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Ürün broşürü

Bluetooth + 
App

testo Smart App  
ücretsiz indirmeniz için

kg

Akıllı valf sayesinde hedef aşırı kızdırma, aşırı soğutma ve 

ağırlığa göre otomatik ve hassas soğutucu akışkan şarjı*

Bluetooth üzerinden Testo manifoldları ve testo Smart App 

ile kablosuz bağlantı ve çalışma

testo Smart App’ta ölçülen verilerin depolanmasıyla şarj 

işlemi için tüm ölçülen değerler bir bakışta

Kompakt gövde, düşük ağırlık, pratik taşıma sapı ve sağlam 

omuz çantası sayesinde özellikle kullanışlı

testo 557s/550s/550i ve testo 557/550 dijital manifoldlarla 

uyumlu

*  Nisan 2022’nin sonundan itibaren App güncellemesi aracılığıyla tam otomatik şarj işlevi mevcuttur.

testo 560i - Soğutma sistemlerinin 
ve ısı pompalarının otomatik şarjı 
için Bluetooth ve akıllı valfli dijital gaz 
terazisi

Akıllı valf ile birlikte yeni testo 560i kablosuz gaz terazisi, 

soğutma sistemleri ve ısı pompalarının şarjında devrim 

yaratıyor. testo 560i’nin valf, Testo’nun dijital manifoldu ve/

veya testo Smart App ile kombinasyonu sayesinde, soğutma 

sistemlerini ve ısı pompalarını otomatik olarak ve dolayısıyla 

hiç olmadığı kadar hızlı ve hassas bir şekilde şarj edersiniz. 

Hedef aşırı kızdırma, aşırı soğutma veya soğutucu akışkan 

ağırlığına göre üç otomatik program arasından seçim 

yapabilirsiniz. Testo manifoldunda veya testo Smart App’te 

şarj programını seçin, hedef değeri girin ve akıllı valfli testo 

560i gaz terazisi gerisini sizin için halletsin.

Avantajlarınız: Sistemin hatasız ve hassas şekilde şarj 

edilmesinin yanı sıra diğer görevleri tamamlamak için 

kazanılan zaman.

Terazi ve valf, Bluetooth aracılığıyla otomatik olarak 

manifolda ve akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki 

App’e (uygulamaya) bağlanır. Bu size sınırlı ortamlarda bile 

esneklik sağlar. Kompakt ve sağlam gövde, düşük ağırlık ve 

pratik taşıma sapı sayesinde terazi, özellikle kullanışlıdır. 

Dijital gaz terazisi

http://www.testo.com


testo 560i

testo Smart App

Sipariş verisi

testo 560itesto 560i set
testo 560i terazi; omuz çantası 
ve bataryalar ile birlikte

testo 560i set; terazi, valf, omuz 
çantası ve bataryalar ile birlikte

Sipariş no. 0564 1560

Sipariş no. 0564 2560

Soğutucu valfi

Sipariş no. 0560 5600

testo 560i terazi için Bluetooth valf, bataryalar ile 
birlikte

testo Smart App

•  testo 560i‘nin tüm uygulamaları için – 
ölçümden dokümantasyona

•  Hedef değere göre otomatik soğutucu akışkan 
şarjı için Bluetooth valfli testo 560i için rehberli 
programlar (aşırı kızdırma, aşırı soğutma, 
ağırlık, manuel)

•  Klima/soğutma sistemleri ve ısı pompaları için 
Bluetooth özellikli tüm Testo ölçüm cihazlarıyla 
uyumludur

•  Optimum destek sunan menüler sayesinde 
ölçüm hataları kolayca önlenir, örn. aşırı 
kızdırma ve aşırı soğutma için

•  Değerlerin net sunumu sayesinde hızlı analiz 
(grafik ve tablo) 

•  Sahada PDF/CSV dosyaları olarak fotoğraflar 
da dahil olmak üzere dijital ölçüm raporları 
oluşturun ve bunları hemen e-posta ile 
gönderin

Akseusarlar Sipariş no.

testo 560i omuz çantası,  
boyutlar 32.4x30.7x12.3 cm (G/D/Y)

0516 1000

Şimdi  
ücretsiz indirin
Android ve IOS için

Otomatik soğutucu 
akışkan şarjı için 
şematik diyagram

testo  
Smart App

testo 557s/550s/550i  
+ testo 557/550

Akıllı 
valf

testo 560i
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testo 560i

Teknik bilgi

Testo’dan uyumlu manifoldlar

testo 560i

Ölçüm aralığı 0.00 ... 100.00 kg
Doğruluk Çalışma sıcaklığı +22 °C:

≤ ±(10 g + 0.03 %rdg) (0 ... 30 kg)
≤ ±(10 g + 0.05 %rdg) (30 ... 100 kg)

Çözünürlük 0.01 kg
Ortam nemi 0 ... 80 %RH
Genel teknik bilgi

Bağlantı Bluetooth 4.2
Bluetooth® aralığı >30 m serbest alan
Çalışma sıcaklığı -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Saklama sıcaklığı -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Boyutlar 310 x 287 x 58 mm
Ağırlık 4.36 kg (bataryalar ve çanta dahil)
Koruma sınıfı IP44
Batarya tipi 4 AA alkalin batarya
Batarya ömrü > 70 sa, +25 °C’de

Soğutucu valfi

Ortam nemi 0 ... 80 %RH
Maksimum çalışma 
basıncı

35 bar

Genel teknik bilgi

Bağlantı Bluetooth 4.2
Bluetooth® aralığı >50 m serbest alan
Çalışma sıcaklığı -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Saklama sıcaklığı -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Boyutlar 95 x 119 x 47 mm
Ağırlık 0.57 kg bataryalar dahil
Koruma sınıfı IP54
Batarya tipi 9.0 V alkalin batarya (6LR61)
Batarya ömrü >60 sa + 3000 valf işlemleri

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

örn. testo 557s Akıllı Vakum Setinde 
(sipariş no. 0564 5571)

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

örn. testo 550s Akıllı Set‘te 
(sipariş no. 0564 5502)

testo 550i 
Bluetooth ve 2 yollu valf bloğu ile App 
kontrollü dijital manifold

örn. testo 550i Akıllı Set‘te  
(sipariş no. 0564 3550)

testo 550*
Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için 
Bluetooth‘lu dijital manifold

testo 557*
Devreye alma, servis ve bakım için 
Bluetooth‘lu dijital manifold

Artık mevcut değil:

*  testo 550/557 terazi ve manifoldlar, testo Smart App aracılığıyla 
bağlanır.
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