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Išmanių 
Jutiklių 
rinkiniai 

Oro kondicionavimo sistemų aptarnavimas su testo 
405i, testo 605i, testo 410i ir testo 805i. 

Šildymo sistemų priežiūra su testo 805i, testo 510i ir 
testo 115i. 

Išmaniųjų jutiklių rinkinys šaldymui: 2x testo 549i  
ir 2x testo 115i  testo išmaniajame dėkle. 

Išmaniųjų jutiklių rinkinys VOK: testo 405i, testo 410i, 
testo 605i ir testo 805i testo išmaniajame dėkle. 

Šaldymo komplektas idealiai 
tinka aptarnauti ir aptikti 
klaidas oro kondicionavimo 
ir šaldymo sistemoje, taip 
pat tinka jų įrengimui. Tvirtas 
testo išmanus dėklas leidžia 
matavimo priemones patogiai 
gabenti, tad jie visada ranka 
pasiekiami, kai jų reikia. 

Išmaniųjų jutiklių rinkinys šildymui: testo 115i, testo 
510i ir testo 805i testo išmaniajame dėkle. 

Su šildymo įrenginiu jūs 
matuosite ir tikrinsite 
visas temperatūras ir slėgį 
šildymo sistemoje. 

Surinkite savo asmeninius 
rinkinius! Pasirinkite iš  
8 kompaktiškų išmaniųjų 
jutiklių ir 3 Išmaniųjų 
rinkinių. 
Tvirtas testo išmanus 
dėklas leidžia matavimo 
priemones patogiai 
gabenti ir tai reiškia, 
kad jie visada ranka 
pasiekiami, kai jų reikia.

Naudojant rinkinį VOK, galite 
matuoti oro greitį, drėgmę, 
tūrio srautus ir temperatūrą 
oro kondicionavimo 
įrenginių sistemose. 

Šaldymo sistemų aptarnavimas ir montavimas su 
testo 115i ir testo 549i. 

Užsakymo informacija. 

Išmanus telefonas.
Išmanūs jutikliai.
Išmanus darbas. 

Testo išmanūs jutikliai Užsakymo nr. 
Testo 905i, termometras, valdomas išmaniuoju 
telefonu, yra baterijos ir kalibravimo protokolas 

0560 1905

Testo 115i, termometras, naudojamas su išmaniuoju 
telefonu, skirtas matuoti vamzdžius, kurių skersmuo 
nuo 6 iki 35 mm, yra baterijos ir kalibravimo protokolas 

0560 1115

Testo 805i, infraraudonųjų spindulių termometras, 
naudojamas su išmaniuoju telefonu, yra baterijos ir 
kalibravimo protokolas 

0560 1805

Testo 605i, šiluminis higrometras, naudojamas su 
išmaniuoju telefonu, yra baterijos ir kalibravimo  
protokolas 

0560 1605

Testo 405i, šiluminis anemometras, valdomas išmani-
uoju telefonu, yra baterijos ir kalibravimo protokolas 

0560 1405

Testo 410i, ventiliatoriaus anemometras, naudojamas 
su išmaniuoju telefonu, yra baterijos ir kalibravimo 
protokolas 

0560 1410

Testo 510i, diferencinis slėgio matuoklis, valdomas su 
išmaniuoju telefonu, įsk. žarnų rinkinys (Ø 4 mm ir 5 
mm) su adapteriu, baterijomis ir kalibravimo protokolu

0560 1510

Testo 549i, aukšto slėgio manometras, valdomas su 
išmaniuoju telefonu, yra baterijos, kalibravimo pro-
tokolas 

0560 1549

Testo išmanūs dėklai Užsakymo nr. 
Testo išmanus dėklas (VOK) testo 405i, testo 410i,  
testo 510i, testo 605i, testo 805i ir testo 905i,  
matmenys 270 x 190 x 60 mm 

0516 0260

Testo išmanus dėklas (šaldymo) 2 x testo 115i ir  
2 x testo 549i, matmenys 250 x 180 x 70 mm 

0516 0240

Testo išmanus dėklas (šildymo) testo 115i, testo  
410i, testo 510i, testo 549i, testo 805i, matmenys  
250 x 180 x 70 mm 

0516 0270

Testo išmanių jutiklių rinkiniai Užsakymo nr. 
Testo išmanių jutiklių rinkinys VOK (vėdinimo ir oro 
kondicionavimo) sistemų aptarnavimui. Sudaro: testo 
405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo išmanus 
dėklas (VOK), baterijos, kalibravimo protokolas 

0563 0003

Testo išmanių jutiklių rinkinys šaldymui, skirtas oro 
kondicionavimo ir šaldymo sistemų aptarnavimui,  
paleidimui-derinimui ir klaidų aptikimui. Sudaro:  
2x testo 115i, 2x testo 549i, testo Išmanus dėklas  
(šaldymui), baterijos, kalibravimo protokolas 

0563 0002

Testo išmanių jutiklių rinkinys šildymui, skirtas slėgio ir 
temperatūros matavimui šildymo sistemose. Sudaro: 
testo 115i, testo 510i, testo 805i, testo išmanus dėklas 
(šildymui), baterijos, kalibravimo protokolas 

0563 0004

Daugiau informacijos  www.testo.com 



Jūsų matavimai yra kur kas mobilesni nei bet kada anksčiau, 
naudojant naujus testo išmaniuosius jutiklius. Kompaktiški 
matavimo prietaisai gali būti valdomi belaidžiu būdu su jūsų 
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu ir patogiai 
transportuojami testo išmaniajame dėkle. Tokiu būdu jūs 
visada turite visą savo matavimo technologiją 
su savimi ir bet kuriuo metu galite ja naudotis.  

Visi matavimo duomenys perduodami 
į nemokamą „testo Smart Probes“ 
programėlę, tad su savo mobiliuoju 
įrenginiu galite juos nuskaityti, paversti į 
ataskaitą ir išsiųsti tiesiogiai el.paštu.

„testo Smart Probes“ programėlė: viena 
programėlė. Aštuoni matavimo prietaisai. Daug privalumų. 

-  Belaidis matavimo verčių rodymas jūsų išmaniajame telefone 
/ planšetiniame kompiuteryje - net ir tam tikru atstumu nuo 
matavimo prietaiso

-  Tuo pačiu metu gali būti rodomi šeši išmanūs jutikliai

-  Programėlė greitai pateikia matavimo vertės pokyčius - kaip 
grafiką arba lentelę

-  Iš anksto saugomi specialiųjų programų meniu, įskaitant: 
automatinis garavimo ir kondensacijos temperatūros skaičiavimas, 
taip pat perkaitimas ir aušinimas; tūrio 
srauto matavimas ortakiuose / išėjimuose; 
bekontaktis temperatūros matavimas 
infraraudonaisiais spinduliais su greita vaizdo 
dokumentacija, įskaitant matavimo vertes ir 
taškų žymėjimą 

-  Matavimo duomenų ataskaitas su 
prisegtais vaizdais, sukurtais naudojant 
programą, galima nedelsiant siųsti kaip  
PDF arba „Excel“ failą.

Protingas būdas matuoti. Išmaniam temperatūros  
matavimui. 

testo 115i: Spaustuvų termometras, valdomas  
su jūsų išmaniuoju telefonu  

-  Srauto ir grįžtamosios temperatūros 
matavimas šildymo sistemose

-  Temperatūros matavimas šaldymo 
sistemose, siekiant automatiškai apskaičiuoti 
perkaitimą ir subalansavimą

-  Patogu naudoti esant toli nuo matavimo 
vietų

-  Greitas temperatūros pokyčių nustatymas 
pagal ekrane matomą grafiko kreivę

-  Matavimo diapazonas nuo -40 iki +150 °C

testo 605i: Termohigrometras kuris yra 
valdomas su jūsų išmaniuoju telefonu 

-  Oro drėgmės ir temperatūros matavimas 
patalpose ir ortakiuose

-  Automatinis rasos taško ir „šlapio 
termometro“ temperatūros skaičiavimas

-  Matavimo diapazonas:  
nuo 0 iki 100% RH; nuo -20 iki +60 °C

Išmaniam temperatūros  
ir drėgmės matavimui. 

testo 805i: Infraraudonųjų spindulių 
termometras valdomas su išmaniuoju telefonu 

-  Paviršiaus temperatūros bekontaktis 
infraraudonųjų spindulių matavimas

-  Žymėjimas su lengvai matomu 8 taškų 
lazeriu matavimo vietoje

-  Lengva pasirinkti spinduliuotę su saugomu 
medžiagų sąrašu

-  Vaizdo dokumentacija su matavimo 
vertėmis ir ženklinimais

-  Optika 10:1, matavimo diapazonas nuo  
-30 iki +250 °C

testo 905i: Termometras valdomas su jūsų 
išmaniuoju telefonu

-  Temperatūros matavimas patalpose, 
ortakiuose ir oro išleidimo angose

-  Greitas temperatūros pokyčių nustatymas 
pagal ekrane matomą grafiko kreivę

-  Matavimo diapazonas nuo -50 iki +150 °C

Tiksliam slėgio matavimui. 

testo 510i: Diferencinio slėgio matavimo 
prietaisas, valdomas su išmaniuoju telefonu 

-  Dujų srauto slėgio ir statinio slėgio 
matavimas

-   Matavimo meniu slėgio kritimo bandymui

-  Lengva konfigūracija ir tūrio srauto 
nustatymas „Pitot“ vamzdeliu

-  Magnetinis tvirtinimo įtaisas geresniam 
pritvirtinimui

-  Matavimo diapazonas nuo -150 iki 150 hPa

Tiksliam srauto  
greičio matavimui. 

testo 405i;  Terminis anemometras,  
valdomas su jūsų išmaniuoju telefonu 

-  Oro srauto greičio, tūrio ir  
temperatūros matavimas

-  Lengva konfigūruoti ortakio matmenis 
ir geometriją skerspjūvio tūrio srauto 
nustatymui

-  Teleskopas gali būti prailginamas  
iki 400 mm

-  Matavimo diapazonas nuo 0 iki 30 m/s ir  
nuo -20 iki +60 ° C

testo 410i: Ventiliatoriaus anemometras 
valdomas su jūsų išmaniuoju telefonu 

-  Oro srauto greičio, tūrio ir temperatūros 
matavimas

-  Keleto išėjimų tūrio srauto atvaizdavimas 
tiksliam sistemų suderinimui

-  Paprastas išleidimo angos parametrų 
nustatymas (matmenys ir geometrija)

-  Matavimo diapazonas nuo  
0,4 iki 30 m/s ir -20 iki +60 ° C

testo 549i: Aukšto slėgio matavimo prietaisas, 
valdomas su išmaniuoju telefonu 

-  Aukšto ir žemo slėgio matavimas

-  Greitas ir paprastas montavimas slėgio 
jungtyje

-  Mažas šaldymo skysčio praradimas dėl 
vietinio matavimo taško

-  Matavimo diapazonas nuo  -10 iki 60 barų

Sistemos reikalavimai:  
iOS 8.3 arba Android 4.3 ar 
naujesnė / Bluetooth 4.0

testo Smart Probes 
programėlę parsisiųskite 
nemokamai


