3 lépés a csavarhúzó készletig:

Rendelési adatok

Rendeljen egy szettet
és csavarhúzó készletet

1.

Vásárolja meg valamelyik promóciós szettet a promócióban résztvevő
viszonteladóktól.

XXX €
Rend. sz.: 0563 1557

Regisztráljon:

€

Válassza a testo 557 vagy
a testo 550 szettet, és egy minőségi Wera csavarhúzó
készletet kap ajándékba.
Részletek és a szállítási kiszerelés a hátoldalon található.
Részvételi feltételek a következő oldalon: www.testo.com/promotion

Wera Kraftform Kompakt csavarhúzó készlet
tárolóval

• 6 praktikus, színkóddal ellátott bit
• Elektromos műszerekhez is alkalmas
• Gyorskioldó tokmány és cserélhető él
• Kraftform csúszásgátló markolat és beépített bit tároló

TÁSKÁBAN
2981 XXXX/msp/02.2019

www.testo.com/
promotion

testo 550
digitális szervizcsaptelep szett
A hűtéstechnikai rendszerek és hőszivattyúk
beüzemeléséhez, szervizeléséhez,
és karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel, elemekkel,
műszertáskával, gyári műbizonylattal

kap ajándékba

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

testo 557
digitális szervizcsaptelep szett
A hűtéstechnikai rendszerek és hőszivattyúk
beüzemeléséhez, szervizeléséhez,
és karbantartásához;
2 db csőhőmérséklet érzékelővel,
műszertáskával, gyári műbizonylattal

2. Regisztráljon online, majd küldje el a promóciós kódját és a számla
másolatát e-mailben a Testo ügyfélszolgálatának.

XXX €
Rend. sz.: 0563 1550

ÉRTÉK 55 € RRP

3.

csavarhúzó
készlettel párosítva

Házhoz érkezik az ingyenes Wera csavarhúzó készlet.

További információ a promócióban résztvevő viszonteladóknál, vagy a
következő oldalon:
www.testo.com/promotion

Részvételi feltételek a következő oldalon:
www.testo.com/promotion

Vásároljon egy
és egy minőségi Wera csavarhúzó készletet kap
ajándékba

Nem érdemes várni.
Testo digitális hűtéstechnikai
méréstechnológia

Tökéletes szervizeléshez:
Digitális szervizcsaptelepek

A szakmai tudás mellett precíz és megbízható mérési
értékekre van szükség a hűtő- és klímarendszerek átfogó,
hatékony kiértékeléséhez és beállításához. A Testo digitális
hűtéstechnikai méréstechnológiája már évek óta bizonyítja
alkalmasságát a feladatra:
• Még a legbonyolultabb rendszerek beállítása is lehetséges
a felhasználóbarát mérőmenük révén
• Minden gyakori hűtőközeg eltárolva, az újak díjmentesen

Tökéletes vizsgálathoz:
Testo Smart Probes:

Mérés az applikációval –
hatékonyabb mint valaha.

testo 557
digitális szervizcsaptelep szett

testo Smart Probes hűtéstechnikai szett
Műszerkészlet nagy méretű HVAC
táskában

• Túlhevítés és utóhűtés, valamint elpárolgási
és kondenzációs hőmérséklet automatikus
számítása
• Okostelefonnal/táblagéppel is vezérelhető:
Távfelügyelet és mérési érték dokumentáció
• Precíz külső vákuum szonda a biztonságos
vákuumoláshoz
• 60 hűtőközeg a műszerben
tárolva, frissítés okostelefon applikációval
lehetséges

• 2 nagynyomás mérő műszer (testo 549i)
és 2 csőhőmérséklet érzékelő (testo 115i)
• Nagy műszertáska további
Testo Smart Probes érzékelők tárolására
• A díjmentes testo Smart Probes applikációval
• Alacsony hűtőközeg veszteség a tömlő nélküli
alkalmazásnak köszönhetően
• Több mint 80 hűtőközeg eltárolva

technológia révén

applikáció által (testo Smart Probes), vagy a felügyelet és a
mérési értékek dokumentációja (testo 550, testo 557)
• Díjmentes hűtőközeg frissítések
• Mérési értékek ellenőrzése okostelefonnal/táblagéppel,
még a mérési helytől több méteres távolságra is.
• Egyszerűsített dokumentáció – teljesen digitális, a
papírmunka a múlté
• Az optimalizált mérőmenük még hatékonyabbá és

frissíthetők
• Mindig megbízható mérési eredmények a digitális

• Egyszerűen vezérelhető mérőműszerek – teljesen az

kényelmesebbé teszik a mérési feladatokat
XXX €

Rend. sz.: 0563 1557

testo 550
digitális szervizcsaptelep szett

• Elpárolgási és kondenzációs
hőmérséklet
• Túlhevítés és utóhűtés
• Elpárolgási és szívóoldali túlhevítés
• Hőcserélő hőátadás

A műszerek Bluetooth kapcsolattal továbbítják a Smart

Tipp:
Egészítse ki a testo Smart Probes hűtéstechnikai
szettet a következőkkel:
2 x testo 605i (%RH és °C)
1 x testo 405i (m/s és °C) a hűtő és fűtő
teljesítmény meghatározásához.

• Túlhevítés és utóhűtés, valamint elpárolgási
és kondenzációs hőmérséklet automatikus
számítása
• Okostelefonnal/táblagéppel is vezérelhető:
Távfelügyelet és mérési érték dokumentáció
• 60 hűtőközeg a műszerben
tárolva, frissítés okostelefon applikációval
lehetséges

Gyorsabb és megbízhatóbb vizsgálatok

XXX €

Rend. sz.: 0563 0002 02

A testo Smart Probes applikáció
megfelelő menüje kiszámítja a
teljesítményt BTU/h-ban vagy
kW-ban.

• Hőmérséklet-különbség

XXX €

Rend. sz.: 0563 1550

testo Refrigeration applikáció
automatikus és díjmentes frissítések

Díjmentes applikáció

• Akár 20 méterről is működik
okostelefonnal/táblagéppel
• Mérési értékek mentése PDF vagy
Excel (.csv) formátumban, képek,
hozzáadása, közvetlen továbbítás
e-mailben
• Automatikus, djímentes frissítések új
hűtőközegekkel

testo Smart Probes applikáció
automatikus és díjmentes frissítések

Díjmentes applikáció

• Mérési értékek táblázatban vagy
grafikonon
• Elpárolgási és kondenzációs
hőmérséklet, valamint túlhevítés és
utóhűtés automatikus számítása
• Mérési értékek mentése PDF vagy
Excel (.csv) formátumban, képek,
hozzáadása, közvetlen továbbítás
e-mailben

Probes applikációnak a mért értékeket. Okostelefonjával
vagy táblagépével elemezheti és dokumentálhatja az
adatokat, valamint akár a helyszínről is továbbíthatja azokat
e-mailben, jegyzőkönyvek formájában.

