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Aplikace testo Smart App  
zdarma ke stažení

kg

Produktový datasheet

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí, 

podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu*.

Bezdrátové Bluetooth spojení a ovládání přes servisní přístroje 

Testo a aplikaci testo Smart App.

Okamžitý přehled o všech naměřených hodnotách při plnění 

chladiva a ukládání naměřených dat do aplikace testo Smart App.

Praktická díky kompaktnímu pouzdru, nízké hmotnosti, 

praktické rukojeti a robustní tašce přes rameno.

Kompatibilní s digitálními servisními přístroji 

testo 557s/550s/550i a testo 557/550.

testo 560i - Digitální váha na chladiva 
s Bluetooth a inteligentním ventilem  
pro automatické plnění chladicích 
systémů a tepelných čerpadel

Nová bezdrátová váha na chladiva testo 560i spolu  

s inteligentním ventilem přináší revoluci v plnění chladicích 

systémů a tepelných čerpadel. Díky kombinaci testo 560i  

s ventilem, digitálním servisním přístrojem testo a/nebo  

s aplikací testo Smart App doplníte chladicí systémy 

a tepelná čerpadla automaticky, a ještě rychleji a přesněji 

než kdy předtím. 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 zvolte plnicí program, 

zadejte cílovou hodnotu a váha na chladivo testo 560i  

s inteligentním ventilem udělá zbytek za Vás.  

Vaše výhody: úspora času na dokončení dalších prací a také 

bezchybné a přesné plnění systémů.

Váha a ventil se automaticky připojí přes Bluetooth  

k servisnímu přístroji a aplikaci ve Vašem chytrém telefonu 

nebo tabletu.  

To Vám umožňuje flexibilitu i ve stísněných podmínkám.  

Díky kompaktnímu a robustnímu pouzdru, nízké hmotnosti 

a praktické rukojeti je váha obzvláště praktická. 

Digitální váha
na chladiva
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Aplikace testo Smart App

Údaje pro objednání

testo 560itesto 560i v sadě
Váha testo 560i
vč. tašky přes rameno
a baterií

testo 560i v sadě, váha a ventil  
vč. tašky přes rameno a baterií

Obj. číslo 0564 1560 
Cena: 237,- EUR

Obj. číslo 0564 2560 
Cena: 370,- EUR

Ventil na chladiva

Obj. číslo 0560 5600 
Cena: 158,- EUR

Bluetooth ventil  
pro váhu testo 560i vč. baterií

Aplikace testo Smart App

•  Pro všechna použití testo 560i – od měření
po dokumentaci

•  Průvodce programy pro testo 560i s Bluetooth
ventilem pro automatické plnění chladiva
podle cílové hodnoty (přehřátí, podchlazení,
hmotnost, manuální)

•  Kompatibilní se všemi měřicími přístroji Testo
s podporou Bluetooth pro klimatizační/chladicí
systémy a tepelná čerpadla

•  Chybám při měření lze snadno předejít díky
menu, která nabízejí optimální podporu,
např. pro přehřátí a podchlazení

•  Rychlá analýza díky jasné prezentaci hodnot
(grafické a tabulkové)

•  Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy
o měření ve formátu PDF/CSV včetně fotografií
a ihned je odešlete e-mailem

Příslušenství Obj. číslo

Taška přes rameno testo 560i,
rozměry 32,4x30,7x12,3 cm (Š/H/V)

0516 1000 na vyžádání

Nyní zdarma  
ke stažení
Pro Android a IOS
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Technická data

Kompatibilní servisní přístroje Testo

testo 560i

Měřicí rozsah 0 až 100 kg
Přesnost 
(+22 °C, ± 1 digit)

Provozní teplota -5 °C až +25 °C:
≤ ±(10 g + 0,03 %rdg) (0 až 30 kg)
≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 až 100 kg)
jiná pracovní teplota:
≤ ±20 g (0 až 10 kg)
≤ ±(10 g + 0,15 %rdg) (10 až 100 kg)

Rozlišení 0,01 kg
Okolní vlhkost 0 až 80 %RV
Všeobecná technická data

Připojení Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth® >30 m bez překážek
Provozní teplota -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry 310 x 248 x 58 mm
Hmotnost 3,46 kg (vč. baterií a tašky)
Třída krytí IP44
Typ baterií 4 AA alkalické baterie
Životnost baterií > 70 h při +25 °C

Ventil na chladiva

Okolní vlhkost 0 až 80 %RV
Nejvyšší pracovní 
přetlak

40 bar

Všeobecná technická data

Připojení Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth® >50 m bez překážek
Provozní teplota -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry 95 x 119 x 47 mm
Hmotnost 0,57 kg vč. baterií
Třída krytí IP54
Typ baterie 9,0 V alkalická baterie (6LR61)
Životnost baterie >60 h + 3000 činností ventilu

testo 557s 
Chytrý digitální servisní přístroj  
s Bluetooth a 4cestným blokem ventilů

např. testo 557s Chytrá sada pro vakuum 
(obj. číslo 0564 5571)

testo 550s 
Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth 
a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550s Chytrá sada 
(obj. číslo 0564 5502)

testo 550i 
Aplikací ovládaný digitální servisní přístroj 
s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550i Chytrá sadě 
(obj. číslo 0564 3550)

testo 550*
Digitální servisní přístroj s Bluetooth 
pro chladicí systémy a tepelná čerpadla

testo 557*
Digitální servisní přístroj s Bluetooth 
pro uvedení do provozu, servis a údržbu

Již není k dispozici:

*  Váha a servisní přístroje testo 550/557 jsou propojeny
přes aplikaci testo Smart App.
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