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 ManTooth™ csaptelep 

LEÍRÁS 
 
A ManTooth™ egy vezeték nélküli digitális manométer, mely 
egyszerűsíti a hűtés- és klímatechnikai rendszerek nyomás és 
hőmérséklet ellenőrzését illetve mérését. Egyszerűen letöltheti és 
megoszthatja az adatokat az ingyenesen letölthető alkalmazáson 
keresztül iPhone és Android készülékeken egyaránt.  
Azonnal kiszámítja a rendszer túlhevítését és túlhűtését, és azt az 
ingyenes ManTooth™ RSA alkalmazással kényelmesen, színes 
formátumban követheti okostelefonján vagy tabletjén. 
Ha szükséges, a tartozék Schrader-szelep segítségével egyszerűen 
elvégezhető a hűtőközeg rátöltése. A ManTooth™ egy 
nélkülözhetetlen precíziós eszköz a HVAC szakemberek számára, 
amely kiváltja a hagyományos csaptelepeket. 
 
MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

� Szimpla ManTooth: 1 nyomásmérő modul és 1 
hőmérsékletmérő csipesz (1”3/8 csőátmérőig).  

� Duo ManTooth: 2 szimpla ManTooth hordtáskával. 

� Dupla ManTooth: 2 nyomásmérő modul, 2 
hőmérsékletmérő csipesz + modulösszekötő kábel 
+ hordtáska.   

� 98 féle hűtőközeg előreprogramozva – frissítés 
lehetséges. 

� A pillanatkép (printscreen) funkció lehetővé 
teszi, hogy elmentse, rendszerezze, e-
mailen megossza méréseit.      

� A mérés és a vizsgált berendezés 
automatikus helymeghatározása. 

� Földrajzi szintkompenzáció. 

� Opció: hordtáska a szimpla ManTooth-hoz. 
 

 

 

Nyomásérzékelő felbontás 0,1 bar 

Nyomásérzékelő pontosság 0,5% 25°C-on / ± 0,5% 13°C-tól 54°C-ig / ± 1% -40°C-tól 120°C-ig 

Üzemi nyomás  0 – 48,3 bar 

Maximális nyomás 68,9 bar Megengedhető nyomás belső károsodás nélkül. 

Hőmérséklet kijelző felbontás 0,1°C 

Hőmérséklet szenzor tartomány / pontosság -40°C to 130 °C / ±0,2°C 

Maximum hőmérséklet Vezeték 80°C / Csipesz 95°C 

Üzemi és tárolási hőmérséklet -20°C-tól 71°C 

Hatótávolság 122 m-ig (a készülék Bluetooth-ától függően) 

Akkumulátor Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (LiPo) / USB kábel 

Üzemidő Folyamatosan, több, mint 10 órán keresztül  

Méret (hossz / szélesség / vastagság) 15,3 x 4 x 5,8 cm 

Súly 225 gramm 

IP osztályozás 50 2 év garancia 
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