
Eenvoudige bediening, betrouwbare resultaten, papierloze documentatie: 
Testo meetinstrumenten voor onderhoud aan verwarmingsinstallaties en warmtepompen.

Smart meten.
Elke klus klaren.

Actie!
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Smart meten – elke klus klaren:
Met de warmtepomp-set testo 557
(ook voor airco’s en koelinstallaties)

Eerst waren het maar een paar klussen 

– en intussen zijn de installatie en het 

onderhoud van warmtepompen in de 

verwarmingsbranche dagelijkse kost. Een 

toename die verder niet zo vreemd is, want 

met deze efficiënte en milieuvriendelijke 

technologie kan men uit de ingezette 

elektrische energie wel vier tot vijf keer zoveel 

warmte-energie halen.

Om ervoor te zorgen dat een warmtepomp 

optimaal presteert moeten bepaalde 

parameters regelmatig gecontroleerd en 

geoptimaliseerd worden. Vooral druk en 

koudemiddel zijn hierbij van belang. Met de 

testo 557 warmtepompen-set bent u bij alle 

warmtepompen perfect uitgerust – en dat niet 

alleen dankzij deze overtuigende voordelen:

Robuuste verwerking

•  Stabiele behuizing met metalen rand (IP42) – beschermt goed tegen 
stoten

•  Lange batterijduur– tot 250 uur 

•  Geen verlies van koudemiddelen – door speciale constructie

Professionele documentatie

•  Direct ter plaatse via de gratis app – rapport versturen met foto’s 
per e-mail

•  Klantenbeheer in de app – altijd alle informatie bij de hand

Intuïtieve bediening

•  Automatische berekening van de belangrijkste parameters – 
verdampings- en condensatietemperatuur alsmede oververhitting 
en onderkoeling 

•  Comfortabel met één hand vasthouden en bedienen – voor meer 
bewegingsvrijheid 

•  De 60 meest gangbare koudemiddelen opgeslagen – updates per 
app
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Smart meten – elke klus klaren:
met de Testo meettechniek voor 
warmtepompen

Warmtepompen-set testo 557 
met Bluetooth® en set van 4 vulslangen

•  Berekening van oververhitting en onderkoeling in real 
time

•  Verbinding met smartphone-/tablet-app:
bewaking op afstand en documentatie van de meting

In de set inbegrepen:
• Set met 4 vulslangen
• 2 x tang-temperatuurvoelers
• Nauwkeurige externe Pirani-sonde voor vacuümmeting
• Transportkoffer

Warmtepompen-set testo 550
met Bluetooth® en set van 3 vulslangen

testo Smart Probes koudetechniek testset – met 
smartphone-bediening

Bestelnr. 0563 2550

Bestelnr. 0563 2557

Bestelnr. 0563 0002 10

Actie!
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Bestelnr. 0590 7703

Bestelnr. 0560 8681

Stroomtang met Bluetooth® testo 770-3 
Kabels grijpen, ook op de kleine ruimte.

•  Eenvoudig werken door volledig 
inschuifbaar tangbeen

•  Auto AC/DC en groot display met twee 
regels

•  Bluetooth-verbinding met uw smartphone 
(met testo Smart Probes App)

Warmtebeeldcamera testo 868 
Lekkages niet-destructief detecteren.

•  Zeer goede beeldkwaliteit dankzij 
infrarood-resolutie van 160 x 120 pixels 
resp. 320 x 240 pixels met geïntegreerde 
testo SuperResolution-technologie

•  Groot temperatuurmeetbereik van -30 °C 
tot +650 °C

•  Smart werken met de 
testo Thermography App

Andere meetinstrumenten 
voor het stookseizoen op 
www.testo.com



Wij  hebben het antwoord 

op al uw vragen

Als u bij bepaalde metingen 

een keertje niet weet hoe 

u die aanpakt of als we u 

kunnen adviseren over welk 

meetinstrument het beste is 

voor uw toepassing: onze 

experts staan voor u klaar.

Reparatie, onderhoud en 

huurinstrumenten

Er is altijd wel wat – en 

daarom bieden we voor 

uw rookgasanalysers de 

volgende diensten aan:

• Full-service contract

•  Drop-off bij ophaallocaties

• Huurmeetinstrumenten

Kalibratie: meer precisie, 

meer zekerheid

In onze geaccrediteerde 

kalibratielaboratoria 

zorgen we ervoor dat uw 

meettechniek volgens de 

normen en nauwkeurig werkt.

www.testo.nl
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Altĳ d op safe spelen:
met de Testo Services

Kiotoweg 411
3047 BG Rotterdam
tel: 010 422 5888


