
Měřicí technika pro chlazení se stává chytrou a jednoduchou
– s dokonale propojenými přístroji: digitální servisní přístroje,
praktické chytré sondy, nová digitální váha a aplikace testo Smart App.

NOVÉ!

Vaše práce 
bez námahy.
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Chladicí technika – snadno.  
Vaše práce bude efektivnější  
a pohodlnější než kdy dříve.
Skoncujte s vysokou složitostí a pracovní zátěží: aby mohla 

být Vaše každodenní práce rychlejší, efektivnější a ještě 

profesionálnější, posunuli jsme s naším portfoliem plnění 

měřicích úkolů na zcela novou úroveň. Aplikací ovládaná  

měřicí technika skoncuje s časově náročnou dokumentací, 

zamotanými kabely a podobně. Od teď bude na Vaší straně  

celý tým profesionálních pomocníků:

• Digitální servisní přístroje testo 557s/550s/550i jsou ještě lepší díky chytré interakci s aplikací testo 

Smart App a nové váze testo 560i s inteligentním ventilem.

• Nová váha testo 560i šetří čas a nervy automatickým plněním chladicích zařízení podle cílových hodnot.

• Bezplatná aplikace testo Smart App bezdrátově spojuje všechny přístroje a nabízí snadné ovládání,  

měření a dokumentaci.

• Nejlepší ze všeho: všechny naše přístroje pro chlazení se připojují plně automaticky. 

NOVÉ!

Více o měřicí technice Testo pro chlazení na www.testo.cz
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Váš tým pro všechny práce.  
To jsou naše měřicí přístroje.
Díky našim měřicím přístrojům jde snadné použití přístroje ruku v ruce s maximální přesností, protože lze všechny přístroje 

Testo bezdrátově a plně automaticky propojit do sítě. Naše inovativní produkty pokrývají všechna měření související  

s chladicí technikou, díky čemuž je pro Vás vše jednoduché a chytré. A takto to funguje:

Snadné nastavení chladicího systému:  

díky bezdrátové interakci našich servisních přístrojů  

testo 557s, 550s a 550i s chytrými sondami testo pro 

měření tlaku, teploty a vlhkosti a s naší aplikací testo.

Doplnění chladiva do chladicích systémů  

– pohodlnější než kdykoliv dříve díky bezdrátové interakci 

naší nové váhy na chladivo testo 560i a inteligentního 

ventilu s aplikací testo Smart App a servisními přístroji 

pro automatické plnění podle hmotnosti chladiva 

/ přehřátí / podchlazení.

Evakuace chladicích systémů  

– super snadná díky bezdrátové interakci chytré sondy 

testo 552i s aplikací testo Smart App pro měření vakua 

bez kabelů a hadic.

Stručně řečeno: vše jde snadno – díky praktickému vzájemnému propojení našich chytrých měřicích přístrojů mezi  

sebou i s aplikací testo Smart App.

Více o měřicí technice Testo pro chlazení na www.testo.cz



4

Světová novinka od Testo je tady: 

naše digitální váha na chladivo testo 560i.

Díky ní je plnění chladicích systémů a tepelných čerpadel 

revolučně jednoduché. Váha a inteligentní ventil totiž 

umožňují automatické doplnění chladiva podle cílové 

hodnoty – díky patentované technologii. Spolu s našimi 

digitálními servisními přístroji a aplikací testo Smart App  

pro Váš chytrý telefon a tablet pracují jako tým.

testo 560i – takto funguje pokrok:

vzájemné propojení přístrojů přes Bluetooth je plně 

automatické a zcela bez námahy a stejně tak probíhá  

i doplnění chladiva. Můžete si vybrat ze tří automatických 

programů podle cílového přehřátí, podchlazení  

nebo hmotnosti chladiva. 

V servisním přístroji Testo nebo v aplikaci testo Smart App 

jednoduše vyberte plnicí program, zadejte cílovou hodnotu  

a váha s ventilem udělá zbytek za Vás. 

Plně automatické doplňování chladiva - zcela jednoduché.  

S novou váhou na chladivo a ventilem.

NOVÉ!

• Plně automatické doplnění chladiva s váhou  

a inteligentním ventilem.

• Váha a ventil jsou přes Bluetooth kompatibilní  

s aplikací testo Smart App a s digitálními 

servisními přístroji testo 557s, 550s, 550i 

a také s předchozími modely testo 557/550.

• Nové testo 560i je k dispozici v praktické sadě  

s ventilem, bateriemi a taškou přes rameno.

Plně automatické plnění bude k dispozici po aktualizaci 

aplikace od konce dubna 2022.

Více informací o testo 560i na www.testo.cz
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testo 560i 
Více špičkových funkcí

• Přehled o všech naměřených hodnotách 

plnicího procesu s uložením naměřených dat  

do aplikace testo Smart App.

• Vysoká přesnost měření s maximálním 

zatížením 100 kg pro všechny běžné nádoby  

na chladivo.

• Super praktické: kompaktní pouzdro, nízká 

hmotnost, pohodlná rukojeť a robustní taška  

přes rameno.

• 3D rohy pro přesné umístění a texturovaný 

pogumovaný povrch pro lepší stabilitu nádoby.

• Výkon v každém ohledu:  

dlouhá výdrž baterie až 70 hodin, (4 x AA, 

součástí/vyměnitelné), dosah Bluetooth až 30 m.

Více informací o testo 560i na www.testo.cz
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Jednoduše prvotřídní:
naše tři servisní přístroje.
testo 557s, 550s, 550i.

Bezdrátové měření, dokumentace 

bez komplikací - s Bluetooth® 5.0, 

aplikací testo Smart App  

a bezplatným PC softwarem  

testo DataControl.

Kompaktní, praktické, robustní: 

robustní pouzdro se zapuštěným 

displejem vždy spolehlivě odvede  

svou práci.

Extra velké grafické displeje, aplikace 

testo Smart App a intuitivní průvodce 

umožňují rychlejší a jednodušší měření 

než kdy dříve.
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Naše digitální servisní přístroje testo 557s, 550s  

a 550i umožňují rychlejší, jednodušší a pohodlnější měření 

chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 

než kdykoliv dříve. Velký displej zobrazuje přehled všech 

naměřených dat a zjednodušuje analýzu všech výsledků. 

Intuitivní menu Vás krok za krokem provede měřením a 

umožní Vám určit vysoký a nízký tlak, kondenzační  

a vypařovací teplotu a také přehřátí / podchlazení.

 

Bluetooth® sondy pro teplotu, tlak a vlhkost lze bezdrátově 

a plně automaticky připojit k přístroji a spolu s aplikací  

testo Smart App nabízí ještě flexibilnější použití.

A další výhoda: servisní přístroje a aplikace pro Vás mají 

vždy připravené správné chladivo. Prostě vše pro 

maximální přesnost: od prvního až do posledního úkolu.

Více informací o servisních přístrojích Testo na www.testo.cz



8

Dovolte nám představit: náš bezdrátový klešťový teploměr testo 115i. Ideální přístroj pro měření teploty u instalací, servisu  

a při řešení problémů na chladicích a klimatizačních zařízeních.

Přesné měření teploty v kleštích: testo 115i.

testo 552i – je to tak snadné.
Jednodušší a efektivnější chytré sondy. Aplikací ovládaná vakuová sonda testo 552i Vám nabízí mnoho výhod:

rozšiřuje portfolio chytrých sond testo o možnost bezdrátového a rychlého měření vakua přes jeden servisní port.

Bezdrátové, kompaktní a aplikacemi 
ovládané měření bez námahy  
– s chytrými sondami testo.

• Rychlá identifikace teplotních změn díky grafickému zobrazení 

průběhu.

• Bezdrátový přenos naměřených dat z testo 115i do aplikace 

testo Smart App a možnost pohodlného prohlížení na Vašem chytrém 

telefonu nebo tabletu.

• Umožňuje měření teploty na topné větvi a zpátečce.

• Analýza a odeslání naměřených dat přes aplikaci testo Smart App.

• Bezproblémové použití na od sebe vzdálených místech měření díky 

dosahu Bluetooth® až 100 m.

• Automatické připojení k servisnímu přístroji: v něm se přímo 

zobrazují hodnoty ze 115i. Změny teplot jsou okamžitě patrné.

A přehled ještě dalších výhod: 

• Identifikujte vakuum rychle a snadno pomocí grafického znázornění  

v aplikaci nebo na displeji digitálního servisního přístroje.

• Měření podtlaku bez kabelů nebo hadic – s aplikací testo Smart App  

a servisním přístrojem.

• Kompaktní, spolehlivé a robustní díky pouzdru s třídou krytí IP 54.

• Snadná instalace na jakýkoliv servisní port díky integrovanému  

adaptéru pro připojení v úhlu 45°.

Více informací o testo 552i na www.testo.cz

Více informací o testo 115i na www.testo.cz
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Nyní zdarma 
ke stažení
Pro Android 
a IOS

• Intuitivní uživatelské rozhraní: všechny 

informace pouhým kliknutím

• Grafické zobrazení až 4 naměřených hodnot 

současně

• Správa zákaznických profilů a bodů měření: 

aplikace, digitální servisní přístroj a software se 

synchronizují přes WLAN

Proměňte svůj chytrý telefon v řídicí centrum: aplikace testo 

Smart App se pohodlně připojí a ovládá přístroje pro všechny 

aplikace u chlazení a klimatizací. Máte tak vždy přehled  

o svých datech přesně tam, kde ho potřebujete. S aplikací  

testo Smart App vyhodnotíte výsledky ještě rychleji.

A pomůže Vám vyhnout se chybám měření, protože Vás uložené 

měřicí programy provedou krok za krokem celou konfigurací  

a měřením. Během okamžiku můžete také vytvořit zákaznická data 

a místa měření.

Váš pracovní postup: bez námahy.
Vaše práce nikdy nebyla tak chytrá.

Snadná správa naměřených a zákaznických dat.  
To umožňuje testo DataControl.

• Intuitivní menu měření

• Snadná dokumentace

• Odesílejte zprávy o měření ve formátu PDF nebo v Excelu

• Použití tabletu/chytrého telefonu jako druhé obrazovky

• Pro všechny aplikace u chlazení a klimatizací

• Bezdrátové připojení ke všem měřicím přístrojům  

pro chlazení a klimatizace

Dostaňte svá data tam, kde je potřebujete! S naším softwarem testo DataControl můžete naměřené výsledky a zákaznické 

profily snadno a rychle spravovat na PC – a dokumentace je vyřešena také téměř sama.

Více informací o aplikaci testo Smart App na www.testo.cz
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Šest připravených sad.  
Objednejte si servisní přístroje již teď.

Chytrá sada pro vakuum

Chytrý digitální servisní přístroj s bezdrátovou 

vakuovou sondou a bezdrátovými teplotními 

sondami v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu 

z výroby a baterií

Chytrá sada pro vakuum s plnicími hadicemi

Chytrý digitální servisní přístroj s bezdrátovou vakuovou 

sondou, bezdrátovými teplotními sondami a čtyřmi 

plnicími hadicemi v praktickém kufru, vč. výstupního 

protokolu z výroby a baterií

Chytrá sada*

Chytrý digitální servisní přístroj s bezdrátovými 

teplotními sondami v praktickém kufru, vč. 

výstupního protokolu z výroby a baterií

* testo 550i je k dispozici také jako samostatný přístroj, vč. baterií (3 x AAA), výstupního protokolu z výroby a návodu k obsluze, obj.č. 0564 2550

Obj. číslo 0564 5571

Obj. číslo 0564 5572

Chytrá sada s plnicími hadicemi

Chytrý digitální servisní přístroj s bezdrátovými 

teplotními sondami a třemi plnicími hadicemi  

v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby 

a baterií

Chytrá sada

Chytrý digitální servisní přístroj s bezdrátovými 

teplotními sondami v praktickém kufru,  

vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Základní sada

Chytrý digitální servisní přístroj  

s kabelovými teplotními sondami 

v praktickém kufru, vč. výstupního 

protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5503

Obj. číslo 0564 5502

Obj. číslo 0564 5501

Obj. číslo 0564 3550

Více informací o servisních přístrojích Testo na www.testo.cz

ZDARMA 
testo 750-3

ZDARMA 
testo 750-3
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1.410,- Kč3.180,- Kč Akční cena 7.880,- Kč

8.910,- Kč2.200,- Kč 4.560,- Kč

10.380,- Kč 1.900,- Kč4.710,- Kč

Magnetický popruh pro 
digitální servisní přístroje 
testo 557s/550s/550i

Obj. číslo 0564 1001

testo 510i Bezdrátový  
diferenční tlakoměr

testo 316-3 
Detektor úniku chladiva

Obj. číslo 0563 3163

vč. sady hadic s adaptérem a 
baterií

Chytré sondy testo
Sada chlazení

Obj. číslo 0563 0002 10

2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x chytré pouzdro testo

Vše, co usnadňuje život.
Od váhy až po chytré sondy.

testo 560i Digitální váha v 
sadě pro chlazení s chytrým 
ventilem + taška

testo 552i 
Bezdrátová vakuová sonda

Obj. číslo 0560 2115 02Obj. číslo 0564 2552

testo 115i 
Bezdrátový teploměr

testo 549i 
Bezdrátový přístroj pro 
měření vysokého tlaku

Obj. číslo 0560 2549 02 Obj. číslo 0563 5915

testo 915i
Bezdrátová teplotní sada

s chytrým kufrem testo a 
bateriemi

Obj. číslo 0560 1510

Obj. číslo 0564 2560

Nové!

Více informací o chytrých sondách Testo na www.testo.cz



Každé plnění: bez námahy.
Naše světová inovace:
váha na chladivo testo 560i

Naše nová váha na chladivo Vám nabízí skutečnou senzaci:
automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí, 
podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu. Jednoduché, 
pohodlné a časově nenáročné.
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NOVÉ!

Více informací o testo 560i 
na www.testo.cz




