Totul dintr-o privire.
În mâna dumneavoastră.
Măsurare rapidă și operare facilă cu ajutorul afișajului grafic mare
și telefonului dumneavoastră smart - toate cu cel mai compact și robust instrument.
Noile manifolduri digitale de la Testo.

Cerințele devin tot mai exigente,
însă există o soluție optimă la îndemână.
Tehnicienii buni în refrigerare, climatizare sau încălzire
se bazează pe competență și experiență. Cei mai buni
însă se bazează pe un asistent profesionist: noi. Noi,
cei de la Testo, dezvoltăm tocmai acele instrumente cu
tehnologii fiabile și inteligente care vă pot face ziua de
lucru mai ușoară. Grație funcției Bluetooth® 5,0, noile
manifold-uri digitale cu afișaj ultra-mare și carcasă robustă
sunt adecvate pentru măsurători wireless. Economisiți
timp valoros și evitați stresul în instalarea, întreținerea și
repararea sistemelor de refrigerare și pompelor de căldură.
Toate programele de măsurare importante sunt deja
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memorate în sistem, împreună cu refrigeranții potriviți pentru
diferite instalații. Cu Testo Smart App documentarea se face
rapid și simplu, direct pe teren, iar cu ajutorul transferului de
date wireless aveți ambele mâini libere, întotdeauna. Totul
decurge fără probleme? Înseamnă că am făcut totul ca la
carte.

Noua generație de
manifolduri digitale.
Faceți cunoștință cu: metoda cea mai actuală de instalare și
reparare a sistemelor de refrigerare și pompelor de căldură.
Manifold-urile digitale din noua generație de la Testo sunt
mai rapide, mai fiabile și mai flexibile decât oricând. Ceea
ce era deja bun a devenit și mai bun:
- afișaj mare cu o structură mai clară
- durabilitate sporită și manevrare convenabilă
- funcționare în rețea wireless cu Bluetooth® 5.0

Măsurători wireless, documentare
simplă - cu Bluetooth® 5.0,
testo Smart App și software-ul gratuit
testo DataControl pentru PC.

Totodată, am introdus primul manifold complet digital de pe
piață care vă permite să afișați și evaluați toate rezultatele
în timp real, în aplicația testo Smart App. Puteți vedea
rezultatele convingătoare aici. Iar dacă doriți, puteți să țineți
propriul dumneavoastră instrument în mână, în curând.

Compact, ușor manevrabil și robust:
Carcasa robustă cu ecranul adâncit
își face treaba fiabil chiar și în condiții
extreme.

Afișajele grafice ultra-mari,
testo Smart App și meniul intuitiv asigură
măsurători mai rapide
și mai simple ca niciodată.
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testo 550s / testo 557s

Cele două noutăți.
Prima alegere
pentru fiecare
sarcină de lucru.

Bluetooth® 5.0
+ App
testo Smart App
descărcare gratuită
ACUM ÎN

Descarcă

Cu manifoldurile digitale 550s și testo 557s măsurătorile la
sistemele de refrigerare și climatizare precum și la pompele
de căldură sunt mai rapide și mai ușoare ca niciodată. Pe
afișajul mare puteți vedea dintr-o privire toate datele de
măsurare, simplificând astfel analiza rezultatelor. Meniurile
de măsurare vă ghidează pas cu pas prin etapele de
măsurare și vă permit să determinați automat parametrii
de sistem importanți, precum supraîncălzirea, căderea de
presiune, etanșeitatea sau evacuarea. Sondele Bluetooth®
pentru temperatură, presiune și umiditate se pot conecta

prin wireless direct la instrument, oferind astfel și mai multă
flexibilitate împreună cu testo Smart App. Totodată, cu
aplicația aveți întotdeauna refrigerantul potrivit la îndemână.
Grație calității dovedite și durabilității excepționale, puteți
conta pe precizie maximă în orice condiții. De la prima până
la ultima operațiune.

Avantajele
sunt evidente:
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•

Toate rezultatele dintr-o privire, grație
afișajului grafic mare

•

Extrem de compact și fiabil grație
carcasei robuste și ușor manevrabile, clasa
de protecție IP 54

•

Măsurarea wireless a vacuumului
și temperaturii, cu ușurință prin
conexiune Bluetooth® automată

•

Flexibilitate sporită pentru măsurători
și documentare cu testo Smart App

Gata de acțiune oricând cu seturi
practice și accesorii utile.

testo 550s

testo 557s

Manifold digital cu
Bluetooth® și bloc
cu 2 valve

Manifold digital cu
Bluetooth® și bloc cu
4 valve

+
Geantă practică
Întotdeauna incluse în set: geantă
de transport robustă pentru depozitarea rapidă și în siguranță a tuturor
componentelor setului, furtunurilor
și sondelor.

+

+

Sonde de temperatură

testo 552i

Cu sau fără cablu pentru măsurători

Sonda wireless pentru
vacuum se conectează
rapid la manifoldurile
digitale sau la testo
Smart App, Bluetooth®
arie de acoperire de până
la 150 m.

pe țevi de Ø 6-35 mm

+
Curea
magnetică
cu sistem de închidere
rapidă tip click pentru
schimb rapid

+
Furtunuri cu supapă
3 sau 4 x 7/16” UNF /1 x 5/8” UNF,
lungime 1,5 m fiecare

+

incluse întotdeauna

+

Opțional
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testo 550i

Complet smart, complet
wireless:
Cel mai mic manifold
din toate timpurile.

Bluetooth® 5.0
+ App
testo Smart App
descărcare gratuită
ACUM ÎN

Descarcă

Perfect oricând pentru toate activitățile dumneavoastră.
Azi și în viitor: Primul manifold complet digital, testo 550i,
vă permite să dețineți control asupra activităților zilnice de
întreținere și service la sistemele de refrigerare și ventilație
și la pompele de căldură, în întregime prin intermediul
aplicației testo Smart App și telefonului mobil sau tabletei.
Cel mai mic manifold digital de pe piață este dotat cu
un bloc de valve bidirecțional, efectuează măsurători
rapid și convenabil, iar grație documentării digitale a
rezultatelor, economisește timp în mod considerabil. Mai
mult, acest instrument compact se conectează automat
prin testo Smart App la sondele noastre cu Bluetooth®
pentru temperatură, presiune și umiditate. Temperaturile
de evaporare și condensare se calculează automat
direct în aplicație. Astfel, având în mână doar telefonul
dumneavoastră mobil și nimic altceva, stați relaxați
deoparte - sau la o distanță de până la 150 m.
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Avantajele dumneavoastră:
•

Toate activitățile, de la măsurare la
documentare, folosind aplicația testo Smart App
de pe telefonul dumneavoastră mobil

•

Cel mai mic manifold digital de pe piață

•

Fiabilitate maximă grație carcasei extrem de
robuste, clasa de protecție IP54

•

Opțional, sistemul poate fi extins cu sondele
Smart de la testo pentru măsurarea wireless a
temperaturii, umidității și vacuumului

Fără fir, fără furtun - gata de acțiune!
Măsurarea vacuumului cu vacuumetrul
smart testo 552i.
Fără cabluri. Și fără furtunuri: noul vacuumetru wireless
operat prin aplicație, testo 552i, completează portofoliul de
sonde Smart testo cu opțiunea de măsurare a vacuumului
rapid și wireless, printr-un singur port de serviciu.
Pentru măsurarea vacuumului, testo 552i se conectează
automat cu manifoldurile digitale testo 550s și testo 557s
precum și cu testo 550i prin testo Smart App și generează
alarme direct în aplicație, în cazul înregistrării unor valori
critice. Ce v-ați putea dori mai mult?

Avantaje pe scurt:
•

Identificați vacuumul rapid și ușor
cu ajutorul reprezentării grafice în aplicație
sau pe ecranul manifoldului digital

•

Conexiune Bluetooth® automată
cu testo Smart App și toate manifold-urile digitale

•

Compact, fiabil și robust
grație carcasei cu clasa de protecție IP 54

•

Instalare ușoară la orice port de serviciu
grație unghiului integrat de 45°
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Descărcare
gratuită

O singură soluție care le
cuprinde pe toate.
Testo Smart App.

Pentru Android
și IOS

Toate aplicațiile noilor manifold-uri digitale pe telefonul dumneavoastră smart: Cu testo Smart App puteți evalua rezultatele
chiar și mai rapid în viitor. Mai mult, aplicația vă ajută să preveniți erorile de măsurare, întrucât programele de măsurare
memorate vă ghidează pas cu pas prin configurare și măsurare. Cu ajutorul funcțiilor de documentare integrate, se pot crea
rapoarte pe teren, iar procesele verbale de măsurare cu fotografii incluse pot fi transmise ca fișiere PDF sau CSV direct prin
e-mail. Mai mult, puteți configura datele clienților și locațiile de măsurare prin simpla atingere a unui buton, iar sincronizarea
cu software-ul gratuit testo DataControl PC se face wireless prin WLAN.

Gestionarea ușoară a datelor
măsurătorilor și clienților.
Cu software-ul pentru PC
testo DataControl.
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Cu software-ul testo DataControl, rezultatele măsurătorilor
și profilurile clienților pot fi gestionate ușor și rapid - iar
documentarea se face de la sine.

•

Interfață de utilizator intuitivă:
toate informațiile disponibile la un click distanță

•

Afișaj grafic
până la 4 valori simultan

•

Gestionarea profilurilor clienților și punctelor de
măsurare:
Aplicația, manifold-ul digital și software-ul se
sincronizează prin WLAN

Noile manifolduri digitale de la Testo comparație.
Indiferent de tipul de manifold digital de care aveți nevoie, îl veți găsi cu siguranță pe cel potrivit în gama noastră.
Comparați și decideți mai ușor.

Bloc de valve

testo 550s

testo 557s

testo 550i

cu 2 direcții

cu 4 direcții

cu 2 direcții

Toate valorile măsurătorilor

–

disponibile dintr-o privire, grație
afișajului grafic mare
Operare și documentare cu testo
Smart App

5,0
5,0
5,0
(arie de acoperire până la 150 m) (arie de acoperire până la 150 m) (arie de acoperire până la 150 m)

Compatibil cu toate sondele
wireless pentru temperatură,
vacuum, umiditate

(cu conexiune automată)

(cu conexiune automată)

(cu conexiune automată)

Dimensiuni exterioare compacte
(ultra-compact)

și operare cu o singură mână
Clasă de protecție

IP54

IP54

IP54

până la 60 bar

până la 60 bar

până la 60 bar

> 0,5 % din valoarea la scală
totală

> 0,5 % din valoarea la scală
totală

> 0,5 % din valoarea la scală
totală

(până la 2 sonde de temperatură
+ sondă Bluetooth®)

(până la 2 sonde de temperatură
+ sondă Bluetooth®)

(până la 2 sonde de temperatură
+ sondă Bluetooth®)

Domeniu de măsurare presiune
identic presiune mare/presiune
mică
Precizie măsurare presiune

Măsurare integrată a temperaturii
Supraîncălzire țintă în manifold

(doar în aplicație)

sau testo Smart App
Date documentate și transmise
prin testo Smart Probes App
Refrigeranți memorați

90

90

90

Actualizare refrigeranți

automat prin aplicație

automat prin aplicație

automat prin aplicație

Test de etanșeitate cu
compensare de temperatură cu
sondă de temperatură
Măsurare vacuum cu vacuumetru
testo 552i
Adecvat pentru refrigeranți A2L
Software pentru PC testo
DataControl (opțional)
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Șase seturi gata de acțiune.
Comandă acum.
Set basic
Manifold digital inteligent cu sonde pentru temperatură
cu cablu , în geantă practică, inclusiv certificat de
calibrare și acumulatori

testo 550s

Cod produs 0564 5501

Set smart
Manifold digital inteligent cu sonde de temperatură
wireless, în geantă practică, inclusiv certificat de
calibrare și acumulatori
Cod produs 0564 5502

Set smart cu furtunuri de umplere
Manifold digital inteligent cu sonde de temperatură
wireless și trei furtunuri de umplere, în geantă practică,
inclusiv certificat de calibrare și acumulatori
Cod produs 0564 5503

testo 557s

Set vacuum smart
Manifold digital inteligent cu sonde de vacuum și
temperatură wireless, în geantă practică, inclusiv
certificat de calibrare și acumulatori
Cod produs 0564 5571

Set smart pentru vacuum cu furtunuri de umplere
Manifold digital inteligent cu sonde de vacuum și
temperatură wireless și patru furtunuri de umplere,
în geantă practică, inclusiv certificat de calibrare și
acumulatori

testo 550i

Cod produs 0564 5572

Set smart*
Manifold digital inteligent cu sonde de temperatură
wireless, în geantă practică, inclusiv certificat de
calibrare și acumulatori
Cod produs 0564 3550
* testo 550i este disponibil și ca instrument separat, cu baterii incluse (3 x AAA), protocol de calibrare și manualul de instrucțiuni Cod produs. 0564 2550
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Precis, practic, bun.
Accesorii pentru noul dumneavoastră
manifold digital.

ACUM ÎN

ACUM ÎN

Descarcă

Descarcă

testo 552i
Vacuumetru wireless

Cod produs 0564 2552

testo 115i
Sondă de temperatură
wireless

Curea magnetică

Cod produs 0560 2115 02

Cod produs 0564 1001

Sonde cu
bandă Velcro
pentru
conducte

Sonde de
temperatură
în set
Cod produs
0613 5507

Cod produs 0613 5605

Sondă de temperatură
cu Velcro

Sondă NTC de
suprafață, rezistentă la apă

Cod produs 0613 4611

Cod produs 0613 1912

Sonde de temperatură
atmosferică robuste
Cod produs 0613 1712

ACUM ÎN

Descarcă

Sonde Smart Testo
Set refrigerare
2 x testo 115i / testo 549i
1 x geantă testo smart

set testo 510
Instrument de măsurare a
presiunii diferențiale

testo 316-3
Detector pentru scurgeri de
refrigerant

cu curea și baterii
Best.-Nr. XXXX XXX

Cod produs 0563 0002 10

Cod produs 0563 0510

Cod produs 0563 3163
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O singură aplicație. Posibilități infinite.
Descărcați acum gratuit.
Bine ați venit în noua eră a tehnicii de măsurare digitale. Cu testo Smart App vă transformați telefonul smart într-un centru
de comandă mobil și multifuncțional pentru toate aplicațiile de refrigerare, climatizare și încălzire. Împreună cu instrumentele
de măsurare cu funcția Bluetooth® și sondele smart de la Testo, sunteți pregătiți pentru viitor. Și pentru tot ce urmează.

Manifolduri digitale

Sonde Smart Testo

Temperatură

Umiditate

Debit

Instrument de măsură electric

Descărcare
gratuită
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Pentru Android
și IOS

Pasibil de modificări, inclusiv de modificări de ordin tehnic.
Toate prețurile sunt nete, plus costuri de livrare și TVA, valabile de la 01/01/2020. Plata la 30 de zile net.

Vacuum

www.testo.ro

