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Fișă tehnică

Bluetooth + 
App

testo Smart App descărcare 
gratuită

kg

Fișă tehnică

Încărcare automată și precisă conform supraîncălzirii, 

subrăcirii și greutății țintă grație supapei inteligente*

Conexiune și operare wireless cu manifoldurile Testo și 

Testo Smart App prin Bluetooth

Toate valorile măsurate pentru procesul de încărcare dintr-o 

privire cu stocarea datelor în testo Smart App

Deosebit de ușor de folosit, grație carcasei compacte, 

greutății reduse, mânerului de transport comod și genții de 

umăr robuste.

Compatibil cu manifoldurile digitale testo 557s/550s/550i și 

testo 557/550

*  Funcționalitatea de încărcare complet automată disponibilă prin aplicație de la sfârșitul lunii aprilie, 2022.

testo 560i - Cântar digital pentru 
refrigerant cu Bluetooth și supapă 
inteligentă pentru încărcarea 
automată a sistemelor de refrigerare 
și a pompelor de căldură

Noul cântar digital pentru refrigerant, testo 560i, cu 

supapă inteligentă, revoluționează încărcarea sistemelor 

frigorifice și a pompelor de căldură. Cântarul testo 560i, 

în combinație cu un manifold digital de la Testo și/sau cu 

aplicația testo Smart App, asigură umplerea automată a 

sistemelor de refrigerare și a pompelor de căldură, mai 

rapid și mai precis decât oricând. Puteți alege din trei 

programe automate conform supraîncălzirii, subrăcirii 

sau masei țintă a refrigerantului. Selectați programul de 

încărcare din manifold-ul Testo sau din testo Smart App, 

introduceți valoarea țintă și cântarul pentru refrigerant, 

testo 560i, cu supapa inteligentă vor face restul. Avantajele 

dumneavoastră: economie de timp pentru alte sarcini de 

lucru și încărcarea precisă și fără erori a sistemului.

Cântarul și supapa se conectează automat prin Bluetooth 

cu manifold-ul și cu aplicația pentru smartphone sau 

tabletă. Acest lucru vă oferă flexibilitate chiar și în spațiile 

greu accesibile. Grație carcasei compacte și robuste, masei 

reduse și mânerului practic, cântarul este deosebit de 

manevrabil. 

Cântar digital pentru 
refrigerant



testo 560i

Testo Smart App

Date pentru comandă

testo 560iset testo 560i
cântar testo 560i; geantă de 
transport și baterii incluse

set testo 560i alcătuit din cântar 
și supapă; geantă de transport 
și baterii incluse

Cod produs 0564 1560

Cod produs 0564 2560

Supapă refrigerant

Cod produs 0560 5600

Supapă cu conexiune prin Bluetooth pentru 
cântarul testo 560i, baterii incluse

testo Smart App

•  Pentru toate aplicațiile testo 560i – de la 
măsurare la documentare

•  Programe ghidate pentru testo 560i cu 
supapă Bluetooth pentru alimentarea 
automată a refrigerantului conform valorii țintă 
(supraîncălzire, subrăcire, masă, manual)

•  Compatibilă cu toate instrumentele de 
măsurare Testo cu Bluetooth pentru sisteme de 
ventilație, refrigerare și pompe de căldură

•  Erorile de măsurare sunt prevenite cu ușurință 
grație meniurilor ce oferă suport optim, ex. 
pentru supraîncălzire sau subrăcire

•  Analiză rapidă grație prezentării clare a valorilor 
(sub formă de grafic și tabel) 

•  Crearea de rapoarte de măsurare digitale, 
inclusiv cu fotografii, ca fișiere PDF/CSV la fața 
locului și expedierea acestora direct prin e-mail

Accesorii Cod 
produs

Geantă de transport, testo 560i, 
dimensiuni 32,4x30,7x12,3 cm (L/l/h)

0516 1000

Descărcare gratuită
Pentru Android și IOS
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Date tehnice

Manifold-uri compatibile de la Testo

testo 560i

Domeniu de măsurare de la 0,00 la 100,00 kg
Precizie (+22 °C, ± 1 
digit)

Temperatură de operare de la -5 °C la +25 
°C:
≤ ±(10 g + 0,03 %vm (de la 0 la 30 kg)
≤ ±(10 g + 0,05 %vm) (de la 30 la 100 kg)
alte temperaturi de operare:
≤ ±20 g (de la 0 la 10 kg)
≤ ±(10 g + 0,15 %vm) (de la 10 la 100 kg)

Soluție 0,01 kg
Umiditate ambientală de la 0 la 80 %UR
Date tehnice generale

Conexiune Bluetooth 4.2
Arie de acoperire 
Bluetooth®

>30 m câmp liber

Temperatură de 
operare

de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la 
+122 °F

Temperatură de 
depozitare

de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la 
+122 °F

Dimensiuni 310 x 248 x 58 mm
Masă 3,46 kg (incl. baterii și geantă)
Clasă de protecție IP44
Tip de baterie 4 baterii alcaline AA
Durată de viață 
baterie

> 70 h la +25 °C

Supapă refrigerant

Umiditate ambientală de la 0 la 80 %UR
Presiune de lucru 
maximă

40 bar

Date tehnice generale

Conexiune Bluetooth 4.2
Arie de acoperire 
Bluetooth®

>50 m câmp liber

Temperatură de 
operare

de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la 
+122 °F

Temperatură de 
depozitare

de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la 
+122 °F

Dimensiuni 95 x 119 x 47 mm
Masă 0,57 kg incl. baterii
Clasă de protecție IP54
Tip de baterie baterie alcalină 9,0 V (6LR61)
Durată de viață 
baterie

>60 ore + 3000 operațiuni supapă

testo 557s 
Manifold digital smart cu Bluetooth și 4 
valve

ex. în setul testo 557s smart pentru vacuum 
(cod produs 0564 5571)

testo 550s 
Manifold digital smart cu Bluetooth și 2 
valve
ex. în setul smart testo 550s (cod produs 0564 
5502)

testo 550i 
Manifold digital controlat prin aplicație 
cu Bluetooth și 2 valve

ex. în setul smart testo 550i (cod produs 0564 
3550)

testo 550*
Manifold digital cu Bluetooth pentru 
sisteme de refrigerare și pompe de 
căldură

testo 557*
Manifold digital cu Bluetooth pentru 
punere în funcțiune, reparare și 
întreținere

Nu mai este disponibil:

*  Cântarul și manifold-urile testo 550/557 sunt conectate prin testo Smart 
App.
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