
Hitro merjenje in enostavno upravljanje preko velikega grafičnega zaslona 
in vašega pametnega telefona - pa vendar maksimalno kompaktno in obstojno.  
Novi digitalni manometri iz Testa.

Vse informacije so vam 
na voljo z enim samim 
pogledom. V vaši roki.
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Zahteve se povečujejo. 
Rešitev je pri roki.

Dobri tehniki za hladilne, klimatske ali ogrevalne sisteme 

opravljajo svoje delo strokovno in izkušeno. Najboljši pa s 

profesionalnim pomočnikom: nami. Saj v Testu razvijamo prav 

tista orodja, ki uporabljajo zanesljive in pametne tehnologije, 

ki naredijo vaše vsakdanje delo enostavnejše. Zahvaljujoč 

Bluetooth® 5.0 so novi digitalni manometri z ekstra velikim 

zaslonom in robustnim varnostnim ohišjem primerni tudi za 

brezžična merjenja. Na ta način prihranite dragocen čas in se 

izognete stresu pri inštalaciji, vzdrževanju ali servisiranju hladilnih 

sistemov ter toplotnih črpalk. Vsi pomembni merilni programi so 

že shranjeni v sistemu skupaj z ustreznimi hladilnimi sredstvi za 

različne obrate. Z aplikacijo testo Smart App je dokumentiranje 

hitro in enostavno na kraju samem. Zahvaljujoč pa brezžičnemu 

prenosu podatkov imate celo prosti obe roki. Zveni kot da gre 

gladko od rok? Potem smo vse naredili prav.
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Nova generacija  
digitalnih manometrov.

Brezžična merjenja, preprosto 
dokumentiranje – z Bluetooth® 5.0,  
aplikacijo testo Smart App in brezplačno 
programsko opremo za osebne 
računalnike testo DataControl.

Kompakten, praktičen in robusten:  
odporno ohišje s svojim potopljenim 
zaslonom opravlja svoje delo zanesljivo, 
tudi v ekstremnih razmerah.

Ekstra veliki grafični zasloni, 
aplikacija testo Smart App in intuitivno 
vodenje uporabnika naredijo merjenje  
hitrejše in enostavnejše kot kadar koli prej.

Dovolite nam, da vas seznanimo z: današnjim načinom vgradnje 

in servisiranja hladilnih sistemov ter toplotnih črpalk. Nova gene-

racija digitalnih manometrov iz Testa je hitrejša, zanesljivejša in 

prožnejša kot kadar koli prej. Kar je že bilo dobro, smo naredili 

še boljše: 

- večji zaslon z jasnejšim upravljanjem

- povečana trajnost in udobno rokovanje

- brezžično povezovanje z Bluetooth® 5.0

Na trg smo dali tudi prvi popolnoma digitalni manometer, ki 

vam omogoča prikazovanje in ocenjevanje vseh rezultatov v 

dejanskem času v aplikaciji testo Smart App. Tukaj lahko vidite 

prepričljive rezultate. In če si želite, ga lahko kmalu držite v svojih 

rokah.
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Die digitalen Monteurhilfen testo 550s und testo 557s 

machen Messungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie 

Wärmepumpen schnell und einfach wie nie. Das große Display 

zeigt alle Messdaten auf einen Blick und vereinfacht die 

Bewertung der Ergebnisse. Geführte Messmenüs begleiten 

Schritt für Schritt durch die Messung und ermöglichen die 

automatische Bestimmung von wichtigen Anlagen-Parametern 

wie Überhitzung, Druckabfallprüfung, Dichtigkeitstest oder 

Evakuierung. Bluetooth®-Sonden für Temperatur, Druck und 

Feuchte lassen sich kabellos und automatisch mit dem Gerät PRISPELI SO Naložite si na

Dva nova.  
Prva izbira  
za vsako opravilo.

Prednosti  
so očitne:

Bluetooth® 5.0
+ aplikacija

Aplikacija testo Smart App  
za brezplačni prenos

testo 550s / testo 557s

Digitalna manometra testo 550s in testo 557s naredita merjenje 

pri hladilnih in klimatskih sistemih ter toplotnih črpalkah hitrejše 

in enostavnejše kot kadar koli prej. Velik zaslon hkrati prikaže vse 

merilne podatke in poenostavi analizo rezultatov. Merilni meniji 

vas vodijo po korakih skozi meritve in omogočajo samodejno 

določanje pomembnih parametrov kot so pregretje, preskus 

padca tlaka, preskus tesnosti ali praznjenje. Sonde z Bluetooth® 

za temperaturo, tlak in vlažnost se lahko brezžično povežejo z 

instrumenti in skupaj z aplikacijo testo Smart App zagotavljajo 

več fleksibilnosti. Aplikacija ima tudi vedno pripravljeno ustrezno 

hladilno sredstvo. Zahvaljujoč dokazani kakovosti in veliki 

trajnosti se lahko zanesete na maksimalno natančnost v vseh 

razmerah. Od prvega do zadnjega opravila.

• Pregled vseh rezultatov z enim samim 

pogledom zahvaljujoč velikemu grafičnemu 

zaslonu

•     Izjemno kompakten in zanesljiv zahvaljujoč 

robustnemu ohišju, enostavnemu za rokovanje 

z zaščitnim razredom IP 54.

• Enostavno, brezžično merjenje vakuuma 

in temperature preko avtomatske povezave 

Bluetooth®

• Še večja prožnost vašega merjenja in 

dokumentiranja z aplikacijo testo Smart App
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Takoj pripravljen za delo s praktičnimi 
kompleti in koristnimi dodatki.

Cevi z ventilom
3 ali 4 x 7/16” UNF /1 x 5/8” UNF, 
dolžina vsake cevi 1.5 m

Testo 550s
Digitalni manometer 
z Bluetooth® in 
2-smernim ventilskim 
blokom.

Testo 552i
Brezžična vakuumska 
pametna sonda se 
samodejno poveže z 
digitalnim manometrom 
ali aplikacijo testo Smart 
App, razpon Bluetooth® do 
150 m.

Magnetni trak
s klik-sistemom za 
enostavno izmenjavo

Temperaturne sonde
Z ali brez kabla za meritve na ceveh Ø 
6-35 mm

Praktični kovček
Vedno vključen: robustni kovček za 
hitro in varno shranjevanje vseh delov 
kompleta, cevi in sond.

Testo 557s
Digitalni manometer 
z Bluetooth® in 
4-smernim ventilskim 
blokom.

vedno vključuje Dodatno
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testo 550i

PRISPELI SO Naložite na

Popolnoma pameten, 
popolnoma brezžičen:  
najmanjši manometer 
vseh časov.

Pripravljen za vsako vaše opravilo. Danes in v prihodnosti: Prvi 

popolnoma digitalni manometer testo 550i vam omogoča nadzor 

nad vašimi dnevnimi opravili in vzdrževalnim delom na hladilnih in 

klimatskih sistemih ter toplotnih črpalkah v celoti preko aplikacije 

testo Smart App in pametnega telefona ali tabličnika. Najmanjši 

digitalni manometer na trgu je opremljen s 3-smernim ventilskim 

blokom, meri hitro in enostavno ter zahvaljujoč digitalnemu 

dokumentiranju prihrani veliko časa. Poleg tega se kompaktni 

instrument samodejno poveže preko aplikacije testo Smart App 

z našimi sondami z Bluetooth® za merjenje temperature, tlaka 

in vlažnosti. Uparjalna temperatura in temperatura rosišča se 

lahko samodejno izračunata v aplikaciji. In lahko samo s svojim 

telefonom v roki stojite oddaljeni od merilnega mesta - tj. do 150 

m stran.

Bluetooth® 5.0
+ aplikacija

Aplikacija testo Smart App  
za brezplačni prenos
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Brezžično, brez cevi - štartaj!  
Merjenje vakuuma s sondo testo 552i 
Smart Probe.

Brez kablov In brez cevi: Nova vakuumska sonda testo 552i, ko 

jo upravljate preko aplikacije, razširja portfelj testo Smart Probes 

z možnostjo hitrega brezžičnega merjenja vakuuma preko le ene 

servisne odprtine. 

Za namen merjenja vakuuma se testo 552i samodejno poveže z 

digitalnimi manometri testo 550s, testo 557s ter testo 550i preko 

aplikacije testo Smart App in zagotovi alarme neposredno v apli-

kaciji v primeru kritičnih vrednosti. Kaj še potrebujete?

• Vse dejavnosti, od merjenja do dokumentiranja, 

lahko izvajate z uporabo aplikacije testo Smart 

App  

na svojem pametnem telefonu.

• Najmanjši digitalni manometer na trgu

• Maksimalna zanesljivost zahvaljujoč izjemno 

robustnemu ohišju z razredom zaščite IP54

• Možnost razširjanja s testo Smart Probes za 

brezžično merjenje temperature, vlažnosti in vakuuma

• Hitro in enostavno ugotovite vakuume  

preko grafične predstavitve v aplikaciji 

ali na zaslonu digitalnega manometra 

• Avtomatska povezava Bluetooth®  

z aplikacijo testo Smart App in vsemi digitalnimi 

manometri

• Kompakten, zanesljiv in obstojen  

zahvaljujoč ohišju z zaščitnim razredom IP 54

• Preprosta namestitev v katero koli servisno odpr-

tino zahvaljujoč integriranemu kotu 45°

Vaše prednosti:

Hiter pregled 
prednosti:
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Naložite si 
brezplačno
Za Android in 
iOS

Eden za vse.  
Aplikacija testo Smart App.

Od obrata preko osebnega računalnika do zaključenega dela: 

s programsko opremo testo DataControl lahko preprosto in 

hitro upravljate s profili strank in merilnimi rezultati - dokumen-

tacija pa skorajda uredi samo sebe.

Vsaka uporaba novih digitalnih manometrov na vašem pametnem telefonu: Z aplikacijo testo Smart App boste v prihodnosti še 

hitreje ocenjevali svoje rezultate. Razen tega vam aplikacija pomaga izogniti se merilnim napakam - merilni programi vas vodijo po 

korakih skozi postopek konfiguracije in merjenja. Z vgrajenimi funkcijami za dokumentiranje poročila lahko ustvarjate na kraju samem 

in lahko digitalne merilne protokole, vključno s fotografijami, pošiljate v obliki datotek PDF ali CSV neposredno prek e-pošte. Poleg 

tega lahko nastavite podatke o strankah in merilnih mestih z enim pritiskom gumba - sinhronizacija z brezplačno programsko opremo 

za osebne računalnike testo DataControl se izvede brezžično prek WLAN-a.

• Intuitivni uporabniški vmesnik:  

vse informacije na voljo z enim samim klikom

• Grafični zaslon  

prikaže do 4 odčitke istočasno

• Upravljajte profile strank in merilne točke:  

Sinhronizacija aplikacije, digitalnega manometra in 

programske opreme  

preko WLAN-a

Preprosto upravljanje podatkov 
o strankah in meritvah.  
S programsko opremo za 
osebne računalnike  
testo DataControl.
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Primerjava 
digitalnih manometrov iz Testa

 testo 550s testo 557s testo 550i

Ventilski blok 2-smerni 4-smerni 2-smerni

Vse aplikacijsko specifične merilne 
vrednosti na voljo z enim samim 
pogledom zahvaljujoč velikemu 
grafičnemu zaslonu

–

Delovanje in dokumentiranje z 
aplikacijo testo Smart App

5,0
(razpon do 150 m)

5,0
(razpon do 150 m)

5,0
(razpon do 150 m)

Združljiv z vsemi brezžičnimi 
sondami za temperaturo, vakuum, 
vlažnost (z avtomatsko povezavo) (z avtomatsko povezavo) (z avtomatsko povezavo)

Kompaktne zunanje dimenzije 
in enoročno upravljanje (ultra-kompaktno)

Razred zaščite IP54 IP54 IP54

Identical pressure measuring range 
HP/LP do 60 barov do 60 barov do 60 barov

Natančno merjenje tlaka > 0.5 % vrednosti obsega skale > 0.5 % vrednosti obsega skale > 0.5 % vrednosti obsega skale

Integrirano merjenje temperature (do 2 temperaturni sondi +  
sonda z Bluetooth®)

(do 2 temperaturni sondi +  
sonda z Bluetooth®)

(do 2 temperaturni sondi +  
sonda z Bluetooth®)

Ciljno pregretje v manometru ali 
aplikaciji testo Smart App

 
(samo aplikacija)

Dokumentiranje in pošiljanje 
merilnih podatkov preko aplikacije 
testo Smart Probes App

Shranjena hladilna sredstva 90 90 90

Posodobitev hladilnih sredstev avtomatsko preko aplikacije avtomatsko preko aplikacije avtomatsko preko aplikacije

Temperaturno kompenziran 
preskus tesnosti s temperaturno 
sondo

Merjenje vakuuma z vakuumsko 
sondo testo 552i

Primerno za hladilna sredstva A2L

Programska oprema za osebni 
računalnik testo DataControl 
(dodatna možnost)

Kateri koli manometer Testo potrebujete - v naši ponudbi boste našli pravi. Primerjajte in se lažje odločite.
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Šest kompletov, pripravljenih za takojšno 
uporabo.  
Naročite zdaj.

Smart vacuum kit

Pametni digitalni manometer z brezžično vakuumsko in 

temperaturno sondo v praktičnem kovčku, vključno s 

kalibracijskim certifikatom in baterijami

Smart vacuum kit s polnilnimi cevmi

Pametni digitalni manometer z brezžično vakuumsko 

in temperaturno sondo ter štiri polnilne cevi v 

praktičnem kovčku, vključno s kalibracijskim certifikatom in 

baterijami

Smart kit*

Pametni digitalni manometer z brezžično temperaturno 

sondo v praktičnem kovčku, vključno s kalibracijskim 

certifikatom in baterijami

* testo 550i je na voljo tudi kot posamični instrument, vključno z baterijami (3 x AAA), kalibracijskim protokolom in navodili za uporabo Order no. 0564 2550

Naročilo št. 0564 5571

Naročilo št. 0564 5572

Naročilo št. 0564 3550

Smart kit s polnilnimi cevi

Pametni digitalni manometer z brezžično temperaturno 

sondo in tri polnilne cevi v praktičnem kovčku, vključno 

s kalibracijskim certifikatom in baterijami

Smart kit

Pametni digitalni manometer z brezžično temperaturno 

sondo v praktičnem kovčku, vključno s kalibracijskim 

certifikatom in baterijami

Basic kit

Pametni digitalni manometer s kabelsko temperaturno 

sondo v praktičnem kovčku, vključno s kalibracijskim 

certifikatom in baterijami

Naročilo št. 0564 5503

Naročilo št. 0564 5502

Naročilo št. 0564 5501
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 Best.-Nr. XXXX XXX

PRISPELI SO

Naložite si na

PRISPELI SO

Naložite si na

PRISPELI SO

Naložite si na

Natančni, praktični, dobri.  
Dodatki za vaš novi digitalni manometer.

Testo 552i 
Brezžična vakuumska sonda

testo Smart Probes 
Komplet za hladilne sisteme

Naročilo št. 0560 2115 02 Naročilo št. 0564 1001

Naročilo št. 0613 5507 Naročilo št. 0613 5605 Naročilo št. 0613 1712

Naročilo št. 0613 4611 Naročilo št. 0613 1912

Naročilo št. 0564 2552

Naročilo št. 0563 0002 10 Naročilo št. 0563 0510

Testo 115i 
Brezžična temperaturna 
sonda

testo 510 kit 
Merilni instrument za 
diferencialni tlak

Magnetni trak

Temperaturne 
sonde v kompletu

Sonde za merjenje 
na ceveh

Obstojna sonda za merjenje 
temperature zraka

Temperaturna sonda 
z velcro trakom

Vodotesna NTC 
površinska sonda

testo 316-3 
Detektor uhajanja za hladilna 
sredstva

Naročilo št. 0563 3163

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

s pasom za orodje in baterijami



Naložite si 
brezplačno
Za Android in 
iOS

www.testo.si

Ena aplikacija Neskončne možnosti. 
Naložite si brezplačno.
Dobrodošli v novi, digitalni dobi merilne tehnologije. Z aplikacijo testo Smart App lahko pretvorite svoj pametni telefon v prenosni, 

večfunkcijski poveljniški center za vsako uporabo, ki vključuje hladilne in klimatske sisteme ter toplotne črpalke. Z instrumenti z 

vgrajeno tehnologijo Bluetooth®  in Smart Probes iz Testa ste optimalno opremljeni za prihodnost. In vse, kar pride potem.

Temperatura

testo Smart ProbesDigitalni manometri

Električni merilni instrument

Vakuum

Vlažnost
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