
testo 560i

Valve

testo 560i
Digitálna váha chladiva 
s Bluetooth a 
inteligentným ventilom.

Plne automatické nabíjanie
chladiacich systémov, bezpotrubných mini-splitov a tepelných 
čerpadiel.

Svetová inovácia 
testo 560i.

Technické 
údaje

www.meracie-pristroje.eu
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Jednoduchá
obsluha+ 
vysoká flexibilita

Stabilné 
Bluetooth 
pripojenie + 

vysoký rozsah

Vysoká nosnosť 
 + 
robustnosť

Bezpečné 
skladovanie + 
praktický 
transport

Dlhá výdrž batérie 
+ vymeniteľné 
batérieObjednávacie údaje

testo 560i sada váhy a ventilu vrát. taška cez rameno a batérie

Obj. číslo 0564 2560 01

testo 560i váha vrát. tašky cez rameno a batérie

Obj. číslo 0564 1560 01

Ventil chladenia Bluetooth ventil pre váhu testo 560i vrát. batérie

Obj. číslo 0560 5600 01

testo 560i
Merací rozsah 0.00 až 100.000 kg
Presnosť
(22 °C, ± 1 digit)

≤ ±(10 g+ 0.03 %rdg) (0 to 30 kg)

≤ ±(10 g+ 0.05 %rdg) (30 to 100 kg) 

Rozlíšenie 0.01 kg
Vlhkosť okolia 0 až 80 % r.v.
Všeobecné technické údaje
Prepojenie Bluetooth 4.2

Bluetooth® rozsah 30 m ( voľný priestor)
Prevádzková teplota -10 °C to +50 °C
Skladovacia teplota -10 °C to +50 °C
Rozmery 310 x 287 x 58 mm
Hmotnosť 4,36 kg (vrátane batérie a tašky)
Krytie IP44
typ batérie 4 AA alkalické batérie
Výdrž batérie >70 h pri 22 °C

Ventil chladiva
Vlhkosť okolia 0 až 80 %r.v.
Maximálny prcovný
tlak

35 bar

Všeobecné technické údaje
Prepojenie Bluetooth 4.2

Bluetooth® rozsah 50 m ( voľný priestor) 
Pevádzková teplota -10 °C to +50 °C 
Skladovacia teplota -10 °C to +50 °C
Rozmery 95 x 119 x 47 mm
Hmotnosť 570 g vrátane batérie
Krytie IP54
Typ batérie 9.0 V alkalická batéria (6LR61)
Výdrž batérie >60 hodín

K - TEST, s.r.o.
Letná 40

042 60 Košice
055 6253633, 6255150

0905 522488
ktest@iol.sk

ktest@ktest.sk
www.ktest.sk



NEW!

Na stiahnutie teraz 
bezplatne

pre Android a
IOS

Plne automatické plnenie 
s novou stupnicou chladiva 
a inteligentným ventilom.

Takto je to 
jednoduché:

testo 560i na prvý pohľad:

1.  Pripojte ventil, potrubie 
a fľašu s chladivom 
k systému

2.  Zapnite váhu, ventil a 
rozdeľovač, spustite 
aplikáciu – pripojenie 
Bluetooth sa vytvorí 
automaticky

3.  Vyberte plniaci 
program podľa 
cieľovej hodnoty:
- Hmotnosť
- Prehriatie
- Podchladenie
- Cieľové prehriatie

4. Zadajte cieľovú 
hodnotu, napr. 3 
libry ako cieľová 
hmotnosť

5. Váha, ventil, 
potrubie a 
aplikácia urobia 
zvyšok za vás

•  Bezdrôtové meranie 
hmotnosti chladiva

•  Automatické a presné plnenie chladiva podľa 
cieľovej hodnoty pomocou inteligentného ventilu

•  Ovládanie pomocou testo Smart Digital 
Manifolds a testo Smart App cez Bluetooth

•  Všetky namerané hodnoty na prvý pohľad
na testo Smart Digital Manifolds alebo testo Smart App

•  Ukladanie nameraných údajov v aplikácii

•  Obzvlášť praktické vďaka kompaktnému 
puzdru, nízkej hmotnosti, praktickej rukoväti a 
robustnej taške cez rameno

•  Kompatibilné s testo Smart Digital Manifolds, 
testo Smart Probes a testo Smart App

Plná 
kompatibilita.

• Všetko v jednej: Jedna aplikácia 
pre všetky aplikácie HVAC

• Kompatibilné so všetkými 
meracími prístrojmi Testo s 
podporou Bluetooth, napr. 
ako druhá obrazovka

-  Jednoduché a rýchle:
Menu merania pre 
množstvo aplikácií, pre 
nekomplikovanú 
konfiguráciu a rýchle 
meranie

• Graficky popisné 
znázornenie nameraných 
hodnôt

• Vytváranie digitálnych 
správ o meraní vr. 
fotografie ako PDF/CSV 
súbor na mieste a poslať e-
mailom

testo 560iVentiltesto 557s/550s/550i 
+ testo 557/550

testo 
Smart App

testo 
557/550

cez testo 
Smart App

testo 
557s

testo 
550i testo 

605i

testo 
549i

testo 
115i

testo 
550s

Jedna na všetko. Inteligentná aplikácia testo.

Svetová inovácia Testo je tu: naša 
digitálna váha chladiva testo 560i s 

inteligentným ventilom.
Vďaka tomu je nabíjanie chladiacich 

systémov, bezpotrubných mini-
splitov a tepelných čerpadiel 

revolučne jednoduché. Váha a 
inteligentný ventil umožňujú 

automatické nabíjanie podľa cieľa
hodnotu vďaka patentovanej 

technológii a fungujú ako a
tím s našimi inteligentnými 

digitálnymi rozdeľovačmi testo, 
testo

Inteligentné sondy a
testo Smart App pre váš smartfón a 

tablet. Vaše výhody: Úspora času, 
presnosť a plná flexibilita.

Viac informácií o testo 560i na www.ktest.sk Viac info o testo 560i na www.ktest.sk




