
Pametni telefon.
Smart Probes.
Pametno delo.
Testo Smart Probes: Kompaktni merilni instrumenti
profesionalne Testo kakovosti, optimizirani za pametne telefone.

NOVO
Večji razpon 
Več fleksibilnosti
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Visoka tehnologija iz Schwarzwalda.

Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

Naše inovacije so motor, ki vas žene naprej.

Zahteve za praktične merilne rešitve postajajo vedno bolj 

zapletene in specifi čne. Zato smo sebi kot ključno nalogo 

zastavili identifi kacijo teh zahtev kupcev v industriji in trgovini 

ter njihovo trajno preobrazbo v novo tehnologijo. Izvajamo 

lastne intenzivne raziskave, ki nam že desetletja zagotavljajo 

vodilno vlogo na trgu.

Na naslednjih straneh vam bomo predstavili inteligentne 

majhne pomočnike, zaradi katerih ste v vsakem trenutku 

pripravljeni na merjenje.

Podružnice
Distributerji

Testo že več kot 60 let predstavlja inovativne merilne rešitve 

v Nemčiji. Kot strokovnjak za merilno tehnologijo in vodilni 

svetovni proizvajalec prenosne merilne tehnologije smo z zelo 

natančnimi merilnimi instrumenti za različne sektorje osvojili 

več kot 650.000 kupcev po celem svetu. Ne glede na to ali gre 

za hladilno, klima ali ekološko tehnologijo,

industrijske aplikacije za analizo izpušnih ali dimnih plinov 

v farmacevtskem in zdravstvenem sektorju, za spremljanje 

kakovosti zraka ter hrane v zaprtih prostorih ali v električnem 

polju – mi merimo vse. Naši izdelki pomagajo, da se prihranijo 

čas in viri, zaščiti okolica ter zdravje ljudi in, da se poveča 

vrednost blaga ter storitev.

Korenine v Schwarzwaldu. 

Doma po celem svetu. 

Naš sedež se nahaja v Lenzkirchu 

v Schwarzwaldu. Vendar, Testo 

je že vrsto let nenehno rastoči 

globalni koncern, ki ga sedaj na vseh 

kontinentih zastopa 33 podružnic in

več kot 80 distribucijskih partnerjev. 

Približno 3.000 Testo strokovnjakov po celem 

svetu za podjetje raziskuje, razvija, proizvaja in 

prodaja s strastjo ter strokovnostjo.
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Smart Probes sonde: 
majhni profesionalni merilni instrumenti – 
optimizirani za vaš pametni telefon.

Za strokovnjake, ki se ukvarjajo s prezračevalnimi, 

klima, hladilnimi in grelnimi sistemi, je merjenje 

bolj mobilno kot kdaj koli prej, vse zahvaljujoč 

novim Testo Smart Probes sondama. Ker 

kompaktne merilne instrumente lahko upravljate 

brez žic in kablov s pomočjo vašega pametnega 

telefona ali tabličnega računalnika ter jih lahko 

praktično nosite v priročnem testo Smart 

Case kovčku. Na ta način imate vedno svojo 

celotno merilno tehnologijo s seboj, pripravljeno 

za takojšnjo uporabo. Vsi merilni podatki se 

prenašajo direktno na brezplačno testo Smart 

Probes aplikacijo, s končno mobilno napravo 

pa se lahko prikažejo, oblikujejo v poročilo in 

pošljejo direktno po e-pošti. Aplikacija pa lahko 

naredi veliko več: s praktičnimi meniji za merjenje 

in posebnimi funkcijami vaš pametni telefon 

spremeni v merilni podatkovni center – in vaše 

delo je bolj učinkovito. Dobrodošli v svet digitalne 

merilne tehnologije.
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Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

Inteligenca v uporabi: 
Primeri uporabe.

Funkcionalni preizkus 
klimatizacijskega sistema 

Odkrivanje plesni Funkcionalni preizkus 
ogrevalnega sistema 

-  Merjenje temperature okolice in relativne

vlažnosti s pomočjo termohigrometra 
testo 605i 

-  Merjenje temperature površine z infrardečim 
termohigrometrom testo 805i

Kako vas Smart Probes aplikacija podpira pri 
teh uporabah:
-  Samodejni izračun relativne vlažnosti površine 
-  Predstavitev tveganja od plesni z uporabo 

tribarvnega sistema

-  Merjenje vlažnosti zraka s

termohigrometrom testo 605i
-  Beleženje pretoka zraka s krilatim 

anemometrom testo 410i in termalnim 
anemometrom testo 405i

-   Merjenje temperature zraka s 
termohigrometrom testo 605i

Kako vas Smart Probes aplikacija podpira pri 
teh uporabah:
-  Enostavno parametriziranje prečnega preseka 

odprtine za trak/cevi za merjenje pretoka zraka
-  Seznam več vrednosti pretoka zraka in izračun 

pretoka zraka skupaj 
-  Izračunava tudi rosišče in temperaturo 

mokrega termometra 

-  Brezkontaktno merjenje temperature

z infrardečim termometromtesto 805i
-  Merjenje temperature toka in vračanja s 

pomočjo spojnega termometra testo 115i
-  Merjenje pritiska pretoka plina vklj. preizkus 

padca pritiska z instrumentom za merjenje 
diferencialnega pritiska 
testo 510i

-  Merjenje visokega pritiska s
testo 549i

Kako vas Smart Probes aplikacija podpira pri 
teh uporabah:
-  Preizkus padca pritiska vklj. opozorilo
-  Hitro slikovno dokumentiranje z vrednostmi 

infrardečega merjenja temperature in 
označevanjem točke merjenja

Komplet si lahko pogledate na strani 11.Komplet si lahko pogledate na strani 11. Komplet lahko pogledate na strani 10.

testo Smart Probes
komplet za ogrevanje

testo Smart Probes
komplet za VAC

testo Smart Probes
kit za plesen

Naše priporočilo: Naše priporočilo: Naše priporočilo:
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Pregrevanje in 
podhladitev na 
hladilnih sistemih

Preizkus tesnosti 
hladilnih sistemov

Ciljno pregrevanje v 
hladilnih sistemih

Učinkovitost hlajenja 
in ogrevanja hladilnih 
sistemov

-  Hkratno merjenje temperature 
in tlaka na straneh z visokim in 
nizkim tlakom sistema z dvema 
vpenjalnima termometroma 
testo 115i in dvema 
visokotlačnima merilnima 
instrumentoma testo 549i

-  Enostavno merjenje tudi na 
oddaljenih merilnih mestih (v 
zaprtih in zunanjih prostorih) 
zaradi dolgega dosega do 100 m

Kako vas Smart Probes aplikacija 
podpira pri teh uporabah:
-  Shranjenih 90 hladilnih sredstev
-  Samodejne posodobitve novih 

hladilnih sredstev
-  Samodejno ugotavljanje 

temperature kondenzacije 
in izhlapevanja ter izračun 
pregrevanja in podhlajevanja 

-  Dolgotrajno merjenje tlaka v 
sistemu z visokotlačnimi merilnimi 
instrumenti testo 549i

-  Preizkus tesnosti kompresorja 
z visokotlačnim merilnim 
instrumentomtesto 549i

Kako vas Smart Probes aplikacija 
podpira pri teh uporabah:
-  Beleženje in analiza tlačne krivulje 

-  Merjenje temperature vlažnega 
termometra s termohigrometrom 
testo 605i

-  Merjenje zunanje temperature s 
termohigrometrom testo 605i

-  Hkratno merjenje temperature 
in tlaka na straneh z visokim in 
nizkim tlakom sistema z dvema 
vpenjalnima termometroma 
testo 115i in dvema 
visokotlačnima merilnima 
instrumentoma testo 549i

Kako vas Smart Probes aplikacija 
podpira pri teh uporabah:
- Shranjenih 90 hladilnih sredstev
-  Samodejne posodobitve novih 

hladilnih sredstev
-  Samodejni izračun ciljnega 

pregrevanja 

-   Merjenje pretoka s pomočjo 
termalnega anemometra 
testo 405i

-  Istočasno merjenje vstopa in 
izstopa zraka s pomočjo dveh 
termohigrometrovtesto 605i

Kako vas Smart Probes aplikacija 
podpira pri teh uporabah:
-  Samodejni izračun učinkovitosti 

hlajenja/ogrevanja

Komplet si lahko pogledate na strani 10. Komplet si lahko pogledate na strani 10.

The testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in 
hladilnih sistemov

testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in 
hladilnih sistemov plus

Naše priporočilo: Naše priporočilo:



Aplikacija testo Smart Probes App

za brezplačen prenos

Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

Aplikacija testo Smart Probes App: 
Ena aplikacija. Osem merilnih instrumentov. 
Številne prednosti. 

-  Brezžično branje merilnih vrednosti na vašem pametnem 

telefonu/tabličnem računalniku – celo na določeni 

oddaljenosti od merilnega instrumenta. 

- Prikaz do šest Smart Probes sond istočasno.

-  Aplikacija hitro vizualizira spremembe merilnih vrednosti v 

obliki grafa ali tablice. 

-  Predhodno shranjeni meniji za specifi čne aplikacije, 

vklj.: samodejni izračun kondenzacijske in uparjevalne 

temperature, kot tudi pregrevanja in podhlajevanja; meritev 

prostorninskega pretoka v kanalih/na odprtinah za izpust; 

brezkontaktno infrardeče merjenje temperature s hitrim 

slikovnim dokumentiranjem vklj. merilne vrednosti in 

označevanje merilnih točk. 

-  Poročila o merilnih podatkih lahko spremljajo slike, ki 

so oblikovane s pomočjo aplikacije in jih je možno takoj 

poslati kot PDF ali Excel datoteke.
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Doseg do 100 m

Novo: 
Izboljšano delo.

Testo Smart Probes sonde združujejo profesionalno merilno 

tehnologijo in praktično, primerno rokovanje. To se začne z 

velikostjo – vsako izmed kompaktnih orodij se brez problemov 

prileže žepu vaših hlač in ni nikakršnega problema, da s seboj 

nosite več Smart Probes sond v Smart Case kovčku. 

Merjenje na ventilu je udobno zahvaljujoč upogljivi sondi 

nove naprave testo 605i. Tanjša merilna konica je popolna za 

manjše merilne odprtine, medtem ko stabilno magnetno držalo 

zagotavlja še varnejšo namestitev. Priključek nove sonde testo 

549i se nahaja pod kotom 45° za enostavnejšo namestitev.

Rdeči laser avtomatsko označuje točko merjenja infrardečega 

termometra testo 805i. To vam omogoča, da vidite kaj točno 

merite – kaj pa ne merite. Mimogrede: to oznako boste videli 

tudi v poročilu, ki ga pripravljate s pomočjo testo Smart Probes 

aplikacije.

Nove Smart Probes sonde testo 115i, testo 605i in testo 549i 

imajo razširjeni Bluetooth razpon do 100 metrov. Zahvaljujoč 

teleskopu naprave testo 405i se vaš doseg poveča za 400 mm 

pri merjenjih v prezračevalnih odprtinah.

Če aplikacijo uporabljate na svojem pametnem telefonu, sta delo 

in dokumentiranje otroška igra. Kar zadeva vse druge značilnosti, 

ki znatno povečajo praktičnost pri merjenju, jih boste najbolje 

odkrili sami.

Več fl eksibilnosti.

Boljše rokovanje.

Večja natančnost.
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Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

testo 805i: Infrardeči termometer je možno upravljati s pomočjo 

pametnega telefona

- Brezkontaktno infrardeče merjenje temperature površine

- Označevanje točke merjenja s pomočjo močno vidnega laserskega kroga z 

   8 točkami

- Enostavna izbira ravni emisije s pomočjo seznama uskladiščenih materialov

- Slikovno dokumentiranje z branji in oznakami točke merjenja

- Optika 10:1, merilni razpon od - 30 do + 250°C

Pametno merjenje vlažnosti.

testo 905i: Termometer je možno upravljati s pomočjo pametnega 

telefona

-  Merjenje temperature v prostorih, ceveh in na odprtinah za zrak

-  Hitro prepoznavanje temperaturne spremembe s prikazom krivulje grafa

- Merilni razpon od - 50 do + 150°C.

Pametno merjenje temperature.

Številka naročila 0560 1805

Številka naročila 0560 1905

testo 605i: Termohigrometar je možno upravljati s pomočjo 

pametnega telefona

- Merjenje vlažnosti zraka in temperature v prostorih ter ceveh

- Ugotavljanje učinkovitosti hlajenja/ogrevanja z dvema testo 605i napravama

-  Samodejni izračun temperature kondenzacije in vlažnega termometra

-  Enostavna uporaba na oddaljenih merilnih točkah – Bluetooth® doseg 

do 100 m

- Merilni razpon: 0 do 100 % rel. vlažnosti; - 20 do + 60°C

Številka naročila 0560 2605 02

Številka naročila 0560 2115 02

testo 115i: Spojni termometer je možno upravljati s pomočjo 

pametnega telefona

-  Merjenje pretoka in temperature vračanja pri ogrevalnih sistemih

-  Merjenje temperature na hladilnih sistemih za avtomatski izračun pregrevanja 

in podhlajevanja

-  Enostavna uporaba na oddaljenih merilnih točkah – Bluetooth® doseg 

do 100 m

- Merilni razpon - 40 do + 150 °C.
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testo 405i: Termalni anemometar je možno upravljati s pomočjo 

pametnega telefona

- Merjenje hitrosti in pretoka zraka ter temperature

-  Enostavno konfi guriranje dimenzij in geometrije prečnega preseka cevi za 

ugotavljanje pretoka zraka

- Teleskopska cev z možnostjo črpanja do 400 mm

- Merilni razpon od 0 do 30 m/s in od - 20 do + 60°C

testo 410i: Krilati anemometar je možno upravljati s pomočjo pamet-

nega telefona

- Merjenje hitrosti in pretoka zraka ter temperature

-  Predstavitev pretoka zraka na večjih odprtinah za zrak za namen 

reguliranja sistema

- Enostavna parametrizacija odprtin za zrak (dimenzija in geometrija)

- Merilni razpon od 0,4 do 30 m/s in od - 20 do + 60°C

Pametno merjenje hitrosti toka.

Številka naročila 0560 1410

Številka naročila 0560 1405

testo 510i: Instrument za merjenje diferencialnega tlaka je možno 

upravljati s pomočjo pametnega telefona

- Merjenje pretoka plina in statičnega pritiska

- Meni merjenja za preizkus padca pritiska vključno z opozorili

-  Enostavno konfi guriranje in ugotavljanje pretoka zraka s Pitotovo cevjo

- Magnetno držalo za enostavno namestitev

- Merilni razpon od - 150 do + 150 hPa.

Pametno merjenje tlaka.

Številka naročila 0560 1510

testo 549i: Visokotlačni merilni instrument je možno upravljati s pomočjo 

pametnega telefona

- Merjenje visokega in nizkega tlaka

- Hitra in enostavna namestitev na tlačni priključek

- Nizka izguba hladilnih sredstev zahvaljujoč uporabi brez cevi

-  Enostavna uporaba na oddaljenih merilnih točkah – Bluetooth® doseg do 100 

- Merilni razpon od - 1 do + 60 barov.

Številka naročila 0560 2549 02
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Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

The testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in hladilnih 

sistemov: 

2 x testo 549i in 2 x testo 115i v testo Smart Case kovčku.

- Specifi čni aplikacijski meniji: pregrevanje/podhlajevanje

-  Več kot 90 običajnih hladilnih sredstev shranjenih v testo Smart Probes aplikaciji, 

plus nadgradnja seznama hladilnih sredstev 

- 100 m Bluetooth® doseg za posebej fl eksibilne aplikacije

-  Merilni podatki se analizirajo in pošiljajo prek Testove aplikacije Smart Probes.

Testo Smart Probes  HVAC/R vrhunski komplet: 

2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, 

testo 510i, testo 805i in testo 905i, v testo HVAC softcase kovčku.

-  Izvedite vsa merjenja na področju grelnih, klima, hladilnih in prezračevalnih 

sistemov z enim kompletom

-  Vse Smart Probes sonde za merjenje temperature, pritiska, vlažnosti in hitrosti 

pretoka v enem kompletu

-  Prikaz trenda merilnih podatkov v obliki grafi kona ali tabele

-  Merilni podatki se analizirajo in pošiljajo prek Testove aplikacije Smart Probes.

testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in hladilnih 

sistemov plus: 

2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i v testo HVAC softcase kovčku.

-  Specifi čni aplikacijski meniji: pregrevanje in podhlajevanje, ciljno pregrevanje, raven 

ogrevanja/hlajenja

-  Več kot 90 običajnih hladilnih sredstev shranjenih v testo Smart Probes aplikaciji, 

plus nadgradnja seznama hladilnih sredstev

-  Merilni podatki se analizirajo in pošiljajo prek Testove aplikacije Smart Probes.

The testo Smart Probes komplet za VAC: 

testo 405i, testo 410i, testo 605i in testo 805i v testo Smart Case kovčku.

-  Za merjenje temperature zraka in površine, vlažnosti, hitrosti ter pretoka zraka

-  Specifi čni aplikacijski meniji: merjenje pretoka zraka v ceveh in na odprtinah za 

dovod zraka, prepoznavanje tveganja od plesni, enostavno slikovno dokumentiranje, 

vključno z vrednostjo infrardečega merjenja temperature in natančnega merjenja na 

licu mesta

- Enostavno parametriziranje prečnega preseka odprtine za zrak/cevi

- Izračun pretoka zraka skupaj

- Merilni podatki se analizirajo in pošiljajo prek Testove aplikacije Smart Probes.

Smart kompleti za tehnike, ki so specializirani za 
klimatizacijcke, hladilne in ogrevalne sisteme.

Številka naročila 0563 0002 10

Številka naročila 0563 0002 31

Številka naročila 0563 0002 41

Številka naročila 0563 0003 10
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testo Smart Probes komplet za ogrevanje: 

testo 115i, testo 510i in testo 805i v testo Smart Case kovčku.

-  Za vse temperature in pritiske pri ogrevalnih sistemih 

-  Pretok plina in statični pritisk kot tudi preizkus padca pritiska vklj. funkcijo alarma 

-  Temperatura pretoka in vračanja, temperatura talnega ogrevanja in radiatorja

- Merilni podatki se analizirajo in pošiljajo prek Testove aplikacije Smart Probes.

testo Smart Probes kit za plesen: 

testo 605i in testo 805i v testo Smart Case kovčku.

-  Zgodnje prepoznavanje plesni s pomočjo Smart Probes aplikacije

-  Natančno merjenje na licu mesta z lasersko funkcijo

-  Predstavitev in vrednotenje tveganja od plesni z uporabo tribarvnega sistema

-  Analize izmerjenih podatkov in pošiljanje, vklj. s fotografskim dokumentiranjem 

prizadetega področja s pomočjo Smart Probes aplikacije

Številka naročila 0563 0004 10

Številka naročila 0563 0005 10
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Smart Probes sonde za merjenje temperature, vlažnosti, hitrosti, pretoka in pritiska

Informacije o naročilih.

Smart Probes Številka 
naročila

testo 905i, termometer, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo 0560 1905
testo 115i,  spojni termometer, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, za merjenje na cevovodih s premeri v razponu od 6 do 

maks. 35 mm, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo
0560 2115 02

testo 805i, infrardeči termometer, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo 0560 1805
testo 605i, termohigrometar, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo 0560 2605 02
testo 405i, termalni anemometar, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo 0560 1405
testo 410i, krilati anemometar, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za kalibracijo 0560 1410
testo 510i,  instrument za merjenje diferencialnega pritiska, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno s kompletom cevi (Ø 

4 mm in 5 mm) adapterjem, baterijami in protokolom za kalibracijo
0560 1510

testo 549i, visokotlačni merilni instrument, ki se lahko upravlja s pomočjo pametnega telefona, vključno z baterijami in protokolom za 
kalibracijo

0560 2549 02

testo Smart Cases kovčki Številka 
naročila

testo Smart Case kovček (VAC) za skladiščenje in transport naprav testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i in testo 905i, 
dimenzije 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case kovček (hlajenje) za skladiščenje in transport 2 naprav testo 115i ter 2 naprav testo 549i, dimenzije 250 x 180 x 70 mm 0516 0240
testo Smart Case kovček (ogrevanje) za skladiščenje in transport naprav testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i in testo 805i, 
dimenzije 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Testo Smart Probes kompleti Številka 
naročila

testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in hladilnih sistemov za raziskovanje in reševanje problemov tako na klima 
ter hladilnih sistemih kot na toplotnih črpalkah. Sestoji iz: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, testo HVAC softcase kovčka, baterij, protokola za 
kalibracijo

0563 0002 10

testo Smart Probes HVAC/R vrhunski komplet sestoji iz: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 
testo 805i, testo 905i, testo HVAC softcase kovčka, baterij, protokola za kalibracijo

0563 0002 31

testo Smart Probes komplet za preizkus klimatizacijskih in hladilnih sistemov plus za raziskovanje in reševanje problemov tako 
na klima ter hladilnih sistemih kot na toplotnih črpalkah. Sestoji iz: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo HVAC softcase kovčka, 
baterij, protokola za kalibracijo

0563 0002 41

testo Smart Probes komplet za VAC za servisiranje prezračevalnih in klima sistemov. 
Sestoji iz: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case kovčka (VAC), baterij, protokola za kalibracijo

0563 0003 10

testo Smart Probes komplet za ogrevanje za merjenje pritiska in temperature na grelnih sistemih. 
Sestoji iz: testo 115i, testo 510i vključno s kit cevmi (Ø 4 mm in 5 mm) z adapterjem, testo 805i, testo Smart Case kovček (ogrevanje), baterije, 
protokol za kalibracijo

0563 0004 10

testo Smart Probes komplet za plesen za preventivno prepoznavanje plesni.
Sestoji iz: testo 405i, testo 805i, testo Smart Case kovčka (VAC), baterij, protokola za kalibracijo

0563 0005 10

Kalibracijski certifi kati Številka 
naročila

ISO kalibracijski certifikat za temperaturo, za zračno/potapljajočo sondo, točke kalibracije - 18 °C; 0 °C; + 60 °C 0520 0001
ISO kalibracijski certifi kat za vlažnost, točke kalibracije 11,3 % rel. vlažnosti i 75,3 % rel. vlažnosti pri + 25 ° C 0520 0006
ISO kalibracijski certifi kat za hitrost pretoka, kalibracijo na dveh točkah, točke kalibracije 5; 10 m/s 0520 0094
ISO kalibracijski certifi kat pritiska, točnost > 0,6 % vrednosti celotnega merilnega razpona 0520 0005
Več kalibracijskih certifi katov boste našli na www.testo.si
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