
 
Soğutma ölçüm teknolojisi
akıllı ve basit hale geliyor - mükemmel bağlantılı cihazlarla: 
Dijital manifoldlar, pratik Akıllı Problar,
yeni dijital gaz terazisi ve testo Smart App.

YENİ!

İşiniz: 
zahmetsiz.
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Soğutma teknolojisi – kolaylaştı.  
İşiniz her zamankinden daha verimli ve 
rahat olacak.
Yüksek karmaşıklığa ve iş yüküne son verin: Ürün port-

föyümüz, günlük işlerinizi daha hızlı, daha verimli ve hatta 

daha profesyonel hale getirmek için ölçüm görevlerinin 

tamamlanmasını tamamen yeni bir düzeye taşımıştır. App 

(uygulama) kontrollü ölçüm teknolojisi, zaman alan belge-

lere, karışık kablolara ve benzerlerine son verir. Şu andan 

itibaren tam bir profesyonel yardımcı ekip yanınızda olacak: 

• testo 557s/550s/550i dijital manifoldlar, testo Smart App ve akıllı valfli yeni dijital terazi testo 560i ile

 akıllı etkileşim sayesinde daha da iyi hale getirildi.

• Yeni dijital terazi testo 560i, soğutma sistemlerini hedef değerlere göre otomatik olarak şarj ederek 

zamandan tasarruf sağlar.

• Ücretsiz testo Smart App, tüm cihazları kablosuz olarak bir araya getirir ve kolay kullanım, ölçüm ve 

dokümantasyon sunar.

• En iyi kısım: Tüm soğutma teknolojisi cihazlarımız tam otomatik olarak bağlanır.

YENİ!
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Tüm işler için ekibiniz. Ölçüm cihazlarımız
bunu mümkün kılıyor.
Ölçüm cihazlarımız sayesinde, kullanım kolaylığı maksimum hassasiyetle el ele gider . Çünkü tüm Testo cihazları kablosuz ve 

tam otomatik olarak ağa bağlanabilir. Yenilikçi ürünlerimiz, soğutma teknolojisiyle ilgili tüm ölçüm görevlerini kapsayarak her 

şeyi sizin için basit ve akıllı hale getirir. Ve bu böyle çalışır:

Soğutma sistemi ayarı kolaylaştırıldı:  

testo 557s, 550s ve 550i manifoldlarımızın basınç,

sıcaklık ve nemi ölçmek için testo Akıllı Problar ve testo App 

ile kablosuz etkileşimi sayesinde.

Şarjlı soğutma sistemleri – yeni dijital gaz terazimiz 

testo 560i ve akıllı valfin testo Smart App ile kablosuz

etkileşimi ve soğutucu ağırlığına/aşırı kızdırmaya/aşırı

soğutmaya göre otomatik şarj için manifoldlar sayesinde

hiç olmadığı kadar rahat.

Tahliyeli soğutma sistemleri – kablosuz ve hortumsuz

vakum ölçümü için akıllı prob testo 552i’nin testo Smart

App ile kablosuz etkileşimi sayesinde süper kolay.

Özetle: her şey zahmetsiz hale geliyor – akıllı ölçüm cihazlarımızın birbirleriyle ve testo Smart App ile pratik 

kombinasyonu sayesinde.
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Testo’dan dünya yeniliği burada:

testo 560i dijital gaz terazimiz.

Soğutma sistemlerini ve ısı pompalarını devrim niteliğinde 

basit bir şekilde şarj eder. Bunun nedeni, terazi ve akıllı 

valfin, patentli teknoloji sayesinde hedef değere göre 

otomatik şarjı mümkün kılmasıdır. Akıllı telefonunuz ve 

tabletiniz için dijital manifoldlarımız ve testo Smart App 

ile bir ekip olarak bu şekilde çalışırlar.

testo 560i – gelişim böyle çalışır:

Cihazların Bluetooth üzerinden kendi aralarındaki bağlantısı 

tamamen otomatik ve tamamen zahmetsizdir. Şarj işlemi 

de öyle: Hedef aşırı kızdırma, aşırı soğutma veya soğutucu 

akışkan ağırlığına göre üç otomatik program arasından 

seçim yapabilirsiniz.

Testo manifoldunda veya testo Smart App’te şarj programını 

seçin, hedef değeri girin ve valf ile terazi gerisini sizin için 

halletsin.

Tam otomatik şarj - tamamen basit.  
Yeni dijital gaz terazisi + valf ile.

YENİ!

• Terazi ve akıllı valf ile tam otomatik soğutucu 

akışkan şarjı.

• Terazi ve valf, Bluetooth üzerinden testo 

Smart App ve testo 557s, 550s, 550i dijital 

manifoldlar ve önceki testo 557/550 modelleri ile 

uyumludur.

• Yeni testo 560i; valf, piller ve omuz çantası 

ile pratik bir set halinde mevcuttur.
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testo 560i 
Diğer en iyi özellikler

• testo Smart App’te şarj işlemi için bir bakışta 

tüm ölçüm değerleri - ölçüm verilerinin 

depolanmasıyla.

• Tüm yaygın soğutucu akışkan kapları için maksi-

mum 100 kg yük ile yüksek ölçüm doğruluğu. 

• Süper kullanışlı: Kompakt gövde, düşük 

ağırlık, kullanışlı taşıma sapı ve sağlam omuz 

çantası.

• Doğru konumlandırma için 3D köşeler ve 

kabın sabit tutulması için dokulu kauçuk yüzey.

• Her açıdan güç:  

70 saate kadar uzun batarya ömrü. 

(4 x AA, dahili/değiştirilebilir). 

30 m’ye kadar Bluetooth menzili.
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Birinci sınıf:
üç dijital manifoldumuz. 
testo 557s, 550s, 550i.

Kablosuz ölçüm, karmaşık olmayan 

belgeler - Bluetooth® 5.0, testo Smart 

App ve ücretsiz PC yazılımı testo 

DataControl ile.

Kompakt, kullanışlı, sağlam: 

Gömme ekranlı sağlam gövde, işini 

her zaman güvenilir bir şekilde 

yapar.

Ekstra geniş grafik ekranlar, testo 

Smart App ve sezgisel kullanıcı 

kılavuzu, ölçümleri hiç olmadığı kadar 

hızlı ve kolay hale getirir.
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Dijital manifoldlarımız testo 557s, 550s ve 550i; 

soğutma, iklimlendirme ve ısı pompalarında ölçümlerinizi 

daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, kolay ve rahat hale 

getirir. Geniş ekran, tüm ölçüm verilerini bir bakışta 

gösterir ve tüm sonuçların analizini kolaylaştırır. Kılavuzlu 

ölçüm menüleri, ölçüm boyunca sizi adım adım yönlendirir 

ve yüksek ve düşük basınç, yoğuşma ve buharlaşma 

sıcaklığının yanı sıra aşırı kızdırma/aşırı soğutmayı 

belirlemenize olanak tanır.

Sıcaklık, basınç ve nem için Bluetooth® probları cihaza 

kablosuz ve tam otomatik olarak bağlanabilir ve testo 

Smart App ile birlikte uygulamada daha fazla esneklik 

sağlar.

Ve başka bir avantaj: Manifoldlar ve App doğru soğutucu 

akışkanı sizin için her zaman hazır bulundurur. Maksimum 

hassasiyet için her şey: İlk işten son işe.
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Kablosuz kıskaçlı termometremiz testo 115i. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kurulum, servis ve sorun giderme için 

ideal sıcaklık ölçüm cihazı. 

Sıcaklıkta hassas bir tutuş sağlar: testo 115i.

testo 552i – bu kadar kolay.
Daha basit, daha verimli, Akıllı Problar. App kontrollü vakum probu testo 552i size birçok avantaj sunar: 

Vakumu kablosuz, hızlı ve tek bir servis portu üzerinden ölçme seçeneği ile testo Akıllı Problar portföyünü genişletir.

Kablosuz, kompakt & App-kontrollü 
ölçümler zahmetsiz hale getirildi –  
testo Akıllı Problar ile.

• Grafik ilerleme göstergesi ile sıcaklık değişikliklerinin hızlı 

tanımlanması.

• Ölçüm verileri, testo 115i’den testo Smart App’e kablosuz olarak 

iletilir ve akıllı telefonunuzda veya tabletinizde rahatlıkla görüntülenebilir.

• Gidiş ve dönüş sıcaklıklarının ölçülmesini sağlar.

• testo Smart App aracılığıyla analiz edilen ve gönderilen ölçüm 

verileri.

• 100 m’ye kadar Bluetooth® menzili sayesinde birbirinden uzak 

mesafelerdeki ölçüm noktalarında sorunsuz kullanım.

• Manifolda otomatik bağlantı: 115i’nin değerleri doğrudan orada 

görüntülenir. Sıcaklık değişiklikleri hemen belirgindir.

Ve bir bakışta daha da fazla avantaj: 

• App’teki veya dijital manifoldun ekranındaki grafik gösterimi aracılığıyla 

vakumu hızlı ve kolay bir şekilde tanımlayın.

• Vakumu kablolar veya hortumlar olmadan ölçün - testo Smart App ve 

manifold ile.

• IP 54 koruma sınıfına sahip muhafaza sayesinde kompakt, güvenilir ve 

sağlam.

• Entegre 45° açılı adaptör sayesinde herhangi bir servis portuna kolay 

kurulum.
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Şimdi 
ücretsiz 
indirin
Android ve IOS 
için

• Sezgisel kullanıcı arayüzü: bir tıklamayla tüm 

bilgiler

• Aynı anda 4 ölçüm değerine kadar grafik 

gösterimi

• Müşteri profilleri ve ölçüm noktaları yönetimi: 

App, dijital manifold ve yazılım WLAN üzerinden 

senkronize edilir

Akıllı telefonunuzu kontrol merkezinize çevirin: testo Smart App, 

tüm soğutma ve iklimlendirme uygulamaları için cihazlara rahatça 

bağlanır ve kontrol eder. Bu şekilde her zaman bir genel bakışa 

sahip olursunuz ve verileriniz tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur. 

testo Smart App ile sonuçları daha da hızlı değerlendirirsiniz.

Ve saklanan ölçüm programları, konfigürasyon ve ölçüm 

boyunca size adım adım rehberlik ettiğinden, ölçüm hatalarından 

kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca hiç vakit kaybetmeden müşteri 

verileri oluşturabilir ve konumları ölçebilirsiniz.

İş akışınız: zahmetsiz. 
İşiniz hiç bu kadar akıllı olmamıştı.

Ölçüm ve müşteri verilerinin kolay yönetimi. 
testo DataControl bunu mümkün kılar.

• Sezgisel ölçüm menüleri 

• Kolay dokümantasyon

• Ölçüm raporlarının PDF ya da Excel olarak gönderimi

• Tabletinizi/akıllı telefonunuzu ikinci ekran olarak 

kullanma

• Tüm soğutma ve iklimlendirme uygulamaları için

• Soğutma ve iklimlendirme uygulamaları için tüm ölçüm 

cihazlarına kablosuz bağlantı

Verilerinizi ihtiyacınız olan yere götürün! testo DataControl yazılımımızla, ölçüm sonuçları ve müşteri profilleri bir PC’de kolay 

ve hızlı bir şekilde yönetilebilir ve dokümantasyon neredeyse tek başına ele alınır.

https://qr.testo.com/ldtw8z
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Altı hazır set.  
Şimdi sipariş edin.

Akıllı vakum seti 

Kablosuz vakum ve sıcaklık problarına sahip 

akıllı dijital manifold, kalibrasyon protokolü, piller 

ve çanta

Dolum hortumlu akıllı vakum seti

Kablosuz vakum ve sıcaklık probları ile akıllı dijital 

manifold, dört doldurma hortumu, kalibrasyon 

protokolü, piller ve çanta

Akıllı set*

Kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital manifold, 

kalibrasyon protokolü, piller ve çanta

* testo 550i ayrıca ayrı bir cihaz olarak da mevcuttur. Piller (3 x AAA), kalibrasyon protokolü ve kullanım kılavuzu dahil, sipariş no. 0564 2550

Sipariş no. 0564 5571

Sipariş no. 0564 5572

Dolum hortumlu akıllı set

Kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital manifold, üç 

doldurma hortumu, kalibrasyon protokolü, piller ve 

çanta

Akıllı set 

Kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital manifold, 

kalibrasyon protokolü, piller ve çanta

Temel set

Kablolu sıcaklık problu akıllı dijital 

manifold, kalibrasyon protokolü, piller 

ve çanta

Sipariş no. 0564 5503

Sipariş no. 0564 5502

Sipariş no. 0564 5501

Sipariş no. 0564 3550
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Manifoldlar için manyetik 
kayış 
testo 557s/550s/550i

Sipariş no. 0564 1001

testo 510i Kablosuz fark 
basınç ölçüm cihazı

testo 316-3 
Soğutucu akışkanlar için 
kaçak dedektörü

Sipariş no. 0563 3163

adaptör ve bataryalı hortum seti 
dahil

testo Akıllı Problar 
Soğutma seti

Sipariş no. 0563 0002 10

2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x testo çanta

Hayatı kolaylaştıran her şey.
Teraziden Akıllı Problara.

testo 560i Akıllı valfli sette 
dijital gaz terazisi + çanta

testo 552i 
Kablosuz vakum probu

Sipariş no. 0560 2115 02Sipariş no. 0564 2552

testo 115i 
Kablosuz sıcaklık probu

testo 549i 
Kablosuz yüksek basınç 
probu

Sipariş no. 0560 2549 02 Sipariş no. 0563 5915

testo 915i
Kablosuz sıcaklık seti

testo çanta ve piller ile

Sipariş no. 0560 1510

Sipariş no. 0564 2560

YENİ!



www.testo.com.tr

Her şarj: zahmetsiz.
Dünya inovasyonumuz:
testo 560i dijital gaz terazisi

Yeni dijital gaz terazimiz size gerçek bir his sunuyor:
Akıllı valf sayesinde hedef aşırı kızdırma, aşırı soğutma ve ağırlığa göre 
otomatik ve hassas soğutucu akışkan şarjı.
Basit, kullanışlı ve zaman kazandıran.
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YENİ!

http://www.testo.com

