
Váltson digitális 
méréstechnológiára 
optimalizálja a hűtéstechnikai 
méréseket

Gyorsabb, egyszerűbb, pontosabb
Testo digitális hűtéstechnikai méréstechnológia



Nem érdemes várni. Testo digitális 
hűtéstechnikai méréstechnológia

A szakmai tudás mellett precíz és megbízható mérési értékekre 

van szükség a hűtő- és klímarendszerek átfogó és hatékony 

kiértékeléséhez és beállításához. A Testo digitális hűtéstechnikai 

méréstechnológiája már évek óta bizonyítja alkalmasságát a 

feladatra:

•   Applikáció frissítések új hűtőközegekkel

•   Fontos rendszerparaméterek automatikus számítása

•   Kényelmes vezérlés a személyre szabott mérőmenük,

a Bluetooth kapcsolat, valamint az applikáció révén

•   Sokkal nagyobb, állandó pontosság az analóg 

szervizcsaptelepekhez képest

Az automatikus elpárolgási/kondenzációs hőmérséklet valamint 

a túlhevítés/utóhűtés számítása mellett a Testo digitális 

szervizcsaptelepei sokkal hatékonyabb támogatást nyújtanak a 

következő feladatokban az analóg műszerekhez képest: 

 Elpárologtató túlhevítés

•   Az elpárologtató megfelelő töltöttségének biztosítása

•   Túlhevítés ellenőrzése az expanziós szelepeknél

Szívóoldali túlhevítés

•   Kompresszorműködés optimalizálása

•   A kokszképződés megakadályozása a kompresszorban

 Hőcsere hatása

•   További utóhűtés és túlhevítés ellenőrzés  

 Hőmérsékletkülönbség

•  Hőcsere hatékonyságának javítása és 

•  a hatásfok újraszámítása

Testo hűtéstechnikai méréstechnológia

Lépjen be az okos méréstechnológia világába:
www.testo.hu

Okos Testo méréstechnológia:
digitális mérésiadat-feldolgozás

A Testo forradalmasította a mérési adatok feldogozását, így Ön 

még gyorsabban és hatékonyabban végezheti mindennapi mun-

káját. Az okostelefon applikációval az időigényes dokumentáció, 

a papírhegyek és a felesleges kábelkötegek már a múlté.

Az okos méréstechnológia világával egy olyan platformot fej-

lesztettünk ki, melyen a gyakorlatban is megismerheti a digitális 

világ nyújtotta előnyöket. Itt mindent megtudhat a digitális mé-

résiadat-menedzsmentről, amire csak szüksége lehet, valamint 

kézközelből ismerheti meg annak a módját, hogy hogyan teheti 

a Testo méréstechnológiáját a digitális élete részévé.



A szervizcsaptelepek összehasonlítva: 
Digitális az analóggal szemben

Digitális:

  ±0,3 bar pontosság 60 bar-os 

méréstartományban

  Félreérthetlen, tisztán kijelzett mérési értékek 

a nagy, megvilágított kijelzőn

Analóg:
–   Általánosan ±0,7 bar pontosság 35 bar-os 

tartományban
–   Értékkiolvasási hibák a mechanikus kijelző és 

a megvilágítás hiánya miatt

Még precízebb értékek állandó pontossággal.

Digitális:

  Minimum 60 hűtőközeg 

mindenkor elérhető

  Az új hűtőközegek díjmentesen elérhetők a 

testo Refrigeration és a testo Smart Probes 

applikációkon keresztül

Analóg:
–   Maximum 4 hűtőközeg 

jeleníthető meg a kijelzőn
–   Az új hűtőközegek csak vásárlással érhetők el 

Minden hűtőközeg elérhető.

Digitális:

  Elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet, 

valamint túlhevítés és utóhűtés automatikus 

számítása 

  Hatékony és kényelmes munka a felhasználó-

központú menüvezetés révén

Analóg:
–   A túlhevítés és utóhűtés számítása manuális, 

így előfordulhatnak számításbeli hibák
–   Nincs felhasználóbarát menüvezetés

Felhasználóbarát vezérlés.

Digitális:

  Mérési értékek változások valós idejű 

megjelenítése 

  Kényelmes kijelzés/megjelenítés akár 20 

méterről is az okostelefon applikációval

  Megbízható, egyszerű dokumentáció

Analóg:
–   Csak az aktuális mérési értékek láthatók
–   A vezérlés csak a 

mérési ponton lehetséges
–   Manuális dokumentáció, mely 

hibalehetőségek forrása

Még hatékonyabb munkavégzés. 

A szervizcsaptelepek összehasonlítva: 
Digitális az analóggal szemben



Testo hűtéstechnikai méréstechnológia

A testo Refrigeration applikáció

•   Akár 20 méterről is működik okostelefonnal/táblagéppel

•   Mérési értékek mentése PDF vagy CSV formátumban, 

képek hozzáadása, továbbítás közvetlenül e-mailben

•   Díjmentes frissítések új hűtőközegekkel

testo 550
digitális szervizcsaptelep szett
3 db tömlővel
A hűtőrendszerek és hőszivattyúk 
beüzemeléséhez, szervizeléséhez, és 
karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, 3 db 
töltőcsővel, elemekkel, műszertáskával, gyári 
műbizonylattal

Rend. sz. 0563 2550

testo 550 
digitális szervizcsaptelep szett
A hűtőrendszerek és hőszivattyúk 
beüzemeléséhez, szervizeléséhez és 
karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, elemekkel, 
műszertáskával, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 1550

testo 557
digitális szervizcsaptelep szett
4 db tömlővel
A hűtőrendszerek és hőszivattyúk beüze-
meléséhez, szervizeléséhez, és karbantar-
tásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, külső vá-
kuumérzékelővel, 4 db töltőcsővel, elemek-
kel, műszertáskával, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 2557

testo 557 
digitális szervizcsaptelep szett
Beüzemeléshez, szervizeléshez és 
karbantartáshoz;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, 
külső vákuumszondával, elemekkel, 
műszertáskával, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 1557

Tökéletes szervizeléshez: 
Digitális szervizcsaptelepek

testo 557 négyutas digitális szervizcsaptelep

•  Túlhevítés és utóhűtés, valamint elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•  Precíz külső vákuumszonda a biztonságos lefejtéshez

•  60 hűtőközeg, felhasználó-központú vezérlés, testo Refrigeration okostelefon applikáció dokumentációval és hűtőközeg 

frissítésekkel

•  Méréstartományok -50 ... +150°C; -1 ... +60 bar

testo 550 kétutas digitális szervizcsaptelep

•  Túlhevítés és utóhűtés, valamint elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•  60 hűtőközeg, felhasználó-központú vezérlés, testo Refrigeration okostelefon applikáció dokumentációval és hűtőközeg 

frissítésekkel

•  Méréstartományok -50 ... +150°C; -1 ... +60 bar



A Testo digitális szervizcsaptelepei 
összehasonlítva

Javítás, karbantartás, vagy összetettebb mérések beüzemeléseknél és szervizeléseknél? Bármihez legyen szüksége a Testo digitá-

lis szervizcsaptelepekre – széles választékunkban minden feladatra talál megoldást. Hasonlítsa össze a műszereket és hozza meg 

a megfelelő döntést. 

Analóg testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

Nyomás 
méréstartomány

– 60 bar-ig 60 bar-ig 60 bar-ig 50 bar-ig

Nyomásmérés 
pontossága > a v. ért. 1%-a > a v. ért. 0,5 % -a > a v. ért. 0,5 %-a > a v. ért. 0,5 %-a > a v. ért. 0,5 % -a

Beépített
hőmérsékletmérés

– (akár 2 db hőmérséklet 
érzékelő)

(akár 2 db hőmérséklet 
érzékelő)

(akár 2 db hőmérséklet 
érzékelő)

 (akár 3 db 
hőmérséklet érzékelő)

Négyutas szelepblokk Termékfüggő – –

Belső memória, 
dokumentáció

– – Applikációval Applikációval

Eltárolt hűtőközegek max. 4 60 60 60 40

Hűtőközeg frissítés 
lehetséges

– Ügyfélszolgálaton 
keresztül

Applikációval a 
helyszínen

Applikációval a 
helyszínen

testo EasyKool
szoftverrel

Automatikus abszolút-
nyomás-mérés

– – –

Hőszivattyú mód –

Hőmérséklet-kompen-
zált szivárgásvizsgálat

–

Vákuummérés – Jelzésértékű Jelzésértékű Rendkívül precíz, 
külső érzékelővel Pontos és robusztus

testo EasyKool
szoftver

– – – –

Applikáció és 
Bluetooth

– – –



Testo hűtéstechnikai méréstechnológia

Tökéletes vizsgálathoz: 
testo Smart Probes

A testo Smart Probes applikáció

•   Mérési értékek változásának követése grafikonon vagy táblázatban

•   Egyszerre akár 6 testo Smart Probe által mért adat kijelzése

•   Eltárolt menük, többek között az elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet, valamint 

a túlhevítés és utóhűtés automatikus számításához

•   Mérési értékek mentése PDF vagy CSV formátumban, képek hozzáadása és 

továbbítás e-mailben közvetlenül a helyszínről

testo Smart Probes hűtéstechnikai szettek

•  Vezérlés a testo Smart Probes applikációval és okostelefonnal/táblagéppel

•  Alacsony hűtőközeg-veszteség a tömlő nélkül alkalmazás révén 

•  Több mint 80 hűtőközeg eltárolva

•   Túlhevítés és utóhűtés, valamint elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•  Méréstartományok -40 ... +150°C; -1 ... +60 bar

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett
testo Smart Probes hűtéstechnikai szett a 
klíma- és hűtőrendszerek, valamint hőszivattyúk 
vizsgálatához és hibafeltárásához.

Tartalma: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i,
HVAC műszertáska, elemek, gyári műbizonylat

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett
Okostelefonnal/táblagéppel használva a szett ideális 
a klíma- és légtechnikai rendszerek beüzemelésére, 
szervizelésére és hibafeltárására.

Tartalma: 2 x testo 549i nagynyomás érzékelő, 2 x 
testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő, 2 x 
testo 115i csipeszes csőhőmérséklet érzékelő. 

Rend. sz. 0563 0002 10

Rend. sz. 0563 0002 41
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Melyik applikáció mire képes? testo Smart Probes applikáció testo Refrigeration applikáció

Kompatibilis mérőműszerek Minden testo Smart Probe 
testo 552 és testo 770-3 testo 550, testo 557

iOS/Android

Több mint 60 hűtőközeg, díjmentes 
frissítésekkel

A mérőműszer vezérlése –

A mért értékek grafikonos megjelenítése

Túlhevítés/utóhűtés számítás, túlhevítés 
célérték, hőmérséklet-kompenzált tömörség 
teszt

Fűtési és hűtési teljesítmény kiszámítása –

PDF jegyzőkönyvek továbbítása képekkel és 
megjegyzésekkel e-mailben

Mérés applikációval 
Hatékonyabb, mint valaha

•   Hatékonyabban vezérelhető mérőműszerek – teljesen az applikációval (testo Smart Probes) 

vagy a mérési értékek felügyeletéhez és dokumentálásához  (testo 550, testo 557)

•   Díjmentes hűtőközeg frissítések

•   A mérési adatok mindig elérhetők

•   Egyszerű dokumentáció – teljesen digitális, felesleges papírmunka nélkül

•   Felhasználó-központú mérési menük, melyekkel hatékonyabban és kényelmesebben végezhetők a mérési feladatok

A műszerek Bluetooth kapcsolattal továbbítják a Smart Probes applikációnak a mért értékeket. 

Okostelefonjával vagy táblagépével elemezheti és dokumentálhatja az adatokat, valamint akár a 

helyszínről is továbbíthatja azokat e-mailben, jegyzőkönyvek formájában.



További szervizcsaptelepek és 
vákuummérő műszerek klíma és 
hűtéstechnikai szakemberek számára

Testo hűtéstechnikai méréstechnológia

testo 316-4
Szivárgáskereső
•   A legkisebb szivárgásokat is észleli
•  Fény- és hangjelzés
•  Érzékenység: 3 g/év
•  Folyamatos érzékelő ellenőrzés, ami biztosítja a 

biztonságos és gyors munkát

testo 316-3
Hűtőközeg szivárgáskereső
•   Minden gyakori hűtőközeget érzékel: HFC, HCFC, CFC
•  Érzékenység: < 4 g
•  Megfelel az F-gáz rendelet szabályozásainak 

Rend. sz. 
0563 3164

Rend. sz. 
0563 3163 

testo 549 digitális szervizcsaptelep

•    Túlhevítés és utóhűtés, valamint 

elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•   60 hűtőközeg, felhasználóbarát vezérlés, 

2 bemenet hőmérséklet érzékelőkhöz

•   Méréstartományok: -50 ... +150°C; -1 ... +60 bar

 Rend. sz. 0560 0550

testo 570-2 digitális szervizcsaptelep szett

•  Túlhevítés és utóhűtés, valamint 

elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•  40 hűtőközeg, 999 órányi mérési érték rögzítés, 

felhasználóbarát vezérlés, lefejtés

•  Méréstartományok: -50 ... +150°C; -1 ... +60 bar

•  testo EasyKool PC szoftver demó verzióval

 Rend. sz. 0563 5702

testo 570-1 digitális szervizcsaptelep szett

•  Túlhevítés és utóhűtés, valamint 

elpárolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása

•  40 hűtőközeg, 999 órányi mérési érték rögzítés, 

felhasználóbarát vezérlés, lefejtés

•  Méréstartományok: -50 ... +150°C; -1 ... +60 bar

testo 552 digitális vákuummérő

•  Strapabíró és precíz, ideális lefejtéshez

•  Abszolútnyomás-mérés 26,6 mbar/20.000 micron-ig

•  Mérési adatok felügyelete/továbbítása a testo Smart Probes applikációval 

 Rend. sz. 0560 5522

 Rend. sz. 0563 5701



testo Smart Probes:
praktikus technológia, okostelefonnal 
vezérelve

testo 410i szárnykerekes légsebességmérő

•  Légsebesség, hőmérséklet, térfogatáram méréséhez, 

valamit a hűtési és fűtési teljesítmény kiszámításához 

•  -20 ... +60°C; 0,4 ... 30 m/s

testo Smart Probes
HVAC táska
•   Akár 11 testo Smart 

Probe okosérzékelőhöz és 
kiegészítőkhöz

•   Biztonságos tárolás és 
szállítás

testo 805i
infra hőmérsékletmérő
•   Érintésmentes felületi 

hőmérsékletmérés
•   Mérési pont megjelölés
•  -50 ... +150°C

testo 905i
levegő hőmérsékletmérő
•   Levegőhőmérséklet 

megbízható mérése
•  -50 ... +150°C

testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő

•  Páratartalom/hőmérséklet mérésére, 

valamit a hűtési és fűtési teljesítmény kiszámításához 

•   -20 ... +60°C; 0 ... 100 %RH

testo 510i
differenciálnyomás-mérő
•   Egyszerű légsebesség, térfo-

gatáram, valamint nyomásesés 
mérés Prandtl csővel

•  -150 ... +150 hPa

Rend. sz. 
0516 0283

Rend. sz. 
0560 1805

Rend. sz. 
0560 1905

Rend. sz. 
0560 1510

testo 115i csőhőmérséklet érzékelő

•  Hőmérsékletméréshez, valamint túlhevítés/utóhűtés számításhoz

•   -40 ... +150°C

 Rend. sz. 0560 2115 02

 Rend. sz. 0560 1410

 Rend. sz. 0560 2605 02

testo 405i hődrótos légsebességmérő

•  Légsebesség, hőmérséklet, térfogatáram méréséhez, 

valamit a hűtési és fűtési teljesítmény kiszámításához 

•   -20 ... +60°C; 0 ... 30 m/s

 Rend. sz. 0560 1405

testo 549i nagynyomás érzékelő

•  Tömlő nélküli alacsony és nagynyomás mérés

•  Alacsony hűtőközeg-veszteség klíma- és hűtőrendszerek vizsgálata során

•  -1 ... + 60 bar

 Rend. sz. 0560 2549 02



Nélkülözhetetlen klíma- és 
hűtőrendszerekhez:
Villamos méréstechnológia

Testo hűtéstechnikai méréstechnológia

Rend. sz. 
0590 7450

testo 745 érintésmentes feszültségmérő
•  Optikai és hangjelzés
•  2 érzékenységi szint (12 ... 50 V / 50 ... 1000 V)
•   Mérési pont megvilágítás
•  Aluláteresztő szűrő magas frekvenciájú interferencia 

kiszűréséhez
•   Víz- és porálló, IP67-es védelmi osztály

testo 770-3 TRMS lakatfogó

•  Egyedülálló fogómechanizmus szűk mérési helyekhez

•  Auto AC/DC és nagy, kétsoros kijelző

•  Áram, feszültség, teljesítmény, ellenállás, kapacitás, szünetmentesség 

és még sok más

•  Felhasználóbarát vezérlés a testo Smart Probes applikációval

 Rend. sz. 0590 7703

testo 760-2 digitális multiméter

•  Mérési paraméterek/méréstartomány automatikus felismerése

•  TRMS mérés (true root mean square, valós négyzetes közép)

•  Árammérés μA tartományban

•  Áram, feszültség, frekvencia, ellenállás, kapacitás, hőmérséklet 

és még sok más

 Rend. sz. 0590 7602

Rend. sz. 0590 7552

testo 755-2 áram- és feszültségmérő
•   Mérési eredmények bekapcsolás és kiválasztás 

nélkül
•  Automatikus mérési érték felismerés
•  Áram és feszültség tesztelése egy műszerrel
•  Feszültség, áram, ellenállás, szüntementesség 

és még sok más 

testo 750-3 kétpólusú feszültségmérő

•   Szabadalmaztatott, 360°-os kijelző, mely minden oldalról 

olvasható

•   Ergonómikus markolat

•  AC/DC feszültség méréstartomány: 12 ... 690 V 

•  Szünetmentesség méréstartomány: < 500 kΩ

 Rend. sz. 0590 7503



testo 174 T mini hőmérséklet adatgyűjtő

•  16.000 mérési érték tárolására képes

•  Kimagasló adatbiztonság még lemerült elemmel is

•  Vízálló, IP65-ös tanúsítvány

•  Díjmentes alapszoftver letölthető

•  Méréstartomány - 30 ... + 70°C ± 0,5°C-os pontossággal

testo 110 digitális hőmérsékletmérő

robusztus levegőhőmérséklet érzékelővel

•  Kiemelkedően pontos, különösen az alacsony méréstartományban

•  Gyors beállású levegő érzékelő

   (méréstartomány: -50 ... +125°C akár ±0,2°C-os pontosság)

•  Felhasználó által beállítható hangjelzés

 testo 110 Rend. sz. 0560 1108

 Levegő érzékelő Rend. sz. 0613 1712

További Testo mérőműszerek

testo Smart Probes klímatechnikai szett okostelefon-vezérléssel

•   Szellőzőcsatorna/szellőző keresztmetszet egyszerű paraméterezése térfogatáram méréshez

•   Több térfogatáram megjelenítése, teljes térfogatáram számítás (jegyzőkönyvben)

•   Gyors képdokumentáció infra hőmérsékletmérésekkel és mérőpont jelöléssel

Rend. sz.  0563 0003 10

testo 174 T Rend. sz. 0572 1560

Felületi érzékelők Rend. sz. 0613 1912

Rend. sz. 0572 0561

testo 174 T szett USB interfésszel, 
fali konzollal, elemekkel, gyári 
műbizonylattal

Rend. sz. 0563 4401 Rend. sz. 0563 4403

testo 440 
16 mm-es szárnykerekes szett
testo 440 klímatechnikai és IAQ mérőműszer 
belső memóriával és exportálás funkcióval
•  Szárnykerekes érzékelő rögzített kábellel
    (1,8 m), teleszkóppal (0,85 m)
•  Alap műszertáska a testo 440 műszerhez és 

egy szondához

testo 440
Bluetooth-os 100 mm-es szárnykerekes
szett

testo 440 klímatechnikai és IAQ mérőműszer 
belső memóriával és exportálás funkcióval
•  Bluetooth-os 100 mm-es szárnykerekes 

szonda hőmérséklet érzékelővel
•  Mérőmenü térfogatáram és egyéb 

paraméterek méréséhez
•  Alap műszertáska a testo 440 műszerhez és 

egy szondához



Testo hűtéstechnikai méréstechnológia
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www.testo.hu

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

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Digitális szervizcsaptelep szettek: 
Rendelési adatok

www.testo.hu

testo 550 digitális szervizcsaptelep szett 
3 db tömlővel
A hűtőrendszerek és hőszivattyúk 
beüzemeléséhez, szervizeléséhez,
és karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, 3 db töltőcsővel, 
elemekkel, műszertáskával, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 2550

Rend. sz. 0563 1550

testo 557 digitális szervizcsaptelep szett
4 db tömlővel
A hűtőrendszerek és hőszivattyúk beüzemeléséhez, 
szervizeléséhez, és karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, precíz külső 
Pirani-vákumérzékelővel, 4 db töltőcsővel, 
műszertáskával, elemekkel, gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0563 2557

Rend. sz. 0563 1557

testo 550 digitális szervizcsaptelep szett
klíma- és hűtőrendszerek, valamint hőszivattyúk 
szervizeléséhez és karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, műszertáskával, 
gyári műbizonylattal, elemekkel

testo 557 digitális szervizcsaptelep szett
beüzemeléshez, szervizeléshez, és 
karbantartáshoz;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, precíz külső 
Pirani-vákumérzékelővel,  műszertáskával, gyári 
műbizonylattal, elemekkel

testo Smart Probes 
hűtéstechnikai szett
•  2 x testo 115i csőhőmérséklet érzékelő okostelefon vezérléssel, elemekkel, gyári műbizonylattal
•  2 x testo 549i nagynyomás érzékelő okostelefon vezérléssel, elemekkel, gyári műbizonylattal
•  testo Smart Case: hűtéstechnikai táska

Rend. sz. 0563 0002 10


