
Uvedenie do prevádzky
Poèas uvádzania chladiaceho systému do prevádzky sa kontrolujú
po�adované hodnoty teploty, kondenzácie a odparovania, supero-
hrev, subchladenie a ïal�ie fyzikálne a elektrické velièiny. V�etky
elektronické ventilové prístroje od firmy Testo zobrazujú tak me-
rané tlaky, ako aj vypoèítavané teploty kondenzácie a odparovania
pre zvolené chladivo. V podstate platí: superohrev má by� tak vy-
soký, ako je potrebné a tak nízky, ako je mo�né. Jeho hlavnou úlo-
hou je chráni� kompresor. To je dôvod, preèo musia by� definova-
né a regulované obidva na výstupe odparovaèa rovnako, ako na
vstupe nasávania kompresora. Subchladenie musí by� èo najvy��ie
s oh¾adom na finanèné h¾adisko. Dôle�itá je aj kontrola na výstupe
odparovaèa, a tie� pred �krtiacou tryskou. Bezporuchová pre-
vádzka a dlhodobá �ivotnos� je zaruèená len ak sa priamo na vstu-
pe �krtiacej trysky nachádza skondenzované alebo subchladené
chladivo.

Kontrola, údr�ba, poruchy
Dokonca aj väè�ina perfektných technických chladiacich systé-
mov vy�aduje, aby sa podrobovali servisu v pravidelných interva-
loch. Poèas chodu zariadenia sú údr�ba a opravy potrebné v roz-
liènom rozsahu. Úèel v�etkých servisných prác je udr�iava�
systém v prevádzke. Norma DIN 31051 definuje v�eobecnú termi-
nológiu a velièiny týkajúce sa údr�by.

Elektronické ventilové prístroje sú teda hlavným prístrojom a me-
racím zariadením pre v�etkých technikov v oblasti chladenia.
Okrem merania na hlavných obvodoch mo�no doèasne meni� prie-
tok systému pomocou 3-cestného ventilového bloku. Poruchy, kde
príèina nie je zjavná, mo�no dlhodobo monitorova�. Elektronický
ventilový prístroj testo 560 zaznamenáva v definovaných interva-
loch merané dáta do systému. Ulo�ené hodnoty je mo�né prenies�
do PC a následne analyzova� a programova� pomocou pou�ívate¾-
sky jednoduchého programu.

Základná kon�trukcia elektronického
ventilového systému testo
� Zobrazenie teploty kondenzácie a odparovania. Merací prí-

stroj zobrazuje na displeji tlak na strane nasávania a na výtlaènej
strane kompresorov, prièom zároveò vypoèítava a zobrazuje tep-
lotu kondenzácie a odparovania pre volite¾né chladivá.

� Súprava ventilov pre krátkodobé riadenie prietoku. Mera-
cie kanály tlaku na prístrojoch sú otvárané pomocou ventilov.
Plnenie a vyprázdòovanie chladiva, ako aj vákuovanie systému
alebo plnenie systému dusíkom pri testovaní tesnosti, mo�no
uskutoèòova� metódou skú�ok a testov. Na stabilitu snímaèov
tlaku nemajú �iaden vplyv olej alebo neèistoty zanesené do sys-
tému vplyvom nedbalosti alebo pretlak do 100 barov.

� Výber v�etkých �tandardných chladív. V prístrojoch sú ulo-
�ené údaje o 38 typoch chladív, tak�e prístroj mo�no nadpísa�
mottom: �Správna jednotka na správnom mieste�. Testo bude
uvádza� v�etky typy chladív na internete a nové bude mo�né jed-
noducho do prístroja doplni� pomocou funkcie update.

� Displej na zobrazenie parametrov ohrevu/chladenia
na perfektné porovnanie procesu. Prístroj umo�òuje jedno-
ducho, výberom tlaèidla vypoèíta� a zobrazi� parametre
Carnotovho a Lorenzovho cyklu.

� Interná pamä�. Merané údaje sú ukladané do pamäte a zobra-
zované na displeji prístroja.

� Dve kon�trukcie ventilového bloku. Elektronická ventilová
súprava sa dodáva vo vyhotovení � nehrdzavejúca oce¾ alebo
mosadz. Výrobky z nehrdzavejúcej ocele vyhovujú aj nárokom
na chladivá s èpavkom (R 717).

� Zobrazenie hodnôt nasýtených pár. V pamäti elektronického
pristroja sú ulo�ené hodnoty nasýtených pár pre v�etky chladi-
vá a mo�no ich prehliada� krokom 1 K. Informácie o hodnotách
nasýtenej pary sú dôle�ité, napr. ak systém je plnený novým
chladivom. To odhalí, aké tlaky prevládajú pri odparovaní a kon-
denzácii v chladiacom systéme a zároveò aj po�adované teploty.

V tab. 1 sú uvedené charakteristické parametre elektronických
ventilových systémov testo:

Testo 555-1/-2 � prístroj na výpoèet teploty
kondenzácie a odparovania

Elektronická ventilová súprava testo 555-1/-2 je osadená 3-cest-
ným ventilovým blokom a 2 tlakovými snímaèmi. Je ideálnym ná-
strojom pre servis a údr�bu na chladiacich systémoch.

Pred vykonaním servisného zákroku je po-
trebné pripoji� dva tlakové snímaèe elek-
tronického ventilového prístroja na na-
sávaciu a výtlaènú stranu chladiaceho
systému. Pre zvolený typ chladiva
sa zobrazujú aktuálne velièiny
chladenia. Rozdiel voèi para-
metrom chladenia pri uvá-
dzaní do chodu dáva
okam�ite informáciu, èi
je potrebný servisný
úkon. Výhodou výstup-
ných velièín chladenia je
jednoduché porovnanie pre od-
had výstupu systému v rozliènom èase. Porovnaním mo�nej spo-
treby energie s údajmi pri uvádzaní do prevádzky mo�no jasne sle-
dova� potrebu vhodnej údr�by prevádzkovate¾om.
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Testo 556-1/-2 � prístroj s výpoètom teploty
superohrevu a subchladenia

Elektronická ventilová súprava testo 556-1/-2 s 3-cestným ventilo-
vým blokom a 2 tlakovými snímaèmi má aj 2 vstupy teploty.
Pomocou externých snímaèov teploty mo�no jednoducho mera�
teplotu povrchu, napr. na potrubí chladiaceho systému.
Prístroj vypoèítava hodnoty superohrevu a sub-
chladenia.

Ako u� bolo uvedené, kolísanie teploty oko-
lia mô�e podstatne vplýva� na tlak
(pri ktorom vzniká netesnos�). Testo
556 pod¾a zákona ideálneho plynu ur-
èuje, èi nastal akýko¾vek skutoèný
pokles tlaku. Jednoduchým stla-
èením tlaèidla je mo�né skon-
trolova�, ako dlho bol tlak
kon�tantný, kedy klesal alebo
stúpal vo vz�ahu k okolitej tep-
lote. Test netesnosti mo�no zazna-
menáva� do pamäte a zobrazova� na
displeji. Ve¾kou prednos�ou testo 556 je mo�nos� pripojenia exter-
ného pamä�ového èipu, na ktorý mo�no zaznamenáva� históriu
prevádzky chladiaceho systému. To zaruèuje najrýchlej�iu do-
stupnos� informácií o v�etkých relevantných parametroch systé-
mu, èím mo�no redukova� skúmanie a skrátenie èasu opravy.

Testo 560 � ideálny prístroj 
na meranie vákua, výpoèet v�etkých 
parametrov a analýzu údajov na PC

Elektronický ventilový systém s mo�nos�ou merania vákua, 2 sní-
maèmi tlaku a so vstupom teploty, testo 560, umo�òuje:
� meranie vákua a zobrazenie teplôt odparovania a kondenzácie,
� prenos údajov do PC na analýzu chladiva a porúch,
� výpoèet rozdielu teplôt superohrevu/subchladenia,
� test netesnosti pri zoh¾adnení teplôt okolia,

� meranie vysokého tlaku/teploty kondenzácie,
� meranie nasávacieho tlaku a teploty odparovania.

Testo 560 je ideálnym rie�ením pre uvádzanie do prevádzky, údr�-
bu a opravy chladiacich zariadení. Integrovaný snímaè tlaku vákua
má merací rozsah absolútneho tlaku 0...200 mbar/hPa. To umo�-

òuje dosiahnu� vysokú presnos� merania poèas vákuovania chla-
diaceho systému. Integrovaná ochrana merania zais�uje, �e
ventilový systém mo�no pou�i� v celkovom rozsahu tlakov a� 50

barov bez po�kodenia snímaèa vákua.

Okrem elektronických ventilových súprav ponúka Testo aj prí-
stroj na meranie vákua, testo 551 � vákuometer.

Prístroj testo 551 je urèený na ve¾mi presné meranie absolútneho
tlaku poèas vákuovania chladiacich systémov. Na displeji sa zobra-
zuje nielen meraný tlak vákua, ale aj zodpovedajúca teplota odpa-
rovania a teplota vodnej pary, t. j. teplota, pri ktorej sa vo¾ná vodná
para v chladiacom systéme odparuje, ak dodávame teplo.
Zobrazenie tlaku vákua a výpoèet teploty dovo¾uje pou�ívate¾ovi
odhadnú�, èi po�adované vákuum je dostatoèné na vysu�enie ob-
vodu.

Výrobca Testo dodáva na po�iadanie elektronické ventilové súpra-
vy s certifikátmi ISO alebo DKD na meranie tlaku a teploty.
Kalibrácia na tlaky sa realizuje v 5, resp. 11 bodoch a certifikát ISO
pre teploty v 3 bodoch (- 20, 0, + 60 °C/kanál).
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 prístroj
 parametre

testo 551 testo 555-1/-2 testo 556-1/-2 testo 560-1/-2

 vstupy 1 x pabs 2 x pabs 2 x pabs + 2 x text 2 x pabs + 1 x text

 merací rozsah 0...200 mbar abs 0...50 bar abs 0...50 bar abs

- 50...+ 400 °C
0...50 bar abs

0...200 mbar abs

-100...+ 400 °C
 presnos� 0,5 % z k.h. ± 1 digit 0,5 % z k.h. ± 1 digit 0,5 % z k.h. ± 1 digit 0,5 % z k.h. ± 1 digit
 rozlí�enie 0,1 mbar 0,1 bar 0,1 bar 0,1 bar, 0,02 bar 

(vákuum), pod 
200 mbar 0,1 mbar

 teplotná kompenzácia - 10...+50 °C - 10...+ 50 °C - 10...+ 50 °C -10...+ 50 °C
 pre�a�ite¾nos� max. 6 bar do 75 bar do 75 bar do 75 bar
 interná pamä� 8 kB (3 610 hodnôt) 8 kB (3 610 hodnôt) 8 kB (3610 hodnôt) 256 kB (100 000 hodnôt)
 cyklus zápisu 2 s a� 60 min. 2 s a� 60 min. 2 s a� 60 min. 2 s a� 60 min.
 prepojenie s PC � � � RS 232
 externý pamä�ový èip � � áno �
 poèet chladív � 35 35 max. 38
 tlakové médiá CFC, fluorované 

uh¾ovodíky, CO2, N2, NH3

CFC, fluorované 
uh¾ovodíky, CO2, N2, NH3

CFC, fluorované uh¾ovo-
díky, CO2, N2, NH3

CFC, fluorované uh¾ovo-
díky, CO2, N2, NH3

 výpoèet teplota kondenzácie a odparo-
vania, ukladanie a zobrazenie 
prevádzkových údajov a� 
z 9 vákuových èerpadiel

teplota kondenzácie a odpa-
rovania, výpoèet hodnôt 
Carnotovho a Lorentzovho
cyklu, chladenie/ohrev

ako testo 555 plus simultán-
ne meranie 2 teplôt, výpoèet
rozdielu teplôt superohrevu/
subchladenia, test tesnosti

ako testo 556 
plusinterný 
snímaè teploty

 napájanie 9 V DC 9 V DC 9 V DC 9 V DC
 �ivotnos� batérie asi 40 hod. asi 40 hod. asi 40 hod. asi 40 hod.
 pripojenie 1 x 7/16" � UNF 3 x 7/16" � UNF 3 x 7/16" � UNF 3 x 7/16" - UNF
 odde¾ovacia
 membrána

nehrdzavejúca oce¾ 316L mosadz/nehrdzavejúca
oce¾ 316L

mosadz/nehrdzavejúca 
oce¾ 316L

mosadz/nehrdzave-
júca oce¾ 316L

 krytie IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
 rozmery 175 x 109 x 34 175 x 109 x 34 175 x 109 x 34 175 x 109 x 34
 prevádzková teplota - 20...+ 60 °C - 20...+ 60 °C - 20...+ 60 °C - 20...+ 60 °C

Tab.1

testo 556
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