
Dokładne wyniki pomiaru nawet w ekstremalnych warunkach

pracy

Kalkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia w czasie

rzeczywistym

Pomiar ciśnienia, temperatury, natężenia prądu i próżni

Do 40 czynników chłodniczych zapamętanych w urządzeniu

psi

°C / °F

hPa

micron

kPa

MPa

inch Hg

We measure it.

Elektroniczne oprawy

zaworowe

bar

testo 550, testo 557, testo 570
Elektroniczny pomiar, wydajna praca
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Elektroniczny pomiar, wydajna praca

Teraz szybszy i bezpieczniejszy pomiar w instalacjiach chłodniczych z elektroniczymi oprawami
zaworowymi.

W dzisiejszych czasach elektronika obecna jest we
wszystkich sferach życia, upraszczając często naszą
codzienność. Chłodnictwo nie jest wyjątkiem. Widać to
szczególnie w obszarze technologii pomiarowych.
Podczas gdy pomiar mechaniczny wykonywany jest
w wielu krokach i jest przez to względnie czasochło-
nny, urządzenia cyfrowe łączą w sobie liczne
możliwości zastosowań, zapewniając jednocześnie
bardzo dokladne wyniki pomiarów. 
Skuteczność powszechnego stosowania mecha-
nicznych opraw zawrowych staje pd dużym znakiem
zapytania, ponieważ “używając analgowej technologii

pomiarowej, nawet do 74% wszystkich systemów
chłodniczych jest nieprawidłwo wyregulowana”.*
Dzieje się tak, ze względu na fakt, że mechaniczne
oprawy manometrow charakteryzują się niską dokła-
dnością pomiaru, powodują błędne odczyty
(paralaksa), a także nie dostarczają technikowi ko-
mpletnych danych potrzebnych do prawidłowej
regulacji i konserwacji systemu chłodniczego.
Sprawia to, że obsługa instalacji jest czasochłonna,
a uzyskane dane pomiarowe są niewiarygodne. 

*źródło: Energie Star Study, www.energystar.gov
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We measure it.

“Od kiedy wprowadziliśmy elektroniczne
oprawy zaworowe, obsługa instalacji
chłodniczej stała się bardziej wydajna.
Nie tylko w zakresie dokładności, ale
również jeśli chodzi o niezbędny czas
do wyregulowania w systemie.”

Thomas Starke, Purchasing Manager, Dresdner
Kühlanlagenbau GmbH

“Z naszymi elektronicznymi oprawami
zaworowymi technicy ds. chłodnictwa
zaoszczędzają do 12% kosztów
energii, ponieważ wszystkie zadania
mogą przeprowadzić precyzyjnie i pro-
fesjonalnie.”

Florian Endres, Product Manager, Testo AG

“Do 41% instalacji chłodniczych
jest za mało napełnionych,
a 33% instalacji chłodniczych
jest za bardzo napełnionych.
Niewłaściwe napełnienie może
doprowadzić do uszkodzenia
sprężarki. Średnia oszczędność
energii przy prawidłowym
napełnieniu wynosi ok.12.5%.”

Energy Star: Badania właściwego
napełnienia, www.energystar.gov

“Jedynie elektroniczna oprawa
zaworowa umożliwia precyzyjne
ustawienia planowanych wartości,
ocenę i wreszczie optymalizację
wykorzystania czynnika chłodniczego.
Jeżeli chcemy szybko i prawidłowo
przeprowadzić kontrolę instalacji
chłodniczej lub klimatyzacyjnej, przy
jednoczesnej redukcji emisji CO2,
zastosowanie elektronicznych opraw
zaworowych staje się oczywistą
koniecznością.”

Inżynier Andreas Dahms, 
Biuro Inżynieryjne ds. Chłodnictwa, Klimatyzacji i
Pomp Ciepła
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3 do 2 sond temperatury

0,75% całej skali

do  50 bar

wskazanie

> 1% całej skali

w zależności od produktu

Zintegrowany pomiar temperatury

Identyczny zakres pomiarowy ciśn.  niskie/wysokie

4-drożna bateria zaworów

Dokładność pomiaru ciśnienia

Pamięć wewnętrzna, dokumentacja

Opcjonalne oprogramowanie “EasyKool”

Czynniki chłodnicze aktualizowane przez klienta

Automatyczny pomiar ciśnienia absolutnego

Tryb pompy ciepła

Test szczelności z kompensacją temperatury

Pomiar próżni

testo 550

Mechaniczne opra-

wy zaworowe

Profesjonaliści wybierają pomiar cyfrowy

Właściwy przyrząd pomiarowy do każdej aplikacji

Idealne narzędzie do serwisowa-

nia, konserwacji i uruchamiania

instalacji klimatyzacyjnych

i pomp ciepła.
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precyzyjny pomiar

0.5% całej skali

do 50 bar

do 3 sond temperatury

0.5% całej skali

do 50 bar

precyzyjny pomiar

do 2 sond temperatury 

We measure it.

testo 557 testo 570

Idealny przyrząd do uruchamiania, serwiso-

wania i konserwacji instalacji, dzięki

4-drożnej baterii zaworów oraz zintegrowa-

nemu pomiarowi próżni.

Profesjonalne urządzenie do pomiarów w insta-

lacjach chłodniczych i pompach ciepła. 
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Typ sondy

Sondazaciskowa do rur od 6 do
35mm, NTC

Sonda zaciskowa, mocowana na
rzep do rur o średnicy maks.
75mm, Tmax +75 °C, NTC, 
Złącze: Kabel 1.5 m

Wodoszczelna sonda powierz-
chniowa NTC do pomiau na
powierzchniach płaskich 

Sonda zaciskowa do rur (NTC) o
średnicy 5 do 65 mm,
Złącze: Kabel 1.2 m

Wymiary
Sondy z uchwytem i końcówkami

Zakres
pomiarowy

-40 do +125 °C

-50 do +70 °C

-50 to +150 °C
Długotrwały
zakres pomiarowy
do +125 °C, krót-
ko do  +150 °C
(2 minuty)

-50 do +120 °C

Dokładność

± 1 °C (-20 do +85 °C)

±0.2 °C (-25 do +70 °C)
±0.4 °C (-50 do -25.1 °C)

±0.5 % odczytu (+100 do +150 °C)
±0.2 °C (-25 do +74.9 °C)
±0.4 °C (w pozostałym zakresie pomiarowym)

±0.2 °C (-25 do +80 °C)

Nr katalogowy

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 6 mm

Precyzyjna, solidna sonda do
pomiaru temperatury powietrza
NTC

-50 do +125 °C ±0.2 °C (-25 do +80 °C)
±0.4 °C (w pozostałym zakresie)

0613 1712

Sondy temperatury powietrza

Sondy temperatury powierzchni

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Akcesoria Nr katalog..

Akcesoria do przyrządów pomiarowych

0516 5505Walizka transportowa na urządzenie pomiarowe, sondy i akcesoria

0516 5700Walizka transportowa, z miejscem na testo 570, sondy, akcesoria i węże 

Akcesoria do testo 570

0554 5607Cyfrowy amperomierz cęgowy do kontroli poboru prądu przez kompresor, z przełączanym zakresem pomiarowym

0638 1742Sonda ciśnienia oleju do sprawdzania prawidłowego smarowania kompresora 

0554 0447Zasilacz, 5VDC 500mA z Euro wtyczką, 100-250 VAC, -250-60 Hz

0449 0047Kabel do przesyłu danych ze złączem USB, podłączany do komputera

0554 5604Oprogramowanie “EasyKool” z możliwością zarządzania danymi pomiarowymi, z kablem USB

0554 0549Szybka drukarka Testo z bezprzewodowym interfejsem na podczerwień, 1 rolka papieru termicznego oraz 4 baterie

Sondy i akcesoria 

testo 550, testo 557, testo 570
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Temperatura pracy -10°C do + 50°C -20°C ... 50°C 

Temperatura przechowywania -20°C to 60°C 

żywotność baterii ok. 150h (bez podświetlenia wyświetlacza) ok. 40h (bez podświetlenia wyświetlacza)

Wymiary 200x113x62 280 x 135 x 75 mm

Waga 1060g 1200 g (bez bateri)

Dopuszczalne media CFC, HFC, N, H2O, CO2

Ciśnienie

Ciśnienie wzgl. niskie. (LP) 50/50 barwzg
Ciśnienie wzgl. wysokie (HP)

Przeciążenie wzgl. (PL/HP) 60/60 barwzg 52/52 bar

Dokładność (do 22 °C) ± 0.75 % całej skali  (± 1 cyfra) ± 0.5% całej skali  (± 1 cyfra)

Rozdzielczość 0.01 bar / 0.1 psi

Podłączenie 3x7/16“ – UNF 3x7/16“ – UNF+1x 5/8“ – UNF

Temperatura

Zakres pomiaru - 50 do + 150 °C

Dokładność (do 22 °C) ± 0.5 °C  (± 1 cyfra)

Rozdzielczość 0,1 °C/0,1 °F

Podłączenie Sondy 2x wtyczki (NTC) 3x wtyczki (NTC)

Próżnia

Zakres pomiarowy (wzg.) -1 bar do 0 bar 1 bar do 0 bar

Dokładność (do 22 °C) – 1% fs

Rozdzielczość – 1mbar / 1hPa / 0.5 Torr / 0.5 in H2O / 0.02 w Hg /
100 Pa / 500 Micron

Czynniki chłodnicze zapisane
urządzeniu

Dokumentacja

Drukarka – – Drukarka na podczerwień

Rejestracja danych w urządzeniu – – do 999 h nagrywania

Opcjonalne oprogramowanie – – “EasyKool”

testo 550 testo 557 testo 570

Dane technicze

testo 550, testo 557, testo 570

We measure it.

R12, R22, R123, R134a, R290, R401A,
R401B, R402A, R402B, R404A, R406A,
R407A, R407C, R408A, R409A, R410A,
R411A, R413A,R414B, R416A, R417A,
R420A, R421A, R421B, R422A, R422B,
R422D, R424A, R427A, R434A, R437A,
R438A, R502, R503, R507, R600, R600a,
R718 (H2O), R744 (tylko w dozwolonym
zakrersie do 50 bar), R1234yf (wyśw.: T8)

R12, R22, R123, R134a, R290, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A,
R407C, R408A, R409A, R410A, R411A, R413A,R414B, R416A, R417A, R420A, R421A,
R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507,
R600, R600a, R718 (H2O), R744 (tylko w dozwolonym zakresie do 50 bar), R1234yf (wyśw.: T8
dla testo 557)



Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 z bateriami i pro-

tokołem kalibracyjnym

Nr katalogowy 0563 5571

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 z bateriami,

protokołem kalibracyjnym, 2 sondami zaciskowymi i waliz-

ką transportową

Nr katalogowy 0563 5572

testo 557 Zestaw testo 557-2

Elektroniczna oprawa zaworowa do serwisowania i konser-

wacji z 2 sondami zaciskowymi, z walizką transportową, z

protokołem kalibracyjnym i bateriami

Nr katalogowy 0563 5506

Zestaw testo 550-2

Elektroniczna oprawa zaworowa do serwisowania i konser-

wacji z sondą zaciskową, protokołem kalibracyjnym i

bateriami

Nr katalogowy 0563 5505

Zestaw testo 550-1

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 570 z bateriami, proto-

kołem kalibracyjnym i sondą zaciskową

Nr katalogowy 0563 5701

Zestaw testo 570-1

Elektroniczna oprawa zaworowa testo 570 z bateriami, protoko-

łem kalibracyjnym, 2 sondami zaciskowymi, walizką

transportową, oprogramowanie z kablem do przesyłu danych,

złączem USB i zasilaczem

Nr katalogowy 0563 5702

Zestaw testo 570-2

Zestawy pomiarowe

Przygotowane specjalnie dla Ciebie:

We measure it.

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2
05-802 Pruszków
tel.(22) 863 74 22/01
fax.(22) 863 74 15
mail: testo@testo.com.pl                        

www.testo.com.pl
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