
Szybki pomiar i łatwa obsługa za pomocą dużego wyświetlacza graficznego oraz 
smartfona – a jednocześnie maksymalnie kompaktowe i wytrzymałe. 
Nowe elektroniczne oprawy zaworowe od Testo.

Wszystko na pierwszy 
rzut oka.
W Twoich rękach.
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Wymagania rosną.
Rozwiązanie jest pod ręką.

Profesjonalni instalatorzy i serwisanci chłodnictwa, 

klimatyzacji lub ogrzewnictwa posiadają wiedzę 

i doświadczenie. A najlepsi pracują dodatkowo z 

profesjonalnym wsparciem: z nami. W Testo opracowujemy 

dokładnie te narzędzia, które wykorzystują niezawodne 

i inteligentne technologie, aby ułatwić Twoją codzienną 

pracę. Dzięki Bluetooth® 5.0, nowe elektroniczne oprawy 

zaworowe z wyjątkowo dużym wyświetlaczem i solidną, 

bezpieczną obudową idealnie sprawdzą się również do 

pomiarów bezprzewodowych. Oszczędzasz cenny czas 

i unikasz stresu związanego z instalacją, konserwacją i 

serwisowaniem systemów chłodniczych i pomp ciepła. 

Wszystkie ważne programy pomiarowe, jak również 

charakterystyki właściwych dla różnych instalacji czynników 

chłodniczych są już zapisane w systemie.

Dzięki aplikacji mobilnej testo Smart App., dokumentacja jest 

szybka i łatwa, bezpośrednio w miejscu pomiaru. A dzięki 

bezprzewodowemu przesyłaniu danych masz wolne ręce. 

Brzmi jak płynna i łatwa praca? Czyli zrobiliśmy wszystko tak 

jak trzeba.
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Nowa generacja elektronicznych  
opraw zaworowych.

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, doskonale radzi sobie 
nawet w ekstremalnych warunkach.

Wyjątkowo duże wyświetlacze graficzne, 
aplikacja mobilna testo Smart App. i 
intuicyjne wskazówki dla użytkownika 
sprawiają, że pomiary są szybsze, i 

łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Pozwólcie, że Wam przedstawimy: Dzisiejszy sposób in-

stalowania i serwisowania systemów chłodniczych i pomp 

ciepła. Nowa generacja elektronicznych opraw zaworo-

wych od Testo jest szybsza, bardziej niezawodna i bardziej 

elastyczna niż kiedykolwiek wcześniej. To, co było już dobre, 

ulepszyliśmy jeszcze bardziej:

- większy, bardziej przejrzysty wyświetlacz,

- bezprzewodowa komunikacja z Bluetooth® 5.0,

- zwiększona trwałość i wygoda obsługi.

Dodatkowo, wprowadziliśmy na rynek pierwszą, w 

pełni elektroniczną oprawę zaworową, która umożliwia 

wyświetlanie i ocenę wszystkich wyników w czasie rzeczy-

wistym w aplikacji mobilnej testo Smart App. 
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NOW IN Download at

Nowości na pokładzie:  
Twój numer jeden
do każdej aplikacji.

Zalety są oczywiste:

Bluetooth® 5.0
+ App

Aplikacja mobilna testo Smart App.  
Pobierz bezpłatnie

testo 550s / testo 557s

Nowe, elektroniczne oprawy zaworowe testo 550s i testo 
557s sprawiają, że pomiary na instalacjach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła są prostsze i szybsze niż 

kiedykolwiek wcześniej. Duży wyświetlacz sprawia, że widzisz 

wszystkie istotne parametry na pierwszy rzut oka, co ułatwia 

analizę wyników. Intuicyjne menu prowadzi użytkownika 
przez pomiar i umożliwia automatyczne rejestrowanie wszystkich 

ważnych parametrów instalacji, takich jak np.: przegrzanie, test 

szczelności lub próżniowanie.  Sondy Bluetooth® do pomiaru 
temperatury, ciśnienia i wilgotności można bezprzewodowo 
podłączyć do przyrządu i razem z aplikacją mobilną testo 

Smart App. zapewniają jeszcze większą elastyczność. A 
dzięki sprawdzonej jakości i dużej trwałości możesz polegać na 
maksymalnej precyzji. Od pierwszego do ostatniego pomiaru.

• Wszystkie wyniki dostępne na pierwszy 
rzut oka na dużym wyświetlaczu graficznym

• Wyjątkowo kompaktowe i niezawodne, 
dzięki łatwej w konserwacji, solidnej obudowie 
o stopniu ochrony IP 54

• Łatwy, bezprzewodowy pomiar próżni i 
temperatury za pomocą automatycznej komu-
nikacji Bluetooth®

• Jeszcze większa elastyczność podczas 
pomiaru i dokumentacji dzięki aplikacji mo-
bilnej testo Smart App
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Natychmiast gotowe do pracy w praktycznych 
zestawach, z użytecznymi akcesoriami

testo 550s
Elektroniczna 
oprawa zaworowa z 
Bluetooth® i 2-drożną 
baterią zaworów 

testo 552i
Bezprzewodowa sonda 
do pomiaru próżni, 
łączy się automatycznie 
z aplikacją mobilną i 
wszystkimi elektronicznymi 
oprawami zaworowymi.

Zasięg

Bluetooth®

do 150 m.

Pasek 
magnetyczny
łatwa wymiana za 
pomocą kliknięcia

Sondy temperatury
Na przewodzie lub bez, do pomiarów 
na rurach o średnicy Ø 6-35 mm

Praktyczna walizka
Zawsze pod ręką: solidna walizka do 
bezpiecznego przechowywania wszy-
stkich elementów zestawu, przewodów 
i   sond.

testo 557s
Elektroniczna oprawa 
zaworowa z Bluetooth® 
i 4-drożną baterią 
zaworów

zawsze w zestawie opcjonalnie
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testo 550i

NOW IN Download at

W pełni inteligentna,
w pełni bezprzewodowa.:  
Najmniejsza, elektroniczna 
oprawa zaworowa 
wszechczasów.

Gotowa na każde wyzwanie. Dziś i w przyszłości: Pierwsza, w 

pełni elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i umożliwia 
kontrolę codziennych prac serwisowych i konserwacyjnych 
w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach 
ciepła, całkowicie za pośrednictwem aplikacji mobilnej testo 

Smart App. i smartfona lub tabletu.Najmniejsza na rynku 
elektroniczna oprawa zaworowa wyposażona w 2-drożną 
baterię zaworów, wykonuje pomiary precyzyjnie, szybko i 
wygodnie, a dzięki cyfrowej dokumentacji oszczędza znaczną 

ilość czasu. Dodatkowo, kompaktowa SmartSonda łączy się 

automatycznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej testo 

Smart App. z naszymi sondami Bluetooth® do pomiaru 

temperatury, ciśnienia i wilgotności. Temperatury parowania 

i skraplania mogą być automatycznie obliczane w aplikacji. 

Rozszerzony zasięg Bluetooth® umożliwia komunikację 

nawet do 150 m.

Bluetooth® 5.0
+ App

Aplikacja mobilna testo Smart App.  
Pobierz bezpłatnie
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Bezprzewodowy pomiar próżni bez 
konieczności użycia węży.

Żadnych przewodów. I żadnych węży: nowa, bezprzewodowa 
sonda próżni testo 552i, sterowana za pomocą aplikacji mobil-
nej, rozszerza portfolio SmartSond Testo o możliwość bezprze-

wodowego, szybkiego pomiaru próżni i to tylko przez jeden 

króciec serwisowy. 

W celu pomiaru próżni, testo 552i łączy się automatycznie 

z elektronicznymi oprawami zaworowymi testo 550s i testo 

557s, a także z testo 550i za pośrednictwem aplikacji mo-

bilnej testo Smart App. Dzięki temu, w przypadku przekro-

czenia zadanych wartości krytycznych, powiadomienia o ala-

rmach otrzymujesz bezpośrednio w aplikacji. Czego więcej 

potrzebujesz?

• Wszystkie czynności, od pomiaru po 
dokumentację, za pomocą aplikacji mobilnej testo 
Smart App. na smartfonie 

• Najmniejsza elektroniczna oprawa zaworowa na 
rynku

•  Maksymalna niezawodność dzięki wyjątkowo 
wytrzymałej obudowie o stopniu chrony IP54 

• Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o 
bezprzewodowy pomiar temperatury, wilgotności i 
próżni, za pomocą SmartSond Testo.

• 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 serwiso-
wym, dzięki sondzie wygiętej pod kątem 45°

Twoje korzyści:

Przegląd korzyści:
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Pobierz 
bezpłatnie
Na Androida 
i IOS

Jedna do wszystkiego:  
Aplikacja mobilna testo Smart App.

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.

Wszystkie funkcjonalności nowych elektronicznych opraw zaworowych w Twoim smartfonie: Dzięki aplikacji mobilnej testo 

Smart App. analiza wyników pomiarowych będzie jeszcze szybsza. Pozwala to też na unikanie błędów, ponieważ zapisane 

programy pomiarowe prowadzą Cię krok po kroku przez konfigurację i pomiar. Dzięki zintegrowanym funkcjom dokumentacji 

można tworzyć raporty w miejscu pomiaru, a cyfrowe protokoły pomiarowe, w tym zdjęcia, można przesyłać jako pliki PDF 

lub CSV bezpośrednio za pomocą poczty e-mail. Oprócz tego, możesz skonfigurować dane klienta i miejsca pomiarowe 

za naciśnięciem jednego przycisku. Synchronizacja z bezpłatnym oprogramowaniem testo DataControl PC odbywa się 

bezprzewodowo przez WLAN

• 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

Łatwe zarządzanie 
wartościami pomiarowymi
i danymi klienta.  
Z oprogramowaniem PC testo 
DataControl  
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Elektroniczne oprawy zaworowe od 
Testo: porównanie.

 testo 550s testo 557s testo 550i

Blok zaworów 2-drożny 4-drożny 2-drożny

Wszystkie wyniki dostępne na 
pierwszy rzut oka, dzięki dużemu 
wyświetlaczowi graficznemu

–

Obsługa i dokumentacja za 
pomocą aplikacji mobilnej testo 
Smart App.

5.0
(zasięg do 150 m)

5.0
(zasięg do 150 m)

5.0
(zasięg do 150 m)

Kompatybilny ze wszystkimi 
bezprzewodowymi sondami 
temperatury, próżni i wilgotności (automatyczne połączenie) (automatyczne połączenie) (automatyczne połączenie)

Kompaktowe wymiary i obsługa 
za pomocą jednej ręki (ultra-kompaktowy)

Klasa ochrony IP54 IP54 IP54

Identyczne zakresy pomiarowe 
dla wysokiego i niskiego ciśnienia 
HP/LP

do 60 bar do 60 bar do 60 bar

Dokładność pomiaru ciśnienia > 0.5 % zakresu pomiarowego > 0.5 % zakresu pomiarowego > 0.5 % zakresu pomiarowego

Zintegrowany pomiar temperatury (do 2 sond temperatury 
+ sonda Bluetooth® )

(do 2 sond temperatury 
+ sonda Bluetooth® )

(do 2 sond temperatury 
+ sonda Bluetooth® )

Docelowe przegrzanie w oprawie 
zaworowej lub aplikacji mobilnej 
testo Smart App.

 
(tylko w aplikacji mobilnej)

Dokumentacja i wysyłanie 
danych pomiarowych za pomocą 
aplikacji mobilnej

Ilość zapamiętanych czynników 
chłodniczych 90 90 90

Aktualizacja czynników 
chłodniczych

automatycznie za pomocą 
aplikacji mobilnej

automatycznie za pomocą 
aplikacji mobilnej

automatycznie za pomocą 
aplikacji mobilnej

Próba szczelności z kompensacją 
temperatury za pomocą sondy 
temperatury

Pomiar próżni za pomocą 
SmartSondy testo 552i

Odpowiedni dla czynników z 
grupy A2L

Oprogramowanie PC testo 
DataControl (opcjonalne)

Bez względu na to, do czego potrzebne są Ci elektroniczne oprawy zaworowe od Testo - w naszej ofercie zawsze znajdziesz 

właściwy model. Porównaj i wybierz najlepszy dla siebie:
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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

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550i sterowana 

za pomocą aplikacji mobilnej z protokołem kalibracyjnym

Zestaw 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

Nr kat. 0564 5571

Nr kat. 0564 2550

Nr kat. 0564 3550

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
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NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

NOW IN

Download at

Precyzyjne, praktyczne, wygodne.  
Akcesoria do Twoich elektronicznych 
opraw zaworowych.

testo 552i 
SmartSonda do pomiaru 
próżni

Zestaw SmartSond
do chłodnictwa

Nr kat. 0560 2115 02 Nr kat. 0564 1001

Nr kat.  
0613 5507

Nr kat.  
0613 5605 Nr kat. 0613 1712

Nr kat. 0613 4611 Nr kat. 0613 1912

Nr kat. 0564 2552

Nr kat.0563 0002 10 Nr kat. 0563 3164

testo 115i 
Bezprzewodowa SmartSonda 
temperatury

testo 316-4 - Detektor 
czynników chłodniczych 

Uchwyt magnetyczny

Zestaw sond 
temperatury

Sonda tem-
peratury na 
rury Sonda temperatury powietrza

Sonda temperatury z rzepem 
Velcro

Wodoszczelna sonda tempera-
tury powierzchni NTC

testo 552 
Wakuometr
elektroniczny

Nr kat. 0560 5522

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

Spełnia wymagania ustawy 
F-gazowej: czułość poniżej <3g/rok

testo 316-3 - Detektor 
czynników chłodniczych
Spełnia wymagania ustawy 
F-gazowej: czułość poniżej <4g/rok

Nr kat. 0563 3163



Pobierz 
bezpłatnie
Na Androida 
i IOS

www.testo.com.pl

Jedna aplikacja mobilna. Nieskończone 
możliwości. Pobierz bezpłatnie teraz. 
Witamy w nowej, cyfrowej erze technologii pomiarowej. Dzięki aplikacji mobilnej testo Smart App. zmieniasz swój smartfon 

w mobilne, wielofunkcyjne centrum dowodzenia do wszystkich zastosowań związanych z systemami chłodniczymi, 

klimatyzacyjnymi i grzewczymi. Wraz z przyrządami pomiarowymi obsługującymi technologię Bluetooth® i SmartSondami 

Testo jesteś optymalne wyposażony na przyszłość. A nawet na to, co nadejdzie później.

Temperatura

SmartSondy TestoElektroniczne oprawy 
zaworowe

Mierniki wielkości elektrycznych

Próżnia

Wilgotność

Prędkość 
przepływu
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