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Automatisch en nauwkeurig vullen met koudemiddel 

volgens doel-oververhitting, -onderkoeling en -gewicht 

dankzij intelligent ventiel*

Draadloze verbinding en bediening met Testo manifolds en 

testo Smart App via bluetooth

Alle meetwaarden omtrent het vulverloop in één oogopslag 

met opslag van de meetgegevens in de testo Smart App

Bijzonder goed hanteerbaar dankzij compacte behuizing, 

gering gewicht, handige draaggreep en stevige schoudertas

Compatibel met digitale manifolds testo 557s/550s/550i en 

testo 557/550

*  De functie volautomatisch vullen is vanaf eind april 2022 verkrijgbaar via app-update.

testo 560i – digitale koudemiddel-
weegschaal met bluetooth en intel-
ligent ventiel voor het automatisch 
vullen van koelsystemen en warmte-
pompen

De nieuwe draadloze koudemiddelweegschaal testo 560i 

brengt samen met het intelligente ventiel een revolutie 

teweeg in het vullen van koelsystemen en warmtepompen. 

Want met de combinatie van testo 560i met ventiel, een 

digitale manifold van Testo en/of de testo Smart App 

vult u koelsystemen en warmtepompen automatisch en 

daarbij sneller en nauwkeuriger dan ooit. U kunt kiezen 

uit drie automatische programma's volgens doelwaarde 

oververhitting, onderkoeling of koudemiddelgewicht. 

Gewoon het vulprogramma op de Testo manifold of in 

de testo Smart App kiezen, doelwaarde invoeren en de 

koudemiddelweegschaal testo 560i met intelligent ventiel 

doet de rest voor u. Uw voordelen: Tijd gespaard voor 

andere taken en een foutloze en nauwkeurige vulling van het 

systeem.

Weegschaal en ventiel worden automatisch via bluetooth 

verbonden met de manifold en de app op uw smartphone of 

tablet. Daarmee bent u ook flexibel op plekken met weinig 

ruimte om te werken. Dankzij de compacte en robuuste 

behuizing, het geringe gewicht en de handige draaggreep is 

de weegschaal bijzonder goed hanteerbaar. 

Bluetooth
+ app

testo Smart App
als gratis download

Digitale koudemiddel-
weegschaal

kg

http://www.testo.com
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de testo Smart App

Bestelgegevens

testo 560itesto 560i set
testo 560i weegschaal incl. 
schoudertas en batterijen

testo 560i set weegschaal en 
ventiel incl. schoudertas en 
batterijen

Bestelnr. 0564 1560

Bestelnr. 0564 2560

Koudemiddelventiel

Bestelnr. 0560 5600

Bluetooth ventiel voor weegschaal testo 560i 
incl. batterijen

testo Smart App

•  Voor alle toepassingen van de testo 560i – van 
meting tot documentatie

•  Begeleide programma's voor testo 560i 
met bluetooth-ventiel voor automatische 
koudemiddelvulling volgens doelwaarde 
(oververhitting, onderkoeling, gewicht, 
handmatig)

•  Compatibel met alle Testo meetinstrumenten 
met bluetooth voor airco’s, koelsystemen en 
warmtepompen

•  Meetfouten eenvoudig vermijden door optimaal 
ondersteunende meetmenu’s bijv. voor 
oververhitting en onderkoeling

•  Snelle analyse dankzij overzichtelijke weergave 
van de waarden (als grafiek & in tabelvorm)

•  Digitale meetrapporten incl. foto's als pdf/csv 
bestand ter plaatse maken, opslaan en meteen 
verzenden

Toebehoren Bestelnr.

Schoudertas testo 560i, afmetingen 
32,4x30,7x12,3 cm (B/D/H)

0516 1000

Nu gratis downloaden
Voor Android en IOS

Schema voor 
automatische 
koelmiddelvulling

testo  
Smart App

testo 557s/550s/550i  
+ testo 557/550

Intelligent 
ventiel

testo 560i
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Technische gegevens

Compatibele manifolds van Testo

testo 560i

Meetbereik 0,00 … 100,00 kg
Nauwkeurigheid Werktemperatuur +22 °C:

≤ ±(10 g + 0,03 % v. mw.) (0 … 30 kg)
≤ ±(10 g + 0,05 % v. mw.) (30 … 100 kg)

Resolutie 0,01 kg
Omgevingsvochtig-
heid

0 … 80 %RV

Algemene technische gegevens

Verbinding Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik >30 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur -10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Opslagtemperatuur -10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Afmetingen 310 x 287 x 58 mm
Gewicht 4,36 kg (incl. batterijen en tas)
Beschermklasse IP44
Type batterij 4 AA alkaline batterijen
Batterijduur >70 h bij +25 °C

Koudemiddelventiel

Omgevingsvochtig-
heid

0 … 80 %RV

Maximale werkdruk 35 bar
Algemene technische gegevens

Verbinding Bluetooth 4.2
Bluetooth®-bereik >50 m zonder obstakels
Bedrijfstemperatuur -10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Opslagtemperatuur -10 °C … +50 °C / +14 °F … +122 °F
Afmetingen 95 x 119 x 47 mm
Gewicht 0,57 kg incl. batterijen
Beschermklasse IP 54
Type batterij 9.0 V alkaline batterij (6LR61)
Batterijduur >60 h + 3000 ventielactiveringen

testo 557s 
Smarte digitale manifold met bluetooth 
en 4-weg-ventielblok

bijv. in de testo 557s Smart vacuüm set 
(bestelnr. 0564 5571)

testo 550s 
Smarte digitale manifold met bluetooth en 
2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550s Smart set  
(bestelnr. 0564 5502)

testo 550i 
App-gestuurde digitale manifold met 
bluetooth en 2-weg-ventielblok

bijv. in de testo 550i Smart set  
(bestelnr. 0564 3550)

testo 550*
Digitale manifold met bluetooth voor 
koelsystemen en warmtepompen

testo 557*
Digitale manifold met bluetooth voor 
inbedrijfstelling, service en onderhoud

Niet meer verkrijgbaar:

*  De koppeling van weegschaal en manifolds testo 550/557 vindt plaats 
via de testo Smart App.
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