
Testo Smart Probes.
Tenha os resultados 
medidos sempre em mãos.

Testo Smart Probes: instrumentos de medição compactos   
com a qualidade Testo, desenvolvidos para operação conjunta
com Smartphones. 
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Alta tecnologia direto da Alemanha.

Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

Nossas inovações são o motor que o impulsiona. 

As exigências para soluções práticas em medição estão 

se tornando cada vez mais específicas.  É por isso que 

nos propusemos a tarefa fundamental de identificar estas 

necessidades do cliente na indústria e comércio e traduzi-

las permanentemente em novas tecnologias. Realizamos 

intensivas pesquisas, que nos levaram a um papel de liderança 

no mercado por décadas.

Nas páginas seguintes, nós apresentaremos os pequenos 

ajudantes inteligentes que o deixarão preparado para medir a 

qualquer momento. 

Subsidiárias
Distribuidores

Por mais de 60 anos, a Testo é sinônimo de inovação em 

soluções de medição feitas na Alemanha.  Como especialistas 

em tecnologia de medição e líder mundial em tecnologia 

portátil de medição, conquistamos mais de 650.000 clientes 

mundialmente com instrumentos de alta precisão para os mais 

diferentes setores. Seja em refrigeração, ar condicionado, 

tecnologia ambiental, aplicações industriais, análise de escape 

de gases de combustão, nos setores farmacêutico e de 

saúde, monitoramento do ar interior e qualidade de alimentos, 

ou no campo eléctrico – nós medimos.  Nossos produtos o 

ajudam a ganhar tempo e economizar recursos, a proteger o 

meio ambiente e a saúde dos seres humanos, e a aumentar a 

durabilidade dos bens e serviços.

Com raízes na Alemanha.  

Presente em todo o mundo. 

Nossa matriz está em Lenzkirch na 

Floresta Negra Alemã. Entretanto, 

a Testo, por muitos anos tem um 

interesse constante pelo crescimento 

mundial, agora presente em todos os 

continentes através de 33 subsidiárias e 

mais de 80 distribuidores. Cerca de 3.000 

funcionários em todo o mundo, pesquisando, 

desenvolvendo, produzindo e representando a 

companhia com paixão e competência. 
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Smart Probes:  
instrumentos de medição profissionais compactos 
- otimizados para seu smartphone. 

Para prestadores de serviço em VAC, refrigeração 

e aquecimento, a medição está mais portátil do 

que nunca com as novas Smart Probes Testo , 

já que os instrumentos de medição podem ser 

operados por wi-fi com o seu próprio smartphone 

ou tablet e convenientemente transportados no 

prático Smart Case da Testo. Desta forma, você 

sempre tem toda a sua tecnologia de medição à 

mão e imediatamente pronta para uso.  Todos os 

dados de medição são transmitidos diretamente 

para o aplicativo gratuito Testo Smart Probes 

e com um dispositivo móvel, podem ser lidos, 

transformados em um relatório e finalmente, 

enviados diretamente por e-mail. E o aplicativo 

pode fazer muito mais: com menus de medição 

práticos e funções especiais, transforma seu 

smartphone em um data center de medição - e 

torna seu trabalho mais eficiente.  Bem-vindo ao 

mundo da tecnologia de medição digital.
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Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

Uso inteligente:  
Exemplos de aplicações.

Teste funcional de 
sistemas de ar-condicionado 

Detecçãode mofo Teste funcional de sistema de 
aquecimento 

-  Medição da temperatura ambiente e umidade 
relativa com o termohigrômetro testo 605i 

-  Medição de temperatura de superfície com o 
termômetro infravermelho testo 805i 

Como o App Testo Smart Probes o ajuda 
nessas funções:
-  Cálculo automático da umidade relativa da 

superfície 
-  Sinalização de risco de mofo em cores de 

semáforo

-  Medição da umidade do ar com o 
termohigrômetrotesto 605i

-  Gravação do fluxo volumétrico com o 
anemômetro molinetetesto 410i e o 
anemômetro termal testo 405i

-  Medição da temperatura do ar com o 
termohigrômetro testo 605i

Como o App Testo Smart Probes o ajuda 
nessas funções:
-  Fácil parametrização da medição do fluxo de 

volume nas seções transversais de dutos / 
saídas

-  Listagem de vários fluxos de volume e cálculo 
do fluxo total de volume 

-  Cálculo do ponto de orvalho e temperatura do 
bulbo úmido 

-  Medição de temperatura sem contato com o 
termômetro infravermelho testo 805i

-  Medição de fluxo e retorno de temperatura 
com o termômetro alicate testo 115i

-  Medição de pressão de fluxo de gás, incluindo 
teste de queda de pressão com instrumento 
de medição de pressão diferencial  
testo 510i

-  Medição de alta pressão com testo 549i

Como o App Testo Smart Probes o ajuda 
nessas funções:
-  Teste de queda de pressão, com alarme
-  Documentação rápida de imagens com 

valores de medição de temperatura por 
infravermelho e marcação de pontos de 
medição

Veja o kit na página 11.Veja o kit na página 11. Veja o kit na página 10.

Kit aquecimentotesto Smart Probes Kit VACtesto Smart Probes 
 

Kit mofotesto Smart Probes 
 

Nossa recomendação: Nossa recomendação: Nossa recomendação:
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Superaquecimento e sub-

resfriamento em  sistemas 

de refrigeração 

Teste de estanqueidade 

em sistemas de 

refrigeração 

Superaquecimento 

desejado em  

sistemas de refrigeração

Desempenho de 

refrigeração e aquecimento 

de sistemas de refrigeração 

-  Medição simultânea de 
temperatura e pressão do 
sistema, tanto alta quanto baixa, 
com dois termômetros alicate  
testo 115i e dois instrumentos 
de medição de alta pressão 
testo 549i

-  Medição livre de problemas, 
mesmo em locais de medição 
distantes (áreas internas e 
externas) graças ao longo 
alcance de até 100 m

Como o App Testo Smart Probes o 
ajuda nessas funções:
-  90 refrigerantes armazenados
-  Atualizações automáticas de 

novos refrigerantes
-  Determinação automática da 

temperatura de condensação 
e evaporação e cálculo de 
superaquecimento e sub-
resfriamento 

-  Medição a longo prazo da 
pressão do sistema com o 
instrumento de medição de alta 
pressão testo 549i 

-  Verificação de estanqueidade do 
compressor com o instrumento 
de medição de alta pressão 
testo 549i 

Como o App Testo Smart Probes o 
ajuda nessas funções:
-   Gravação e análise da curva de 

pressão 

-  Medição da temperatura 
do bulbo úmido com o 
termohigrômetro testo 605i

-  Medição de temperatura 
externa com o termohigrômetro 
testo 605i

-  Medição simultânea de 
temperatura e pressão do 
sistema, tanto alta quanto baixa, 
com dois termômetros alicate  
testo 115i e dois instrumentos 
de medição de alta pressão 
testo 549i

Como o App Testo Smart Probes o 
ajuda nessas funções:
- 90 refrigerantes armazenados
-  Atualizações automáticas de 

novos refrigerantes
-  Cálculo automático do 

superaquecimento desejado 

-  Medição do fluxo de volume 
com o anemômetro térmico testo 
testo 405i

-  Medição simultânea de exaustão 
e entrada de ar com dois 
termohigrômetrostesto 605i

Como o App Testo Smart Probes o 
ajuda nessas funções:
-  Cálculo automático do 

desempenho de refrigeração/
aquecimento

Veja o kit na página 10. Veja o kit na página 10.

 Kit plus de teste de ar-condicionado e refrigeração testo Smart Probes Kit plus de teste de ar-condicionado e refrigeração The testo Smart Probes

Nossa recomendação: Nossa recomendação:



App testo Smart Probes

download gratuito

Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

App testo Smart Probes   
Um app, oito instrumentos de medição.  

-  Leitura via wireless dos valores de medição em seu 

smartphone / tablet - mesmo a certa distância do 

instrumento de medição. 

- Visualização de até seis Smart Probes ao mesmo 

tempo.

-  O app visualiza rapidamente alterações no valor de 

medição - como um gráfico ou uma tabela. 

-  Menus pré-armazenados para aplicações 

específicas, incluindo: cálculo automático de 

temperaturas de evaporação e condensação, 

bem como superaquecimento e sub-resfriamento; 

medição de fluxo de volume em dutos / saídas; 

medição de temperatura sem contato, por 

infravermelho, com documentação rápida de 

imagem incluindo valores de medição e marcação 

de ponto de medição. 

-  Os relatórios de dados de medição podem ser 

exportados em imagens criadas com o aplicativo 

e enviados imediatamente como arquivos PDF ou 

Excel.
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Maior precisão.

Alcance do 
Bluetooth até 100 m

Novo: 
operação aprimorada.

Os Testo Smart Probes combinam tecnologia de medição 

profissional com operação conveniente.  Isso começa com o 

tamanho dele - cada uma das ferramentas compactas cabe 

facilmente no bolso da calça, e você consegue levar, sem 

problemas, vários Smart Probes para todos os lugares no 

A medição em um duto fica confortável com a sonda flexível 

do novo testo 605i.  Sua ponta de medição mais fina é ideal 

para aberturas de medição menores, e o suporte magnético 

estável garante uma fixação ainda mais segura.  A conexão do 

novo testo 549i é inclinada em 45 ° para facilitar a montagem.

Um laser vermelho marca automaticamente o ponto de 

medição do termômetro infravermelho testo 805i.  Isso permite 

que você veja exatamente o que está medindo - e o que não 

está.  Aliás, você também vê essa marca no relatório criado 

com o App testo Smart Probes.

Os novos Smart Probes testo 115i, testo 605i e testo 549i têm 

um alcance de Bluetooth estendido de até 100 metros. Com o 

telescópio do testo 405i, seu alcance é ampliado em 400 mm 

nas medições de duto de ventilação.

Smart Case. 

Usando o app em seu smartphone, a operação e a 

documentação ficam muito fáceis.  Quanto a todos os outros 

recursos que aumentam consideravelmente sua conveniência 

na medição, o melhor é você descobrir por si só.

Mais flexibilidade.

Melhor manuseio.
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Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

testo 805i: Termômetro infravermelho operado com seu smartphone

- Medição da temperatura da superfície sem contato por infravermelho

- Marcação de ponto de medição através do círculo de laser de 8 pontos 

claramente visível

- Fácil seleção do nível de emissão através da lista de materiais armazenada

- Documentação de imagem com leituras e marcação de pontos de medição

- Óptica 10:1, faixa de medição de -30 a +250 ° C

Para medição inteligente da umidade.

testo 905i: Termômetro operado com seu smartphone

-  Medição de temperaturas em salas, dutos e saídas de ar

-  Identificação rápida da mudança de temperatura pela exibição da curva do 

gráfico

- Faixa de medição -50 a +150 ° C

Para medição inteligente de temperatura.

Código 0560 1805

Código 0560 1905

testo 605i: Termohigrômetro operado com seu smartphone

- Medição da umidade e temperatura do ar em salas e dutos

- Determinação do desempenho de refrigeração / aquecimento com dois 

testo 605i

-  Cálculo automático do ponto de orvalho e temperatura do bulbo úmido

-  Utilização sem problemas em pontos de medição distantes - Alcance do 

Bluetooth® até 100 m

Faixas de medição: 0 a 100% RH; -20 a + 60 ° C

Código 0560 2605 02

Código 0560 2115 02

testo 115i:  Termômetro alicate operado com smartphone

-  Medição do fluxo e temperatura de retorno em sistemas de aquecimento

-  Medição de temperatura em sistemas de refrigeração para cálculo 

automático de superaquecimento e sub-resfriamento

-  Utilização sem problemas em pontos de medição distantes - Alcance do 

Bluetooth® até 100 m

- Faixa de medição -40 a +150 ° C
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testo 405i: Anemômetro termal operado com seu smartphone

- Medição da velocidade do ar, fluxo de volume e temperatura

-  Fácil configuração das dimensões e geometria da seção transversal do duto 

para determinar o fluxo de volume 

 

- Tubo telescópico que pode ser estendido até 400 mm

- Faixa de medição de 0 a 30 m/s e -20 a +60 ° C

testo 410i: Anemômetro molinete operado com seu smartphone

- Medição da velocidade do ar, fluxo de volume e temperatura

-  Apresentação do fluxo de volume de vários pontos de saída para 

regulaçãode sistemas

- Fácil parametrização da saída (dimensão e geometria)

- Faixa de medição de 0,4 a 30 m/s e -20 a +60 ° C

Para medição inteligente de velocidade de fluxo.

Código 0560 1410

Código 0560 1405

testo 510i: Instrumento de medição de pressão diferencial operado com seu smar-

tphone

- Medição do fluxo de ar e pressão estática

- Menu de medição para teste de queda de pressão, inclui alertas

-  Fácil configuração e determinação do fluxo volumétrico com o tubo piloto

- Suporte magnético para fixação fácil

- Faixa de medição -150 a 150 hPa

Para medição inteligente da pressão.

Código 0560 1510

testo 549i: Instrumento de medição de alta pressão operado com smartphone

- Medição de alta e baixa pressão

- Instalação rápida e fácil em conexão de pressão

- Baixa perda de refrigerante graças à conexão sem mangueira

-  Utilização sem problemas em pontos de medição distantes - Alcance do Bluetooth® até 

100 m

- Faixa de medição -1 a 60 bar

Código 0560 2549 02



10

Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

Kit de teste de ar-condicionado e refrigeração: testo Smart Probes  

2 x testo 549i e 2 x testo 115i no testo Smart Case.

- Menus específicos da aplicação: Superaquecimento / sub-resfriamento

-  Mais de 90 refrigerantes comuns armazenados no testo Smart Probes App, além 

de atualizações de refrigerantes 

- Alcance do Bluetooth® de 100 m para aplicações particularmente flexíveis

-  Dados de medição analisados e enviados pelo App testo Smart Probes

Kit completo HVAC/R testo Smart Probes:  

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

testo 510i, testo 805i e testo 905i, no  estojo testo HVAC.

-  Realize todas as medições nas áreas de aquecimento, ar-condicionado, 

refrigeração e ventilação com um kit

-  Todos os Smart Probes de temperatura, pressão, umidade e velocidade de 

fluxo em um kit

-  Exibição da progressão de dados de medição como um gráfico ou tabela

-  Dados de medição analisados e enviados pelo App testo Smart Probes

Kit plus de teste de ar-condicionado e refrigeraçãoThe testo Smart Probes  

2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i na maleta testo HVAC.

-  Menus específicos de aplicação: superaquecimento e sub-resfriamento, 

superaquecimento desejado, saída de aquecimento/resfriamento

-  Mais de 90 refrigerantes comuns armazenados no testo Smart Probes App, além de 

atualizações de refrigerantes

-  Dados de medição analisados e enviados pelo App testo Smart Probes

Kit VAC testo Smart Probes:  

testo 405i, testo 410i, testo 605i e testo 805i no testo Smart Case.

-  Para a medição da temperatura do ar e da superfície, umidade, velocidade do ar e 

fluxo de volume

-  Menus específicos do aplicativo: medição do fluxo de volume em dutos e saídas, 

identificação do risco de mofo, fácil documentação da imagem, incluindo o valor de 

medição de temperatura IR e marcação de ponto de medição

- Fácil parametrização da seção transversal da saída / duto

- Cálculo do fluxo total de volume

- Dados de medição analisados e enviados pelo App testo Smart Probes

Kits inteligentes para técnicos em sistemas de 
ar-condicionado, refrigeração e aquecimento.

Código 0563 0002 10

Código 0563 0002 31

Código 0563 0002 41

Código 0563 0003 10
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Kit aquecimento testo Smart Probes:  

testo 115i, testo 510i e testo 805i no testo Smart Case.

-  Para todas as temperaturas e pressões em sistemas de aquecimento 

-  Fluxo de ar e pressão estática, bem como teste de queda de pressão incluindo 

função de alarme 

-  Temperatura de fluxo e retorno, temperaturas de piso radiante e radiadores

- Dados de medição analisados e enviados pelo App testo Smart Probes

Kit mofo testo Smart Probes:  

testo 605i e testo 805i no testo Smart Case.

-  Identifique o risco de mofo antecipadamente com o App testo Smart Probes

-  Marcação de ponto de medição com função laser

-  Sinalização e avaliação do risco de mofo em cores de semáforo

-  Análise e envio de dados de medição incluindo documentação fotográfica da área 

afetada via testo Smart Probes App

Código 0563 0004 10

Código 0563 0005 10



www.testo.com.br

Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fluxo e pressão

Informações para pedidos.  

Smart Probes Código

testo 905i, termômetro operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 1905
testo 115i,  termômetro alicate operado com smartphone, para medição em tubos com diâmetros de 6 a máximo 35 mm, 

inclui baterias e protocolo de calibração
0560 2115 02

testo 805i, termômetro infravermelho operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 1805
testo 605i, termohigrômetro operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 2605 02
testo 405i, termoanemômetro operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 1405
testo 410i, anemômetro molinete operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 1410
testo 510i,  medidor de pressão diferencial operado com smartphone, inclui conjunto de mangueira (Ø 4 mm e 5 mm) com 

adaptador, baterias e protocolo de calibração.
0560 1510

testo 549i, medidor de alta pressão operado com smartphone, inclui baterias e protocolo de calibração 0560 2549 02
testo Smart Cases Código

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 
905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

testo Smart Case (refrigeração)para o armazenamento e transporte de 2 x testo 115i e 2 x testo 549i,  
dimensões 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (aquecimento) para o armazenamento e transporte do testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i 
e testo 805i, dimensões 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Kits testo Smart Probes Código

Kit de teste de ar-condicionado e refrigeração testo Smart Probes para testes e resolução de problemas em 
sistemas de ar-condicionado e de refrigeração, bem como em bombas de calor. Contém:  2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 
maleta testo HVAC, baterias, protocolo de calibração

0563 0002 10

Kit completo HVAC/R testo Smart Probes contém: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, testo 410i, 
testo 510i, testo 805i e testo 905i, na maleta testo HVAC, baterias e protocolo de calibração

0563 0002 31

Kit plus de teste de ar-condicionado e refrigeração testo Smart Probes  para testes e resolução de problemas em 
sistemas de ar-condicionado e de refrigeração, bem como em bombas de calor. Contém: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x 
testo 605i, maleta testo HVAC, baterias, protocolo de calibração

0563 0002 41

Kit VAC testo Smart Probes para manutenção de sistemas de ventilação e ar-condicionado.  
Contém: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (VAC), baterias, protocolo de calibração

0563 0003 10

Kit aquecimento testo Smart Probes para medição de pressão e temperatura em sistemas de aquecimento.  
Contém: testo 115i, testo 510i incluindo kit de mangueira (Ø 4 mm e 5 mm) com adaptador, testo 805i, testo Smart Case 
(aquecimento), baterias, protocolo de calibração

0563 0004 10

Kit mofo testo Smart Probes para a identificação prevenção de mofo. 
Contém: testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (VAC), baterias, protocolo de calibração

0563 0005 10

Certificados de calibração Código

Certificado de calibração ISO para temperatura, para sonda de ar/imersão, calibração nos pontos -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001
Certificado de calibração ISO de umidade, nos pontos 11.3% RH e 75.3 % RH a +25°C 0520 0006
Certificado de calibração ISO para velocidade de fluxo, calibração em dois pontos, calibração 5 pontos; 10 m/s 0520 0094
Certificado de calibração ISO de pressão, exatidão > 0.6 % do valor final 0520 0005
Você pode encontrar mais certificados de calibração em www.testo.com 29
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