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2 Segurança e ambiente 

 

2 Segurança e ambiente 

2.1. Sobre este documento 

Utilização 

> Por favor leia este documento cuidadosamente e familiarize-se 
com o produto antes de o colocar em utilização. Preste 
particular atenção às instruções de segurança e concelhos de 
alerta a fim de evitar danos e avarias no produto. 

> Guarde este documento à mão para o consultar sempre que 
necessário. 

> Forneça esta documentação a qualquer futuro utilizador deste 
produto. 

 
Símbolos e escrita padrão 

Representação Explicação 
 

 
Conselhos de advertência, nível de risco de 
acordo com a palavra assinalada: 

Warning! Podem ocorrer danos físicos 
graves. 

Caution! Podem ocorrer danos físicos leves 
ou danos no equipamentos. 

> Implemente as medidas de precaução 
específicas. 

 

 
Nota: Informação básica ou adicional. 

1. 

2. 

... 

... 

Acção: mais passos, a sequência deve ser 
seguida. 

> ... Acção: um passo ou um passo adicional. 

- ... Resultado de acção. 

Menu Elementos do instrument, visualização do 
instrument ou a interface do programa. 

[OK] Chave de controlo do instrument ou botão de 
interface do programa. 

... | ... Funções/caminhos no menu. 

“...” Exemplos de entradas 
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2.2. Garantir a segurança 
> Não coloque o instrumento em funcionamento se este 

apresentar danos na caixa, alimentador ou cabos. 

> Não realize medições por contacto em peças não isoladas e 
com carga eléctrica. 

> Não guarde o produto junto de dissolventes. Não utilize 
agentes secantes. 

> Leve a cabo apenas as tarefas de manutenção e de reparação 
do instrumento descritas na documentação. Ao fazê-lo, respeite 
os passos indicados. Utilize apenas peças de desgaste 
originais Testo. 

> Os objectos que deseja medir e/ou o ambiente em volta da 
medição também podem representar um perigo: ao realizar 
medições, tenha em conta as normas de segurança no local. 

> Se o instrumento de medição cair ou sofrer qualquer outro tipo 
de carga mecânica semelhante, os componentes do tubo das 
mangueiras do refrigerante podem partir. Da mesma forma, as 
válvulas podem danificar-se, o que poderá levar a outro tipo de 
danos no interior do instrumento que não sejam invisíveis 
exteriormente. Por isso, sempre que o instrumento caia ou 
sofra qualquer outro tipo de carga mecânica semelhante, deve 
substituir as mangueiras do refrigerante por outros novos e sem 
danos. Para sua própria segurança, envie o instrumento de 
medição ao serviço de assistência ao cliente Testo para que 
seja efectuado um controlo Técnico. 

> A descarga electrostática pode destruir o instrumento. Integre 
todos os componentes (sistema de refrigeração, válvula de 
bloco, garrafa de refrigerante, etc.) na compensação 
equipotencial (terra). Observe a informação de segurança no 
sistema de refrigeração e o refrigerante utilizado. 

2.3. Protecção do ambiente 
> Elimine pilhas recarregáveis com defeito/pilhas gastas de 

acordo com as especificações legais vigentes. 

> Chegado ao fim da sua vida útil, elimine este produto 
separadamente num ponto de recolha para equipamentos 
eléctricos e electrónicos (ter em conta as prescrições locais) ou 
então envie-o à Testo para que proceda à sua eliminação 
correcta. 



3 Especificações 

7 

 

 

 

> Os gases dos refrigerantes podem ser nocivos para o 
ambiente. Respeite as regulamentações ambientais vigentes. 

3 Especificações 

3.1. Utilização 
O testo 550 é um manómetro digital para tarefas de arranque, 
manutenção e de reparação em sistemas de refrigeração e em 
bombas de calor. Pode ser utilizado para diagnóstico de falhas e 
medições online em sistemas de refrigeração e bombas de calor. 
O testo 570 apenas pode ser utilizado por pessoal especializado 
qualificado. 

Através das suas funções, o testo 550 substitui os manómetros 
analógicos, os termómetros e as tabelas de pressão/temperatura. 
É possível aplicar, adaptar, verificar e controlar as pressões e as 
temperaturas. 

O testo 570 é compatível com a maioria dos refrigerantes não 
corrosivos, com a água e com o glicol. O testo 550 não é 
compatível com refrigerantes que contenham amoníaco na sua 
composição. 

Este produto não deve ser utilizado em atmosferas potencialmente 
explosivas! 

Seu âmbito de funções pode ser consideravelmente ampliado por 
meio de extensos acessórios disponíveis, separadamente, por 
exemplo, vários sensores de temperatura, sonda pinça, sonda de 
pressão de óleo, software para PC. 

3.2. Dados técnicos 
Características Valores 

Parâmetros de Pressão: kPa/MPa/bar/psi 

medição Temperatura: °C / °F / K 

 Vácuo: hPa / mbar/ Torr / inH2O / Micron / 

 inHg / Pa 

 Corrente: A1 

Medição sensor Pressão: 2 x sensor Pressão 
Temperatura: 3 x NTC 

 

 

1 via Sonda de pinça (acessório opcional) 
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Características Valores 

Ciclo de medição 0.75 s 

Conexões Conexões de Pressão: 3 x 7/16" UNF+ 1x 
5/8“ 

Medição por NTC 

Interfaces 3x Mini-DIN, 1x Mini-USB, 1 x IR 

Gama de medição Gama de medição Pressão HP/LP: 
-100…5000 kPa / -0.1…5 Mpa / -1…50 bar 
(rel) / -14.7…725 psi 

Gama de medição Temperatura: 
-50…+150 °C / -58…302 °F 

Gama de medição Vácuo (rel): -1…0 bar / 
-14.7…0 psi 

Sobrepressão 52 bar, 5200 kPa, 5.2 Mpa, 754 psi 

Resolução Resolução Pressão: 0.01 bar / 0.1 psi / 1 kPa 
/ 0.001 Mpa 

Resolução Temperatura: 0.1 °C / 0.1 °F / 
0.1 K 

Resolução Vácuo: 1 hPa / 1 mbar / 0.5 Torr / 
0.5 inH2O / 0.02 inHg / 500 Micron / 100 Pa 

Exactidão (nominal 
Temperatura 
22 °C/71.6°F) 

Pressão: ±0.5% do valor final (±1 dígito) 

Temperatura (-40…+150 °C / -40…302 °F): 
±0.5 °C (±1 dígito), ±0.9 °F (±1 dígito), ±0.5 K 
(±1 dígito) 

Vácuo: 1% do valor final (±1 dígito) 

No. de refrigerantes 40 

Refrigerantes 
seleccionáveis 

Sem refrigerante, 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, R744 (apenas na gama de 
medição permitida até 50 bar), R1234yf 

Mais refrigerantes podem ser 
descarregados em www.testo.com. 

http://www.testo.com/
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Características Valores 

Capacidade da 
memória 

10000 medições simples ou 50 medições em 
série (cada uma com um ciclo de medição 
de 2 s, período medição 100 h) 

Ciclo de medição 2 s...24 h (livremente seleccionável) 

Meios de medição Meios de medição: todos os meios de 
medição que estão armazenados no testo 
570. all media that are stored in the testo 
570. Não mensurável: amoníaco (R717) e 
outros refrigerantes que contenham 
amoníaco 

Condições ambiente Temperatura de funcionamento: -20 a 50 °C 
/-4 a 122°F 

Temperatura de armazenamento: -20...60 °C 
/ -4...140 °F 

Humidade na area de utilização: 10 ... 90 
%HR 

Carcaça Material: ABS / PA / TPE 

Dimensões: aprox. 280 x 135 x 75 mm 

Peso: aprox. 1200 g (sem pilhas) 

IP-classe 42 (posição em utilização suspensa) 

Alimentação Fonte de corrente: 4 x 1.5 V pilhas 
recarregáveis/não-recarregáveis 

Tipo AA / Mignon / LR6 

Vida da pilha: > 40h (iluminação do visor 
desligada) 

Visor Tipo: LCD iluminado 

Tempo de resposta: 0.5 s 

Directivas, Normas 
e Ensaios 

Directive EC: 2004/108/EC 

Garantia Duração: 2 anos 

Termos da garantia: ver sítio da internet 
www.testo.com/warranty 

http://www.testo.com/warranty
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4 Descrição do produto 

4.1. Visão geral 

Visor e elementos de controlo 

1 Entrada de ficha Mini-DIN para sensores de temperatura NTC, 
com cobertura da entrada da ficha. 

2 Gancho de suspensão, retráctil (parte posterior). 

3 Visor de estado dos ícones do instrument: 

Ícone Significado 
 

 

 
 

 
 

 

Sem 
indicação da 
pilha 

Capacidade da pilha: >75% / >50% / >25% / 

<10% 

 
 
 
O instrumento funciona com alimentador. 
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4 Descrição do produto 

 
Ícone Significado 

 

 
O valor de medição é guardado, no caso de 
uma medição única o círculo interno pisca uma 
vez, com a medição em série o círculo pisca a 
cada conjunto de valores guardados. 

4 Compartimento da pilha. O recarregamento das pilhas dentro 
do instrumento não é possível! 

5 Teclas multi-função: A função relevante aparece no visor. 

6 Tecla de controle: 

Tecla Função 

[ ] Guardar ou imprimir dados de medição. 

[ESC] Sair da opção de menu. 

[▲] Tecla para cima: altera a opção de 
visualização. 

[▼] Tecla para baixo: altera a opção de 
visualização. 

[p=0] Zero do sensor de Pressão na gama de +1 
a -1.3 bar. 

[ ] Botão ligar / desligar o instrumento, breve 
pressionar durante o funcionamento: botão 
de ligar / desligar iluminação. 

7 Escotilha para visualização do fluxo do refrigerante. 

8 4 x válvulas. 

9 4 x suportes de mangueira para mangueiras de refrigerantes. 

10 Conexão 7/16“ UNF, latão. 

Alta Pressão, para mangueira de refrigerantes com parafuso de 
ajuste de libertação rápida, passagem pela vávula de corte 

11 Conexão 5/8“ UNF, latão, para bomba de Vácuo. 

12 Conexão 7/16“ UNF, latão, por ex. garrafas de refrigerante, 
com tampa roscada. 

13 Conexão 7/16“ UNF, latão. 
Baixa Pressão para mangueira de refrigerantes com parafuso 
de ajuste de libertação rápida, passagem pela vávula de corte. 
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Risco de danos pelo raio de infravermelhos! 

> Não dirigir o raio de infravermelhos directamente ao olho 
humano! 

AVISO 

 

Interfaces 

1 Conexão mini-DIN para sensores de temperatura e acessórios, 
opcional. 

2 Interface IR para impressora rápida testo 

3 Conexão mini-USB para alimentador e ligação ao PC 
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5 Primeiros passos 

Inserir as pilhas / pilhas recarregáveis 

1. Desdobrar o gancho de suporte e abrir o compartimento da 
pilha (fecho clipe). 

2. Inserir as pilhas (fornecidas com o instrumento) ou pilhas 
recarregáveis (4 x 1.5 V, Tipo AA / NiMH / AA) dentro do 
compartimento das pilhas. Observe a polaridade! 

3. Fechar o compartimento das pilhas. 

Quando não estiver em utilização por um longo período: 
retire as pilhas / pilhas recarregáveis. 

Recarregar as pilhas recarregáveis antes de utilizar o 
instrumento. 

Ligar o instrumento 

> Premir [ ]. 

- Fase inicial: 

• Todos os segmentos do visor iluminam-se (duração: 2s). 

- Abre-se a visualização de medição. 

Na primeira vez que o instrumento é ligado após as pilhas terem 
sido colocadas ou substituídas, os seguintes ajustes de fábrica são 
armazenados: 

• Idioma: English UK 

• Data: 01/01/2011 

• Hora: 12:00 

• Temperatura unidade: °C 

• Pressão unidade: bar 

• Vácuo unidade: mbar 

• Pressão modo: prel 

• Peso unidade: kg 

• Refrigerante: R12 

Para alterar os ajustes de fábrica: 

Ver Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., página 
Fehler! Textmarke nicht definiert.. 
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Visor 

1 Selecionar modo Pressão 

2 Temperatura condensação/ acc. para sensor Temperatura 
direita / subarrefecimento / sensor Temperatura diferencial 
esquerda e direita. A visualização da leitura dos valores de 
medição variam com a dependência do modo de ajuste. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

3 [Min/Max/Mean/Normal] (ex. para modo de 
Pressão/Temperatura): A tecla multi-funções do meio pode ser 
utilizada para visualizar os valores mínimo, máximo e médio. 

4 [Modo] selecionável através da tecla multi-funções da direita 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

5 [Set] selecionável através da tecla multi-funções da esquerda 

6 Temperatura de Evaporação / acc. para sensor de Temperatura 
A / sobreaquecimento 

7 Escolher Refrigerante 

8 Indicação do estado das pilhas / pilhas recarregáveis 

 
Fazer ajustes 

1. Premir[Set]. 

- O menu de configuração está aberto. 

2. Selecionar a função e ajustar parâmetros: 

Tecla de funções 

Representação Explicação 

[▲] or [▼] Escolher função/ajuste 

[Ok] Activar função ou confirmar parâmetro/ajuste 
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Representação Explicação 

[ESC] Sair do menu de configuração 

Parâmetros de ajuste 

Refrigerante: Selecionar o Refrigerante da lista: 

Representação Explicação 

R... Refrigerante número em consonância com 
ISO 817 

T... Designação especial Testo para certos 
Refrigerantes 

--- Nenhum Refrigerante selecionado. 
 

Com o software testo Easy Kool pode adicionar 
Refrigerantes dentro do instrumento, ver instruções de 
funcionamento a parte. 

 

 

Efficiency calc.: Selecionar o procedimento (COP bomba de 
calor) e entrar os parâmetros necessários (pode variar no 
procedimento escolhido). As entradas têm um efeito no modo de 
medição do cálculo do rendimento. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Temperatura unidade: Selecionar a unidade desejada. 

Pressão unidade: Selecionar a unidade desejada. 

Vácuo unidade: Ajustar a unidade de Pressão para Vácuo. 

Pressão modo: Depende da escolha da unidade para Pressão: 
Alterar entre visualização de Pressão absoluta e relativa. 

Vácuo Pressão modo: Selecionar o modo de Pressão para o 
modo evacuação. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Peso unidade: Selecionar a unidade desejada da lista. 

Medição modo: Selecionar o modo normal, modo combi 

Visualização Modo Função 

nenhum modo Normal Função normal do 
manómetro digital 
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Aperte o atuador de válvulas apenas com o aperto de mão. Não 
utilizar quaisquer ferramentas para aperto, isto pode danificar a 
linha. 

AVISO 

 
Visualização Modo Função 

Auto modo Combi Quando o modo combi está 
activa o manómetro digital 
testo 570 inverte 
automaticamente a 
visualização da Pressão alta 
e baixa. Esta inversão 
automática ocorre quando a 
Pressão no lado da baixa é 1 
bar maior que a Pressão no 
lado da alta. Esta comutação 
é indicada ---- a piscar no 

visor. Este modo é 
particularmente adequado 
para sistemas de ar 
condicionado que fornecem 
frio e aquecimento. 

Data/Hora: Ajustar o número a piscar com [▲] e [▼] e Premir[E] 
e [►] para ir para o próximo bloco de números. Confirmar entrade 
com [OK]. 

Idioma (Este ajuste influencia os formatos dos): Selecionar o 
Idioma da lista e Premir[OK] para confirmar. 

Tipo Sonda: Selecionar o Tipo de Sonda desejada da lista. 

Device info: Mostra o número de série e a versão do firmware. 

 
Funcionamento dos atuadores de válvulas 

Em relação ao caminho do fluxo de Refrigerante, o manómetro 
digital comporta-se tal e qual o manómetro convencional de quatro 
vias. As passagens são abertas pela abertura das válvulas. A 
pressão aplicada é medida com as válvulas fechadas e as válvulas 
abertas. 

> Abrir válvula: Gire o atuador de válvula no sentido anti-horário. 

> Fechar válvula: Gire o atuador de válvula no sentido horário. 
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6 Utilizando o produto 

6.1. Preparar para medir 

6.1.1. Conectar a sonda de temperatura e acessórios 

Os sensores devem ser conectados antes do instrumento 
de medição estar ligado, só assim eles serão reconhecidos 
pelo instrumento. 

Sensor de temperatura de superfície 

Um sensor de temperatura NTC (acessório) deve ser conectado 
para a medição de temperatura na tubagem e para o cálculo 
automático do sobreaquecimento e subarrefecimento. 

 
Desativar o fator de compensação de superfície para sondas 
de temperatura de ar e imersão. 

O fator de compensação de superfície tem sido definido no 
instrumento de medição para reduzir os erros de medição no maior 
caso de aplicações. Isto reduz os erros de medição quando 
utilizam-se sonda de temperatura de superfície. 

Se o instrumento de medição testo 570 é utilizado em combinação 
com 

If the Medição instrument testo 570 is Utilizaçãod in combination 
with sondas de ar ou imersão (acessórios), este fator deve ser 
desativado: 

1. Premir[Set]. 

2. Seleccionar o Tipo Sonda. 

3. Seleccionar Sonda Imersão. 

4. Premir[Esc]. 

- O fator de compensação de superfície dever ser desativado no 
instrumento. 

Para medições com a sonda de temperatura de superfície 
o tipo de sonda deve ser limpo para sonda de superfície. 

A cada vez que o instrumento é ligado o fator de 
compensação de superfície é ativado novamente por 
defeito. 
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Acessórios 

A sonda de pinça e a sonda de óleo apenas podem ser conectadas 
na ficha (1). 

 

Posicione o acessório apropriado para a medição da tarefa: 

Medição da tarefa (canal de 
medição) 

Posição 

Sobreaquecimento No fim do evaporador / entrada do 
compressor 

Subarrefecimento No fim do condesador / entrada da 
válvula de expansão 

Temperatura diferencial No objecto de medição 

Medição de Corrente Nas partes de consumo elétrico 

Enchimento/Esvaziamento No sistema 

Óleo lubrificante do 
compressor 

Na montagem de medição do óleo 
do compressor 

 

6.1.2. Ligar o instrumento 

> Premir[ ]. 

 
Fazer o Zero nos sensores de Pressão 

Zerar os sensores de Pressão antes de cada medição. 

ᅚ 7RGDV DV FRQH[·HV GHYHP WHU SRXFD SUHVV¥R (SUHVV¥R 

DPEiHQWH). 

> Premir[P=0] para executar a fase Zero. 
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Antes de cada medição verificar se as mangueiras de 
refrigerantes estão em perfeitas condições. 

O instrumento de medição caindo ou qualquer outra carga 
mecânica comparável pode causar quebras das peças da 
tubagem na mangueira de refrigerante. Os atuadores de válvulas 
podem também sofrer danos, que podem resultar em mais danos 
dentro do instrumento de medição, que talvez não sejam 
detectados do exterior. 

> Para a sua própria segurança deverá enviar o instrumento de 
medição para o Serviço Técnico da Testo para uma inspeção 
técnica. 

> Deverá também substituir as mangueiras de refrigerantes por 
novas após o instrumento de medição ter caído ou após carga 
mecânica comparável. 

AVISO 

 

 
Conectando as mangueiras de Refrigerantes 

 

ᅚ 2V DWXDGRUHV GH Y£OYXODV HVW¥R IDFKDGRV. 

1. Conectar as mangueiras de refrigerantes para o lado da baixa 
Pressão (azul) e para o lado da alta pressão (vermelho) o 
instumento de medição. 

2. Conectar as mangueiras de refrigerantes no sistema. 
 

 

6.1.3. Escolher o modo de medição 
1. Premir[Modo]. 

- O menu de configuração é aberto. 

2. Escolher o medo de medição. 

Tecla de funções 

Representação Explicação 

[▲] or [▼] Seleccionar modo Medição 

[Ok] Activo modo Medição 

[ESC] Sair do menu 

Funções Selecionáveis 

• Pressão/Temperatura 

• Teste estanquicidade 

• Evacuação 



6 Utilizando o produto 

20 

 

 

Risco de danos causados por pressurização, calor, frio ou 
refrigerantes tóxicos! 

> Utilizar óculos de proteção e luvas de segurança. 

> Antes de aplicar Pressão no instrumento de medição: segurar 
sempre o instrumento de medição com o suporte de 
suspensão de forma a evitar que caia (perigo de partir o 
instrumento) 

> Antes de cada medição verificar as mangueiras de 
refrigerantes para para uma correta condição e conexão. Não 
utilizar qualquer ferramenta para apertar as mangueiras, o 
aperto das mangueiras deve ser feito apenas com a mão 
(Max. torque 5.0 Nm / 3.7ft*lb). 

> Cumprir com a gama de medição permitida (-1…50 bar). 
Prestar particular atenção em sistemas com Refrigerante 
R744, sendo que estes são frequentemente operados a altas 
pressões. 

AVISO 

 

• Enchimento 

• Esvaziamento 

• Pressão/Compressor 

• Corrente 

• Rendimento calc. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

6.2. Realizar as medições 
 

 

6.2.1. Medição 

ᅚ $V D©·HV GHVFUiWDV QR FDSíWXOR “Preparar para medir” foram 

realizadas 

O modo Pressão/Temperatura é ajustado por defeito 
quando iniciamos o instrumento. 

 

1. Aplicar Pressão ao instrumento de medição. 

2. Ler os valores de medição. 

Com refrigerantes azotrópicos, a temperatura de 
evaporação to/EV é visualizada após a evaporação 
completa / a temperatura de condensação tc/Co é 
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Pressão de Evaporação Pressão de Condensação 
Temperatura medida toh/T1 Temperatura medida tcu/T2 

Pressão de Condensação 
Temperatura medida T3/T3 

Pressão de Evaporação Pressão de Condensação 
Medição de Pressão do óleo Pext 

 
 

visualizada após a condensação completa. 

A temperatura medida deve ser atribuída ao lado do 
Sobreaquecimento ou Subarrefecimento (toh <--> tcu). 
Dependendo da atribuição, o visor irá mostrar toh/T1 resp. 
Δtoh/SH ou tcu/T2 resp. Δtcu/SC, dependendo da 
visualização escolhida. 

- Leitura e iluminação do visor ficam a piscar. 

• 1 bar antes de atingir a pressão crítica do refrigerante, 

• quando o máx. de pressão permitida de 49 bar é alcançado. 

 
Tecla de funções 

> [▲] ou [▼]: Altera a visualização das leituras. 

Possível combinação de visualização: 

Pressão de Evaporação 
Temperatura de Evaporação 
do Refrigerante to/Ev 

Pressão de Condensação 
Temperatura de Condensação 
do Refrigerante tc/Co 

ou (apenas com o sensor de temperatura conectado) 

ou (apenas com a o sensor de temperatura conectado) 

 

ou (apenas com o terceiro sensor de temperatura T3 conectado) 

ou (apenas com a sonda de amperimétrica conectada) 

 

ou (apenas com a sonda de pressão de óleo conectada) 

Com dois sensores NTC conectados (T1/T2) Δt é adicionalmente 
visualizado. 

> [Min/Max/Mean/Normal]: Mostra valores Min. / Max. , Valores 
médios (desde o ligar do instrumento). 

Pressão de Evaporação Pressão de Condensação 
Medição do valor da Corrente 

Pressão de Evaporação Pressão de Condensação 
Sobreaquecimento Δtoh/SH Subarrefecimento Δtcu/SC 
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A medição é feita no lado da pressão de baixa. 

 

6.2.2. Teste de estanquicidade / teste quebra de pressão 

A temperatura compensada do teste de estanquicidade 
pode ser usada para verificar a estanquicidade dos 
sistemas. Para este propósito ambas as pressões do 
sistemae a temperatura ambiente são medidos num 
período de tempo definido.Para este propósito o sensor de 
temperatura para medir a temperatura ambiente pode ser 
conectado (recomendação: Desativar o fator de 
compensação de superfície e utilizar o sensor NTC de ar 
referência 0613 1712). 

Ver também Desativar o fator de compensação de 
superfície para sondas de temperatura de ar e imersão., 
página 17. 

Isto fornece informação sobre a temperatura compensada 
na pressão diferencial e sobre a temperatura no início/fim 
do ensaio, como resultado. Se nenhum sensor de 
temperatura está conectado, você pode realizar o teste de 
estanquicidade sem a compensação de temperatura. 

ᅚ As ações descritas no capítulo “Preparar para medir” foram 

realizadas. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Tightness test]. 

- A visualização do teste de estanquicidade está aberta. ΔP é 
visualizada. 

3. Iniciar o teste de estanquicidade: Premir [Start]. 

4. Fim do teste de estanquicidade: Premir [Stop]. 

- O resultado é visualizado. 

6.2.3. Evacuação / ver vácuo 

 
 

ᅚ As ações descritas no capítulo “Preparar para medir” foram 

realizadas. 

ᅚ $ ERPED GH Y£FXR « FRQHFWDGD QD FRQH[¥R 5/8ರ QR EORFR GH 

Y£OYXODV. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Evacuação]. 
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- A visualização da evacuação é aberta. A pressão actual e a 
temperatura de evaporação da água (H2O) é visualizada. 

6.2.4. Medir vácuo 
De forma a obter a melhor exactidão ao medir vácuo, o 
instrumento de medição de ser feito a fase zero em pressão 
ambiente. 

Fase zero em pressão ambiente deve ser realizada para 
cada medição de vácuo. 

ᅚ As ações descritas no capítulo “Preparar para medir” foram 

realizadas. 

ᅚ $V XQiGDGHV GHVHjDGDV IRUDP DjXVWDGDV. 

Ver Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., página 
Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

1. Premir [ ]. 

2. Fase zero do instrumento de medição em pressão ambiente 
[p=0]. 

3. Premir [Modo]. 

4. Selecionar [Evacuação]. 

- A visualização de evacuação é visualizada. 

5. Iniciar a evacuação do sistema. 

6.2.5. Enchimento 

ᅚ As ações descritas no capítulo “Preparar para medir” foram 

realizadas. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Enchimento]. 

- A visualização de Enchimento está aberta. 

3. Entrar o valor lido na lista de refrigerantes: Premir [Change]. 

4. Ajustar o número a piscar com [▲] e [▼] e Premir [E] e [►] 
para ir para o próximo número. 

5. Confirmar a entrada com [OK]. 

6. Escolher a localização da memória. 

7. Premir [Save]. 
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6.2.6. Esvaziamento 

ᅚ As ações descritas no capítulo “Preparar para medir” foram 

realizadas. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Esvaziamento]. 

- A visualização de Esvaziamento está aberta. 

3. Entrar o valor lido na lista de refrigerantes: Premir [Change]. 

4. Ajustar o número a piscar com [▲] e [▼] e Premir [E] e [►] 
para ir para o próximo número. 

5. Confirmar a entrada com [OK]. 

6. Escolher a localização da memória. 

7. Premir [Save]. 

6.2.7. Pressão/Compressor 

ᅚ A sonda de pressão de óleo conectada na ficha Mini-DIN. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Pressão/Compressor]. 

- Os valores de medição no lado da pressão de baixa e pressão 
do óleo (pext) são visualizados. 

6.2.8. Corrente 

ᅚ Sonda de pinça conectada na ficha Mini-DIN. 

1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Corrente]. 

- O valor de medição de corrente é visualizado. 

6.2.9. Cálculo do rendimento 
1. Premir [Modo]. 

2. Selecionar [Efficiency calc.]. 

- O Cálculo do rendimento é visualizado. 

Ver também Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 
página Fehler! Textmarke nicht definiert.. 
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6.3. Guardar valores medição 
O testo 570 está apto a registar uma série de medições até 999 h. 

O testo 570 está apto a guardar até: 

• 10000 medições individuais ou 

• 50 séries de medição num ciclo de medição de 2 segundos 
num período máximo de 100 horas. 

Dependendo do ciclo de medição selecionado, apenas um certo 
período de medição pde ser definido. Aqui está uma visão geral de 
possíveis ajustes. 

Período de medição 
(hhh:mm) 

Mínimo ciclo de medição possível 

000:00…099:59 2 segundos 

100:00…240:59 10 segundos 

241:00…999:59 30 segundos 
 

Se a duração da medição selecionada não é um 
múltiplo do ciclo de medição definido, ele é reduzido na 
próxima possível duração da medição. 

 

As medições podem ser atribuídas para categorias individuais: 
Clientes, local de medição, instalação e componente e guardado, 
já no dispositivo. 

No dispositivo as seguintes categorias standard foram pré- 
definidas: Customer / Measplace / Installation / 
Component. 

Estas categorias podem ser alteradas (ex. testo / Cellar 1 / 
Office building 1 / Compressor) e suplementado através do 
software testo Easy Kool, ver instruções de funcionamento 
em separado. 

Guardar uma medição individual 

ᅚ A medição desejada foi selecionada. 

1. Premir [ ]. 

2. Selecionar Single medição. 

3. Selecionar Save. 
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4. Selecionar a localização da memória desejada: Premir [▲] e 
[▼] para ajustar o valor desejado Premir [E] e [►] para mover 
entre Customer / Measplace / Installation / Component. 

- O ajuste da visualização da medição é visualizado. O símbolo 

de memória  é visualizado. 

5. Premir [Save]. 

- O símbolo de memória  pisca e desaparece após os dados 
de medição serem guardados. 

 
Guardar uma medição em série 

Dependendo da duração da medição em série a 
alimentação através da corrente elétrica talvez seja 
necessária. 

 

ᅚ O modo de medição desejado foi seleccionado. 

1. Premir [ ]. 

2. Selecionar Serial medição. 

3. Ajustar o ciclo de medição: Ajustar o número a piscar com [▲] 
e [▼] e Premir [E] e [►] para ir para o próximo número. 
Confirmar a entrada com [OK]. 

4. Ajustar o período de medição: Ajustar o número a piscar com 
[▲] e [▼] e Premir[E] e [►] para ir para o próximo número. 
Confirmar a entrada com [OK]. 

5. Seleccionar a localização de memória desejada: Premir [▲] e 
[▼] para ajustar o valor desejado e Premir [E] e [►] para 
mover entre Customer / Measplace / Installation / 
Component. 

- O ajuste da visualização da medição é visualizado. O símbolo 
de memória  é visualizado. 

6. Premir [Start]. 

- O símbolo de memória  pisca no ajuste de ciclo de medição 
quando guarda-se os valores de medição. O relógio (00:00:00) 
mostra a duração restante da medição. 

7. Premir [Stop]. 

- A medição em série foi parada. O relógio (00:00:00) mostra a 
duração restante da medição. 

- A visualização da medição é visualizada. 
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6.4. Imprimir valores medição 

Do modo de medição 

ᅚ O modo de medição desejado foi selecionado. 

ᅚ $ iPSUHVVRUD testo (0554 0549) foi ligada. 

1. Premir [ ]. 

2. Selecionar Single medição. 

3. Alinhar a interface IR do testo 570 com a da impressora testo. 

4. Selecionar Print. 

- O ajuste da visualização da medição e printing... é visualizado. 

- A impressão é efetuada. 

 
Da memória do instrumento 

1. Premir [ ]. 

2. Selecionar Memory. 

3. Navegar até ao protocolo de medição guardado. 

4. Alinhar a interface IR do testo 570 com a da impressora testo 

5. Selecionar Print. 

- A impressão é efetuada 

Os protocolos de medição guardados podem ser 
visualizados através do software Easy Kool. 

 

7 Manutenção do produto 

Limpar o instrumento 

> Se a carcaça do instrumento está suja, limpa-la com um pano 
húmido. 

Não utilizar qualquer agente de limpeza agressivo ou solventes! 
Podem ser utilizados produtos de limpeza não agressivos e 
espuma de sabão. 

 
Manter as ligações limpas 

> Manter as roscas de ligação limpas e livre de graxa e outros 
detritos, limpar com um pano húmido. 
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Remover resíduos de óleo 

> Cuidadosamente retirar os resíduos de óleo no bloco de válvula 
utilizando ar comprimido. 

 
Assegurar a exatidão da medição 

O Serviço Técnico da Testo terá todo o prazer em prestar total 
apoio a si, caso o necessite. 

> Verificar regularmente o instrumento para fugas (recomendado: 
anualmente). Manter na gama de pressão permitida! 

> Calibrar o instrumento regularmente (recomendado: 
anualmente). 

 
 Substituir pilhas/pilhas recarregáveis  

Quando a pilha/pilhas recarregável é substituída, os 
ajustes específicos do utilizador, tais como data/hora, são 
apagados e postos os valores de fábrica. 

□ O instrumento está desligado. 

 

1. Abrir o gancho do instrumento, apertar o clip e remover a 
cobertura do compartimento das pilhas. 

2. Remover as pilhas/pilhas recarregáveis vazias e inserir novas 
pilhas/pilhas recarregáveis (4x 1.5 V, Tipo AA, Mignon, LR6) no 
compartimento das pilhas. Observe a polaridade! 

3. Ponha e fece o compartimento das pilhas (o clip deve ser 
engatado). 

4. Ligar o instrumento. 

5. Verificar os ajustes de fábrica, e altera los se necessário.: 

Ver Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., página 

Fehler! Textmarke nicht definiert.. 
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Substituir os manípulos da válvula e as válvulas pelos clientes, 
não é permitido. 

> Enviar o instrumento de medição para o Serviço Técnico da 
Testo. 

AVISO 

 

Substituir a válvula ou manípulo da válvula 
 

 

8 Dicas e assistência 

8.1. Questões e respostas 
 

Questão Possível causa / solução 

 pisca Pilhas estão quase gastas. 

> Substituir pilhas. 

O instrumento desliga-se 
sozinho. 

Carga restante das pilhas é muito 
baixa. 

> Substituir pilhas. 

uuuu aparece em vez de 
mostrar o parâmetro de 
medição 

A gama de medição permitida não foi 
alcançada. 

> Vá para a gama de medição 
permitida. 

oooo aparece em vez de 
mostrar o parâmetro de 
medição 

A gama de medição permitida foi 
ultrapassada. 

> Vá para a gama de medição 
permitida. 

8.2. Parâmetros de medição 
Designação Descrição 

Δtoh SH Sobreaquecimento, Pressão evaporação 

Δtcu SC Subarrefecimento, Pressão condensação 

to Ev Temperatura evaporação refrigerante 

tc Co Temperatura condensação refrigerante 

toh T1 Temperatura medida, evaporação 

tcu T2 Temperatura medida, condensação 

T3 T3 Temperatura medida 
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8.3. Relatórios de erros 
Questão Possível causa / solução 

---- Aparece em vez de 
mostrar o parâmetro de 
medição 

Sensor ou cabo defeituoso 

> Contacte, por favor, o seu 
distribuidor ou o Serviço Técnico 
da Testo 

Mostra EEP FAIL Eeprom com defeito 

> Contacte, por favor, o seu 
distribuidor ou o Serviço Técnico 
da Testo 

Se você tem qualquer questão, por favour contacto o seu 
distribuidor ou o Serviço Técnico da Testo. O detalhes para 
contacto estão no final deste document ou no sítio de internet em 
www.testo.com/service-contact.. 

8.4. Acessórios e peças de reposição 
 

Descrição Referência 

Sonda de pinça para medição de 
temperatura em tubagens 

0613 5505 

Sonda de velcro para tubagens com diam. 
até 75 mm, Tmáx. +75 °C, NTC 

0613 4611 

Sonda de superfície NTC estanque 0613 1912 

Sonda de ar NTC precisa 0613 1712 

Sonda para tubagens par diam. de 5 a 65mm 0613 5605 

Sonda Pinça amperimétrica para a medição 
do consumo em compressores com gama de 
medição selecionável 

0554 5607 

Sonda pressão do óleo para verificar o nível 
de óleo do compressor 

0638 1742 

Alimentador, 5 VDC 500 mA com ficha Euro, 
100-250 VAC, 50-60 Hz 

0554 0447 

Software EasyKool 0554 5604 

Impressora rápida Testo com interface 
infravermelhos wireless, incl. 1 rolo de papel 
e 4 pilhas AA 

0554 0549 

Cabo ligação USB para Instrumento-PC 0449 0047 

http://www.testo.com/service-contact
http://www.testo.com/service-contact
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Descrição Referência 

Mala de transporte para instrumento de 
medição, sondas e mangueiras 

0516 5700 

Para uma lista completa de todos os acessórios e peças de 
reposição, por favor consulte o catálogo e brochura do produto ou 
consulte o sítio de internet www.testo.pt 

9 Anexo 

9.1. Base do cálculo do COP 

Bomba de calor 

A potencia de aquecimento e o cálculo do rendimento, COP para 
bomba de calor são calculados pelo testo 570 d seguinte forma: 

• Potencia de aquecimento = taxa de caudal x densidade do 
meio x capacidade calorífica específica x ΔT (K) / 3600 

• COP = potencia de aquecimento / potência consumida 

 
Os seguintes valores podem ser entrados através de [Set] | 
[Efficiency calc.]: 

Designação Unid. Gama de 
entrada 

Ajuste de 
fábrica 

Descrição 

Potência 
consumida 

kW 0,000–9,999 2,000 Potência elétrica 
consumida pelo 
sistema (ex. 
compressor) 

Caudal m3/h 00.0-99.9 20.0 Taxa de caudal do 
fluido no circuito 
secundário da bomba 
de calor (ex. circuito 
solar) 

Densidade do 
meio 

kg/m³ 0000.0-9999.9 1000.0 Densidade do meio no 
circuito secundário (ex. 
água, água salgada, 
etc.) 

http://www.testo.pt/
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Designação Unid. Gama de 

entrada 
Ajuste de 
fábrica 

Descrição 

Capacidade 
calorífica 
específica 

kJ/(kg 
x K) 

0,000-9,999 4,182 Capacidade calorífica 
específica do meio no 
circuito secundário (ex. 
água, água salgada, 
etc.) 

O visor do testo 570 mostra os seguintes valores: 

• COP 

• Potência de aquecimento (kW) 

• Temperatura mantida no circuito secundário (ex. circuito solar) 
T1 (°C) 

• Temperatura de retorno no circuito secundário (ex. circuito 
solar) T2 (°C) 
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