzacji

Nasze rekomendacje: Nasze rekomendacje:
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SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia

Technologia pomiarowa w wersji Smart:
Zastosowanie.

Kontrola działania
systemów klimatyzacji

Elastyczny 
pomiar temperatury

Kontrola działania
systemów grzewczych

- Pomiar temperatury otoczenia, w kanałach 
oraz na kratkach wentylacyjnych za 
pomocą testo 915i z sondą temperatury 
powietrza
- Pomiar temperatury w cieczach, produktach 
półstałych lub pastach za pomocą testo 
915i z sondą zanurzeniowo/penetracyjną
- Pomiar temperatury na nierównych 
powierzchniach za pomocą testo 915i z 
sondą powierzchniową

W jaki sposób aplikacja testo Smart App
wspiera Cię w tym zastosowaniu:
- Intuicyjna obsługa z szybkim i niezawodnym 
wyświetlaniem wartości temperatury
- Wszechstronne zastosowanie w 
najróżniejszych aplikacjach do pomiaru 
temperatury
- Łatwa analiza i dokumentacja

- Pomiar wilgotności powietrza za pomocą
termohigrometru testo 605i
- Określanie strumienia objętości za pomocą
anemometru wiatraczkowego testo 410i
oraz anemometru termicznego testo 405i
- Pomiar temperatury powietrza za pomocą
termohigrometru testo 605i

W jaki sposób aplikacja testo Smart App
wspiera Cię  w tym zastosowaniu:
- Strumień objętości jest precyzyjnie
obliczany dzięki możliwości wprowadzenia
przekroju i geometrii kanału
- Lista kilku strumieni objętości i
obliczenie całkowitego przepływu
objętościowego
- Kalkulacja punktu rosy i temperatury
termometru „mokrego“

- Bezkontaktowy pomiar temperatury
z termometrem na podczerwień testo 805i
- Pomiar temperatury zasilania i powrotu
na instalacji grzewczej z termometrem
zaciskowym testo 115i
- Pomiar ciśnienia gazu z manometrem testo 
510i

W jaki sposób aplikacja testo Smart App
wspiera Cię w tym zastosowaniu:
- Test spadku ciśnienia, z funkcją alarmu
- Szybka dokumentacja miejsca
pomiarowego, dzięki pomiarowi temperatury 
na podczerwień oraz oznaczaniu miejsca 
pomiaru za pomocą celownika laserowego

Więcej o zestawie na stronie 11.Więcej o zestawie na stronie 11.Więcej o zestawie na stronie 10.

testo SmartSondy do ogrzewnictwatesto SmartSondy do systemów VAC testo 915i zestaw do pomiaru 
temperatury

Nasze rekomendacje:Nasze rekomendacje: Nasze rekomendacje:

Nowość



Nowość

Zalety:

- Bezprzewodowy odczyt wartości pomiarowych na 

  Twoim smartfonie/tablecie

- Wyświetlanie wartości pomiarowych z kilku SmartSond 

  w jednym czasie

-  Synchronizacja danych za pomocą oprogramowania PC 

testo Datacontrol w celu szybkiego przygotowania  

i zakończenia pracy

-  Kompatybilna i współpracująca z innymi przyrządami 

Testo: elektroniczne oprawy zaworowe testo 550s, 

testo 557s, testo 550i, amperomierz cęgowy 

testo 770-3

testo Smart App
do bezpłatnego pobrania

7

Nowość: Aplikacja mobilna testo Smart App. 
Wszystkie SmartSondy. Jedna aplikacja. Wiele zalet. 

Zarządzanie danymi 
klientów, tworzenie 
raportów pomiarowych i 
wysyłanie ich e-mailem

Graficznie pprezentacja 
wartości pomiarowych

Intuicyjne menu 
pomiarowe dla wielu 
zastosowań

Jedna aplikacja do 
wszystkich zastosowań 
pomiarowych w kli-
matyzacji i chłodnictwie
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Nowość

testo 805i: Termometr na podczerwień współpracujący ze
smartfonem
- Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni (podczerwień)
- Kołowy celownik laserowy (8-punktowy) oznaczający obszar pomiarowy
- Proste ustawienie współczynnika emisyjności dzięki dostępnej liście
zdefiniowanych materiałów
- Szybka dokumentacja miejsca pomiarowego, dzięki możliwości
wykonania zdjęcia obiektu wraz z zaznaczoną powierzchnią oznaczoną
celownikiem laserowym i naniesioną wartością zmierzonej temperatury
- Zakres pomiarowy: -30 ... +250 °C

Pomiar wilgotności
w wersji Smart.

SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia

testo 915i: bezprzewodowa SmartSonda z możliwością podłączania wtykowych 
sond temperatury, współpracująca ze smartfonem
- SmartSonda Testo do bezprzewodowego pomiaru temperatury, do różnorodnych 
zastosowań, dzięki dużemu wyborowi sond i kompatybilności z popularnymi sondami 
termoparowymi typu K
- Wytrzymałe i szybko reagujące sondy do szybkich pomiarów temperatury
- Indywidualne podłączenie sondy temperatury, sondy zanurzeniowo/penetracyjnej, sondą 
powierzchniowej lub sondy elastycznej (wszystkie TC typu K, klasa 1)
- Dostępny jako zestaw z sondami powietrznymi, zanurzeniowo/penetracyjnymi i 
powierzchniowymi TC typ K, klasa 1
- Duży zakres pomiarowy od -50 do +400°C
- Wysoka dokładność pomiaru do ± 1,0 ° C dzięki fabrycznej kalibracji systemu

Pomiar temperatury
w wersji Smart.

Nr kat. 0560 1805

Nr kat. 0563 4915

Nr kat. 0563 1915

Nr kat. 0563 3915

Nr kat. 0563 2915

Nr kat. 0563 5915

testo 915i z giętką sondą

testo 915i z sondą zanurzeniowo/penetracyjną

testo 915i z sondą temperatury powietrza

testo 915i z sondą tempetatury powierzchni

Zestaw: testo 915i z 3 sondami w walizce 
testo Smart Case (patrz strona 11)

testo 605i: Termohigrometr współpracujący ze smartfonem
- Pomiar wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniach
i kanałach wentylacyjnych
- Automatyczna kalkulacja temperatury punktu rosy i temperatury
mokrego termometru
- Zakres pomiarowy: 0 ... 100 %wilg. wzgl.; -20 ... +60 °C
- Rozszerzony zasięg Bluetooth do 100m

Nr kat. 0560 2605 02

Nr kat. 0560 2115 02

testo 115i: Termometr zaciskowy współpracujący ze smartfonem
- Pomiar temperatury zasilania i powrotu w instalacjach grzewczych
- Pomiar temperatury systemów chłodniczych w celu automatycznego
obliczania przegrzania i dochłodzenia
- Wygodna praca nawet z dużych odległości
- Szybka identyfikacja zmian temperatury za pomocą wykresu
- Zakres pomiarowy: -40 ... +150 °C
- Rozszerzony zasięg Bluetooth do 100m
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Nowość

testo 405i: Termoanemometr współpracujący ze smartfonem
- Pomiar prędkości przepływu powietrza, przepływu
objętościowego i temperatury
- Prosta konfiguracja wymiarów i geometrii przekroju kanału
dla określenia przepływu objętościowego
- Teleskop o długości maksymalnej 400mm
- Zakres pomiarowy: 0 ... 30 m/s; -20 ... +60 °C

testo 410i: Anemometr wiatraczkowy współpracujący
ze smartfonem
- Pomiar prędkości przepływu powietrza, strumienia objętościowego
i temperatury
- Przedstawienie strumienia objętościowego kilku wylotów na potrzeby
regulacji układu wentylacyjnego
- Prosta konfiguracja otworów wylotowych (wymiary i geometria)
- Zakres pomiarowy: 0,4 ... 30 m/s; -20 ... +60 °C

Pomiar przepływu
w wersji Smart.

Nr kat. 0560 1410

Nr kat. 0560 1405

Pomiar ciśnienia
w wersji Smart.

Nr kat. 0560 1510

Nr kat. 0564 2552

testo 549i: Manometr do pomiaru wysokich ciśnień
współpracujący ze smartfonem
- Pomiar wysokiego i niskiego ciśnienia w układzie chłodniczym
- Szybka i prosta instalacja na przyłączu ciśnieniowym
- Niskie straty czynnika chłodniczego dzięki bezpośredniemu podłączeniu
do instalacji, bez użycia węża
- Zakres pomiarowy: -1 ... 60 bar
- Rozszerzony zasięg Bluetooth do 100m

Nr kat. 0560 2549 02

testo 510i: Manometr różnicowy współpracujący ze smartfonem
- Pomiar ciśnienia gazu i ciśnienia statycznego
- Menu pomiarowe dla próby ciśnieniowej instalacji gazowej
wraz z funkcją alarmu
- Prosta konfiguracja i pomiar przepływu powietrza z opcjonalną
rurką Pitota
- Wbudowany w obudowę magnes
- Zakres pomiarowy: -150 ... 150 hPa

testo 552i: Wakuometr współpracujący ze smartfonem
- Do bezprzewodowych pomiarów próżni
-  Aplikacja mobilna „testo Smart” - uzyskaj przegląd wszystkiego: szybko i łatwo wykryj 

próżnię za pomocą graficznej prezentacji w aplikacji, z ostrzeżeniem w przypadku 
jakichkolwiek krytycznych wartości, np. poprzez wibracje w smartfonie

- Automatyczne połączenie Bluetooth® z aplikacją testo Smart App i oprawami 
zaworowymi, zasięg do 150 m 
- Kompaktowe, niezawodne i wytrzymałe dzięki obudowie o stopniu ochrony IP 54 
- Łatwa instalacja w każdym porcie serwisowym dzięki sondzie wygiętej pod kątem 45 °
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SmartSondy Testo – do pomiarów w chłodnictwie:

2 x testo 549i oraz 2 x testo 115i w walizce testo Smart Case

- Wszystkie popularne czynniki chłodnicze przechowywane

w aplikacji testo Smart App, automatyczne aktualizacje charakterystyk

czynników chłodniczych

- Elastyczne zastosowanie dzięki zasięgowi Bluetooth® 100 m

- Odczyt danych pomiarowych za pomocą mobilnej aplikacji oraz

możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go za

pośrednictwem e-mail

SmartSondy Testo – powiększony zestaw do pomiarów w systemach

klimatyzacji i wentylacji

2 x testo 549i, 2 x testo 115i oraz 2 x testo 605i w dużej walizce

transportowej HVAC

- Specjalne menu pomiarowe dla: temperatury przegrzania i dochłodzenia,

docelowe przegrzanie, moc grzewcza/chłodnicza

- Wszystkie popularne czynniki chłodnicze przechowywane

w aplikacji testo Smart App, automatyczne aktualizacje charakterystyk

czynników chłodniczych

- Analiza danych pomiarowych i wysyłanie raportów za pomocą aplikacji mobilnej 

testo Smart App.

SmartSondy Testo - powiększony zestaw do pomiarów w systemach 

HVAC/R 

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

testo 510i, testo 805i oraz testo 915i w walizce transportowej HVAC 

-  Do wszystkich pomiarów obejmujących systemy grzewcze, klimatyzacyjne, 

chłodnicze i wentylacyjne

-  Sondy do pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności i przepływu powietrza w 

jednym zestawie 

-  Wyświetlanie zmian wartości pomiarowych w postaci graficznej lub tabeli

- Analiza danych pomiarowych i wysyłanie raportów za pomocą aplikacji mobilnej 

testo Smart App.

SmartSondy Testo – zestaw do pomiarów w systemach VAC

testo 405i, testo 410i, testo 605i oraz testo 805i w walizce

testo Smart Case

- Do pomiaru temperatury powietrza i powierzchni, wilgotności,

prędkości powietrza i przepływu objętościowego

- Specjalne menu pomiarowe dla: pomiaru strumienia objętościowego w 

kanałach i na kratkach wentylacyjnych, identyfikacja ryzyka wystąpienia pleśni, 

łatwa dokumentacja obrazu, w tym temperatura IR

- Łatwa parametryzacja przekroju kanału lub wylotu z kanału

- Obliczanie całkowitego strumienia objętości

- Analiza danych pomiarowych i wysyłanie raportów za pomocą aplikacji mobilnej 

testo Smart App.

SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia

Zestawy w wersji Smart do chłodnictwa,
klimatyzacji i ogrzewnictwa

Nr kat. 0563 0002 41

Nr kat. 0563 0002 10

Nr kat. 0563 0003 10

Nr kat. 0563 0002 32
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WYKORZYSTAJ  

ZALETY  

ZESTAWÓW 

POMIAROWYCH

Zestaw SmartSond Testo - do pomiarów w ogrzewnictwie:

testo 115i, testo 510i oraz testo 805i w walice testo Smart Case

- Pomiar temperatury i ciśnienia w systemach grzewczych

- Pomiar temperatury zasilania i powrotu na instalacji grzewczej

- Wygodny odczyt danych pomiarowych za pomocą aplikacji mobilnej oraz

możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go przez e-mail

testo 915i - zestaw do pomiaru temperatury:  

testo 915i z 3 wtykowymi sondami temperatury w walizce 

testo Smart Case.

-  SmartSonda do bezprzewodowego pomiaru temperatury sprawdza się w 

różnorodnych zastosowaniach dzięki dużemu wyborowi sond i kompatybilności 

ze standardowymi sondami termoparowymi (typ K, klasa 1)

-  Bezpieczny mechanizm blokujący do mocowania sond

-  Możliwość rozbudowy o duży wybór sond i kompatybilność z popularnymi 

sondami TC typu K

-  Łatwa obsługa, analiza i dokumentacja dzięki bezpłatnej aplikacji obilnej testo 

Smart App oraz automatycznemu połączeniu Bluetooth® ze smartfonami, 

tabletami lub oprawami zaworowymi Testo

Nr kat. 0563 0004 10

Nr kat. 0563 5915

Nowość



www.testo.com.pl

Dane zamówieniowe. 

SmartSondy do pomiaru temperatury, wilgotności, prędkości przepływu i ciśnienia
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SmartSondy Testo Nr kat.

Bezprzewodowa SmartSonda testo 915i z 
giętką sondą temperatury (termopara typ K), 
wraz z bateriami i protokołem kalibracyjnym.

0563 4915

Bezprzewodowa SmartSonda testo 915i z 
sondą temperatury powietrza (termopara  
typ K), wraz z bateriami i protokołem 
kalibracyjnym.

0563 3915

Bezprzewodowa SmartSonda testo 915i 
z zanurzeniowo/penetracyjną sondą 
temperatury (termopara typ K), wraz z
bateriami i protokołem kalibracyjnym.

0563 1915

Bezprzewodowa SmartSonda testo 
915i z sondą temperatury powierzchni 
(termopara typ K), wraz z bateriami i protokołem 
kalibracyjnym

0563 2915

Uniwersalny zestaw do pomiarów
temperatury, składający się ze
SmartSondy testo 915i, z wtykowymi
sondami temperatury powietrza,
powierzchni oraz sondą zanurzeniowo/
penetracyjną, walizki Smart Case,
oraz baterii i protokołu kalibracyjnego.

0563 5915

testo 115i, Termometr zaciskowy 
współpracujący ze smartfonem do pomiarów na 
rurach o średnicy od 6 do max. 35 mm, baterie 
oraz protokół kalibracji fabrycznej

0560 2115 02

testo 805i, Termometr na podczerwień 
współpracujący ze smartfonem, baterie oraz 
protokół kalibracji fabrycznej

0560 1805

testo 605i, Termohigrometr współpracujący 
ze smartfonem, baterie oraz protokół kalibracji 
fabrycznej

0560 2605 02

testo 405i, Termoanemometr współpracujący 
ze smartfonem, baterie oraz protokół kalibracji 
fabrycznej

0560 1405

testo 410i, Anemometr wiatraczkowy 
współpracujący ze smartfonem, baterie oraz 
protokół kalibracji fabrycznej

0560 1410

testo 510i, Manometr różnicowy współpracujący 
ze smartfonem, baterie oraz protokół kalibracji 
fabrycznej

0560 1510

testo 549i, Manometr do pomiaru wysokich 
ciśnień współpracujący ze smartfonem, baterie 
oraz protokół kalibracji fabrycznej

0560 2549 02

testo 552i, Bezprzewodowa SmartSonda do 
pomiaru próżni testo 552i współpracująca ze 
smartfonem, baterie oraz protokół kalibracji 
fabrycznej. 

0564 2552

SmartSondy Testo - zestawy Nr kat.

SmartSondy Testo – zestaw do pomiarów 
w chłodnictwie podczas codziennej pracy 
przy diagnostyce i konserwacji instalacji 
klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz pomp 
ciepła. Składa się z: 2 x testo 549i oraz  
2 x testo 115i w dużej walizce transportowej z 
miejscem na 11 SmartSond, baterie oraz protokół 
kalibracji fabrycznej.

0563 0002 10

SmartSondy Testo – powiększony zestaw 
do pomiarów w systemach klimatyzacji 
i wentylacji. Składa się z: 2 x testo 115i, 2 
x testo 549i, 2 x testo 605i w powiększonej 
walizce transportowej, baterie i protokół kalibracji 
fabrycznej.

0563 0002 41

SmartSondy Testo – zestaw do pomiarów 
w systemach VAC. Składa się z: testo 405i, 
testo 410i, testo 605i, testo 805i w walizce 
transportowej, baterie i protokół kalibracji
fabrycznej

0563 0003 10

SmartSondy Testo - powiększony zestaw 
do pomiarów w systemach HVAC/R Składa 
się z: 2x testo 115i, 2x testo 549i, 2x testo 605i, 
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, 
testo 915i, walizki testo HVAC, baterii i protokołu 
kalibracji fabrycznej

0563 0002 32

SmartSondy Testo – zestaw do pomiarów w 
ogrzewnictwie. Skada się z: testo 115i, testo 
510i w poręcznej walizce transportowej, węży 
(Ø 4mm i 5mm), adaptera, baterii i protokołu 
kalibracji fabrycznej.

0563 0004 10

SmartSondy Testo – zestaw do wykrywania 
zawilgoceń. Składa się z: testo 605i, testo 
805i w walizce transportowej, baterie i protokół 
kalibracji fabrycznej.

0563 0005 10

Walizki transportowe Nr kat.

Walizka testo Smart Case (HVAC)
Do transporowania: testo 405i, testo 410i, testo 
510i, testo 605i, testo 805i i testo 905i. Wymiary: 
270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Walizka testo Smart Case (temperatura) 
do bezpiecznego transportu testo 915i i sond 
wtykowych, wymiary 250 x 180 x 70 mm

0516 0032

Walizka testo Smart Case (chłodnictwo) 
Do transporowania: 2 x testo 115i i 2 x testo 549i. 
Wymiary; 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Walizka testo Smart Case (ogrzewnictwo)
Do transporowania: testo 115i, testo 410i, testo 
510i, testo 549i i testo 805i. Wymiary: 250 x 180 
x 70 mm

0516 0270


