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Fișă tehnică

Instrument de măsurare compact și profesional din seria 

sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone 

sau tabletă

Măsurarea temperaturii turului și returului în sistemele de 

încălzire

Măsurarea temperaturii în sistemele frigorifice pentru 

calcularea automată a supraîncălzirii și a suprarăcirii

Identificarea rapidă a modificărilor de temperatură prin 

afișarea progresiei grafice

Datele măsurate sunt analizate și trimise prin testo Smart 

Probes App

Măsurări fără probleme la punctele de măsurare aflate la 

distanțe mari, prin Bluetooth® cu rază de până la 100 m

testo 115i

Termometrul inteligent tip clește testo 115i cu Bluetooth și 

aplicație pentru mobil în combinație cu un smartphone sau 

tabletă este potrivit pentru service și detectarea erorilor la 

aerul conditionat și sistemele frigorifice, precum și pentru 

instalarea acestora. Instrumentul de măsurare mai poate 

fi utilizat pentru a măsura turul si returul temperaturilor. 

Datorită conexiunii wireless la un smartphone sau tabletă 

testo 115i face ca măsurare temperaturilor să se realizeze 

cu ușurintă chiar și de la distanțe mai mari.

Dacă testo 115i este folosit împreună cu sonda inteligentă 

testo 549i se pot determina cu ușurință parametri esențiali 

ai unui sistem de refrigerare, cum ar fi supraîncălzirea, 

subrăcirea sau presiunea. Cu ajutorul aplicației pentru mobil 

utilizatorii pot citi foarte simplu valorile măsurate direct pe 

telefon sau tabletă. Toate valorile măsurate pot fi afișate atât 

sub formă grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor 

pot fi astfel salvate în format PDF sau Excel și expediate 

către orice adresă de e-mail.
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Termometru tip clește 
operat prin smartphone
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Testo România
Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro
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testo 115i
Termometru tip clește cu Bluetooth și aplicație 
pentru mobil, pentru măsurători pe conducte cu 
diametre de la 6 la maximum 35 mm.
Include baterii și protocol de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0560 2115 02

Date tehnice/accesorii

Tip senzor NTC

Domeniu de măsură -40 la +150 °C

Exactitate
±1 cifră

±1.3 °C (-20 la +85 °C)

Rezoluție 0.1 °C

General technical data

Compatabilitate necesită iOS 8.3 sau mai nou /
Android 4.3 sau mai nou

necesită dispozitiv mobil cu
Bluetooth 4.0

Temp. de stocare -20 la +60 °C

Temp. de operare -20 la +50 °C

Tip baterie 3 micro batterii AAA

Durata de viață a 
bateriei

150 ore

Dimensiuni 183 x 90 x 30 mm

Distanța Bluetooth® până la 100 m

Accesorii Cod 
produs

Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set pentru refrigerare) pentru 2 x testo 115i și 2 x testo 549i,
dimensiuni 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set pentru încălzire) pentru testo115i, testo 410i, testo 510i, 
testo 549i și testo 805i, dimensiuni 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

Certificat de etalonare ISO a temperaturii, calibrare intr-un punct pentru termometru tip clește; punct de calibrare +60 °C 0520 0072

Aplicație pentru mobil Smart Probes App
Operarea instrumentului de măsurare precum și 
vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul 
unui smartphone sau tabletă prin conexiunea 
Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de 
aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea 
rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii 
și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin 
e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.


