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Termékadatlap

Vezérlés applikációval Bluetooth kapcsolat révén a gyors és 

kényelmes felügyelethez és helyszíni jegyzőkönyvkészítéshez

Hűtőközeg-frissítés az applikációval

Túlhevítés és utóhűtés számítás valós időben a két külső 

hőmérséklet érzékelővel

2 utas szelepblokk 3 csatlakozóval, 3 tömlőtartóval és 

kémlelőüveggel

250 óra elem élettartam

Digitális
szervizcsaptelep
testo 550 - Bluetooth-os 
szervizcsaptelep 3 db tömlővel 
hűtőrendszerekhez és 
hőszivattyúkhoz

bar

psi

°C/°F 

kPa

MPa

A testo 550 digitális szervizcsaptelep egy robusztus műszer 

a hűtőrendszereken és hőszivattyúkon végzett mindennapi 

munkához. A strapabíró 2 utas szelepblokk a 3 csatlakozóval, 

3 tömlőtartóval és a kémlelőüveggel lehetővé teszi a gyors 

és egyszerű munkavégzést. Az applikációval történő 

vezérlés új lehetőségeket biztosít a hatékony elemzéshez 

és dokumentációhoz. A vezeték nélküli kapcsolat révén a 

felhasználó leolvashatja a mért adatokat okostelefonján vagy 

táblagépén, lehetővé téve a gyorsabb és kényelmesebb 

munkavégzést. Emellett a felhasználó véglegesítheti a 

jegyzőkönyvet, majd továbbíthatja azt akár közvetlenül a 

helyszínről is. Az applikációval továbbá frissíthető az elérhető 

hűtőközegek listája.

A robusztus műszerház megbízhatóan védi a testo 550 

szervizcsaptelepet a sérülésektől. A vákuum kijelzés 

megmutatja a lefejtés során elért vákuumszintet. testo 550 

digitális szervizcsaptelep így ideális megoldás beüzemeléshez, 

szervizeléshez és karbantartáshoz. Az automatikus 

hőszivattyú mód révén szükségtelenné válik a tömlők 

cserélgetése, a hőmérséklet-kompenzált tömörség teszttel és 

a további funkciókkal peidg minden eddiginél hatékonyabb a 

hűtőrendszereken és hőszivattyúkon végzett munka.

Bluetooth
+ applikáció

testo Refrigeration applikáció
Díjmentesen letölthető
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Műszaki adatok / Kiegészítők 

testo 550 szett
testo 550 - Bluetooth-os szervizcsaptelep
3 db tömlővel hűtőrendszerekhez és 
hőszivattyúkhoz,  
2 db  csőhőmérséklet érzékelővel, elemekkel,  
műszertáskával és gyári műbizonylattal

Rend. sz.: 0563 2550

Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet -20 ... +50°C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +60°C

Elem élettartam 250 óra
(háttérfény nélkül, Bluetooth® kapcsolattal)

Méretek 200 x 109 x 63 mm

Súly 1060 g

Védelmi osztály IP42

Hűtőközegek a 
mérőműszerben

Hűtőközeg-
frissítések 
applikációval

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)

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

Érzékelő típusok

Nyomás Hőmérséklet

Méréstartomány -1 ... 60 bar -50 ... +150°C

Pontosság (22°C-on) a m. ért. ±0,5 %-a ±0,5°C

Felbontás 0,01 bar 0,1°C

Szonda csatlakozók 3 x 7/16“ – UNF 2 x külső csatlakozó (NTC)

Túlterhelés 65 bar –

Vákuum

-1 ... 0 bar

–

–

–

–

Rend. sz.Kiegészítők a mérőműszerhez

0516 0012Műszertáska a testo 550 műszerhez és kiegészítőkhöz

Kompatibilitás iOS 7.1 / Android 4.3 vagy újabb szükséges 

Bluetooth 4.0-képes mobilkészülék szükséges

0554 5570Tartalék szelep-szervizcsomag; 2 szelepmechanizmus, 4 szelepkupakkal (piros, kék, 2 fekete),  
kompatibilis a testo 549, testo 550, testo 557 és testo 570 mérőműszerekkel

3 tömlős szett műszaki adatok
•  Tömlők (kék, piros, sárga)  

Minden járatos hűtőközeghez, beleértve az R410A-hoz is
•  1,5 m-es hossz, 7/16" UNF egyenes és  

7/16" UNF 45°-os csatlakozókkal
• 55 bar-os munkanyomás, 275 bar-os szakadási nyomás



testo 550

A rögzítőkampóval biztosan rögzítheti 
a digitális szervizcsaptelepet a 
mérés során

Csipeszes csőhőmérséklet 
érzékelők, Ø 6 .. 35 mm, NTC

Bluetooth-os appl ikáció a 
mérési értékek kijelzéséhez és a 
jegyzőkönyv véglegesítéséhez a 
helyszínen, okostelefon segítségével

Érzékelők 

Érzékelő típus

Csipeszes csőhőmérséklet érzékelő
6 ... 35 mm átmérőjű csöveken 
végzett mérésekhez, NTC, 1,5 m-es 
fix kábel

Csipeszes csőhőmérséklet érzékelő
6 ... 35 mm átmérőjű csöveken 
végzett mérésekhez, NTC, 5 m-es 
fix kábel

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő, 
75 mm csőátmérőig, Tmax. +75°C, 
NTC, 
1,5 m-es fix kábel

Vízálló NTC felületi érzékelő lapos 
felületekhez, 
1,2 m-es fix kábel

Csőhőmérséklet érzékelő (NTC) 5 és 
65 mm közötti csőátmérőkhöz
2,8 m-es fix kábel

Méretek
Érzékelő szár / merőcsúcs méretek

Méréstart.

-40 ... +125°C

-40 ... +125°C

-50 ... +70°C

-50 ... +150°C
Tartós 
méréstartomány 
+125°C, rövid 
ideig +150°C  
(2 perc)

-50 ... +120°C

Pontosság

±1°C (-20 ... +85°C)

±1°C (-20 ... +85°C)

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

A mért érték ±0,5 %-a (+100 ... 
+150°C)
±0,2°C (-25 ... +74,9°C)
±0,4°C (maradék tartomány)

±0,2°C (-25 ... +80°C)

Rend. sz.

0613 5505

0613 5506

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Precíz, robusztus NTC 
levegőhőmérséklet érzékelő

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

0613 1712

Levegő érzékelők

Felületi érzékelők

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm
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