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We measure it.

Instrumente de măsurare compacte și profesionale din seria 

sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone 

sau tabletă

Meniuri specifice aplicației: supraîncălzirea sau subrăcirea

Toate instrumentele de măsură necesare pentru măsurătorile  

la sistemele de refrigerare, într-un singur set

Conexiune rapidă și ușoară a sondelor la racordul de 

presiune.

Pierderi minime de agent frigorific datorită conexiunii fără 

furtun

Rapoartele datelor măsurate pot fi transmise prin aplicația 

pentru mobil pe orice adresă de e-mail

Geantă de transport compactă și ușoară

Sonde inteligente – set 
refrigerare
2 sonde pentru presiuni mari testo 549i
2 termometre tip clește testo 115i

în geantă de transport

Setul compact de refrigerare conține două sonde pentru 

presiuni mari testo 549i precum și două sonde de 

temperatură tip clește testo 115i. În combinație cu un 

smartphone sau tabletă setul de refrigerare este ideal 

pentru instalarea, mentenața și evaluarea sistemelor de aer 

condiționat și refrigerare. Ambele sonde de măsurare pot fi 

conectate rapid și ușor direct la racordul de presiune sau 

pe țevile de agent frigorific. Datorită conexiunii wireless 

la un smartphone sau tabletă sondele fac ca măsurare 

temperaturilor să se realizeze cu ușurintă chiar și de la 

distanțe mai mari. În aplicația pentru mobil, parametrii de 

măsură (precum presiunea sau temperatura) pot fi șterși,  

adăugați, sau se poate modifica ordinea lor printr-un singur 

click. Este de asemenea posibil să schimbați modul de 

afișare al parametriilor măsurați. 

Aplicația pentru mobil permite de asemenea calculul 

automat al temperaturiilor de condensare și evaporare.

Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă grafică 

cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor pot fi astfel salvate 

în format PDF sau Excel și expediate către orice adresă 

de e-mail. Geanta de transport permite transportul si 

depozitarea sondelor inteligente în condiții de siguranță.

Astfel sondele sunt întotdeauna la îndemână, atunci când 

acestea sunt necesare.
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Sonde inteligente - set refrigerare
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / geantă de transport

We measure it.
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Sonde inteligente - set refrigerare

Setul pentru refrigerare pentru  
service-ul, punerea în funcțiune 
și evaluarea sistemelor frigorifice 
este compus din: 2x testo 115i, 
2x testo 549i, geantă de transport 
(refrigerare), baterii, certificat de 
calibrare din fabrică

Cod produs 0563 0002

testo 115i testo 549i

Sensor type NTC Pressure

Domeniu de măsură -40 la +150 °C -1 la 60 bar

Auratețe 
±1 cifră

±1.3 °C (-20 la +85 °C) 0.5 % din valoarea finală

Rezoluție 0.1 °C 0.01 bar

Conexiune 7/16" – UNF

Suprasarcină rel. 65 bari

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 bateriei 3 micro baterii AAA

Durata de viață a bateriei 250 ore 150 ore

Dimensiune 183 x 90 x 30 mm 125 x 32 x 31 mm

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

Garanție 2 ani

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.

Accesorii Cod 
produs

Certificat de calibrare ISO pentru presiune relativă, 3 puncte de măsurare distribuite în întreaga gamă de măsurare 0520 0085

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, un punct de calibrare pt. termometru tip clește; punct calibrare +60 °C 0520 0072
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Pret: 979 lei + TVA

Preț fără 
TVA 

  352 lei

  359 lei

Testo România 
                                            

Calea Turzii 247
                                   
400 495 Cluj-Napoca

                                   
Tel. +40 264 202 170

                                   
Fax +40 264 202 171
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