We measure it.

Bluetooth
tang thermometer
met smartphone
testo 115i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo
°C

Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/
tablets
Meten van aan en afvoertemperatuur in
verwarmingssystemen
Temperatuurmeting aan koelsystemen voor automatische
berekening van over en onderkoeling

Bluetooth
+ App

Snelle identificatie van temeratuurveranderingen door
meetgegevensanalyse in grafiekcure op de display
Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart

Download nu gratis de
testo Smart Probes App

Probes App
Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren

De testo 115i, handzame tang thermometer i.c.m.

bekijken. Gebruikt u bijvoorbeeld tegelijkertijd ook de

de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor

testo 549i (hoge druk meetinstrument), dan kunnen de

temperatuurmetingen aan buizen van bijvoorbeeld

individuele koeltechnische parameters zoals verhitting

koeltechnische of airconditioning systemen tijdens

berekend worden. De meetgegevens kunnen eenvoudig

installatie of service.

in de App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm

Ook de aanvoer en retour temperatuur van radiatoren is

weergegeven. Ook kunt u met de app de meetprotocollen

geen enkel probleem. Dankzij de draadloze connectie is

direct verzenden als PDF of Excel.

het mogelijk om rondom de installatie werkzaamheden
uit te voeren en tegelijkertijd de meetresultaten te kunnen

www.testo.nl

testo 115i

We measure it.

Testo 115i, de tang thermometer met
smartphone voor metingen aan buizen met
diameter tussen 6mm en 35mm, incl. batterijen
en kalibratieprotocol.

NTC

Meetbereik

-40 ... +150 °C

Nauwkeurigheid
±1 Digit

±1,3 °C (-20 ... +85 °C)

Resolutie

0,1 °C

Bestel nr. 0560 1115

Algemene technische gegevens
Compatibiliteit

Standardanzeige

Liste

Grafik

Tabelle

Testo Smart Probes App
De App verandert uw smartphone of tablet in
het display van het meetinstrument. Zowel de
bediening als de display van het instrument
gaat via de Testo Smart Probes App op uw
smartphone of tablet d.m.v. de draadloze
Bluetooth verbinding. De App biedt ook de
mogelijkheid om meetprotocollen aan te maken,
foto‘s toe te voegen en van notities te voorzien en
deze via e-mail te verzenden. Geschikt voor IOS
en Android toestellen.

vereist iOS 8.3 of recenter /
Android 4.3 of recenter
vereiste mobiel apparaat met
Bluetooth 4.0

Opslagtemperatuur

-20 ... +60 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 ... +50 °C

Batterijtype

3 Mignon AAA

Levensduur batterij

250 uur

Afmeting

183 x 90 x 30 mm

Garantie

2 Jaar

Toebehoren

Best.-nr.

testo Smart case (koudetechniek) voor opslag van 2 x testo 115i und 2 x testo 549i,
Afmeting 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart case (verwarming) voor opslag en transport van testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i en testo 805i,
Afmeting 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

ISO-kalibratie-certificaat temperatuur, één-punts kalibratie voor tangthermometer, kalibratiepunt +60 °C

0520 0072

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere
Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000
Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl
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Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

testo 115i

Sensor type
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Technische gegevens / toebehoren

