
Je werk: 
moeiteloos.
 
Koude-meettechniek wordt smart & simpel –  
met onze perfect verbonden instrumenten: 
de digitale manifolds, de handige Smart Probes,  
de nieuwe digitale weegschaal en de testo Smart App.

NIEUW!
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Koudetechniek kan zo simpel zijn.  
Je werk wordt efficiënter & comfortabeler 
dan ooit.
Nu is het afgelopen met enorme complexiteit en stress:  

om je dagelijks werk sneller, efficiënter en nog professione-

ler te maken hebben we het uitvoeren van metingen met ons 

portfolio naar een heel nieuw level getild. App-gestuurde 

meettechniek maakt een einde aan tijdrovende documenta-

tie, kabelwirwar etc.

Hiervoor heb je per direct een heel team aan professionele 

hulpmiddelen tot je beschikking: 

NIEUW!

• De digitale manifolds testo 557s/550s/550i worden nog beter door een smart samenspel met de 

testo Smart App en de nieuwe weegschaal testo 560i met intelligent ventiel.

• De nieuwe weegschaal testo 560i bespaart tijd en stress door automatisch vullen van koelsystemen volgens 

doelwaarde.

• De gratis testo Smart App brengt alle instrumenten draadloos bijeen en biedt een eenvoudige bediening,  

meting & documentatie.

• En het beste is: al onze instrumenten voor koudetechniek verbinden zich volautomatisch. 

Meer over koude-meettechniek van Testo op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/toepassingen/hvacr-koeltechniek
https://www.testo.com/nl-NL/toepassingen/hvacr-koeltechniek
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Je team voor alle klussen. Onze 
meetinstrumenten maken het mogelijk.
Bedieningscomfort gaat dankzij onze meetinstrumenten hand in hand met maximale precisie. Want alle instrumenten van 

Testo kunnen draadloos en volautomatisch met elkaar worden verbonden. Daarbij dekken onze innovatieve producten alle 

meettaken rondom koudetechniek af en voor jou wordt alles simpel en smart. En zo werkt het:

Een koelsysteem inregelen kan zo eenvoudig zijn:  

door draadloos samenspel van onze manifolds testo 557s, 

550s en 550i met de testo Smart Probes voor het meten 

van druk, temperatuur en vochtigheid en onze testo Smart 

App.

Koelsysteem vullen – comfortabeler dan ooit:  

dankzij draadloos samenspel van onze nieuwe koude-

middelweegschaal testo 560i en intelligent ventiel met 

de testo Smart App en de manifolds voor vullen volgens 

koudemiddelgewicht, oververhitting en onderkoeling.

Koelsystemen evacueren – super simpel:  

door draadloos samenspel tussen Smart Probe 

testo 552i met de testo Smart App voor kabel- en 

slangloze vacuümmeting.

Samengevat: alles wordt moeiteloos – dankzij de handige combinatie van onze smarte meetinstrumenten onderling en 

met de testo Smart App.

Meer over koude-meettechniek van Testo op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/toepassingen/hvacr-koeltechniek
https://www.testo.com/nl-NL/toepassingen/hvacr-koeltechniek
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De wereldprimeur van Testo is er:  

onze digitale koudemiddelweegschaal testo 560i.  

Deze maakt het vullen van koelsystemen en warmtepompen 

revolutionair eenvoudig. Want weegschaal en intelligent 

ventiel maken automatisch vullen volgens doelwaarde 

mogelijk – dankzij een gepatenteerde technologie. Zo 

werken ze als team met onze digitale manifolds en met 

de testo Smart App voor je smartphone en tablet. 

testo 560i – dat noem je vooruitgang:

De onderlinge koppeling van de instrumenten via bluetooth 

gaat daarbij volautomatisch en geheel moeiteloos. En 

dat geldt ook voor het vullen zelf: je kunt kiezen uit drie 

automatische programma's volgens doelwaarde 

oververhitting, onderkoeling of koudemiddelgewicht.  

Gewoon het vulprogramma op de Testo manifold of in 

de testo Smart App kiezen, doelwaarde invoeren en 

weegschaal plus ventiel doen de rest voor je. 

Volautomatisch vullen – zo simpel als wat.  

Met de nieuwe koudemiddelweegschaal + ventiel.

NIEUW!

• Volautomatisch vullen met koudemiddel met 

weegschaal en intelligent ventiel. 

• Via bluetooth compatibel met testo Smart App 

en digitale manifolds testo 557s, 550s, 550i 

alsmede voorgangers testo 557/550.

• De nieuwe testo 560i is verkrijgbaar in de 

handige set met ventiel, batterijen en 

schoudertas.

De functie volautomatisch vullen is via de app-update 

verkrijgbaar vanaf eind april 2022.

Meer informatie over testo 560i op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale
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testo 560i 
Andere top-features:

• Alle meetwaarden omtrent het vulverloop 

in één oogopslag, met opslag van de 

meetgegevens in de testo Smart. 

• Hoge meetnauwkeurigheid met maximale 

belasting van 100 kg voor alle gangbare 

koudemiddeltanks. 

• Super te hanteren: compacte behuizing, 

gering gewicht, handige draaggreep en stevige 

schoudertas. 

• 3D-hoeken voor nauwkeurige positionering 

en rubber oppervlak met reliëf voor stevig 

houvast van de tank.

• Power in elk opzicht:  

lange batterijduur tot 70 uur.  

(4 x AA, inbegrepen/vervangbaar). Bluetooth-

bereik tot 30m.

Meer informatie over testo 560i op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale
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Draadloos meten, ongecompliceerd 

documenteren – met Bluetooth® 5.0, 

testo Smart App en gratis pc-software 

testo DataControl. 

Compact, goed te hanteren, ro-

buust:  

de stabiele behuizing met ingela-

ten display verricht zijn werk altijd 

betrouwbaar. 

Extra grote grafische displays, de 

testo Smart App en een intuïtieve 

begeleiding van de gebruiker maken 

metingen sneller en eenvoudiger dan 

ooit. 

Gewoon top:  
onze drie manifolds. 
testo 557s, 550s, 550i.
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Onze digitale manifolds testo 557s, 550s en 550i 

maken je metingen bij koelsystemen, airconditionings en 

warmtepompen sneller, eenvoudiger en comfortabeler dan 

ooit. Het grote display toont je alle meetgegevens in één 

oogopslag en maakt het eenvoudiger om de resultaten te 

beoordelen. Gebruiksvriendelijke meetmenu’s begelei-

den je stap voor stap door de meting en maken het mogelijk 

om hoge en lage druk, condensatie- en verdampingstempe-

ratuur alsmede oververhitting en onderkoeling te bepalen. 

Bluetooth®-sondes voor temperatuur, druk en vochtigheid 

kunnen draadloos en volautomatisch met het 

instrument worden verbonden en zorgen samen met 

de testo Smart App voor nog meer flexibiliteit tijdens het 

gebruik. 

En nog een voordeel: manifolds en app hebben altijd het 

juiste koudemiddel voor je paraat. Wat je noemt alles 

voor maximale nauwkeurigheid: van de eerste tot de laatste 

opdracht. 

Meer informatie over de testo manifolds op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/55x
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/55x
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Mogen we even voorstellen? Onze draadloze tangthermometer testo 115i. Het ideale temperatuur-meetinstrument voor 

installatie, service en het opsporen van fouten bij koelsystemen en airco’s. 

Neemt temperatuur exact in de tang: testo 115i.

testo 552i – zo easy gaat het.
Eenvoudiger, efficiënter, Smart Probes. De app-gestuurde vacuümsonde testo 552i biedt je een boel voordelen:  

hij breidt het assortiment aan Testo Smart Probes uit met de mogelijkheid om vacuüm draadloos, snel en via slechts één 

service-aansluiting te meten.

Draadloos, compact & app-gestuurd 
Metingen moeiteloos gemaakt – met 
testo Smart Probes.

• Snelle detectie van temperatuurveranderingen door grafische 

verloopweergave. 

• Meetgegevens worden door de testo 115i naar de testo Smart 

App gestuurd en kunnen op smartphone of tablet comfortabel worden 

afgelezen.

• Maakt meting van aanvoer- en retourtemperaturen mogelijk.

• Meetgegevens analyseren en versturen via testo Smart App.

• Probleemloze inzet op ver van elkaar verwijderde meetplekken dankzij 

Bluetooth®-bereik tot 100 m.

• Automatische koppeling met manifold: waarden van de testo 115i 

worden daar meteen weergegeven. Temperatuurveranderingen zijn 

onmiddellijk zichtbaar.

En nog meer voordelen in één oogopslag: 

• Vacuüm eenvoudig en snel herkennen door grafische weergave in 

de app of op het display van de digitale manifold.

• Vacuüm draad- en slangloos meten – met testo Smart App & 

manifold.

• Compact, betrouwbaar en robuust dankzij behuizing met 

beschermklasse IP 54. 

• Eenvoudige installatie op elke service-aansluiting met het 

geïntegreerde 45°-hoekstuk.

Meer informatie over testo 552i op www.testo.com

Meer informatie over testo 115i op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/nl-NL/testo-115i/p/0560-2115-02
https://www.testo.com/nl-NL/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/nl-NL/testo-115i/p/0560-2115-02
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Nu gratis 
downloaden
Voor Android 
en IOS

• Intuïtieve gebruikersinterface: alle informatie 

met één klik

• Grafische weergave van wel 4 meetwaarden 

tegelijkertijd

• Klantprofielen en meetpunten beheren:  

app, digitale manifold en software worden via 

WLAN gesynchroniseerd

Maak van je smartphone een control center: de testo Smart app 

verbindt zich heel comfortabel met de instrumenten voor alle 

koude- en klimaattoepassingen en regelt deze. Op die manier 

heb je altijd een goed overzicht en heb je je gegevens precies daar 

waar je ze nodig hebt. Met de Smart App kun je resultaten nog 

sneller evalueren.

En hij helpt je om meetfouten te vermijden, doordat standaard 

meetprogramma’s je stap voor stap door configuratie en meting 

leiden. Bovendien kun je in een handomdraai klantgegevens en 

meetpunten aanmaken.

Je workflow: moeiteloos. 
Zo smart was je werk nog nooit.

Meet- & klantgegevens eenvoudig beheren: 
testo DataControl maakt het mogelijk.

• Intuïtieve meetmenu's 

• Eenvoudige documentatie

• Versturen van meetrapporten als pdf of Excel

• Gebruik van je tablet/smartphone als tweede dis-

play

• Voor alle koude- en klimaattoepassingen

• Draadloze verbinding met alle meetinstrumen-

ten voor koude- en klimaattoepassingen

Haal je gegevens daarheen waar je ze nodig hebt! Met onze software testo DataControl kunnen meetresultaten en 

klantprofielen eenvoudig en snel op de pc worden beheerd – en ook de documentatie is een fluitje van een cent.

Meer over de testo Smart App op www.testo.com

https://qr.testo.com/ldtw8z
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/smart-app
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/smart-app
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Zes direct-startklaar-sets.  
Manifolds meteen bestellen.

Smart vacuüm set

Smarte digitale manifold met draadloze vacuüm- 

en temperatuurvoelers in handige koffer, incl. 

kalibratiecertificaat en batterijen

Smart vacuüm set met vulslangen

Smarte digitale manifold met draadloze vacuüm- en 

temperatuurvoelers en vier vulslangen in handige 

koffer, incl. kalibratiecertificaat en batterijen

Smart set*

Smarte digitale manifold met draadloze 

temperatuurvoelers in handige koffer, incl. 

kalibratiecertificaat en batterijen

* testo 550i ook verkrijgbaar als los instrument, incl. batterijen (3 x AAA), kalibratieprotocol en gebruiksaanwijzing, bestelnr. 0564 2550

Bestelnr. 0564 5571

Bestelnr. 0564 5572

Smart set met vulslangen

Smarte digitale manifold met draadloze 

temperatuurvoelers en drie vulslangen in handige 

koffer, incl. kalibratiecertificaat en batterijen

Smart set

Smarte digitale manifold met draadloze 

temperatuurvoelers in handige koffer, incl. 

kalibratiecertificaat en batterijen

Basis set

Smarte digitale manifold met 

temperatuurvoelers met kabel in handige 

koffer, incl. kalibratiecertificaat en batterijen

Bestelnr. 0564 5503

Bestelnr. 0564 5502

Bestelnr. 0564 5501

Bestelnr. 0564 3550

Meer informatie over de manifolds van Testo op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/55x
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/55x
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€ XXX,XX€ XXX,XX € XXX,XX

€ XXX,XX€ XXX,XX € XXX,XX

€ XXX,XX € XXX,XX€ XXX,XX

Magneetriem voor manifolds 
testo 557s/550s/550i

Bestelnr. 0564 1001

testo 510i draadloze 
verschildrukmeter

testo 316-3 
Lekdetector voor koudemiddel

Bestelnr. 0563 3163

incl. slangenset met adapter en 
batterijen

testo Smart Probes 
Koudetechniek-set

Bestelnr. 0563 0002 10

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

Alles wat het leven zo simpel maakt.
Van weegschaal tot Smart Probes.

testo 560i Digitale 
koudemiddelweegschaal in 
set met smart ventiel + tas

testo 552i 
Draadloze vacuümsonde

Bestelnr. 0560 2115 02Bestelnr. 0564 2552

testo 115i 
Draadloze temperatuursonde

testo 549i 
Draadloze hogedruksonde

Bestelnr. 0560 2549 02 Bestelnr. 0563 5915

testo 915i
Draadloze temperatuur-set

met testo Smart Case en 
batterijen

Bestelnr. 0560 1510

Bestelnr. 0564 2560

NIEUW!

Meer informatie over de testo Smart Probes op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/smartprobes
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/smartprobes


www.testo.com

Elke vulling: moeiteloos.
Onze wereldprimeur:  
koudemiddelweegschaal testo 560i

Onze nieuwe koudemiddelweegschaal biedt je een ware sensatie:  
automatisch en nauwkeurig vullen met koudemiddel volgens doel-
oververhitting, -onderkoeling en -gewicht dankzij intelligent ventiel. 
Eenvoudig, comfortabel en tijdbesparend.
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NIEUW!

Meer informatie over testo 560i  
op www.testo.com

https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale
https://www.testo.com/nl-NL/produkte/scale

