
Profesjonalny zestaw SmartSond 
do codziennej pracy przy 
diagnostyce i konserwacji 
instalacji klimatyzacyjnych 
i chłodniczych

Elektroniczne oprawy zaworowe 
testo 550 i testo 557 Bluetooth

Rozwiązania pomiarowe dla chłodnictwa 
- teraz w wersji Smart
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Szybsze testowanie:
Testo SmartSondy



 3 3

Technologia pomiarowa 
do chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. 
Zestaw SmartSond do chłodnictwa - szybsza, łatwiejsza i bardziej dokładna diagnostyka 
instalacji chłodniczych.  

Profesjonalny zestaw pomiarowy do codziennej pracy przy diagnostyce

i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. W skład zestawu

wchodzi poręczna walizka transportowa, w której mieści się cała potrzebna 

technologia pomiarowa.

•  Niskie straty czynnika chłodniczego dzięki bezpośredniej możliwości

   podłączenia sondy do układu (brak węża pomiarowego)

•  Szybka i prosta instalacja na przyłączu ciśnieniowym

•  Wygodna praca na dużych systemach dzięki bezprzewodowej komunikacji

   sond z urządzeniem mobilnym

•  Automatyczne obliczanie temperatury parowania i kondensacji za pomocą

   aplikacji mobilnej

•  Odczyt danych pomiarowych za pomocą aplikacji mobilnej oraz

   możliwość wygenerowania raportu pomiarowego i wysłania go za

   pośrednictwem e-mail

Szeroki wybór:  

W ofercie Testo można znaleźć 

wszystkie przyrządy pomiarowe 

potrzebne do diagnostyki i konserwacji 

instalacji klimatyzacyjnych 

i chłodniczych. 

Bezproblemowa praca:  

Dodatkowo, Testo zapewnia serwis 

i kalibrację oferowanych przyrzadów - 

wszystko od jednego dostawcy. 

Innowacyjna technologia:  

Technologia pomiarowa Testo zawsze 

o krok przed konkurencją, a wszystko 

to w atrakcyjnej cenie!

Zalety:

Łatwy serwis:
Oprawy zaworowe Testo 
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Zestaw SmartSond - dedykowany do chłodnictwa

Zalety:

•  Niskie straty czynnika chłodniczego dzięki bezpośredniej 

możliwości podłączenia sondy do układu (brak węża 

pomiarowego)

•  Szybka i prosta instalacja na przyłączu ciśnieniowym

•  Wygodna praca na dużych systemach dzięki bezprzewodowej 

komunikacji sond z urządzeniem mobilnym

•  Innowacyjna funkcjonalność dzięki aplikacji Testo Smart Probes

•  Poręczna walizka transportowa

Aplikacja “testo Smart Probes App”

•  Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem, nawet z dużej 

odległości za pomocą aplikacji moblilnej.

•   Automatyczne obliczanie temperatury parowania

  i kondensacji, jak również przegrzania i dochłodzenia.

•  Raport pomiarowy może zawierać zdjęcia

   z miejsca pomiarowego, generowany

   jest natychmiast, bezpośrednio na miejscu pomiaru

   i wysłany w formie PDF lub pliku Excel.

Zestaw SmartSond do chłodnictwa:
Składa się z: 2 x testo 549i oraz 2 x testo 115i
w poręcznej walizce transportowej, baterii oraz
protokołów kalibracji fabrycznej. 

Uwaga: Określ wydajności instalacji grzewczych 

i klimatyzacyjnych za pomocą testo 605i, testo 405i 

i aplikacji mobilnej “testo Smart Probes App.”

Nr kat. 0563 0002

Zainstaluj, podłącz, gotowe: wszystkie wyniki pomiarów 

są przesyłane bezpośrednio do darmowej aplikacji mobilnej 

„Testo SmartProbes App”, która pozwala użytkownikowi

na wygodny odczyt danych pomiarowych na smartfonie 

lub tablecie. 

Aplikacja umożliwia automatyczne obliczanie temperatury 

parowania i kondensacji, jak również przegrzania 

i dochłodzenia. Raport pomiarowy może zawierać zdjęcia

z miejsca pomiarowego, generowany jest natychmiast, 

bezpośrednio na miejscu pomiaru i wysłany w formie PDF 

lub pliku Excel.

Termohigrometr
testo 605i

Współpraca ze Smartfonem, baterie oraz protokół 
kalibracji fabrycznej

Nr kat. 0560 1605

Nr kat. 0560 1405 

Termoanemometr
testo 405i

Współpraca ze Smartfonem, teleskop o długości 
maksymalnej 400mm, baterie oraz protokół 
kalibracji fabrycznej. 

testo Smart walizka

testo 549i
do pomiarów ciśnienia

testo 115i
do pomiarów temperatury

Pobierz darmową aplikację mobilną

Rozwiązania pomiarowe dla technologii chłodniczej



 5 5

Elektroniczne oprawy zaworowe 
testo 550 i testo 557 Bluetooth

Aplikacja mobilna 
“testo refrigeration App”:

•  Monitorowanie wyników pomiarowych nawet z dużej 

odległości na smartfonie lub tablecie

•  Łatwa aktualizacja czynników chłodniczych

•  Raport pomiarowy może zawierać zdjęcia z miejsca 

   pomiarowego, generowany jest natychmiast,             

   bezpośrednio na miejscu pomiaru

Uwaga: Uzupełnij zestaw oprawy zaworowej 

o sondę zaciskową do rur oraz sondę temperatury 

powietrza. 

Zalety:

•  Pomiar wielu parametrów za pomocą jednego przyrządu

• Przegląd wyników w czasie rzeczywistym zapewnia   

  wygodną regulację

•  Automatyczne obliczanie temperatury przegrzania

   i dochłodzenia

•  60 standardowych czynników chłodniczych

   zapisanych w urządzeniu

•  Zewnętrzna sonda do precyzyjnych

   pomiarów próżni (tylko testo 557)

•  Brak potrzeby podłączania przewodów czynnika 

chłodniczego dzięki zewnętrznej sondzie do precyzyjnych 

pomiarów próżni

•  Praktyczne zestawy pomiarowe z dwoma sondami 

zaciskowymi

•  Łatwa dokumentacja wyników pomiarowych za pomocą 

aplikacji mobilnej “testo Refrigeration App”.

Elektroniczna oprawa 
zaworowa testo 550 
Bluetooth - zestaw

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 
550, zawiera 2 sondy zaciskowe, baterie,
walizkę i protokół kalibracyjny. 

Nr kat.  0563 1550

Elektroniczna oprawa 
zaworowa testo 557 
Bluetooth - zestaw

Elektroniczna oprawa zaworowa 
testo 557 Bluetooth, zawiera 2 sondy 
zaciskowe, zewnętrzną sondę próżni, 
baterie, walizkę i protokół kalibracyjny. 

Nr kat. 0563 1557

Sonda zaciskowa 

Sonda zaciskowa do rur
(NTC) o średnicy 5 do 65
mm, przewód 1,2 m

Nr kat. 0613 5605

Nr kat. 0613 1712 

Sonda temperatury 
powietrza

Precyzyjna, solidna 
sonda do pomiaru 
temperatury

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Pobierz darmową aplikację mobilną
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Nasze rekomendacje 
dla technologii chłodniczej

Elektroniczna oprawa zaworowa
testo 549

Niezawodne narzędzie do codziennej pracy 
na systemach chłodniczych i pompach ciepła. 

Elektroniczna oprawa zaworowa
testo 570

Dla najbardziej wymagających zadań pomiarowych 
np. poszerzonej analizy błędów.

Nr kat. 0560 0550 Nr kat. 0563 5702

Wakuometr z bezobsługowym czujnikiem 
próżni testo 552

Cyfrowy wakuometr z Bluetooth, do precyzyjnego 
pomiaru próżni w pompach ciepła i układach 
chłodniczych.

Nr kat. 0560 5522 

Zestaw zapasowych zaworów

Zestaw naprawczy do opraw zaworowych zawierający: 
2x siłownik zaworu z gwintowanym trzpieniem, 1x 
klej do zablokowania gwintu, 4 x zaślepka pokrętła: 
czerwona, niebieska, 2x czarna, 2x pokrętło, 2 razy 
spinka zabezpieczająca.

Nr kat. 0554 5570

Porównanie produktów Manometry
Zestaw SmartSond 
do chłodnictwa:

Rozwiązania pomiarowe dla technologii 

Zintegrowany pomiar temperatury –  (do 2 sond temperatury)       (do 2 sond temperatury) (do 2 sond temperatury)  (do 3 sond temperatury)

Dokładność pomiaru ciśnienia > 1 %całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali

Zakres pomiaru ciśnienia HP/LP – do 60 bar do 60 bar do 60 bar do 60 bar do 50 bar

4-drożna bateria zaworów w zależności od produktu – – –

Pamięć wewnętrzna, dokumentacja – za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji

Aktualizacja czynników chłodniczych przez użytkownika – za pomocą mobilnej aplikacji – za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji

Automatyczny pomiar ciśnienia bezwzględnego – – – –

Tryb pompy ciepła – –

Test szczelności z kompensacją temperatury – –

Pomiar próżni – – wskazanie wskazanie wysoce precyzyjny z zewnętrzną 
sondą precyzyjny i wytrzymały

Opcjonalne oprogramowanie „EasyKool” – – – – –

Mobilna aplikacja i Bluetooth – – –
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Pozostałe  
produkty.

Dektory czynników chłodniczych testo 316-4

Zestaw testo 316-4, detektor nieszczelności
dla czynników HFC, HCFC, CFC, H2,
wraz z walizką, zasilaczem i słuchawką
- zgodny z ustawą F-gazową. 

Nr kat. 0563 3164

Dektory czynników chłodniczych testo 316-3

Detektor nieszczelności testo 316-3 dla czynników 
HFC, HCFC, CFC, wraz z głowicą sondy, walizką 
transportową,protokołem kalibracyjnym, bateriami i 
filtrem -zgodny z ustawą F-gazową.

Nr kat. 0563 3163 

testo 549 testo 550 testo 557 testo 570

Zintegrowany pomiar temperatury –  (do 2 sond temperatury)       (do 2 sond temperatury) (do 2 sond temperatury)  (do 3 sond temperatury)

Dokładność pomiaru ciśnienia > 1 %całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali ±0.5 % całej skali

Zakres pomiaru ciśnienia HP/LP – do 60 bar do 60 bar do 60 bar do 60 bar do 50 bar

4-drożna bateria zaworów w zależności od produktu – – –

Pamięć wewnętrzna, dokumentacja – za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji

Aktualizacja czynników chłodniczych przez użytkownika – za pomocą mobilnej aplikacji – za pomocą mobilnej aplikacji za pomocą mobilnej aplikacji

Automatyczny pomiar ciśnienia bezwzględnego – – – –

Tryb pompy ciepła – –

Test szczelności z kompensacją temperatury – –

Pomiar próżni – – wskazanie wskazanie wysoce precyzyjny z zewnętrzną 
sondą precyzyjny i wytrzymały

Opcjonalne oprogramowanie „EasyKool” – – – – –

Mobilna aplikacja i Bluetooth – – –

Kamera termowizyjna testo 865

Kamera termowizyjna testo 865 z kablem USB, 
zasilaczem sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, 
profesjonalnym oprogramowaniem, instrukcją obsługi, 
certyfikatem kalibracyjnym i walizką.

Nr kat. 0560 8650

Anemometr wiatraczkowy testo 417

Anemometr wiatraczkowy ze zintegrowaną sondą 
przepływu (średnica 100 mm) z pomiarem temperatury, 
kalkulacja wydatku wraz z baterią i protokołem 
kalibracyjnym

Nr kat. 0560 4170



Rozwiązania pomiarowe dla technologii 
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Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych.

Bezkontaktowy próbnik napięcia
testo 745

Zawiera baterie

Nr kat. 0590 7450

Tester natężenia/ napięcia
testo 755-2 

Zawiera baterie, końcówki pomiarowe oraz 
ochronne nasadki na końcówki pomiarowe

Nr kat. 0590 7552

Nr kat. 0590 7602

Amperomierz cęgowy
testo 770-3 

Zawiera baterie oraz 1 zestaw przewodów 
pomiarowych

Nr kat. 0590 7703

www.testo.com.pl

Multimetr cyfrowy
testo 760-2 

Zawiera baterie oraz 1 zestaw przewodów pomi-
arowych oraz 1 x adapter do termopar typu K


