
Inteligentný telefón 
Inteligentné sondy- 
Smart Probes 
Inteligentná práca
Testo Smart sondy: kompaktné meracie prístroje 
v profesionálnej kvalite Testo, optimalizované pre 
inteligentné telefóny

Novinka
Väčší dosah  
Väčšia flexibilita



2

© Sacker Architekten, Miguel Babo

High-tech  z Čierneho lesa

Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

Naše inovácie sú motorom, ktorý vás posunie 

vpred.

Požiadavky na praktické riešenia merania sú čoraz 

komplexnejšie a špecifickejšie. Preto sme si stanovili 

kľúčovú úlohu identifikovať tieto požiadavky zákazníkov 

v priemysle a obchode a natrvalo ich pretaviť do nových 

technológií. Vykonávame vlastný intenzívny výskum, ktorý 

nám dal desaťročia vedúcu úlohu na trhu.

Na nasledujúcich stránkach vám predstavíme inteligentných 

pomocníkov, vďaka ktorým budete kedykoľvek pripravení 

merať

Dcérske spoločnosti 
Distribútori

Už viac ako 60 rokov Testo zastupuje inovatívne meracie 

riešenia vyrobené v Nemecku. Ako odborník na meraciu 

techniku a svetový líder v oblasti prenosných meracích 

technológií sme oslovili viac ako 650 000 zákazníkov po 

celom svete vysoko presnými meracími prístrojmi pre rôzne 

odvetvia. Či už v oblasti chladenia, klimatizácie a 

environmentálnej technológie, v priemyselných

 aplikáciách, na analýzu výfukových plynov a spalín, vo 

farmaceutickom a zdravotnom sektore, na monitorovanie 

kvality vzduchu a potravín v interiéri, alebo pri meraní  

elektrických veličín. Naše výrobky pomáhajú šetriť čas a 

zdroje, chrániť životné prostredie a zdravie ľudí a zvyšovať 

hodnotu tovaru a služieb.

S koreňmi v Čiernom lese.

Doma po celom svete.

Naše sídlo je v Lenzkirchu v Čiernom 

lese. Testo ale počas mnohých

rokov neustále rastie na 

globálny koncern, teraz máme zastúpenie 

na všetkých kontinentoch cez 33 

dcérskych spoločností a viac ako 80 

distribučných partnerov. Približne 3 000 

"tesťákov" na celom svete skúma, vyvíja, 

vyrába a predáva spoločnosť s vášňou a 

odbornosťou.
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Smart sondy:  
kompaktné meracie prístroje v profesionálnej kvalite 
Testo, optimalizované pre inteligentné telefóny

V prípade dodávateľov VAC, chladenia a 

kúrenia je meranie s novými inteligentnými 

sondami Testo mobilnejšie ako kedykoľvek 

predtým. Pretože kompaktné meracie prístroje 

sa dajú bezdrôtovo ovládať pomocou vášho 

smartfónu alebo tabletu a pohodlne ich 

prenášať pomocou praktického testo Smart 

puzdra. Týmto spôsobom budete mať vždy 

všetku svoju meraciu techniku so sebou a ste  

okamžite pripravení. Všetky namerané údaje sa 

prenášajú priamo do bezplatnej aplikácie testo 

Smart Probes a pomocou mobilného 

koncového zariadenia sa dajú prečítať, zmeniť 

na správu a nakoniec odoslať priamo 

e-mailom. A aplikácia môže urobiť omnoho 

viac: s praktickými ponukami merania a 

špeciálnymi funkciami, premení váš smartfón 

na meracie dátové centrum - a zefektívni tak 

vašu prácu. Vitajte vo svete digitálnej meracej 

techniky.
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Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

Inteligentné použitie: 
príklady aplikácií

Prehriatie a 
podchladenie v 
systémoch klimatizácie 

test tesnosti v 
systémoch 
klimatizácie

Cieľové prehriatie v 
systémoch 
klimatizácie

Parametre ohreu a 
ochladzovania v 
systémoch klimatizácie

-  Súčasné meranie teploty 
a tlaku na vysokotlakových a 
nízkotlakových stranách 
systému pomocou dvoch 

kliešťových teplomerov testo 
115i a dvoch vysokotlakových 

meracích prístrojov testo 549i 
-  Bezproblémové meranie 

aj na vzdialených miestach 
merania (vnútorné a 
vonkajšie priestory) vďaka 
veľkému dosahu až 100 m.

Ako vás testovacia aplikácia 
Smart Probes App podporuje 
v tejto aplikácii:   

- Uložených 90 chladív
- Automatické aktualizácie 
nových chladív

-  Automatické stanovenie 
teploty kondenzácie a 
odparovania a výpočet prehriatia 
a podchladenia 

- Dlhodobé meranie tlaku  
v systéme vysokotlakovými 

meracími prístrojmi testo 549i

-  Kontrola tesnosti kompresora  
pomocou prístroja na 
meranie vysokého 

tlaku testo 549i

Ako vás testovacia aplikácia 
Smart Probes App 
 v tejto aplikácii : 

- Zaznamenávanie a analýza  
krivky tlaku

-  Meranie mokrej teploty 
pomocou  
termohygrometra testo 605i
 -  Meranie vonkajšej teploty
pomocou termohygrometra 
testo 605i

-Simultánne meranie teploty 
a tlaku na vysokotlakových a 
nízkotlakových stranách 
systému pomocou dvoch 
kliešťových teplomerov testo 
115i a dvoch vysokotlakových 
meracích prístrojov testo 549i

Ako vás testovacia aplikácia 
Smart Probes App podporuje 
v tejto aplikácii: 

- Uložených 90 chladív
- Automatické aktualizácie 
nových chladív

- Automatický výpočet cieľového 
prehriatia

-  Meranie objemového prietoku pomocou 
tepelného anemometra 

testo 405i
-  Súčasné meranie výstupného 
a nasávaného vzduchu 
pomocou dvoch 
termohygrometrov testo 605i 

Ako vás testovacia aplikácia 
Smart Probes App podporuje 
v tejto aplikácii:  

- Automatický výpočet výkonu 
chladenia / ohrevu

Zostava pozri na str.10. Zostava pozri na str. 10.

Naše odporúčanie:

testo Smart Sondy Testovacia zostava VAC/R

Naše odporúčanie:

testo Smart sondy Testovacia zostava VAC/R + meranie výkonu
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Funkčné testovanie 
klimatizačných systémov 

Funkčné testovanie 
vykurovacieho systému

-  Meranie vlhkosti vzduchu pomocou 
termohygrometra testo 605i
- Záznam objemového prietoku pomocou 
vrtuľového anemometra testo 410i 
a termického anemometra testo 405i
- Meranie teploty vzduchu pomocou 
termohygrometra testo 605i 

Ako vás testovacia aplikácia Smart 
Probes App podporuje v tejto aplikácii: 
- Ľahká parametrizácia prierezu 
výstupnej výustky/kanála na meranie 
objemového prietoku
- Záznam niekoľkých objemových 
prietokov a výpočet celkového 
objemového prietoku 
- Výpočet teploty rosného bodu a mokrej 
teploty 

-  Bezdotykové meranie teploty pomocou 
infračerveného teplomera testo 805i 
- Meranie teploty prívodu a spiatočky 
teplomerom testo 115i
- meranie prietoku plynu vrátane tlakovej straty 
s prístrojom na meranie rozdielu tlaku
testo 510i
- Vysokotlakové meranie s testo 549i 

Ako vás testovacia aplikácia Smart 
Probes App podporuje v tejto aplikácii :
- Skúška na pokles tlaku vrátane alarmu
- Rýchla dokumentácia nameraných teplôt 
s infračerveným teplomerom a značkami 
meracích miest

Zostava pozri na str.11. Zostava pozri na str.10.

Naše odporúčanie:  

testo Smart sondy 

Zostava vykurovanie

Naše odporúčanie: 

testo Smart sondy 

Zostava VAC 



testo Smart Probes App 
bezplatne na stiahnutie

Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

testo Smart Probes App:  
Jedna aplikácia. Osem meracích 
prístrojov. Mnoho výhod. 

-  Bezdrôtový odpočet nameraných hodnôt na 
vašom smartfóne / tablete - dokonca aj v určitej 
vzdialenosti od meracieho prístroja.
- Zobrazenie až šiestich inteligentných sond súčasne.
- Aplikácia rýchlo vizualizuje zmeny nameraných hodnôt
v grafe alebo tabuľke.
- Predinštalované ponuky pre špecifické aplikácie, 
vrátane: automatického výpočtu teplôt odparovania 
a kondenzácie, ako aj prehrievania a podchladenia; 
meranie objemového prietoku v potrubiach / 
na výstkach; bezdotykové meranie teploty pomocou 
infračerveného žiarenia s rýchlou dokumentáciou 
vrátane vrátane nameranej hodnoty a označenia miesta 
merania. - Správy o meraniach môžu byť podporované 
obrázkami vytvorené pomocou aplikácie a okamžite 
odoslané ako súbory PDF alebo Excel. 

6
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Dosah až 
do 100 m

Novinka:  
Vylepšená obsluha

Inteligentné sondy Testo kombinujú profesionálnu 

technológiu merania s pohodlnou obsluhou. Začína sa to ich 

veľkosťou - každý z kompaktných nástrojov sa ľahko zmestí 

do vrecka nohavíc a nie je problém, aby vás všade v puzdre 

Smart Case sprevádzalo niekoľko inteligentných sond.

Meranie na vetracom otvore je pohodlné s ohybnou sondou 

nového testo 605i. Jeho tenšia meracia špička

je ideálna pre menšie meracie otvory a stabilný magnetický 

držiak zaisťuje ešte bezpečnejšie uchytenie. Pripojenie 

nového testo 549i je naklonené o 45 ° kvôli ľahšej montáži.

Merací bod automaticky označí červený laser

infračerveného teplomeru testo 805i. To vám umožní presne 

vidieť, čo meriate - a čo nie. Mimochodom: túto značku 

uvidíte aj v správe, ktorú vytvoríte pomocou aplikácie testo 

Smart Probes App.

Nové inteligentné sondy testo 115i, testo 605i a testo 549i 

majú rozšírený dosah Bluetooth až do 100 m. S 

teleskopom testo 405i je dosah meraní ventilačných potrubí 

rozšírený o 40 cm .

Pomocou aplikácie na vašom smartfóne sú operácie a 

dokumentácia detsky jednoduchá. Pokiaľ ide o všetky 

ostatné funkcie, ktoré výrazne zvyšujú vaše pohodlie pri 

meraní, môžete ich najlepšie objaviť sami.

Viac flexibility

Lepšia manipulácia

Vyššia presnosť
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Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

testo 805i: Infračervený teplomer ovládaný pomocou smartfónu 

- Bezdotykové infračervené meranie povrchovej teploty

- Meranie bodu pomocou vysoko viditeľného 8-bodového laserového 

kruhu

- Ľahký výber úrovne emisivity prostredníctvom zoznamu uložených 

materiálov

- Obrazová dokumentácia s odčítanými údajmi a značkami meracích 

miest

- Optika 10: 1, 

- merací rozsah -30 až 250 °C

Na inteligentné meranie vlhkosti

testo 905i: Teplomer vzduchu ovládaný pomocou smartfónu 

- Meranie teploty v miestnostiach, potrubiach a na výstupoch 

vzduchu 

- rýchla identifikácia zmeny teploty pomocou  krivky v grafe

- rozsah merania -50 až 150 °C

Na inteligentné meranie teploty

Obj. číslo: 0560 1805

Obj. číslo: 0560 1905

testo 605i: Termohygrometer ovládaný pomocou smartfónu 

- Meranie vlhkosti vzduchu a teploty v miestnostiach a potrubiach

- Stanovenie výkonu chladenia / ohrevu dvoma testo 605i

- Automatický výpočet rosného bodu a mokrej teploty 

- bezproblémové použitie v miestach merania vzdialených od seba 

- Bluetooth® rozsah až do 100 m

- Merací rozsah: 0 až 100 %r.v. -20 až 60 °C

Obj. čislo: 0560 2605 03

Obj. číslo: 0560 2115 03

testo 115i: Kliešťový teplomer ovládaný smartfónom 

 - Meranie vstupnej a výstupnej teploty vo vykurovacích systémoch 

- Meranie teploty v chladiacich systémoch pre automatický výpočet 

teploty prehriatia a podchladenia

- Bezproblémové použitie v miestach merania vzdialených od seba

- dosah Bluetooth® až 100 m 

- merací rozsah -40 až 150 °C
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testo 405i: Termický anemometer ovládaný pomocou smartfónu 

- Meranie rýchlosti vzduchu, objemového prietoku a teploty

- Jednoduchá konfigurácia rozmerov a geometrie prierezu potrubia na 

určenie objemového prietoku

- Teleskopická trubica, ktorú je možné rozšíriť na 40 cm  

- merací rozsah 0 až 30 m/s a -20 až 60 °C

testo 410i: Vrtuľový anemometer prevádzkovaný so smartfónom 

- Meranie rýchlosti vzduchu, objemového prietoku a teploty

- Prezentácia objemového toku niekoľkých výstupov na účely regulácie 

klimatizačných systémov

- ľahká parametrizácia výstupu (rozmer a geometria) 

- merací rozsah 0,4 až 30 m/s a -20 až 60 ° C

Na inteligentné meranie rýchlosti prúdenia

Obj. číslo: 0560 1410

Obj. číslo: 0560 1405

testo 510i: Prístroj na meranie diferenčného tlaku prevádzkovaný 

so smartfónom

- Meranie prietoku plynu a statického tlaku

- Menu merania na skúšku poklesu tlaku vrátane alarmov

- Ľahká konfigurácia a stanovenie objemového prietoku pomocou Prandtlovej 

rúrky

- Magnetický držiak pre ľahké pripojenie

- Merací rozsah -150 až 150 hPa

Na inteligentné meranie tlakov 

Obj. číslo: 0560 1510

testo 549i: Vysokotlakový merací prístroj prevádzkovaný so smartfónom 

- Meranie vysokého a nízkeho tlaku

- Rýchla a ľahká inštalácia na tlakové pripojenie

- Nízka strata chladiva vďaka pripojeniu bez hadíc

- Bezproblémové použitie v miestach merania vzdialených od seba – 

-  dosah Bluetooth® až do 100 m

- Merací rozsah -1 až 60 bar

Obj. číslo: 0560 2549 03
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Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

testo Smart sondy Testovacia zostava AC & R:  

2 x testo 549i a 2 x testo 115i v testo Smart puzdre.

- Ponuky špecifické pre aplikáciu: Prehrievanie / podchladenie

- Viac ako 90 bežných chladív uložených v aplikácii testo Smart Probes 

APP plus aktualizácie chladív

- dosah 100 m Bluetooth® zaisťuje mimoriadne flexibilné aplikácie

- Merané údaje analyzované a odoslané prostredníctvom testo Smart 

Probes App 

testo Smart sondy  Kompletná zostava HVAC/R:  

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

testo 510i, testo 805i a testo 905i, v testo HVAC puzdre. 

- Vykonajte všetky merania v oblasti vykurovania, klimatizácie, chladenia a 

vetrania jednou súpravou

- Všetky inteligentné sondy na teplotu, tlak, vlhkosť a rýchlosť prúdenia 

v jednej súprave

- Zobrazenie priebehu nameraných údajov ako grafy alebo tabuľka

- Merané údaje analyzované a odoslané prostredníctvom testo Smart 

Probes App

testo Smart sondy Testovacia zstava AC & R & meranie výkonu:  

2 x testo 549i, 2 x testo 115i, 2 x testo 605i v testo HVAC puzdre. 
- Ponuky špecifické pre aplikáciu: prehrievanie a podchladenie, cieľové 
prehrievanie, výstup výkonu ohrevu / chladenia
- Viac ako 90 bežných chladív uložených v aplikácii testo Smart Probes APP
- plus aktualizácie chladív
- Merané údaje analyzované a odoslané prostredníctvom testo Smart Probes 
App 

testo Smart sondy Zostava VAC :  

testo 405i, testo 410i, testo 605i a testo 805i v testo Smart puzdre. 

- Na meranie teploty vzduchu a povrchovej vlhkosti, vlhkosti, rýchlosti vzduchu a 

objemového prietoku

- Ponuky špecifické pre aplikáciu: meranie objemového prietoku v potrubiach a na 

vyustkách, identifikácia rizika vzniku plesní, ľahká dokumentácia obrazu vrátane 

nameranej hodnoty IR teploty a značenia meracích miest.

- Jednoduchá parametrizácia prierezu výustky/potrubia

- Výpočet celkového objemového toku

- Merané údaje analyzované a odoslané prostredníctvom testo Smart Probes App

Smart zostavy pre technikov 
klimatizácie, chladenia a vykurovania

Obj. číslo: 0563 0002 20

Obj. číslo: 0563 0007

Obj. číslo: 0563 0009

Obj. číslo: 0563 0003
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testo Smart sondy Zostava vykurovanie:  

testo 115i, testo 510i a testo 805i v testo Smart puzdre.

- Pre všetky teploty a tlaky vo vykurovacích systémoch

- Skúška prietoku plynu a statického tlaku, ako aj pokles tlaku vrátane. 

- funkcia alarmu 

- vstupná a výstupná teplota, teploty podlahového kúrenia a radiátorov 

- namerané údaje sú analyzované a odosielané prostredníctvom testo Smart 

Probes App

Order no. 0563 0004
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Smart sondy na teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia a tlak

Objednávacie informácie

Smart sondy Obj. číslo

testo 905i, teplomer ovládaný smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 1905
testo 115i, kliešťový teplomer ovládaný smartfónom, na meranie na potrubiach s priemerom 6 mm až

max. 32 mm, vrátane batérií a kalibračného protokolu
0560 2115 03

testo 805i, infračervený teplomer ovládaný smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 1805
testo 605i, termohygrometer prevádzkovaný so smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 2605 03
testo 405i, termický anemometer prevádzkovaný so smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 1405
testo 410i, vrtuľový anemometer prevádzkovaný so smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 1410

testo 510i,  Prístroj na meranie diferenčného tlaku prevádzkovaný so smartfónom vrátane súpravy hadíc 
( Ø 5 a 4 mm ) s adaptérom, batériami a kalibračným protokolom

0560 1510

testo 549i, vysokotlakový merací prístroj prevádzkovaný so smartfónom vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 2549 03
testo Smart puzdra Obj. číslo

testo Smart puzdro (VAC) na skladovanie a prepravu testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i a 
testo 905i, rozmery 270 x 190 x 60 mm.

0516 0260

testo Smart puzdro (HVAC/R komplet) na skladovanie a prepravu 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, 1 x 
testo 405i, 1 x testo 410i, 1 x testo 510i, 1 x testo 805i, 1 x testo 905i, rozmery 400 x 290 x 80 mm.

0516 0283

testo Smart puzdro (Vykurovanie) na skladovanie a prepravu testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 
549i a testo 805i, rozmery 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Zostavy Testo Smart sondy Obj. číslo

testo Smart sondy Testovacia zostava AC & R  na testovanie a riešenie problémov na klimatizačných a 
chladiacich systémoch, ako aj na tepelných čerpadlách. Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, puzdro testo 
HVAC, batérie, kalibračný protokol

0563 0002 20

testo Smart sondy Komplená zostava HVAC/R pozostáva z: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i, 
testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 805i, testo 905i, testo HVAC puzdro, batérie, kalibračný protokol

0563 0007

testo Smart sondy Testovacia zostava AC & R & meranie výkonu na testovanie a riešenie problémov na 
klimatizačných a chladiacich systémoch, ako aj na tepelných čerpadlách. Obsahuje: 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 
x testo 605i, softcase testo HVAC, batérie, kalibračný protokol

0563 0009

testo Smart sondy Zostava VAC na údržbu ventilačných a klimatizačných systémov.
Obsahuje: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart puzdro (VAC), batérie, kalibračný protokol

0563 0003

testo Smart sondy Zostava vykurovanie na meranie tlaku a teploty vo vykurovacích systémoch.
Skladá sa z: testo 115i, testo 510i vrátane hadicovej súpravy (Ø 0,4 a 5 mm) s adaptérom, testo 805i, testo Smart 
puzdro (vykurovanie ), batérií, kalibračných protokol

0563 0004

Kalibračné certfikáty Obj. číslo
ISO kalibračný certifikát teploty pre vzduch / ponornú sondu, kalibračné body -18 ° C; 0 ° C; 60 ° C 0520 0001
ISO kalibračný certifikát vlhkosti, kalibračné body 11,3% r.v. a 75,3% r.v. pri 25 ° C 0520 0006
Rýchlosť kalibrácie certifikátu ISO, dvojbodová kalibrácia, kalibračné body 5; 10 m / s 0520 0094
Certifikát ISO pre kalibráciu tlaku, presnosť> 0,6% hodnoty celej stupnice 0520 0005
Viac kalibračných certifikátov nájdete na www.testo.com
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K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 
042 60 Košice 
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 
Mob. 00421 905 522488 

www.ktest.sk,
www.meracie-pristroje.eu 
www.meracie-pristroje.com 


