
Berekening van oververhitting/onderkoeling in real-time met 

maximaal twee externe temperatuursensoren

2-wegs ventielblok met drie aansluitingen, drie 

slanghouders en kijkglas

60 veelvoorkomende koudemiddelen in het instrument

Achtergrondverlichting voor een betere leesbaarheid in een 

donkere omgeving

250 uur levensduur batterij

Digitale monteurhulp

testo 549 – De monteurhulp voor 
koelinstallaties en warmtepompen
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De nieuwe testo 549 is een robuust hulpmiddel voor het 

dagelijkse werk aan koelinstallaties en warmtepompen. Het 

stevige 2-wegs metalen ventiel blok met 3 aansluitingen 

en 3 slanghouders stelt u in staat snel en eenvoudig 

te werken. De robuuste behuizing met metalen frame 

rond het scherm beschermt de nieuwe testo 549 meer 

betrouwbaar tegen impact. Tijdens de meting zorgt 

de vering voor een veilige bevestiging van de digitale 

manifold. De testo 549 is ideaal voor inbedrijfstelling, 

service en onderhoud. Door de overige instrumentfuncties 

zoals de automatische warmtepomp modus, wat het 

omwisselen van koelmiddelslangen overbodig maakt, en de 

temperatuurgecompenseerde dichtheidstest is het werken 

aan koelinstallaties en warmtepompen makkelijker als nooit 

tevoren.

www.testo.nl



testo 549

Technische gegevens / Accessoires 

testo 549

testo 549, digitale manifold voor 
koelinstallaties en 
warmtepompen; incl. batterijen en 
kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 0550

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp. -10 ... +50 °C

Opslagtemp. -20 ... +60 °C

Levensduur batterij 250 h (zonder verlichting, 
zonder Bluetooth®)

Afmeting 200 x 109 x 63 mm

Gewicht 1060 g

Beschermingsklasse IP42

Garantie 2 jaar

Koudemiddel in het 
instrument

60 Profile: R11, R12, R123, R1234yf, 
R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, 
R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, 
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, 
R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, 
R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, 
R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, 
R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, 
R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, 
R507, R508A, R508B, R600, R600a, 
R744 CO2, R718 H2, kan worden 
opgewaardeerd door Testo Service

Sensor types

Druk Temperatuur

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

Nauwkeurigheid (bij 22 °C) ±0.5 % fs ±0.5 °C

Resolutie 0.01 bar 0.1 °C

Overbelasting 65 bar –

Vacuüm

-1 bar  ... 0 bar

–

–

–

Accessoires Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

0516 0012Transportkoffer voor testo 550 en toebehoren*

* ook geschikt voor de testo 557

Revisieset 0440 5501



Tijdens de meting zorgt het 
ophangsysteem voor een veilige 
bevestiging van de digitale 
manifold.

Tangvoeler voor buizen 
van Ø 6 mm tot Ø 35 mm, 
NTC

Groot, verlicht display

testo 549

Voeler 

Voelertype

Tangvoeler voor temperatuurmeting 
op buizen vanaf Ø 6 mm tot Ø 35 
mm, NTC, vaste kabel, gestrekt 
1.5 m

Tangvoeler voor 
temperatuurmetingen op buizen 
van 6-35 mm in diameter, NTC, 
vaste kabel, gestrekt 5.0 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 pijpen met 
een diameter van 5 t/m 65 mm,
vaste kabel, gestrekt 2.8 m

Afmetingen
sensorbuis/-tip

Meetbereik

-40 ... +125 °C

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Langdurig 
meetbereik +125 
°C, kortstondig 
+150 °C (2 
Minuten)

-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 (overige 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 (overige meetbereik)

0613 1712

Luchtvoeler

Oppervlaktevoeler

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm



testo 549

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA  Almere

Randstad 21-53, 1314 BH  Almere
Telefoon 036-5487 000

E-mail info@testo.nl

www.testo.nl
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