
Dijital manifold serisi:
Soğutma sistemleri ve ısı
pompalarındaki ölçümler
için ideal!
testo 550, 557 ve 570

We measure it.



testo 550

testo 557

testo 570

testo 550, testo 557, testo 570 We measure it.



İki harici sıcaklık probu sayesinde aşırı kızdırma/aşırı

soğutma değerlerinin eş zamanlı olarak hesaplanması

Üç bağlantılı, 3 hortum tutuculu ve gözetleme camı ile 

2 yollu valf bloğu

Cihaz içinde kayıtlı 39 soğutucu akışkan

Aydınlatmalı ekran

Isı pompası modu

Sıcaklık kompanzasyonlu sızdırmazlık testi

Dijital manifold

testo 550 - Soğutma sistemleri ve
ısı pompaları için dijital manifold

bar

psi

°C/°F

kPa

MPa

inch Hg

testo 550, soğutma sistemleri ve ısı pompalarında servis ve

bakım için uygundur. Üç bağlantılı, 3 hortum tutuculu ve

gözetleme camı, 2 yollu valf bloğu ile hızlı ve kolay

kullanımlıdır.

Sert gövde yapısı cihazı darbelerden korur. Süspansiyonlu

kanca ölçüm boyunca cihazı güvenle tutmanızı sağlar.

Vakum ekranı tahliye sırasındaki vakum durumunu bildirir.

Bu; servis, bakım ve devreye alma görevleri için testo 550'yi

mükemmel yapar.

Otomatik ısı pompası modu, sıcaklık düzeltmesi gibi ekstra

fonksiyonları sayesinde soğutma sistemleri ve ısı pompaları

üzerinde çalışmak her zamankinden kolay.

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 550

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 550-1 Set

Soğutma sistemlerinde servis ve bakım için dijital

manifold; kıskaç probu, kalibrasyon protokolü ve

batarya ile birlikte

Ürün kodu 0563 5505

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı -10 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C

Pil ömrü Yaklaşık 150 sa. (aydınlatmasız)

Boyutlar 200 x 113 x 62 mm

Ağırlık 1060 g

testo 550-2 Set

Dijital manifold testo 550-2; 2 adet kıskaç probu,

taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve

bataryalar ile birlikte

Ürün kodu 0563 5506

Basınç ortamı CFC, HFC, N, H
2
O

Cihazdaki soğutucu
akışkanlar

R12, R22, R123, R134a, R290, R401A,

R401B, R402A, R402B, R404A, R406A,

R407A, R407C, R408A, R409A, R410A,

R414B, R416A, R417A, R420A, R421A,

R421B, R422A, R422B, R422D, R424A,

R434A, R437A, R502, R503, R507, R718

Sensör tipleri

Basınç Sıcaklık

Ölçüm aralığı 50 bar -50 ... +150 °C

Hassasiyet (22 °C'de) ±0.75 % fs (±1 basamak) ±0.5 °C

Çözünürlük 0.01 bar / 0.1 psi 0.1 °C / 0.1 °F

Ölçüm aralığı (bağıl) – –

Prob bağlantıları 3 x 7/16''-UNF 2 x plug-in (NTC)

Aşırı yük bağıl (LP(/HP) 60 bar / 60 bar –

Alçak basınç bağıl (LP)

Yüksek basınç bağıl (HP)

50 bar / 50 bar –

Vakum

–

–

–

-1 bar … 0 bar

–

–

–

We measure it.

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0516 5505testo 550 ve aksesuarları için taşıma çantası

0516 5700testo 570, probları, aksesuarları ve soğutucu hortumlar için taşıma çantası
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Süspansiyonlu kanca ile ölçüm

boyunca cihazınız güvence

altındadır.

Ø 6 mm ... Ø 35 mm arası borular

için kıskaç prob, NTC

Aydınlatmalı geniş ekran

testo 550

Problar

Prob tipi

Ø 6 mm ... Ø 35 mm çaplı borular
için kıskaç prob, NTC

Cırtcırtlı kıskaç tip prob, maks.75
mm’ye kadar çapa sahip borularda,
Tmaks. +75°C, NTC, 
Sabit kablo 1.5 m

Düz yüzeyler için suya dayanıklı,
NTC yüzey sıcaklık probu, 
Sabit kablo 1.2 m

5 ... 65 mm çaplı borular için kıskaç
tip prob, NTC,
Sabit kablo 1.2 m

Ölçüler
Prob borusu / prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Uzun süreli
ölçüm aralığı
+125 °C, kısa
süreli +150 °C
(2 dakika)

-50 ... +120 °C

Hassasiyet

±1 °C (-20 ... +85 °C)

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

±0.5% ölç.değ. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Ürün kodu

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 6 mm

NTC hava sıcaklık probu; sağlam,
ekonomik

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

0613 1712

Hava probları

Yüzey probları

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

We measure it.



Aşırı kızdırma ve aşırı soğutma değerlerinin eş zamanlı

olarak hesaplanması

Vakum değerinin görüntülenmesi

Sıcaklık düzeltmeli sızdırmazlık testi

Ortam basıncının otomatik olarak ölçümü

Cihaza kayıt edilebilen 30 soğutkan

4-yollu valf bloğu

testo 557 – Devreye alma, servis
ve bakım için manifold

bar

psi

°C/°F

hPa

Dijital manifold testo 557, soğutma sistemleri ve ısı

pompalarındaki ölçümlerde kullanılır. 4-yollu valf bloğu ve

entegre vakum ölçümü ile sistemi devreye alma, servis ve

bakım için idealdir.Soğutma sisteminin çalışma moduna

göre, testo dijital manifoldlar otomatik olarak yüksek ve

alçak basıncın yerlerini değiştirir. Vakumun görüntülenmesi

sistemin tahliyesi sırasında yardımcı olur ve erişilen vakum

değerini gösterir. testo 557 mekanik manifoldların yerine

rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz olup, basınç

değerlerine karşılık gelen buharlaşma ve yoğuşma

sıcaklıklarını tablo halinde ekranda görebilmenizi sağlar.

www.testo.com.tr

We measure it.

micron

kPa

MPa

inch Hg

Dijital manifold



testo 557 We measure it.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 557

Dijital manifold testo 557; batarya ve

kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0563 5571

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C

Pil ömrü Yaklaşık 150 sa. (aydınlatma olmadan)

Boyutlar 280 x 135 x 75 mm

Ağırlık 1200 g

testo 557 Set

testo 557-2; devreye alma-servis ve bakım için,

4-yollu valf bloğu, entegre vakum ölçümü,

borulardaki sıcaklık ölçümleri için 2 adet kıskaç

prob, taşıma çantası, kalibrasyon protokolü ve

batarya ile birlikte

Ürün kodu 0563 5572

Basınç ortamı CFC, HFC, N, H
2
O, CO

2

Cihazdaki soğutucu
akışkanlar

R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A,

R401B, R402A, R402B, R404A, R406A,

R407A, R407C, 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 (H
2
O), R744 (sadece 50 bar'a kadar

ölçüm aralığında), R1234yf (ekran: testo 557

için T8)

Sensör tipleri

Basınç Sıcaklık

Ölçüm aralığı 50 bar -50 ... +150 °C

Hassasiyet (22 °C'de) 0.5% fs (±1 Digit) ±0.5°C (±1 Digit)

Çözünürlük 0.01 bar / 0.1 psi 0.1 °C/0.1 °F

Ölçüm aralığı (bağıl) – –

Prob bağlantıları 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF 2 x plug-in (NTC)

Aşırı yük bağıl (LP/HP) 52 bar / 52 bar –

Düşük basınç bağıl (LP)

Yüksek basınç bağıl (hP)

50 bar / 50 bar –

Vakum

–

1% fs

1 hPa / 1 mbar / 500 micron

-1 bar ... 0 bar

–

–

–

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0516 5505testo 550 ve aksesuarları için taşıma çantası*

0516 5700testo 570, probları, aksesuarları ve soğutucu hortumlar için taşıma çantası*

* testo 557 için de uygundur
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Cihaz askısı ölçüm sırasında

cihazı güvenli şekilde taşımanızı

sağlar.

Borular için kıskaçlı prob Ø 6 mm

... Ø 35 mm, NTC

Geniş, aydınlatmalı ekran

testo 557

Problar

Prob tipi

Ø 6 mm ... Ø 35 mm çaplı borular
için kıskaç prob, NTC

Cırtcırtlı kıskaç tip prob, maks.75
mm’ye kadar çapa sahip borularda,
Tmaks. +75°C, NTC, 
Sabit kablo 1.5 m

Düz yüzeyler için suya dayanıklı,
NTC yüzey sıcaklık probu, 
Sabit kablo 1.2 m

5 ... 65 mm çaplı borular için kıskaç
tip prob, NTC, Sabit kablo 1.2 m

Ölçüler
Prob borusu / prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Uzun süreli
ölçüm aralığı
+125 °C, kısa
süreli +150 °C
(2 dakika)

-50 ... +120 °C

Hassasiyet

±1 °C (-20 ... +85 °C)

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

±0.5% ölç.değ. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Ürün kodu

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 6 mm

NTC hava sıcaklık probu; sağlam,
ekonomik

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

0613 1712

Hava probları

Yüzey probları

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

We measure it.



Aşırı kızdırma ve aşırı soğutmanın eşzamanlı olarak

hesaplanması

Basınç, sıcaklık, akım ve vakum ölçümlerinin 

tek bir cihaz ile ölçümü

Ölçüm verilerinin 999 saat kayıdı

40 soğutucu akışkana kadar depolama

Testo yazıcı ile raporların sahada çıktısı

testo 570 – Ölçüm, analiz ve
dokümantasyon için manifold

bar

psi

°C/°F

hPa

Dijital manifold testo 570; ısı pompaları ve soğutma

sistemlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm ölçümler için

sağlam bir cihazdır. Cihaz ölçüm yapmaktan daha fazla

işleve sahiptir. Basınç, sıcaklık, vakum veya akım - testo

570 tüm bunları analiz edebilir. Servis ve ayarların devreye

alınmasından, sistem hatalarının analizine kadar tüm ölçüm

verilerini depolar.

Dahili veri hafızası, manuel çalışma adımlarını değiştirir. Bu,

örneğin; uzun süreli ölçümler yapılabilir, veri anlık olarak

kayıt edilebilir ve grafik olarak sunulabilir anlamına

gelmektedir. Sistemdeki hatalar bulunabilir ve arıza

durumunda daha çabuk düzeltilebilir. Yazılı belgeler artık

geride kaldı. Ölçüm protokolleri sahada oluşturulabilir ve

sonuçlar her an takip edilebilir. Bu şeffaflık, müşteriye güven

sağlar.

www.testo.com.tr

We measure it.
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Dijital manifold



testo 570 We measure it.

Teknik bilgi

testo 570-1 Set
Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki tüm

ölçüm işlemleri için testo 570-1 dijital

manifold seti; 4 yollu vana, dahili veri

hafızası, entegre vakum ölçümü, 3 sıcaklık

probu bağlantısı, kalibrasyon protokolü,

kıskaç prob ve bataryalar ile birlikte

Ürün kodu 0563 5701

Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C

Hafıza 999 saat kayıt

Ekran LCD grafik ekran

Pil ömrü yaklaşık 40 sa. (aydınlatma olmadan)

Boyutlar 280 x 135 x 75 mm

Ağırlık 1200 g

testo 570-2 Set
Soğutma sistemleri ve ısı pompalarındaki tüm

ölçüm işlemleri için testo 570-2 dijital manifold

seti; 4 yollu vana, dahili veri hafızası, entegre

vakum ölçümü, 3 sıcaklık probu bağlantısı,

kalibrasyon protokolü, 2 adet kıskaç prob, USB

kablo ile yazılım, taşıma çantası, adaptör ve

bataryalar ile birlikte

Ürün kodu 0563 5702

Basınç ortamı CFC, HFC, N, H
2
O, CO

2

Cihazdaki soğutucu
akışkanlar

R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A,

R401B, R402A, R402B, R404A, R406A,

R407A, R407C, 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 (H
2
O), R744 (sadece izin verilen ölçüm

aralığında; 50 bar'a kadar), R1234yf

Sensör tipleri

Basınç Sıcaklık

Ölçüm aralığı 50 bar -50 ... +150 °C

Hassasiyet (22 °C'de) 0.5% fs (±1 Digit) ±0.5°C (±1 Digit)

Çözünürlük 0.01 bar / 0,1 psi 0.1 °C/0.1 °F

Ölçüm aralığı (bağıl) – –

Prob bağlantıları 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF 3 x plug-in (NTC)

Aşırı yük bağıl (LP/HP) 52 bar / 52 bar –

Düşük basınç bağıl (LP)

Yüksek basınç bağıl (hP)

50 bar / 50 bar –

Vakum

–

1 % fs

1 hPa / 1 mbar / 500 micron

-1 bar ... 0 bar

–

–

–
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testo 570

Problar

Prob tipi

Ø 6 mm ... Ø 35 mm çaplı borular
için kıskaç prob, NTC

Cırtcırtlı kıskaç tip prob, maks.75
mm’ye kadar çapa sahip borularda,
Tmaks. +75°C, NTC, 
Sabit kablo 1.5 m

Düz yüzeyler için suya dayanıklı,
NTC yüzey sıcaklık probu, 
Sabit kablo 1.2 m

Kompresörlerin akım tüketimi
ölçümü için akım probu,
değiştirilebilir ölçüm aralığı ile
Sabit kablo 2.9 m

Kompresördeki yağ seviyesi
kontrolü için yağ basıncı probu
Sabit kablo 2.9 m

5 ... 65 mm çaplı borular için kıskaç
tip prob, NTC, Sabit kablo 1.2 m

Ölçüler
Prob borusu / prob borusu ucu

Ölçüm 
aralığı

-40 ... +125 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +150 °C
Uzun süreli
ölçüm aralığı
+125 °C, kısa
süreli +150 °C
(2 dakika)

0 ... 20/200 A

0 ... 25 bar rel

-50 ... +120 °C

Hassasiyet

±1 °C (-20 ... +85 °C)

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

±0.5% ölç.değ. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

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

1,5 % tam ölçüm skalası
Aşırı yük: 50 bar 

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)

Ürün kodu

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0554 5607

0638 1742

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

Ø 5 mm

30 mm

Ø 6 mm

NTC hava sıcaklık probu; sağlam,
ekonomik

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (kalan aralık)

0613 1712

Hava probları

Yüzey probları

Diğer problar

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

We measure it.

Aksesuarlar

Ürün koduÖlçüm cihazı için aksesuarlar

0516 5505testo 550 ve aksesuarları için taşıma çantası*

0516 5700

0554 0447

0449 0047

0554 5604

0554 0549

testo 570, probları, aksesuarları ve soğutucu hortumlar için taşıma çantası*

Sökülebilir elektrik adaptörü, 5 VDC 500 mA Avrupa'da kullanıma uygun, 100-250 VAC, 50-60 Hz

USB bağlantı kablosu, PC aksesuarı

Ölçüm veri yönetimi için EasyKool yazılımı, USB veri kablosu ile birlikte

Sahada dokümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

* testo 570 için uygun



We measure it.

www.testo.com.tr

Testo Elektronik ve Test Ölçüm

Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Ofis:

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak

Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5

Şişli - İSTANBUL

Tel : +90 212 217 01 55

Faks : +90 212 217 02 21

Email : infotesto@testo.com.tr
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