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2 Инструкции за безопасност и 
опазване на околната среда 

2.1. Относно този документ 

Употреба 

> Моля, прочетете внимателно този документ и се запознайте с 
уреда, преди да го използвате. Обърнете особено внимание на 
инструкциите за безопасност и предупредителните съвети за да 
избегнете наранявания и повреждане на оборудването. 

> Дръжте под ръка този документ и го използвайте при 
необходимост. 

> Предайте този документ на следващите ползватели на уреда. 

 
Символи и техните значения 

 

Символ Значение 
 

 

 
 
 

Предупредителен съвет, ниво на риска, съгласно 
предупредителната дума: 

Warning! Опасност от сериозно физическо 

нараняване. 

Caution! Опасност от леко физическо нараняване  

или повреждане на оборудването. 

>   Приложете необходимите предпазни мерки! 
 

 
Бележка : Основна или допълнителна информация 

1.  ... 

2.  ... 

Действие: при повече стъпки, следвайте посочената 
последователност. 

>   ... Действие: стъпка или опционна стъпка. 

- ... Резултат от действие. 

Menu Елементи от уреда, дисплея или програмния интерфейс.  

[OK] Контролни бутони на уреда или бутони на програмния 
интерфейс. 

... | ... Функции/пътеки в рамките на менюто 

“...” Примери 
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2.2. Инструкции за безопасност 
> Не работете с уреда, ако са повредени корпусът, зарядното или 

захранващите кабели. 

> Не извършвайте контактни измервания в близост до части под 
напрежение. 

> Не съхранявайте уреда с разтворители, Не използвайте изсушители.  

> Извършвайте поддръжка и ремонт на този уред, само ако това е 
изрично описано в  документацията. Следвайте указаните 
стъпки точно. Използвайте само оригинални резервни части от 
Testo. 

>   Опасности могат да възникнат както от системите, които се 
измерват, така и от околната среда:  

        *Обърнете внимание на правилата за безопасност валидни за 
вашата страна при извършване на измерванията. 

2.2.1. Инструкции за безопасност за testo 510i 
• Магнитно поле 

• Може да бъде вреден за хората с пейсмейкър. 

>     Дръжте уреда на минимално разстояние от 10 см от пейсмейкъра. 

2.2.2. Инструкции за безопасност за testo 549i 
• Съществува риск от нараняване, поради  

херметизиране, горещи, студени или токсични 
хладилни агрегати! 

 

>    Да се използва само от квалифициран персонал. 

>    Да се носят защитни очила и ръкавици. 

>    Преди прилагане на налягане върху измервателните уреди: 
винаги  закрепвайте инструмента здраво към връзките за 
налягане. 

>     Спазвайте допустимия измервателен обхват (0 до 60 бара). 
Обърнете особено внимание на това в системи с R744 хладилен 
агент, тъй като често се работи при по-високо налягане! 

2.2.3. Инструкции за безопасност за testo 805i 
 лазерно излъчване! Клас 2 лазер 

>   Не гледайте към лазерния лъч!
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2.2.4. Опазване на околната среда 

> Изхвърляйте дефектните акумулаторни батерии / изтощени 
батерии, в съответствие с действащите законови разпоредби. 

> В края на неговия експлоатационен живот, изхвърлете уреда 
разделно при електрически и електронни устройства (спазвайте 
местните разпоредби) или върнете уреда на производителя за 
правилното му унищожаване. 

 

3 Спецификации 
Testo Смарт Сонди са серия от различни ръчни уреди за 

измерване за различни параметри, които комуникират с вашите 
мобилни устройства, с помощта на приложението. Всяка Смарт 
Сонда извършва измерване, но се управлява от смартфон/таблет. 
Различните смарт сонди дават възможност да измерите температура, 
влага, скорост на въздушен поток , дебит на изхода,  налягане, 
диференциално налягане и безконтактно измерване на температура 
в тръбата. 

 

4 Описание на уредите 

4.1. Преглед на  Смарт Сондите 
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1 Измервателна единица 

2 LED 

3 Бутон 

4 Отделение за батерии (на гърба) 

5  Посока на потока - Testo 405i / 410i  (не е показан) 
(Стрелката на горната част на корпуса показва посоката на потока 
в която уредът постига най-добри измервателни резултати. 
Моля, обърнете внимание на посоката на потока по време на 
използване.) 

LED статус 

LED статус Значение 

Мигане в червено Изтощена батерия 

Мигане в жълто • Смарт сондата е включена.

• Смарт сондата търси връзка чрез Bluetooth, но все 
още не е свързана.

Мигане в зелено • Смарт сондата е включена.

• Осъществена е Bluetooth връзка.

5 Първи стъпки 
5.1. Включване/изключване 

5.1.1. Включване 
1. Издърпайте филма от отделението за батериите.

2. Натиснете бутона на вашата смарт сонда.
- Смарт сондата е включена.

testo 549i 

ст
стсттъпки
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5.1.2. Изключване   
 
1.   Натиснете и задръжте бутона на вашата смарт сонда. 

- Смарт сондата е изключена. 

5.2. Установяване на Bluetooth® връзка 
      Имате нужда от таблет или смартфон с инсталирано на тях мобилно 

приложение Testo Smart Probe App, за да може да установите Bluetooth 
връзка. 

Можете да свалите приложенито за IOS от  App Store или за Android от 
Play Store.Изискване: 

• iOS 8.3 или по-нова версия/Android 4.3 или по-нова версия  

• Bluetooth 4.0 

• Изпробван със следните смартфони / таблети: 
www.testo.com/smartprobesmanuals.html 

 
 

 

✓ Приложението  testo App Smart Probe е инсталирано и е готово 

за използване. 

1.   Натиснете бутона върху сондата. 

- Тя се включва 

- LED мига в жълто по време на свързване чрез Bluetooth и 
след това мига в зелено, след като връзката е установена. 

- Установена е връзка между смарт сондата и мобилния 
телефон 

 

5.3. Прехвърляне на отчетените стойности 
✓ Смарт сондата е включенa и свързанa към вашето мобилно 

устройство чрез Bluetooth. 

- Текущите показания се визуализират автоматично. 
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6 Използване на приложението 
6.1. Преглед на контролните бутони 

 

 

1     Избор на приложения. 

2       Визуализиране на включените смарт сонди. 

3   Превключване между екрани (списък, графика,таблица) 

4     Настройки за измерване (Менюто се променя в зависимост от 
свързаната смарт сонда и избраното приложение) 

5      Рестартира се записа на измерените стойности в графика и 
таблица. 

6     Експортиране на отчетените стойности. 

7     Опции на менюто 

6.2. Опции на приложението 
6.2.1    Задаване на език “Language”  

1. Натиснете -> Settings -> Language. 

- Показва се списък за избор 

2. Изберете желания език. 

- Избраният език получава зелена отметка. 

- Натиснете◄ няколко пъти, докато се визуализира измервателния 
режим. 

-  Езикът е променен.
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6.2.2   Визуализиране на ръководството за работа Tutorial 
 

 
 

 

- Tutorial се показва. В Tutorial, приплъзнете по екрана за 
показване на следващата страница. 

2.   Натиснете X , за да затворите Tutorial. 

6.2.3 Помощ 
 

 
 

1. Натиснете     -> Help 

- Показва се страницата на Тесто  
www.testo.com/smartprobesmanuals.html . 

6.2.4 Визуализиране на  уеб сайта на testo 
 

 
 

 

- Показва се страницата на Тесто  www.testo-international.com  

6.2.5 Визуализиране на информация  за 
приложението 

 

 
 

 

- визуализира се номера на версията на приложението, както и ID. 

1. Натиснете ◄  няколко пъти докато се покаже измервателния 
режим.  

6.3 Менюта за различните приложения 

6.3.1 Избор на сфера на приложение 
1. Натиснете . 

- Показва се избор от менюта за различни приложения. 

2. Изберете желаното приложение. Изборът изчезва и се показва 
избраното от вас приложение.

1.   Натиснете -> About/Link -> Info 

В тази информация може да намерите номера на версията на приложението 
. 

               1.Натиснете -> About/Link -> Testo 

Нужна ви еинтернет връзка, за да се покаже страницата на Testo 

Нужна ви е интернет връзка, за да се покаже страницата на Testo. 

             1.   Натиснете         > Tutorial 

Tutorial ви води през първите стъпки при работа с testo Smart 
Probes App. 
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6.3.2 Задаване на предпочитани приложения 

1 Натиснете . 

- Ще се покаже избор от приложения. 

         2. Натиснете  до приложението, което бихте искали да посочите като 
фаворит. 

- Звездичката се показва в оранжево , а избраното 
приложение е добавено в  Show Favorites. 

 
 

6.3.3 Показване на информация относно 
приложението 

1. Натиснете . 

- Ще се покаже селекция от приложения. 

2. Натиснете .Информацията относноприложението се показва. 

 
 

6.4 Визуализиране на подробна информация 
за смарт сондите 
✓ Една или няколко смарт сонди са свързани към Вашият 

телефон чрез Bluetooth. 

1. Натиснете . 

- Всички  свързани смарт сонди се показват в списък. 

- Изберете смарт сонда за да се визуализира информация за нея. 

- Появява се списък с подробна информация за смарт сондата. 

2. Натиснете Close за да излезете от този режим. 
 
 

6.5 Визуализиране като списък, графика и 
таблица 

- Наличните показания могат да се визуализират по различен начин 
в различните режими за изглед. 

 Изглед Списък 

Показва показанията, предавани от смарт сондата под формата на 
списък. Тук се показват  показанията на всички свързани смарт 
сонди. 
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 Изглед графика 

В графиката могат да се включат максимум  четири различни 
стойности.  Докоснете стойност над диаграмата, за да я изберете 
за визуализация в графиката. 

 

 Табличен изглед 
Всички показания са визуализирани последователно според датата 
и часа. Стойностите на различните смарт сонди  могат да бъдат 
избрани чрез натискане ◄ ►. 

 

6.6 Режим настройки 
1. Натиснете и изберете Edit View. 

-  показва се  преглед на всички смарт сонди и техните 
параметри на измерване. 

2. Движете се по показанията нагоре или надолу до достигане на 
желаната стойност. 

3. Натиснете , за да скриете показанията от смарт сондата 

4. Натиснете ▼ за да изберете единицата за стойността 

5. Натиснете OK , за да потвърдите настройките. 
 

6.7 Задържане на показанията 
Показанията се задържат в режим “List” , а в режими “Trend” и “Table”  
текущите показания все още се показват. 

1. Смарт сондата е включена и е свързана с мобилния  телефон чрез 
Bluetooth,  при което показанията се прехвърлят. 

2. Натиснете бутона на Вашата  смарт сонда 

- Текущите показания се задържат на дисплея 

3. Натиснете бутона отново. 

- Уредът отново показва текущи стойности . 

6.8 Експортиране на показанията 

6.8.1 Експортиране в Excel (CSV) 

1. Натиснете . 

- Появява се избор от възможности за експортиране. 

2. Натиснете Export Excel (CSV). 

- Ще се покаже списък на показанията. 

3. Натиснете . 

- Появява се избор за изпращане/експортиране. 
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4. Изберете желаната опция за изпращане/експортиране. 

 

6.8.2 Експортиране в PDF  

1. Натиснете . 

Появява се избор от възможности за експортиране. 

2. Натиснете Export PDF. 

-  PDF файл е създаден и е записан на мобилното устройство (само 
за Android) или се изпраща по електронна поща (за IOS и Android). 

3. Натиснете Done , за да излезете от менюто 

6.8.3 Експортиране в графика 

1. Натиснете . 

- Появява се избор от възможности за експортиране. 

2. Натиснете Export Graph. 

- създава се картинков файл. 

3. Натиснете . 

- Опциите за изпращане/експортиране се показват. 

4. Изберете желаната опция. 
 

7 Поддържане на уреда 

7.1 Поддържане на смарт сондите 

Почистване на уредите 

>   Не използвайте агресивни почистващи препарати или 
разтворители! 

>   Могат да се използват леки домакински почистващи препарати или 
сапунена пяна. 

> Ако корпусът на уреда е замърсен, почистете го с влажна кърпа. 
 

Поддържане на връзките чисти 

> Поддържайте връзките чисти, без мазнини и други замърсители; 

> Почистете с влажна кърпа, при необходимост. 

Гарантиране на точността на измерване 

>   Използвайте в рамките на допустимия  измервателен обхват! 

>   Калибрирайте уреда редовно (препоръка: веднъж годишно). 
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7.2 Приложение за смарт сонди 
Приложението за смарт сонди  се актуализира  чрез Play store за Android 
устройства и App Store за IOS устройства. Моля, направете го веднага 
след като новата актуализация е налична. Ние препоръчваме да не 
забранявате автоматичните известия, когато има нови актуализации. 

 
8 Съвети и съдействие 

8.1 Въпроси и отговори 
 

Въпрос Отговор 

LED мига в червено • Батериите са почти изтощени 

• Сменете батериите. 

Уредът се самоизключва Оставащият капацитет на батерията е недостатъчен 

>    Сменете батериите. 

--- светва вместо да се 
визуализират 
измервателните 
параметри 

• Извън допустимия обхват на измерване. 

> Измервайте само  в рамките на допустимия 

измервателен обхват или 

 .  Сензорът  е дефектен 

>   Свържете се със сервиза на Глобал-Тест ЕООД. 

Приложението не 
може да се намери 
в App store 

• Не са зададени правилните условия за търсене. 

> Въведете еднозначен термин за търсене, напр “testo 
Smart Probes” или използвайте линка на уебсайта на 
Testo или 

• мобилното устройство не отговаря на техническите 
изисквания (IOS 8.3 или по-нова, Android 

• 4.3 или по-ноеа / Bluetooth 4.0 (Low Energy)) 

> Моля, проверете техническите данни на вашето  
мобилно устройство 
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8.2 Аксесоари и резервни части 
 

 

Описание Артикулен № 

Testo Смарт куфарче (комплект за хладилни системи ) за 
съхраняване и  транспортиране на 2 × Testo 115i и 2 × Testo 
549i, размери 250 × 180 × 70 mm 

 

0516 0240 

Testo Смарт куфарче (за отоплителни системи ) за 
съхранение  и транспортиране на Testo 115i, 410i Testo, 
Testo 510i, 549i Testo и Testo 805i, размери 250 х 180 х 70 
мм 

 

0516 0270 

Тесто Смарт куфарче (за вентилации и климатизации ) за 
съхранение и транспортиране на 405i, 410i, 510i, 605i, 805i и 
905i, размери 270 х 190 х 60 мм 
 

0516 0250 

 

 

9 Технически данни 

9.1 Bluetooth модул 
 

 

 

Характеристика Стойности 

Bluetooth Обхват 15 m (без препятствия) 

(Варира в зависимост от възможностите на 
използваното мобилно устройство.) 

Bluetooth тип LSD Science & Technology Co., Ltd 

L Series BLE module (08 May 2013) based on TI 
CC254X chip 

Bluetooth клас Клас 3 

Bluetooth компания 10274 

9  
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Страни, в които е разрешено използване на Bluetooth: 
Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, 
Република Кипър, Румъния, Словакия , Словения, Испания, Швеция, 
Великобритания 
 

EFTA страни 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария 

Други страни 
САЩ, Канада, Турция, Хонг Конг 
 
Информация от FCC (Федералната комисия за комуникации) 
 
Този уред отговаря на част 15 от Правилника на FCC. Въвеждането му 

в експлоатация е предмет на следните две условия: 
 (1) Този уред да не може да причинява вредни смущения и 
 (2) този уред трябва да е в състояние да понася влияния, дори ако 

това окаже неблагоприятен ефект върху работата му 

Промени 
Федералната комисия по комуникациите изисква потребителят да 

бъде информиран, че всякакви промени или модификации на уреда, 
които не са изрично одобрени от Testo AG могат да доведат до 
обезсилване на правото на потребителя да използва този инструмент. 

 

9.2 Индивидуални технически данни 
 

 

 

9.2.1 testo 905i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват -50 ... 150 °C / -58 ... 302 °F 

Точност ± 1 знак ± 1 °C / ± 1.8 °F 

Разд. способност 0.1 °C / 0.1 °F 

Честота на измерване 1/sec 

Мерни единици °C, °F 

Температура на 
съхранение 

-20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Всички технически спецификации са за t   22 °C. 

9  
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Характеристика Стойности 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 х батерии AAA 

Живот на  батерията 250 часа 

Размери 222 mm × 30 mm × 24 mm  

Дължина на сондата 100 mm  

Диаметър на сондата 4 mm 

Директиви, 
стандарти и тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 

 

 

9.2.2 testo 410i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват 0.4 ... 30 m/s / 80 ... 5,900 fpm 

-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Точност ± 1 знак ± (0.2 m/s + 2% от изм. стойност) (0.4 ... 20 m/s) 

± (40 fpm + 2% от изм. стойност) (80 ... 4,000 fpm) 

± 0.5 °C / ±0.9 °F 

Разд. способност 0.1 °C / 0.1 °F 

0.1 m/s / 1 fpm 

Честота на измерване 1/sec 

Мерни единици °C, °F, m/s, fpm, m³/h, cfm, l/s 

Температура на 
съхранение 

-20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 200 часа 

Размери 154 mm × 43 mm × 21 mm 

40 mm диаметър - витло 

Директиви, 
стандарти и тестове 

EU ръководство: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 
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9.2.3 testo 405i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват 
1

 0 ... 30 m/s / 0 ... 5,900 fpm 

-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Точност ± 1 знак ± (0.1 m/s + 5% от изм. стойност) (0 ... +2 m/s) 

± (0.3 m/s + 5% от изм. стойност) (2 ... +15 m/s) 

± (20 fpm + 5% от изм. стойност) (0 ... +394 fpm) 

± (59 fpm + 5% от изм. стойност) (394 ... +3,000 m/s) 

± 0.5 °C / ±0.9 °F 

Разд. способност 0.01 m/s / 1 fpm 

0.1 °C / 0.1 °F 

Честота на измерване 1/sec 

Мерни единици °C, °F, m/s, fpm, m³/h, cfm, l/s 

Температура на 
съхранение 

-20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 15 часа 

Размери 200 mm × 30 mm × 41 mm  

Разтегателен телескоп 400 mm 

Диаметър на сондата 12 mm  

Диаметър на върха на сондата 9 mm 

Директиви, 
стандарти и тестове 

EU ръководство: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 

 

 
 

 

 
 

1 
 Моля, използвайте смарт сондата при следните околни условия: 

> 10 ° С, скорост на въздуха 0 m/s = предпазната капачка e затворена за да се даде 
възможност на сензора да се затопли. 
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9.2.4 testo 549i 
 

Характеристика  Стойности 

Обхват 0 ... 60 bar  / 0 ... 870 psi (rel) 

Претоварване 65 bar 

Точност ± 1 знак 0.5% от целият обхват 

 

Разд. способност 0.01 bar / 0.1 psi 

Честота на измерване 2/sec 

Мерни единици bar, psi, MPa, kPa 

Връзки 1× 7/16" UNF / 1/4" SAE връзки 

Претоварване 65 bar 

Температура на съхранение -20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 150 часа 

Измервателна среда CFC, HFC, HCFC, N, H20, CO2 

Размери 125 mm × 32 mm × 31 mm 

Директиви, стандарти и 
тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 

 

 

9.2.5 testo 805i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват -30 °C ... 250 °C / -22 ... 482 °F 

Точност ± 1 знак ± 1.5 °C or ± 1.5% от изм. стойност (0 ... 250 °C) 

± 2.0 °C (-20.0 ... -0.1 °C) 

± 2.5 °C (-30.0 ... -20.1 °C) 
± 2.7 °F or ± 1.5% от изм. стойност (32 ... 482 °F) 

± 3.6 °F (-4 ... 32 °F) 

± 4.5 °F (-22 ... -4 °F) 

Разд. способност 0.1 °C / 0.1 °F 
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Честота на измерване 2/sec 

Мерни единици °C, °F 

Връзки 7/16“ – UNF 

Температура на съхранение -20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

 
Работна температура -10 °C ... +50 °C / 14 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 30 часа 

Оптика 10:1 

Лазарно маркиране лазерен кръг 

Размери 140 mm × 36 mm × 25 mm 

Емисионен фактор Настройваем  0.1 ... 1.0 

Директиви, стандарти и 
тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 

  

9.2.6 testo 605i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват -20 ... 60 °C, -4 ... 140 °F, 0 ... 100% RH 

Точност ± 1 знак ± 1.8% RH + 3% от изм. стойност при +25 °C (5 ... 80% RH) 

± 0.03% RH / K (0 ... 60 °C) 

± 0.8 °C (-20 ... 0 °C) / ± 1.44 °F (-4 ... 32 °F) 

± 0.5 °C (0 ... +60 °C) / ± 0.9 °F (32 ... 140 °F) 

Разд. способност 0.1 °F / 0.1 °C 

0.1% RH 

Честота на измерване 1/sec 

Мерни единици °C, °F, %RH, °Ctd, °Ftd, wetbulb °C, wetbulb °F 

Температура на съхранение -20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 
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Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 250 часа 

Размери 243 mm × 30 mm × 24 mm 

 Дължина на сондата 100 mm 

Директиви, 
стандарти и тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 

  

9.2.7 testo 510i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват 0 ... 150 hPa / 60 in wc 

Точност ± 1 знак ± 0.05 hPa (0 ... 1.00 hPa) / 

± 0.02 in wc (0 ... 0.4 in wc) 
± 0.2 hPa + 1.5% от изм. стойност (1.01 ... 150 hPa) 

± 0.08 in wc + 1.5% от изм. стойност (0.41 ... 60 in wc) 

Претоварване 500 mbar 

Разд. способност 0.01 hPa / 0.01 inch wc 

Честота  на измерване 2/sec 

Мерни единици mbar, hPa, Pa, mmHg, inHg, in WC, psi, mmWC 

с тръба на Пито (опция): m/s, fpm, m³/h, cfm, l/s 

Температура на съхранение -20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 150 часа 

Размери 148 × 36 × 23 mm 

Директиви, стандарти и 
тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 
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9.2.8 testo 115i 
 

Характеристика Стойности 

Обхват -40 ... 150 °C / -58 ... 302 °F 

Точност ± 1 знак ± 1.3 °C (-20 ... 85 °C) 

± 2.34 °F (-4 ... 185 °F) 

Разд. способност 0.1 °C / 0.1 °F 

Честота на измерване 1/sec 

Мерни единици °C, °F 

Температура на съхранение -20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F 

Работна температура -20 °C ... +50 °C / -4 ... 122 °F 

Тип батерия 3 micro батерии AAA 

Живот на  батерията 250 часа 

Размери 183 mm × 90 mm × 30 

mm  

max. 35 mm диаметър 

на тръбата 

Директиви, стандарти и 
тестове 

EU директива: 2014/30/EU 

Гаранция 2 години 
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10 . Декларация за съответсвие 
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