
Okostelefon.
Okosérzékelő.
Okos döntés.
Testo Smart Probes: Okostelefonra optimalizált profi, 
kompakt mérőműszerek.
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Csúcstechnológia a Fekete Erdőből.

Smart Probes – hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésre

Több mint 55 éve, hogy a német Testo, az innovatív 

mérési megoldások úttörőjeként piacra lépett. Azóta 

kivívta a szakértő méréstechnika és a világpiaci vezető 

hordozható méréstechnikai műszerek címet: világszerte 

számos különböző ágazat 650.000 elégedett ügyfél 

használja műszereinket. Legyen szó kipufogógáz vagy 

füstgáz elemzésről a szellőzés technika, a klímaszerelés, 

a hűtőipar, vagy a környezetvédelem területén, vagy 

akár olyan ipari alkalmazásokról, mint a beltéri levegő, az 

élelmiszer- minőség, illetve az elektromos mező mérése a 

gyógyszer-, és egészségügyi szektorban – a Testo minden 

mérési feladatra kínál megoldást. A mellett, hogy a Testo 

mérőműszerekkel időt és pénzt spórol, olyan hozzáadott 

értékekkel is gazdagítja terméke vagy szolgáltatása 

minőségét, mint a környezetvédelmi szempontok betartása 

és az emberi egészségmegőrzés szem előtt tartása.

Fejlesztéseink motorja hajt előre.

Már a rutin mérési feladatok is egyre bonyolultabb és 

speciálisabb megoldásokat kívánnak meg. A Testo ezért 

az iparban, kereskedelemben jelentkező vevői igények 

feltérképezését és azok legmodernebb technológiai 

megoldásokkal történő kielégítését tűzte ki főbb feladata 

céljául. Saját, átütő erejű kutatásaink évtizedek óta vezető 

szerepet biztosítanak a műszerpiacon. Ismerje meg munkája 

új, intelligens kis segítőit, amelyek mindig kéznél lesznek, ha 

szüksége van rájuk! 

A Fekete-erdőben született. 

A világ minden pontján otthon 

van. 

Központunk, a Fekete-erdőben 

található Lenzkirch. A hosszú évek 

óta tartó, folyamatosan növekedő 

globális jelenlétének köszönhetően, 

a Testo mára 30 leányvállalattal, több 

mint 80 értékesítő partnerrel, a világ minden 

kontinensén képviselteti magát. Közel 2500 

elkötelezett és kiemelkedő szakértelemmel 

bíró Testo alkalmazott kutat, fejleszt, gyárt és 

értékesít világszerte. Leányvállalatok
Viszonteladók

© Sacker Architekten, Miguel Babo
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Smart Probes: kis méretű, profi  
mérőműszerek – okostelefonra 
optimalizálva.

Semmi kétség, hogy napjaink hűtés-, fűtés-, és klímatechnikai vállalkozóitól a napi munkavégzés 

jóval nagyobb rugalmasságot és mobilitást követel meg. Ehhez nyújt szakértő segítséget, a testo 

Smart Probes termékcsalád. A szükséges méréstechnika mindig kézközelben lesz, hiszen a saját 

okostelefonnal vagy tablettel vezeték nélkül összekapcsolható kompakt mérőműszerek a praktikus 

testo Smart Case táskában kényelmesen szállíthatók. Az okoskészülékre telepített testo Smart 

Probes Applikáció a mért értékek kijelzőről történő könnyű leolvashatóságot nyújtja, 

segítségével e-mailben továbbítható jegyzőkönyv is készíthető. De az 

alkalmazás még ennél is többet tud: hasznos mérési menüpontok 

és speciális funkciók segítik munkáját a nagyobb hatékonyság 

érdekében. Lépjen be Ön is a digitális méréstechnika világába!

testo Smart Probes Applikáció: Egy app. Nyolc műszer. 

Számtalan előny. 

-  Vezeték nélküli, mérési helytől független adatleolvasás

– legyen saját mobiltelefonja vagy táblagépe kijelzője a

műszere kijelzője is egyben.

-  Egyszerre akár 6 érzékelő mérési adatainak követése

okoskészüléke kijelzőjén.

-  Változáskövetés táblázatos vagy grafikonos formában, a

mérési eredmények gyors nyomon követésére.

-  Tárolt menüpontok egyedi mérések számára: elpárolgási

és kondenzációs hőmérséklet, a túlhevülés és utóhűtés

automatikus számítása; anemosztátok és légcsatornák

térfogatáram mérése; felületi infra hőmérsékletmérés

képdokumentációval, mérési érték és mérési hely

rögzítéssel.

-  A mérési adattovábbítás e-mailben, PDF vagy Excel

fájlformátumban.

Rendszerkövetelmények: iOS 8.3 vagy 
Android 4.3 vagy ezek frissebb verziói 
/ Bluetooth 4.0

testo Smart Probes App

ingyenes letöltés

rögzítéssel.

-  A mérési adattovábbítás e-mailben, PDF vagy Excel

fájlformátumban.
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Smart Probes – hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésre

Okos hőmérsékletmérés.

Rend.sz. 0560 1115

Rend.sz. 0560 1905

Rend.sz. 0560 1805

testo 115i csőhőmérséklet érzékelő (okostelefonról működtethető)

- Fűtési rendszerek előremenő és visszatérő ágának hőmérséklet mérésére

-  Hűtési rendszerek hőmérséklet mérésére, automatikus túlhevülés és

utóhűtés számításhoz

-  Szétszórtan elhelyezkedő mérési pontok kényelmes mérésére

-  Gyors hőmérséklet-változások azonnali nyomon követése grafikon

görbén

- Méréstartomány: -40 ... +150 °C

testo 805i infra hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető)

-  Felületi hőmérséklet érintésmentes mérése

-  Jól látható 8 lézerpontos mérési pont jelölés

-  Listából választható emissziós tényező anyaglista

-  Képdokumentációban rögzített hőmérsékleti érték kijelzés és mérési hely

lézerjelölés

- 10:1 –es optika, mérési tartomány: -30 ... +250 °C

testo 905i levegő hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető)

-  Beltéri helyiségek, légcsatornák és anemosztátok gyors és egyszerű

hőmérséklet ellenőrzésére

-  Gyors hőmérséklet-változások azonnali nyomon követése grafikon

görbén

- Méréstartomány: -50 … +150 °C
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Okos páratartalom mérés.

Okos légsebességmérés.

Rend.sz. 0560 1605

Rend.sz. 0560 1405

Rend.sz. 0560 1410

testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő (okostelefonról 

működtethető) 

-  Levegő páratartalom és hőmérsékletmérő, helységek és légcsatornák

méréshez

-  Automatikus harmatpont és nedves hőmérséklet számítás

-  Méréstartomány: 0… 100 % rH; -20 … +60°C

testo 405i hődrótos légsebességmérő (okostelefonról 

működtethető)

-  Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet mérésre

-  A légcsatorna paramétereinek egyszerű beállítása térfogatáram

számításához (méretek és geometria)

-  400 mm-ig kihúzható teleszkópos érzékelő szár

-  Méréstartomány: 0… 30 m/s és -20 … +60  °C

testo 410i szárnykerekes légsebességmérő (okostelefonról 

működtethető)

-  Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet mérés

-  Anemosztátok kényelmes paraméterezése (méretek és geometria)

-  Több anemosztát térfogatáramának megjelenítése, azok egyszerű

összegzése érdekében

-  • Méréstartomány: 0,4 … 30 m/s és -20 … +60 °C
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Smart Probes – hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésre

Okos nyomásmérés.

Rend.sz. 0560 1510

Rend.sz. 0560 1549

testo 510i diff erenciál nyomásmérő műszer

-  Égőnyomás és hálózati gáznyomás mérésére

-  Tömörségi nyomáspróba elvégzése riasztás funkcióval

-  Egyszerűen kivitelezhető és könnyen beállítható légsebesség mérés Prandtl- 

csővel

-  Mágneses hátlap az egyszerű rögzítésért

-  Méréstartomány -150 ... 150 hPa

testo 549i nagynyomás érzékelő (okostelefonról működtethető)

-  Kis- és nagynyomás mérés

-  Gyors és egyszerű telepítés – gyorscsatlakozó

- Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlőmentes alkalmazásnak köszönhetően

-  Méréstartomány: -1 ... 60 bar
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Smart Probes hűtéstechnikai szett: 

2 x testo 549i nagynyomás érzékelő 

és 2 x testo 115i csőhőmérséklet 

mérő, testo Smart Case táskában.

Smart Probes klímatechnikai szett: 

testo 405i, testo 410i, testo 605i és 

testo 805i testo Smart Case táská-

ban.

Smart Probes fűtéstechnikai szett: 

testo 115i, testo 510i és testo 805i 

testo Smart Case táskában.

Okos szettek a klíma-, hűtés-, és 
fűtéstechnika számára.

Rend.sz. 0563 0002 Rend.sz. 0563 0003 Rend.sz. 0563 0004

A hűtéstechnikai szett ideális a légkon-

dicionáló és hűtőberendezések szervi-

zelésénél, beszabályozásánál, üzembe 

helyezésénél vagy a rendszer hibáinak 

feltárásánál.

A praktikus testo Smart Case táskában 

a mérőműszer biztonságosan és ké-

nyelmesen szállítható, így mindig kéz-

nél lesz, amikor szükség van rá.

-  Alacsony hűtőközeg veszteség, a

tömlőmentes alkalmazásnak köszön-

hetően

-  Gyors és egyszerű telepítés a hőmér-

séklet mérések esetén

-  Könnyebb munkavégzés egymástól

távol eső mérési pontok vizsgálata

során

-  Párolgási és kondenzációs hőmérsék-

lete automatikus számítása a testo

Smart Probes App segítségével

-  Hűtési rendszer specifikus értékek

számítása: elvárt túlhevülési, túlhevü-

lés és utóhűtés számítása App-pal

-  testo Smart Probes Applikáció a mé-

rési adatok továbbítására és eleme-

zésére

-  Praktikus testo Smart Case táska, tá-

rolásra és szállításra

A klímatechnikai szettel, a légkondicio-

náló egységek és rendszerek légsebes-

sége, a páratartalma, térfogatárama és 

a hőmérséklete mérhető.

A praktikus testo Smart Case táska 

gondoskodik a műszerek biztonságos 

tárolásáról, segítségével a műszerek 

szállíthatósága is egyszerű, így a mé-

réseihez szükséges eszközei mindig 

kéznél lesznek.

-  Anemosztátok és légcsatornák

paramétereinek egyszerű beállítása

térfogatáram számításhoz

-  Teljes térfogatáram számítás a

jelentésben, valamint a több áramlási

mennyiség felsorolása

-  Penészveszély azonosítás, a testo

605i és a testo 805i műszerrel való

együttes használattal

-  Gyors képdokumentáció és mérési

pont jelölés infra hőmérsékletméréskor

-  Mérési adatok továbbítása és

elemezése a testo Smart Probes

Applikációval

-  Praktikus testo Smart Case táska

tárolásra és szállításra

A fűtéstechnikai szettel a fűtési rend-

szerek hőmérséklete és nyomása 

könnyedén mérhető és ellenőrizhető. 

A praktikus testo Smart Case táskában 

a mérőműszer biztonságosan és ké-

nyelmesen szállítható, így mindig kéz-

nél lesz, amikor szükség van rá.

-  Gázáram nyomás és statikus nyomás

mérés

-  Előremenő és visszatérő csőhőmér-

sékletek mérés

-  Padlófűtés és radiátorok hőmérséklet

mérése

-  Speciális menü tömörségi nyomás-

próbához, riasztással

-  Gyors képdokumentáció és mérési

pont jelölés infra hőmérsékletmérés-

kor

-  Mérési adatok továbbítása és eleme-

zése a testo Smart Probes Applikáci-

óval

-  Praktikus testo Smart Case táska tá-

rolásra és szállításra
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Rendelési adatok.

Smart Probes – hőmérséklet, páratartalom, légsebesség és nyomás mérésre

Testo Smart Probes Rend.sz.

testo 905i levegő hőmérsékletmérő (okostelefonról 
működtethető), elemekkel és gyári műbizonylattal

0560 1905

testo 115i csőhőmérséklet érzékelő (okostelefon-
ról működtethető), legfeljebb 6 … 35 mm átmérőjű 
csövekhez, elemekkel és gyári műbizonylattal

0560 1115

testo 805i infrahőmérő (okostelefonról működtet-
hető), elemekkel, és gyári műbizonylattal

0560 1805

testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő 
(okostelefonról működtethető), elemekkel és gyári 
műbizonylattal

0560 1605

testo 405i hődrótos légsebességmérő (okostele-
fonról működtethető), 400 mm-ig kihúzható telesz-
kóppal, elemekkel és gyári műbizonylattal

0560 1405

testo 410i szárnykerekes légsebességmérő 
(okostelefonról működtethető), védőkupakkal, ele-
mekkel és gyári műbizonylattal

0560 1410

testo 510i diff erenciál nyomásmérő (okostele-
fonnal működtethető), szilikon tömlőkészlettel (Ø 
4 mm és 5 mm), adapterrel, elemekkel és gyári 
műbizonylattal

0560 1510

testo 549i nagynyomás érzékelő (okostelefonról 
működtethető), elemekkel, és gyári műbizonylattal

0560 1549

testo Smart Probes szettek Rend.sz.

testo Smart Probes klímatechnikai szett szel-
lőztető és légtechnikai rendszerek karbantartásá-
hoz. A szett tartalma: testo 405i, testo 410i, testo 
605i, testo 805i, testo Smart Case (klíma), elemek, 
gyári műbizonylat

0563 0003

testo Smart Probes hűtéstechnikai szett a lég-
kondicionáló és hűtőberendezések szervizelésére, 
üzembe helyezéséhez és hiba feltárásához. A szett 
tartalma: 2x testo 115i, 2x testo 549i, testo Smart 
Case táska (hűtés), elemek, gyári műbizonylat

0563 0002

testo Smart Probes fűtéstechnikai szett 
fűtési rendszerek nyomás és hőmérséklet 
mérésére. A szett tartalma:  testo 115i, testo 510i 
szilikon tömlőkészlet (Ř 4 mm és 5 mm), adapter, 
testo 805i, testo Smart Case táska (fűtés), elemek, 
gyári mű-bizonylat

0563 0004

testo Smart táskák (érzékelők nélkül) Rend.sz.

testo Smart Case (klíma) a testo 805i, testo 410i, 
testo 510i, testo 405i, testo 605i és testo 905i mű-
szerek tárolására és szállítására. Mérete: 270 x 190 
x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (hűtés) testo 2 x 115i és testo 
2 x 549i műszerek tárolására és szállítására. Mérete: 
250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (fűtés) a testo 115i, testo 510i, 
testo 805i, testo 410i és a testo 549i műszerek tá-
rolására és szállítására. Mérete: 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Kalibrációs tanúsítványok Rend.sz.

Levegő/beszúró hőmérsékletérzékelő kalibrálás 3 
választható ponton -40/-30…+180°C között 

28 0520 0101

Levegő/beszúró hőmérsékletérzékelő kalibrálás 2 
választható ponton -40/-30…+180°C között 

28 0520 0041

Infra hőmérsékletmérő kalibrálás 3 választható 
ponton +50°C … +300°C

28 0520 0121

Páratartalom kalibrálás, 3 kalibrálási ponton: 
11%, 40% és 75% rH 

28 0520 0166

Páratartalom kalibrálás, 3 szabadon választható 
kalibrálási ponton: 10…90% rH

28 0520 0106

Légsebesség kalibrálás, szárnykerekes légsebes-
ségmérőkre 4 választható kalibrálási ponton 0,2 
... 30 m/s között 

28 0520 0104

Légsebesség kalibrálás, hődrótos légsebesség-
mérőkre 1 m/s, 2 m/s, 5 m/s, 10 m/s kalibrálási 
pontokon 

28 0520 0004

ISO kalibrációs bizonylat hődrótos / szárnykere-
kes légsebességmérőre, Prandtl - csővel: 5 m/s, 
10 m/s, 15 m/s, 20 m/s kalibrálási pontokon 

28 0520 0034

ISO kalibrációs bizonylat nyomásra, pontosság > 
a végérték 0,6 %-a 

0520 0005

ISO kalibrációs bizonyítvány relatív nyomásra, 3 
mérési ponton a teljes mérési tartományon belül 

0520 0085

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748


