Budúcnosť zaväzuje

Číslicový analyzátor chladenia testo 550 je ideálny
pre všetky merania na chladiacich zariadeniach a
tepelných čerpadlách
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Nový, číslicový servisný analyzátor chladenia
testo 550 ponúka neporaziteľný pomer ceny a
výkonu a výhody, ako sú:

testo 550: postačuje len zapnúť, zmerať
a odčítať
Veľké číslice umožňujú jednoduché a rychlé odčítanie hodnôt
na displeji. Dva tlakové senzory s kompenzáciou teploty
rýchle a presne merajú vysoký a nízký tlak a automaticky
dopočítávajú teploty.
Stačí jediný pohľad na displej prístroja a vidíte
výsledok merania.
Dva teplotné vstupy zaisťujú súčasný výpočet a zobrazenie
prehriatia a podchladenia. Naviac je možno zobrazit teplotný
rozdiel.
Jednoducho, len stlačením tlačídla, môžete
prepínať medzi úlohami merania.

Pri uvádzaní zariadení do
prevádzky pomocou testo 550
získáte ihneď 2 výhody súčasne:
1. Zobrazenie vákua vytvára podporu pri
vákuovaní zariadení.
2. Je zariadenie skutočne tesné? Vďaka funkcii
tlakovej skúšky u testo 550 sa meraním tlaku
zariadenia a okolitej teploty za určitý časový
úsek dá získať jednoducho odpoveď. Tým je
zariadenie spoľahlivo nastavené.
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testo 550 to je viac než komfort obsluhy – bez vyhovárania
Intuitívna obsluha zaručuje

praktické priame tlačídlá Vám

držiaky hadíc slúžia na

okamžité oboznámenie sa, ako

ponúkajú ďalšie využitie, ako

jednoduché pripevnenie hadíc

zaobchádzať s číslicovým

zobrazenie hodnôt

pre chladivo na bloku ventilov.

servisným prístrojom.

MIN/MAX/MEAN a okamžitý

testo 550, to je dobré

Podsvietený displej

prístup k 31 voliteľným

rozhodnutie – od

zaisťuje vždy jasný, dobrý

chladivám. Prietok chladiva je

začiatku!

náhľad na namerané hodnoty -

možné kontrolovať pomocou

aj keď je v miestnosti tma. Dve

integrovaného priezoru. Tri

testo 550 s integrovanou
ochranou proti nárazom
Nové testo 550 je vybavené robustným,
dvojcestným, kovovým blokom ventilov s
3 prípojkami a 3 držiakmi hadíc. Stabilné
puzdro chráni proti nárazom. Počas
merania zaisťuje bezpečné pripevnenie
číslicového servisného prístroja závesné
oko. Ako stvorený pre robustné
aplikácie.
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Nový, číslicový servisný prístroj testo 550 pre každodenné
použitie na chladiacich zariadeniach a tepelných čerpadlách
testo 550 zaisťuje podporu pri všetkých úlohach merania napr.:

Kondenzácia a
odparovanie

Prehriatie a podchladenie

testo 550 meria rychle a presne

Súčasný výpočet prehriatia

vysoký a nízky tlak a

a podchladenia pomocou dvoch

automaticky dopočítava teplotu

externých, pripojiteľných,

kondenzácie a odparovania.

teplotných snímačov.
Toto je napríklad možné pomocou
kliešťovej sondy pre meranie teploty
na potrubí. Sondy sa jednoducho
pripnú na rúrky a tam s rýchlou
odozvou snímajú povrchovú
teplotu.
Merajú sa tak obidve teploty

Vákuovanie
Zobrazenie vákua pomáha pri

súčasne a tým je šetrený
drahocenný čas.

vákuovani zariadenia a
upozorňuje na dosahnutie
vákua.

Tlaková skúška s kompenzáciou teploty
Vďaka kompenzácii teploty môže
užívateľ s pomocou analyzátora
chladenia testo 550 vykonať tlakovú
skúšku zariadenia. Meria sa jedno-

sám definovať časový interval,

Od dnes už nie je potrebné pri

počas ktorého sa má merať.

údržbe klimatizačných zariadení,

S pomocou tohto merania sa môže

ktoré chladia a vykurujú, robiť

informovať o teplotne kompenzova-

teplota - pričom si užívateľ môže

zámenu hadic pre chladivo.

nom diferenčnom tlaku a o teplote

Ak uživateľ aktivuje mód

na začiatku a na konci merania.

tepelného čerpadla, prepne
servisný prístroj testo 550
automaticky zobrazenie vysokého a nízkeho tlaku a teplôt.
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ducho tlak zariadenia a okolitá

Tepelné čerpadlomód
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Prehľad číslicových analyzátorov chladenia od firmy
Testo – pre každú aplikáciu to správne riešenie
testo 550

testo 556

testo 560

Náradie pre robutné použitie

Profesionálne riešenie pre
servis a údržbu

Profesionálne riešenie pre
uvádzanie do prevádzky,
servis a údržbu

testo 550 je vhodný pre servis, údržbu a
uvádzanie do prevádzky klimatizačných,
chladiacich zariadení a tepelných
čerpadiel:
Zobrazenie MIN/MAX/MEAN
vysokokvalitné snímače merajú vysoký a
nízky tlak
výpočet prehriatia a podchladenia v
reálnom čase pomocou dvoch externých
snímačov teploty
2-cestný blok ventilov s 3 prípojkami, 3
držiakmi hadíc a priezorom

testo 556 je určený na servis a údržbu
klimatizačných, chladiacich zariadení
ako aj tepelných čerpadiel s rozšírenou
profesionálnou možnosťou dokumentácie.

testo 560 s vákuovým senzorom je
určený pre vákuovanie zariadení. Preto s
ním možno naviac uvádzať zariadenia do
prevádzky.

Naviac ku testo 550:

Naviac ku testo 550 a testo 556:

· 4-cestná ventilová batéria s priezorom

· Vákuový senzor/vákuovanie

· možnosť pripojiť 4 snímače teploty

· senzor meria absolútny tlak a zobrazuje
zodpovedajúce teploty odparovania vody

· rádiový prenos teploty až do 20 m
(voľný dohľad)
· 30 chladív v prístroji, ďalšie chladiva je
možné bezplatne doplniť cez Internet

31 chladív v prístroji
podsvietenie displeja

· Pamäť na 60.000 hodnôt, analýza
pomocou jednoduchého programu
EasyKool

Funkcie prístroja:
· režim tepelného čerpadla
· tlaková skúška tesnosti s
kompenzáciou teploty
· zobrazenie vákua

· vákuový senzor je chráneý proti
preťaženiu špeciálnym ventilom
· voľba: meranie teploty a vlhkosti
bezdrôtovo

· Široká ponuka príslušenstva
· Voľba: meranie teploty a vlhkosti
bezdrôtovo

testo 550-1 Set

testo 556-1

testo 560-1

Číslicový prístroj pre servis a údržbu
včítane kliešťového snímača teploty,
kalibračného protokolu a batérií

Analyzátor chladiacich zariadení pre
servis a údržbu včítane kalibračného
protokolu a batérie

Analyzátor chladiacich zariadení pre
uvádzanie do chodu, servis a údržbu
včítane kalibračného protokolu a batérie

Best.-Nr. 0560 5563

Best.-Nr. 0560 5603

Best.-Nr. 0563 5505

EUR 270.00

EUR 694,60

testo 550-2 Set

testo 556-2

Číslicový prístroj pre servis a údržbu
včítane 2 kliešťových snímačov teploty,
kalibračného protokolu, batérií a kufra

Analyzátor chladiacich zariadení pre
servis a údržbu včítane kalibračného
protokolu a batérie, obsahuje aj NH3

Best.-Nr. 0563 5506

EUR 344.00

Best.-Nr. 0560 5564

EUR 1006,30

testo 560-2

EUR 836,10

Analyzátor chladiacich zariadení pre
uvádzanie do chodu, servis a údržbu včítane
kalibračného protokolu a batérie, obsahuje aj
NH3

Best.-Nr. 0560 5604

EUR 1148.90
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Príslušenstvo ku servisným prístrojom testo 550, 556, 560
Snímače a príslušenstvo pre testo 550
Snímač
Kliešťový snímač na potrubia
od Ø 6 mm do Ø 35 mm do Ø
120 mm, NTC
Páskový snímač na potrubia s
priemerom max. 75 mm, Tmax.
+75°C, NTC

Vyobrazenie

Presnosť

Obj. číslo

EUR

-40 ... +125 °C

±1 °C (-20 ... +85
°C)

0613 5505

45.00

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +70
°C)

0613 4611

93.00

-50 ... +150 °C

±0.5% z m.h. (+100...+150 °C) 0613 1912
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (zvyšný rozsah)

78.00

-50 ... +125 °C

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (zvyšný rozsah)

0613 1712

69.00

0516 5505

80.00

Merací rozsah

300 mm
30 mm

Prívod: pevný kábel 1.5 m

Vodotesný povrchový snímač, NTC ,
na rovné povrchy
Prívod: pevný kábel 1.2 m

Presný, robustný snímač vzduchu,
NTC
Prívod: pevný kábel 1.2 m

Transportný kufor, ponúka miesto
pre testo 550, snímače a hadice

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

dlhodobo +125 °C,
krátkodobo +150
°C (2 Minúty)

Ilustračný obrázok

Snímače a príslušenstvo pre testo 556 a 560
Snímač

Vyobrazenie

Kliešťový snímač na potrubia od Ø
6 mm do Ø 35 mm,do Ø 120 mm,
Pt100, 2,9 m pr vod
Presný, robustný snímač vzduchu,
Pt100
Snímač na potrubie pre
priemery od 5...65 mm

Presnosť

t99

Obj. číslo

EUR

-100 ... +400
°C

Trieda B

90 sec

0609 5602

101.20

-50 ... +400 °C

Trieda A (-50 ...
70 sec
+300 °C), trieda B
(zvy n rozsah)

0609 1773

89.70

-50 ... +120 °C

Trieda B

0609 5605

165.00

Merací rozsah
450 mm
20 mm
114 mm
Ø 5 mm

pevný káble 1.2 m

50 mm
Ø 4 mm

pevný kábel

Rádiový modul k dovybaveniu mer. prístroja s možnosťou rádioveho prenosu (varianty krajín)
Rádiový modul pre merací prístroj, 869.85 MHz FSK, licencia pre krajiny DE, FR,
UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU,
Rádiový modul pre merací prístroj, 915.00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

5 sec

Frekvencia vysielania

Obj. číslo

EUR

869.85 MHz FSK

0554 0188

36,80

915.00 MHz FSK

0554 0190

36,80

Rozlíšenie

Rádiový držiak včítane hlavice vlhkostnej sondy

Merací rozsah

Presnosť

Rádiový držiak pre násuvné hlavice sond
s hlavicou vlhkostnej sondy

0 ... +100 % r.v.
-20 ... +70 °C

±2 % r.v. (+2 ... +98 % r.v.) 0.1 % r.v.
±0.5 °C
0.1 °C

Varianty krajín
Rádiový držiak pre násuvné hlavice sond, včítane TE-adaptéra, licencia pre krajiny DE, FR,
UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE,
Rádiový držiak pre násuvné hlavice sond, včítane TE-adaptéra, licencia pre krajinyUSA, CA, CL

Frekvencia vysielania

Obj. číslo

869.85 MHz FSK

0554 0189

915.00 MHz FSK

0554 0191

90,90

0636 9736

170,20

Vlhkostný modul zasúvaný do rádiových držiakov
Rádiový snímač: Všeobecné technické údaje
Rádiový vpichový snímač, NTC
Typ snímača
Typ batérie
2 x 3V-gombíková (CR 2032)
150 h (merací takt 0.5 sec)
Výdrž
2 mesiace (merací takt 10 sec)

Rádiový držiak
2 mikrotužky AAA
215 h (Merací takt 0.5 sec)
½ Jahr (Merací takt 10 sec)

Káblom pripájané snímače ku testo 556 a 560
Prúdové kliešte pre meranie príkonu kompresorov s
prepínateľným meracím rozsahom
Sonda tlaku oleja pre kontrolu stavu olejovej
náplne v kompresore
Váha vč. transportného kufra a batérií (0…80 kg), vč. datového kabla,
priamo pripojitelného ku testo 556/560; preťaženie: 120 kg, rozlišenie:
0,01 kg
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Merací takt

jednosmerný
0.5 sec alebo 10 sec, na Prenos
držadle nastaviteľné
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C

Dosah

do 20 m (voľný
priestor)

Merací rozsah
0 ... 20/200 A

Presnosť
0 ... 9.9 A 4%
10 ... 49.9 A 3%
50 ... 200 A 2%

0 ... 25 bar rel

EUR
90,90

Skladovacia teplota -40 ... +70 °C

1,5 % z k.h.m.r.
preťaženie: 50 bar

Obj. číslo
0554 5607

EUR
161,00

Prívod: pevný kábel 2.9 m
0638 1742

235.80

Prívod: pevný kábel 2.9 m
0554 5606

322.00

Príslušenstvo pre testo 556 a testo 560

Obj. číslo

EUR

USB spojovací kábel ku PC

0449 0047

18,40

Softvér "EasyKool" so správou údajov, včítane USB kábla

0554 5604

241,50

Testo-rýchlo tlačiareň s bezdôtovým IR rozhraním, 1 Rolka Termopapiera a 4 Mignon-Batérie

0554 0549

218,60

Náhradný termopapier pre IR tlačiareň (6 Roliek), s uschovaním údajov do 10 rokov

0554 0568

22,40
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Technické údaje
testo 550
Prevádzková teplota

testo 556

-10 ... +50 °C

testo 560

-20... +60 °C

Skladovacia teplota

-20 ... +60 °C

Displej

LCD

Výdrž batérií

40 h (bez podsvietenia

Rozmery

200 x 113 x 62 mm

260 x 130 x 70 mm

Hmotnosť

1060 g

1400 g

Chladivá

FCKW, FKW, N, H2O

FCKW, FKW, N, H2O, CO2, (stst: NH3)

Nízky tlakrel. (ND)
vysoký tlakrel. (HD)

40 bar / 40 bar

25 bar / 50 bar

preťaženierel. (ND/HD)

60 bar / 60 bar

50 bar / 100 bar

presnosť (pri +22 °C)

±0.75 % k.h.(±1 Digit)

±0,5% k.h. (trieda 0,5) (±1 Digit)

pripojenie

3 x 7/16"-UNF

3 x 7/16"-UNF
1 x 5/8"-UNF

vákuumabs

zobrazenie vákua

preťaženie vákua

Ušetrite si veľa
námahy!

0 ... 200 hPa
3 bar/senzor chránený
voči vysokému tlaku

abs

Teploty
Merací rozsah
Presnosť (pri +22 °C)

-50 ... +150 °C

-100 ... +200 °C

±0.5 K (±1 Digit)

Trieda B ±(0,3 +0,005 tl)

Rozlíšenie
Pripojenie snímačov

0.1 °C
2 x pripojiteľné (NTC)

2 x pripojiteľné Pt100 2 x rádio (NTC, TČTyp K)

Vlhkosť
Merací rozsah

0 ... 100 % r.v.

Pripojenie snímačov
Chladivá v prístroji

1 x rádio
R12, R22, R123, R134a, R290, R401A, R401B, R12, R1270, R134a, R22, R23, R290, R401A, R401B, R401C,
R402A, R402B, R404A, R406A, R407A,

R402A, R402B, R403B, R404A, R406a*, R407A, R407B, R407C,

R407C, R408A, R409A, R410A, R414B,

R407D, R408A, R409A, R410A, R413A, R414b*, R417A, R422a*,

R416A, R417A, R420A, R421A, R421B,

R500, R502, R507, R508**, R717**, R723**, R744, R718

R422A, R422B, R422D, 24A, R434A, R437A,
R502, R503, R507, R718

* len v 1. variante (mosadz)
** len v 2. variante (stst)

(ďalšie chladiva možno bezplatne
stiahnuť na Testo-Webstránke)

Dokumentácia
Tlačiareň
Pamäť v prístroji

IR-tlačiareň
60.000 meraných hodnôt
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Objednávacie zostavy
Vytvorené pre Vás:
testo 550-1 Set

testo 550-2 Set vo výhodnej cene

Analyzátor chladenia testo 550
2 kliešťové snímače teploty na potrubie
Kalibračný protkol a batérie

Analyzátor chladenia testo 550
2 kliešťové snímače teploty na potrubie
Kalibračný protkol a batérie
transportný kufor

Best.-Nr. 0563 5506

344.00 EUR

Ilustračné foto
Všetky ceny sú v EUR bez DPH.

už od
z
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r
R
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0
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Zmeny aj technických parametrov sú vyhradené

270.00 EUR

K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
Telefon: 055 6253633
Telefax: 055 6255150
E-Mail: ktest@iol.sk
internet: www.testo.sk, www.ktest.sk

0980 5641/oa/AC/A/01.2010

Best.-Nr. 0563 5505

