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Fișă tehnică

Instrument de măsurare compact și profesional din seria 

sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone 

sau tabletă

Măsurarea presiunilor ridicate și scăzute

Reducerea pierderilor de agent frigorific datorită conexiunii 

fără furtun

Instalare rapidă și ușoară la conexiunea de presiune datorită 

unghiului de 45 °

Datele măsurate sunt analizate și trimise prin testo Smart 

Probes App

Măsurări fără probleme la punctele de măsurare aflate la 

distanțe mari, prin Bluetooth® cu rază de până la 100 m

testo 549i

Sonda compactă pentru presiune înaltă testo 549i, în 

combinație cu un smartphone sau o tabletă, este potrivită 

pentru instalarea, mentenața și evaluarea sistemelor de aer 

condiționat și refrigerare.

Sonda inteligentă de măsură poate fi conectată rapid și 

ușor la racordul de presiune. Atunci când conexiunile de 

presiune se află la distanță una față de cealaltă (mai mare 

decât lungimea furtunelor de la manifolduri) testo 549i face 

utilizarea mult mai ușoară prin conexiunea wireless la un 

smartphone sau tabletă. De asemenea eliminarea furtunelor 

din procesul de măsurare reduce considerabil pierderile de 

agent frigorific.

În condițiile în care testo 549i este folosit împreună cu 

sonda inteligentă tip clește testo 115i, se pot determina cu 

ușurință parametri esențiali ai unui sistemul de refrigerare, 

cum ar fi supraîncălzirea, subrăcirea sau presiunea. Cu 

ajutorul aplicației pentru mobil utilizatorii pot citi foarte 

simplu valorile măsurate direct pe telefon sau tabletă. În 

plus aplicația pentru mobil permite calcularea automată 

a temperaturilor de evaporare și condensare. Rapoartele 

măsurătorilor pot fi salvate în format PDF sau Excel și 

expediate către orice adresă de e-mail.
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Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
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Date tehnice/accesorii

testo 549i
Sondă pentru presiuni mari cu Bluetooth și aplicație 
pentru mobil.
Include baterii și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 2549 02

Tip senzor Presiune

Raza Bluetooth® -1 la 60 bari

Acuratețe 
±1 cifră

0.5% din valoarea finală a domeniul de 
măsură

Rezoluție 0.01 bari

Conexiune 7/16" – UNF

Suprasarcină rel. 65 bari

General technical data

Compatabilitate necesită iOS 8.3 sau mai nou /
Android 4.3 sau mai nou

necesită dispozitiv mobil cu
Bluetooth 4.0

Temp. de stocare -20 la +60 °C

Temp. de operare -20 la +50 °C

Tipul baterie 3 micro baterii AAA

Durata de viață a 
bateriei

130 ore

Medii măsurabile CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2

Dimensiuni 150 x 32 x 31 mm

Distanța Bluetooth® până la 100 m

Aplicație pentru mobil Smart Probes App
Operarea instrumentului de măsurare precum și 
vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul 
unui smartphone sau tabletă prin conexiunea 
Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de 
aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea 
rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii 
și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin 
e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

Accessorii Cod 
produs

Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set refrigerare) 2 x testo 115i și 2 x testo 549i,
dimensiuni 250 x 180 x 70 mm

0516 0240


