
Be sure.

Communicatiemogelijkheden zoals een geheugen, 

mogelijkheid tot printen, software en update van de 

koelmiddelen

Overhitting en onderkoeling tegelijkertijd berekenen

Druk-, temperatuur-, stroom en vacuümmeting met één 

instrument

Tot 999 h meetwaarden registreren, analyse via de 

optionele software „EasyKool

40 koelmiddelen opgeslagen in het meetinstrument

4-weg ventielblok met kijkglas en displayverlichting

Geïntegreerde vacuümmeting

Digitale manifold

testo 570 – De expert

bar micron

psi kPa

°C/°F MPa

hPa inch Hg

De testo 570 is een robuust werkinstrument voor alle denkbare 

metingen op een koelinstallatie of warmtepomp, met slechts 

één enkel meetapparaat. testo 570 kan veel meer dan enkel 

meten. Drukken, temperaturen, vacuüm of stroom, testo 

570 analyseert werkelijk alles. Bovendien bewaart hij alle 

meetgegevens bij de inbedrijfstelling, service, onderhoud en 

diagnose van defecten. Het intern geheugen vervangt enkele 

stappen die anders manueel moeten uitgevoerd worden.

Langdurige metingen uitvoeren of gegevens in real-time 

meten en grafisch weergeven. Bij een slechte werking kan het 

probleem heel makkelijk gevonden worden. De verschillende 

metingen moeten manueel niet meer bijgehouden worden. 

Meetprotocols kunnen ter plaatse opgesteld worden en de 

resultaten kunnen op ieder moment bekeken worden. Met de 

eenvoudig te bedienen testo 570 is het allemaal mogelijk. De 

geïntegreerde vacuümmeting helpt u bij het vacumeren van 

de installatie en informeert u over het bereikte vacuüm.
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Technische gegevens / Toebehoren

testo 570-1 set

testo 570-2 set

testo 570 set, digitale manifold incl. tangvoeler,
batterijen en kalibratieprotocol

testo 570 set, digitale manifold, incl. 2 
tangvoelers, koffer, software EasyKool, 
USB-kabel, netadapter, kalibratieprotocol 
en batterijen

Algemene technische gegevens

Werkingstemperatuur -20 ... +50 °C

Opslagtemperatuur -20 ... +60 °C

Autonomie batterij ca. 40 h (zonder verlichting)

Afmetingen 280 x 135 x 75 mm

Gewicht 1.200 g

Geheugen 

Display 

Druk medium

tot 999 h registratie

LCD grafisch display

FCKW, FKW, N, H2O, CO2

Garantie 2 jaar

Koelmiddelen in het
toestel

R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A,
R401B, R402A, R402B, R404A, R406A,
R407A, R407C, R407F, 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 (enkel in het
toegelaten bereik tot 50 bar), R1234yf

Sensors

Druk Temperatuur

Meetbereik

Meetbereik (rel.)

50 bar

-

-50 ... +150 °C

-

Nauwkeurigheid (bij 22 °C) 0,5% fs (±1 Digit) ±0,5 °C (±1 Digit)

Resolutie 0,01 bar / 0,1 psi 0,1 °C/0,1 °F

Aansluitingen 3 x 7/16“ – UNF + 1 x 5/8‘‘ – UNF 3 x plug-in (NTC)

Overbelasting rel. (ND / HD)

Lage druk rel. (ND) / Hoge druk rel. (HD)

52 bar / 52 bar

50 bar / 50 bar

–

–

Vacuüm

-

-1 bar ... 0 bar

1 % fs

1hPa / 1 mbar / 500 micron

–

–

–

Bestelnr. 0563 5701 

Bestelnr. 0563 5702 
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Accessoires

Voelertype

Tangvoeler voor temperatuurmeting
op buizen vanaf Ø 6 mm tot Ø 35
mm, NTC met kabel van 1,5 m

Tangvoeler voor temperatuurmeting
op buizen vanaf Ø 6 mm tot Ø 35
mm, NTC met kabel van 5 m

Buisvoeler met klitteband, voor 
buisdiameter max. 75 mm, Tmax.
+75 °C, NTC, vaste kabel,
gestrekt 1,5 m

Waterdichte NTC-oppervlaktevoeler
voor vlakke oppervlakken, vaste
kabel, gestrekt 1,2 m

Buisvoeler (NTC) voor buizen met 
een diameter van 5 t/m 65 mm, 
vaste kabel, gestrekt 1,2 m

Afmetingen
voelerbuis/-tip

Meetbereik

-40 ... +125 °C

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 tot +150 °C
langdurig 
meetbereik
+125 °C, 
kortstondig
tot +150 °C (2 min.)

-50 ... +120 °C

Nauwkeurigheid

±1 °C (-20 ... +85 °C)

±1 °C (-20 ... +85 °C)

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

±0,5% v. d. mw.  (+100 ... +150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (overig meetbereik)

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)

Bestelnr.

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Nauwkeurige, robuuste NTC 
luchtvoeler

-50 ... +125 °C ±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
±0,4 °C (overig meetbereik)

0613 1712

Luchtvoeler

Oppervlaktevoeler

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Toebehoren Bestelnr.

Koffer

Transportkoffer voor testo 549 / testo 550 / testo 557 / testo 570

Toebehoren voor testo 570

Stroomtang meet het stroomverbruik van de compressor met een omschakelbaar meetbereik

Oliedruksonde kan de oliedruk meten, bv. aan de compressor met kabel

Netadapter, 5VDC 500mA met Eurostekker, 100-250 VAC, 50-60 Hz

USB-verbindingskabel, toestel – PC

Software „EasyKool“ met meetgegevensregistratie, incl. USB-verbindingskabel

Snelle testo-printer met draadloze IRDA- en infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 batterijen

Aansluitingskabel voor testo 552

0516 0012

0554 5607

0638 1742

0554 0447

0449 0047

0554 5604

0554 0549

0554 5520



http://www.testo.com
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be

Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.




