Dados técnicos
testo 550

Manifold digital
testo 550 – o manifold com
conexão Bluetooth para sistemas
de refrigeração e bombas de
calor.

Integração via Bluetooth com o aplicativo para
monitoramento e geração de relatórios no local da medição

bar

kPa

psi

MPa

Atualização de gases refrigerantes no instrumento via
aplicativo
Cálculo de superaquecimento / subresfriamento em tempo
real por meio de duas sondas de temperatura externas

°C/°F

Bloco de válvulas de 2 vias com três conexões,
três fixadores de mangueira e visor de vidro para o
acompanhamento do fluxo do refrigerante
Bateria de 250 horas de duração

Bluetooth
+ Aplicativo
App testo refrigeration
para dowload gratuito

O manifold digital testo 550 uma ferramenta robusta

medição. O App permite que a lista de gases refrigerantes

para uso diário em sistemas de refrigeração e bombas

armazenados seja atualizada sempre que necessário.

de calor. O robusto bloco de válvulas de metal de

Sua construção é resistente, com uma estrutura de metal

2 vias com 3 conexões e 3 fixadores de mangueira

ao redor da tela que protege o testo 550 de forma ainda

permite que você trabalhe de forma rápida e fácil.

mais confiável contra impactos. O testo 550 é, portanto,

A integração do aplicativo via Bluetooth abre novas

perfeitamente adequado para comissionamento, serviço e

possibilidades para análise e documentação de suas

manutenção. Graças a recursos adicionais, como o modo de

medições. Através da conexão sem fio, os usuários

bomba de calor automática, que elimina a necessidade de

podem ler os dados de medição em um smartphone ou

alternar as mangueiras e a função de teste de estanqueidade

tablet, permitindo que trabalhem de forma mais rápida

com compensação de temperatura, trabalhar em sistemas de

e conveniente. Além disso, o usuário pode finalizar e

refrigeração e bombas de calor é mais fácil do que nunca.

enviar o relatório de medição diretamente no local de
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testo 550

Dados técnicos e acessórios
Dados técnicos gerais

Kit testo 550
conjunto testo 550, manifold digital com
conexão Bluetooth para sistemas de
refrigeração e bombas de calor; incl. 2 x
sondas de grampo, baterias, caixa e protocolo
de calibração

Temp. de operação

-20 a +50 °C

Temp. de armazenagem

-20 a +60 °C

Vida útil da bateria

250 h (sem usar iluminação do display,
sem usar a conexão Bluetooth®)

Dimensões

200 x 109 x 63 mm

Peso

1060 g

Classe de proteção

IP42

Gases refrigerantes
armazenados
na memória do
instrumento

R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf;
R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22;
R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A;
R402B; R404A; R407A; R407C; R407F;
R407H; R408A; R409A; R410A; R414B;
R416A; R420A; R421A; R421B; R422B;
R422C; R422D; R424A; R427A; R434A;
R437A; R438A; R442A; R444B; R448A;
R449A; R450A; R452A; R452B; R453a;
R454A; R454B; R454C; R455A; R458A;
R500; R502; R503; R507; R513A; R600a;
R718 (H₂O); R744 (CO₂)

Gases refrigerantes
que podem ser
atualizados pelo
App

R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1;
R14; R142B; R152A; R161; R170; R227;
R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B;
R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A;
R417B; R417C; R422A; R426A; R508A;
R508B; R600; RIS89; SP22

Compatibilidade com
os dispositivos

exige iOS 7.1 ou mais recente /
Android 4.3 ou mais recente

Código: 0563 1550

exige que o dispiositivo
tenha Bluetooth 4.0

Tipos de sensores

Pressão

Temperatura

Vácuo

Faixa de medição

-1 a 60 bar

-50 a +150 °C

-1 bar a 0 bar

Exatidão (a 22 °C)

±0.5 % fs

±0.5 °C

–

Resolução

0.01 bar

0.1 °C

–

Conexões da sonda

3 x 1/4“ – SAE

2 x sensores (NTC)

–

Sobrecarga

65 bar

–

–

Acessórios para o instrumento de medição

Código

Maleta de transporte para o testo 550 e demais acessórios

0516 0012

Conjunto de válvula sobressalente; troca de 2 mecanismos de válvula com 4 tampas de botão de válvula (vermelho,
azul, 2 x preto),

0554 5570

testo 550

Sondas

Tipo de sonda

Dimensões
Eixo da sonda / ponta do eixo da
sonda

Faixa de
medição

Exatidão

Código

-50 a +125 °C

±0.2 °C (-25 a +80 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

0613 1712

Sonda tipo alicate para medição
de temperatura em tubos de 6 a 35
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo
1,5 m de comprimento

-40 a +125 °C

±1 °C (-20 a +85 °C)

0613 5505

Sonda tipo alicate para medição
de temperatura em tubos de 6 a 35
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo
5,0 m de comprimento

-40 a +125 °C

±1 °C (-20 a +85 °C)

0613 5506

-50 a +70 °C

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

0613 4611

-50 a +120 °C

±0.2 °C (-25 a +80 °C)

0613 5605

-50 a +150
° C (faixa de
medição de
longo prazo),
+125 ° C, curto
prazo +150 ° C
(2 minutos)

±0.5% do valor medido
(+100 a +150 °C)
±0.2 °C (-25 a +74.9 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

0613 1912

Sondas de ar
Sonda de ar NTC, precisa e
robusta

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Sondas de superfície

Sonda envolvida com Velcro para
tubos com no máx. 75 mm de
diâmetro, NTC, cabo fixo com 1,5
m de comprimento

30 mm
300 mm

Sonda tipo braçadeira para tubos
com 5 a 65 mm de diâmetro,
NTC, cabo fixo com 2,8 m de
comprimento
Sonda de superfície NTC à prova
d'água para superfícies planas,
cabo fixo com 1,2 m de
comprimento

O gancho de suspensão garante a
fixação segura do manifold digital
durante a medição.

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Sonda tipo alicate para
tubos de Ø 6 mm a Ø 35
mm, NTC

Integração de aplicativo via
Bluetooth para exibição de dados
de medição em dispositivos
móveis e criação de completos
relatórios no local de medição.

Sujeito à alterações sem aviso prévio.
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