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Data sheet

Identifikujte vákuum rýchlo a ľahko pomocou grafického 

displeja v aplikácii App alebo na obrazovke digitálneho 

analyzátora chladenia

Automaticky sa pripája cez Bluetooth k aplikácii testo 

Smart App a digitálnym analyzátorom chladenia

Výnimočne kompaktný a spoľahlivý vďaka robustnému a 

ľahko ovládateľnému krytu s krytím IP 54

Ľahká inštalácia na akýkoľvek pripojovací servisný port vďaka 

integrovanému uhlu 45 °

Bezdrôtová vákuová sonda
ovládaná aplikáciou App 

testo 552i

Bezdrôtová vákuová sonda testo 552i ovládaná aplikáciou App 

rozširuje portfólio inteligentných sond Testo o možnosť merať 

vákuum bezdrôtovo a prostredníctvom jedného servisného 

portu. Pri použití s aplikáciou testo Smart App je inteligentná 

sonda tiež ideálna na rýchle meranie vákua. Vďaka grafickému 

displeju a alarmom kritických hodnôt v aplikácii testo Smart App 

máte všetko po ruke.

Na účely bezdrôtového merania vákua sa testo 552i 

automaticky pripája k digitálnym analyzátorom chladenia 

testo 550s a testo 557s cez Bluetooth. Vďaka svojej 

osvedčenej kvalite a veľkej odolnosti sa na svoju bezdrôtovú 

vákuovú sondu môžete spoľahnúť v akýchkoľvek 

podmienkach.
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Technické údaje / príslušenstvo

testo 552i
testo 552i, bezdrôtová vákuová sonda ovládaná 

aplikáciou App, vrátane batérií a kalibračného 

protokolu

Obj. číslo 0564 2552

Typ senzora Tlak

Merací rozsah 0 až 26.66 mbar/0 až 20000 microns

Presnosť
±1 digit

±10 microns + 10% z m.h. 
(100 až 1000 microns)

Rozlíšenie 1 micron (0 až 1000 microns) 
10 microns (1000 až 2000 microns) 
100 microns (2000 až 5000 microns)

Pripojenie 7/16" – UNF 

Preťaženie 6.0 bar/87 psi (relatívny tlak: 5.0 bar/72 psi)

Všeobecné technické údaje

Pripojenie Bluetooth 4.2

Bluetooth® rozsah 150 m

Skladovacia teplota -20 °C až +50 °C

Prevádzková teplota -10 °C až +50 °C

Typ batérie 3 AAA batérie

Výdrž batérie 39 h

Auto power off Po 10 minútach bez pripojenia cez 
Bluetooth

Krytie IP54

Rozmery 150 x 32 x 31 mm

Hmotnosť 142 g

testo Smart App
• Pre úplnú prevádzku prístroja testo 552i
• Kompatibilný so všetkými meracími prístrojmi Testo 

s podporou Bluetooth pre klimatizačné / chladiace 
systémy a tepelné čerpadlá

• Ľahko sa dá zabrániť chybám merania
vďaka menu, ktoré ponúkajú optimálnu podporu, 
napr. na prehriatie a podchladenie

• Rýchla analýza vďaka prehľadnej prezentácií 
hodnôt, napr. v tabuľke

• Vytvárajte digitálne správy z merania vrátane 
fotografií ako súbory PDF / CSV na mieste merania 
a ihneď ich pošlite e-mailom

mailto:www.testo.com?subject=



