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testo Akıllı Problar AC &
soğutma test kiti

testo Akıllı Problar
AC & soğutma test kiti
2 x yüksek basınç ölçüm cihazı testo 549i
2 x kıskaçlı termometre testo 115i
testo HVAC taşıma çantasında

Akıllı telefonlar/tabletlerle kullanım için testo Akıllı Problar
°C/°F

serisinden kompakt pro ölçüm cihazı
80’den fazla yaygın soğutucu akışkan, testo Akıllı Problar mobil

bar

uygulamasında depolanabilir, ek olarak soğutucu akışkan
güncellemeleri

psi

Uygulamaya özel menüler:
Hedef aşırı ısıtma, aşırı soğuma, ısıtma ve soğutma
performansı
Hortumsuz uygulama sayesinde düşük soğutucu akışkan kaybı

Bluetooth

testo Akıllı Problar mobil uygulaması aracılığıyla ölçüm verileri

+ Mobil uygulama

analizi ve gönderimi

Ücretsiz indirmek için testo Akıllı
Problar mobil uygulaması

Büyük testo HVAC çantası ile AC ve soğutma kitine
genişletilebilir

Kompakt AC ve soğutma test kiti, yüksek basınç ölçüm

Uygulamada, ölçüm parametreleri (sıcaklık veya basınç

cihazı testo 549i ve kıskaçlı termometre testo 115i içerir.

gibi) sadece tek bir tıkla silinebilir, eklenebilir veya sıraları

Bir akıllı telefon veya tablet ile bağlantılı olarak soğutma

değiştirilebilir. Görüntülenen ölçüm parametrelerini hızlıca

seti, klima ve soğutma sistemlerinde servis ve hata tespiti,

değiştirmek de mümkündür. Mobil uygulama ayrıca,

ayrıca montaj için idealdir. Her iki ölçüm cihazı da basınç

buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarının otomatik olarak

bağlantısında ya da sıcaklık ölçüm lokasyonunda kolay ve

hesaplanmasını sağlar. Tüm ölçüm verileri grafik veya tablo

hızlı şekilde kurulabilir. Akıllı telefon veya tablete kablosuz

halinde görüntülenebilir. Ölçüm verisi günlüğü doğrudan

bağlantı sayesinde, geniş aralıklı ölçüm noktalarında da

PDF veya Excel dosyası olarak e-postayla gönderilebilir.

çok daha kolay çalışırlar. Her iki cihazın ölçüm değerleri,

Büyük testo HVAC taşıma çantası, ölçüm cihazlarının rahat

uç cihazda yüklü olan mobil uygulamaya Bluetooth

bir şekilde taşınmasını ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman

bağlantısıyla iletilir ve rahat bir şekilde okunabilir.

ulaşılabilmelerini sağlar.
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testo Akıllı Problar AC & soğutma test kiti
2 x testo 549i / 2 x testo 115i / testo HVAC taşıma çantası

testo Akıllı Problar AC &
soğutma test kiti
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testo Akıllı Problar AC ve soğutma test kiti;
klima-soğutma sistemlerinde ve ısı
pompalarında servis ve hata tespiti için.
İçeriği: 2x testo 115i, 2x testo 549i, testo
HVAC taşıma çantası, bataryalar, kalibrasyon
protokolü
Sipariş no. 0563 0002 02

testo 549i

Sensör tipi

NTC

Basınç

Ölçüm aralığı

-40 ... +150 °C

-1 ... 60 bar

Doğruluk
±1 dijit

±1.3 °C (-20 ... +85 °C)

% 0.5 son değer

Çözünürlük

0.1 °C

0.01 bar

Bağlantı

7/16" – UNF

Aşırı yük

65 bar

Uyumluluk

iOS 8.3 veya daha yeni / Android 4.3 veya daha yeni bir sürümü gerektirir
Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerektirir

Saklama sıcaklığı

-20 ... +60 °C

Çalışma sıcaklığı

-20 ... +50 °C

Batarya tipi

3 AAA mikro batarya

Batarya ömrü

150 sa

150 sa

Boyutlar

183 x 90 x 30 mm

125 x 32 x 31 mm

Ölçülebilir ortam

CFC, HFC, HCFC, N, H 2O, CO2

Aksesuarlar

Sipariş no.

ISO kalibrasyon sertifikası bağıl basınç, tüm ölçüm aralığı boyunca dağıtılan 3 ölçüm noktası

0520 0085

ISO kalibrasyon sertifikası sıcaklık, kıskaçlı termometre için tek noktalı kalibrasyon, kalibrasyon noktası +60 °C

0520 0072

Tüm Akıllı Problar için pratik saklama çantası: testo 115i (2x), testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549i (2x),
testo 605i (2x), testo 805i ve testo 905i, boyutlar: 400 x 290 x 80 mm

0516 0283

www.testo.com.tr

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

testo 115i

testo Akıllı Problar mobil uygulaması
Mobil uygulama, akıllı telefonunuzu / tabletinizi
aynı anda 6 testo Akıllı Prob’un ekranına
dönüştürür. Ölçüm cihazlarının çalışması ve
ölçüm değerlerinin görüntülenmesi, akıllı telefon
veya tabletinizdeki testo Akıllı Problar uygulaması
aracılığıyla Bluetooth tarafından gerçekleştirilir
- ölçüm konumundan bağımsız olarak. Buna
ek olarak; ölçüm raporları oluşturmak, bunlara
fotoğraf ve yorum eklemek, bunları e-posta ile
göndermek için uygulamayı kullanabilirsiniz. IOS
ve Android için.
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