
Geniş grafik ekran ve akıllı telefonunuz ile hızlı ölçüm ve kolay kullanım
 - ancak yine de maksimum kompakt ve sağlam. 
Testo’dan yeni dijital manifoldlar.

Bir bakışta her şey. 
Ellerinizde.
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Talepler artıyor. 
Elinizin altında bir çözüm var.

İyi soğutma, iklimlendirme veya ısıtma teknisyenleri 

uzmanlık ve deneyimle çalışır. Profesyonel bir asistana 

ihtiyaç duyduklarında ise en iyileri: biz. Çünkü Testo’da 

bir iş gününüzü kolaylaştırmak için tam olarak güvenilir ve 

akıllı teknolojiler kullanan cihazlar geliştiriyoruz. Bluetooth® 

5.0 sayesinde, ekstra geniş ekrana ve sağlam güvenlik 

muhafazasına sahip yeni dijital manifoldlar kablosuz ölçüm 

için de uygundur. Soğutma sistemlerinin ve ısı pompalarının 

kurulumunda, bakımında ve servisinde değerli zaman 

tasarrufu sağlar ve stresi önlersiniz. Tüm önemli ölçüm 

programları ve farklı tesisler için doğru soğutucu akışkanlar 

halihazırda sistemde depolanmıştır. Testo Smart uygulaması 

ile dokümantasyon hızlıdır ve sahada karmaşık değildir. 

Kablosuz veri aktarımı sayesinde, iki eliniz bile serbest. 

Sorunsuz bir iş gibi mi geliyor? Öyleyse her şeyi sizler için 

doğru yaptık.
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Yeni nesil  
dijital manifoldlar.

Kablosuz ölçüm, karmaşık olmayan 
dokümantasyon - Bluetooth® 5.0, testo 
Smart Uygulaması ve ücretsiz testo 
DataControl PC yazılımı ile.

Kompakt, kullanışlı ve sağlam: Gömme 
ekranlı sağlam muhafaza, aşırı koşullar 
altında bile işini güvenilir bir şekilde 
yerine getirir.

Ekstra geniş grafik ekranlar, testo 
Smart Uygulaması ve sezgisel kullanıcı 
kılavuzu, ölçümleri her zamankinden 
daha hızlı ve kolay hale getirir.

Sizi tanıtmamıza izin verin: Soğutma sistemlerini ve ısı 

pompalarını kurmanın ve bakımının günümüzün yolu. 

Testo’nun yeni nesil dijital manifoldları, her zamankinden 

daha hızlı, daha güvenilir ve daha esnektir. Zaten iyi olanı 

daha da iyi hale getirdik: 

- daha net düzenleme ile daha geniş ekran

- artan dayanıklılık ve kullanım kolaylığı

- Bluetooth® 5.0 ile kablosuz ağ

testo Smart uygulamasında tüm sonuçları gerçek zamanlı 

olarak görüntülemenizi ve değerlendirmenizi sağlayan ilk 

tam dijital manifoldu piyasaya sunduk. İkna edici sonucu 

burada görebilirsiniz.
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İNDİR İNDİR

İki yeni cihaz.  
Her iş için ilk tercih.

Avantajlar
ortada:

Bluetooth® 5.0
+ App

testo Smart App  
ücretsiz indirin

testo 550s / testo 557s

Dijital manifoldlar testo 550s ve testo 557s, soğutma ve 

klima sistemleri ile ısı pompaları üzerinde her zamankinden 

daha hızlı ve daha kolay ölçümler yapar. Büyük ekran, 

tüm ölçüm verilerini bir bakışta gösterir ve sonuçların 

analizini basitleştirir. Ölçüm menüleri, ölçüm boyunca 

size adım adım yol gösterir ve aşırı kızdırma, basınç-

düşüş testi, sızdırmazlık testi veya tahliye gibi önemli tesis 

parametrelerinin otomatik olarak belirlenmesine izin verir. 

Sıcaklık, basınç ve nem için Bluetooth® probları cihaza 

kablosuz olarak bağlanabilir ve testo Smart Uygulaması ile 

birlikte daha fazla esneklik sağlar. Mobil uygulama ayrıca 

her zaman doğru soğutucu akışkanı hazır bulundurur. 

Kanıtlanmış kalitesi ve mükemmel dayanıklılığı sayesinde, 

her koşulda maksimum hassasiyete güvenebilirsiniz. İlk 

işten son işe kadar.

• Büyük grafik ekran ile bir bakışta tüm 

sonuçlar

• IP 54 koruma sınıfına sahip, kullanımı kolay, 

sağlam gövde sayesinde olağanüstü kom-

pakt ve güvenilir

• Otomatik Bluetooth® bağlantısıyla vakum 

ve sıcaklığın kolay, kablosuz ölçümü

• testo Smart Uygulaması ile ölçümleriniz 

ve dokümantasyonunuz için daha fazla 

esneklik
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Pratik setler ve kullanışlı aksesuarlarla 
hemen kullanıma hazır.

Valfli hortumlar
3 or 4 x 7/16” UNF /1 x 5/8” UNF, 
uzunluk her biri 1.5 m

testo 550s
Bluetooth® ve 2 
yollu valf bloğuna 
sahip dijital 
manifold.

testo 552i
Kablosuz vakumlu akıllı 
prob, dijital manifoldlara 
veya testo Smart App, 
Bluetooth® menziline 
150 m’ye kadar otomatik 
olarak bağlanır.

Manyetik kayış
kolay değişim için 
tıklama sistemi ile

Sıcaklık probları
Ø 6-35 mm borulardaki ölçümler için 
kablolu veya kablosuz

Pratik çanta
Her zaman dahil: Tüm set 
bileşenlerini, hortumları ve probları 
hızlı ve güvenli bir şekilde saklamak 
için sağlam çanta.

testo 557s
Bluetooth® ve 4 
yollu valf bloğuna 
sahip dijital manifold.

her zaman dahil Opsiyonel
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testo 550i

İNDİR İNDİR

Tamamen akıllı, tamamen 
kablosuz:  
Tüm zamanların en küçük 
manifoldu.

Tüm işleriniz için hazır. Bugün ve gelecekte: İlk tamamen 

dijital manifold testo 550i, soğutma ve klima sistemleri ve ısı 

pompalarındaki günlük servis ve bakım işlerinizi tamamen 

testo Smart App ve akıllı telefon veya tablet aracılığıyla 

kontrol etmenizi sağlar. Piyasadaki en küçük dijital manifold, 

2 yollu bir valf bloğu ile donatılmıştır, ölçümleri hızlı ve rahat 

bir şekilde gerçekleştirir ve dijital dokümantasyon sayesinde 

önemli ölçüde zaman kazandırır. Buna ek olarak, kompakt 

cihaz sıcaklık, basınç ve nem için testo Smart uygulaması 

aracılığıyla Bluetooth® problarımıza otomatik olarak 

bağlanır. Uygulamada buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları 

otomatik olarak hesaplanabilir. Elinizde akıllı telefonunuzdan 

başka hiçbir şey olmadığından, bir tarafa veya 150 m’ye 

kadar uzakta rahat bir şekilde duruyorsunuz.

Bluetooth® 5.0
+ App

testo Smart App  
ücretsiz indirin
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Kablosuz, hortumsuz – hazırsınız!  
testo 552i akıllı probla vakum ölçümü.

Kablo yok. Hortum da yok: Yeni testo 552i uygulama kon-

trollü vakum probu, testo Akıllı Prob portföyünü kablosuz, 

hızlı ve tek bir servis portu üzerinden ölçme seçeneği ile 

genişletiyor. 

Vakum ölçümü amacıyla testo 552i, testo 550s ve testo 

557s dijital manifoldlara ve ayrıca testo Smart App 

aracılığıyla testo 550i’ye otomatik olarak bağlanır ve kritik 

değerler durumunda doğrudan uygulamada alarmlar sağlar. 

Daha neye ihtiyacınız var?

• Akıllı telefonunuzdaki testo Smart uygulamasını 

kullanarak ölçümden dokümantasyona kadar tüm 

işlemler

• Piyasadaki en küçük dijital manifold

• IP54 koruma sınıfına sahip sağlam gövde sayesinde 

maksimum güvenilirlik

• Kablosuz sıcaklık, nem ve vakum ölçümü için 

testo Akıllı Problarla isteğe bağlı olarak 

genişletilebilir

• Uygulamadaki veya dijital manifoldun ekranındaki 

grafik gösterimler aracılığıyla vakumları hızlı ve 

kolay bir şekilde tanımlayın

• testo Smart Uygulaması ve tüm dijital manifoldlar 

ile otomatik Bluetooth® bağlantısı

• IP 54 koruma sınıfına sahip gövde sayesinde 

kompakt, güvenilir ve sağlam

• Entegre 45 ° açı sayesinde herhangi bir servis 

portunda kolay kurulum

Avantajlarınız:

Bir bakışta
avantajlar:
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Şimdi 
ücretsiz 
indirin
Android ve IOS 
için

Hepsi için tek uygulama.  
testo Smart App.

Tesiste PC üzerinden bitmiş işe: testo DataControl yazılımı 

ile ölçüm sonuçları ve müşteri profilleri kolayca ve hızlı bir 

şekilde yönetilebilir - ve dokümantasyon neredeyse kendi 

başına halledilir.

Akıllı telefonunuzdaki yeni dijital manifoldların tüm uygulamaları: testo Smart uygulaması ile, sonuçları gelecekte daha 

da hızlı değerlendireceksiniz. Bunun dışında, depolanan ölçüm programları konfigürasyon ve ölçüm boyunca size adım 

adım yol gösterdiği için ölçüm hatalarını önlemenize yardımcı olur. Entegre dokümantasyon fonksiyonları ile sahada 

raporlar oluşturulabilir ve fotoğraflar dahil dijital ölçüm protokolleri doğrudan e-posta ile PDF veya CSV dosyaları olarak 

gönderilebilir. Bunun dışında, bir düğmeye dokunarak müşteri verilerini ve ölçüm alanlarını kurabilirsiniz ve ücretsiz testo 

DataControl PC yazılımı ile senkronizasyon WLAN aracılığıyla kablosuz olarak yapılır.

• Kullanışlı kullanıcı arayüzü:  

bir tıklamayla mevcut tüm bilgiler

• Grafik ekran  

aynı anda 4 okumaya kadar

• Müşteri profilleri ve ölçüm noktalarını yönetimi:  

Mobil uygulama, dijital manifold ve yazılım WLAN 

üzerinden senkronize edilir

Ölçüm ve müşteri verilerinin 
kolay yönetimi.  
testo DataControl  
PC yazılımı ile.
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Karşılaştırmalı olarak
Testo dijital manifoldlar  

 testo 550s testo 557s testo 550i

Valf bloğu 2-yollu 4-yollu 2-yollu

Geniş grafik ekran sayesinde 
uygulamaya özel tüm ölçüm 
değerleri bir bakışta

–

testo Smart App ile çalışma ve
dokümantasyon

5.0
(150 m‘ye kadar)

5.0
(150 m‘ye kadar)

5.0
(150 m‘ye kadar)

Sıcaklık, vakum, nem için tüm 
kablosuz problarla uyumlu (otomatik bağlantı ile) (otomatik bağlantı ile) (otomatik bağlantı ile)

Kompakt dış boyutlar ve tek elle 
kullanım (ultra-kompakt)

Koruma sınıfı IP54 IP54 IP54

Eş basınç ölçüm aralığı HP / LP 60 bar‘a kadar 60 bar‘a kadar 60 bar‘a kadar

Basınç ölçüm doğruluğu > 0.5 % ölç.değ. > 0.5 % ölç.değ. > 0.5 % ölç.değ.

Entegre sıcaklık ölçümü (en fazla 2 sıcaklık probu
+ Bluetooth probu)

(en fazla 2 sıcaklık probu
+ Bluetooth probu)

(en fazla 2 sıcaklık probu
+ Bluetooth probu)

Manifold veya testo Smart 
uygulamasında aşırı kızdırma 
hedeflemesi

 
(sadece testo Smart

App)

testo Smart Probes uygulaması 
aracılığıyla belgelenen ve 
gönderilen ölçüm verileri

Depolanan soğutucu akışkan 
sayısı 90 90 90

Soğutucu akışkan güncellemesi App ile
otomatik olarak

App ile
otomatik olarak

App ile
otomatik olarak

Sıcaklık probu ile sıcaklık 
kompanzasyonlu
sızdırmazlık testi

testo 552i vakum probu ile vakum 
ölçümü

A2L soğutucu akışkanlar için 
uygun

testo DataControl PC yazılımı 
(opsiyonel)

Testo’nun dijital manifoldlarında neye ihtiyacınız varsa - serimizde doğru olanı bulacaksınız. Karşılaştırın ve daha iyi karar 

verin.
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Kullanıma hazır 6 set.  
Şimdi sipariş verin.

Akıllı vakum seti

Pratik çantada kablosuz vakum ve sıcaklık 

problarına sahip akıllı dijital manifold, kalibrasyon 

protokolü ve piller dahil

Akıllı vakum seti, doldurma hortumları ile

Pratik çantada kablosuz vakum ve sıcaklık 

problarına ve dört doldurma hortumuna sahip akıllı 

dijital manifold, kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Akıllı set*

Pratik çantada kablosuz sıcaklık probları içeren akıllı 

dijital manifold, kalibrasyon protokolü ve piller dahil

* testo 550i ayrıca ayrı bir cihaz olarak da mevcuttur. Piller (3 x AAA), kalibrasyon protokolü ve kullanım kılavuzu ile. Sipariş no. 0564 2550

Sipariş no. 0564 5571

Sipariş no. 0564 5572

Sipariş no. 0564 3550

Akıllı set, doldurma hortumları ile

Pratik çantada kablosuz sıcaklık problu ve üç 

doldurma hortumlu akıllı dijital manifold, kalibrasyon 

protokolü ve piller dahil

Akıllı set

Pratik çantada kablosuz sıcaklık problu akıllı dijital 

manifold, kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Temel set

Pratik çantada kablolu sıcaklık probu içeren akıllı 

dijital manifold, kalibrasyon protokolü ve piller dahil

Sipariş no. 0564 5503

Sipariş no. 0564 5502

Sipariş no. 0564 5501
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 Best.-Nr. XXXX XXX

İNDİR

İNDİR

İNDİR

İNDİR

İNDİR

İNDİR

Hassas, pratik, iyi.  
Yeni dijital manifoldunuz için aksesuarlar

testo 552i 
Kablosuz vakum probu

testo Akıllı Problar 
Soğutma seti

Sipariş no. 0560 2115 02 Sipariş no. 0564 1001

Sipariş no.  
0613 5507

Sipariş no.  
0613 5605 Sipariş no. 0613 1712

Sipariş no. 0613 4611 Sipariş no. 0613 1912

Sipariş no. 0564 2552

Sipariş no. 0563 0002 10 Sipariş no. 0563 0510

testo 115i 
Kablosuz sıcaklık probu

testo 510 set  
Fark basınç
ölçüm cihazı

Manyetik kayış

Sette sıcaklık 
probları

Boru sarma 
probları Sağlam hava sıcaklığı probu

Sıcaklık probu, Velcro’lu Su geçirmez NTC  
yüzey probu

testo 316-3 
Soğutucu akışkanlar için 
kaçak dedektörü

Sipariş no. 0563 3163

2 x testo 115i / testo 549i
1 x testo çanta kemer tutucusu ve pillerle



Şimdi 
ücretsiz 
indirin
Android ve IOS 
için

www.testo.com.tr

Tek uygulama. Sonsuz olasılık. 
Şimdi ücretsiz indirin.
Yeni, dijital ölçüm teknolojisi çağına hoş geldiniz. Testo Smart Uygulaması ile akıllı telefonunuzu soğutma, klima ve ısıtma 

sistemlerini içeren tüm uygulamalar için mobil, çok işlevli bir komuta merkezine dönüştürürsünüz. Bluetooth® özellikli ölçüm 

cihazları ve Testo’nun Akıllı Probları ile birlikte, bu sizi gelecek için en iyi şekilde donatır.

Sıcaklık

testo Akıllı ProblarDijital manifoldlar

Elektriksel ölçüm cihazı

Vakum

Nem

Akış
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