Digital, nu analogic:
Un manifold pentru toate
sistemele frigorifice
Tehnologia de măsurare a sistemelor frigorifice - intuitivă,
eficientă, fiabilă: Bine ați venit în lumea inteligentă Testo.

www.testo.ro

Tehnologia sistemelor frigorifice de la Testo

De ce să aștepți? Tehnologia
digitală de măsurare pentru sistemele
frigorifice de la Testo
În plus față de cunoștințele de specialitate, valorile

Supraîncălzirea vaporizatorului

de măsurare precise și fiabile sunt necesare pentru

• Asigurarea umplerii optime a vaporizatorului

evaluarea completă și reglarea corectă a unui sistem

• Verificarea supraîncălzirii la supapa de expansiune

frigorific sau de aer condiționat. Și aici tehnologia
digitală a sistemelor frigorifice de la Testo și-a dovedit

Supraîncălzirea aburului de aspirație

eficacitatea în:

• Optimizarea exploatării compresorului
• Evitarea cocsificării uleiului în compresor

• Actualizări permanente ale noilor agenți frigorifici
• Calculul automat al parametrilor cruciali ai sistemului

Efectul transferului de căldură dat de lichidul intern/

• Funcționare convenabilă prin meniuri de măsură specifice

aburul de aspirație

utilizatorului, Bluetooth și aplicație pentru mobil

• Verificarea subrăcirii suplimentare și a supraîncălzirii

• Rezultate de măsurare mult mai precise, decât cele
obținute cu manifoldurile analogice

Diferența de temperatură activă
• Îmbunătățirea și

În plus față de calcularea automată a temperaturilor de
vaporizare/condensare și de supraîncălzire / subrăcire,
manifoldurile digitale de la Testo vă susțin în monitorizarea
următoarelor aplicații mai rapid și mai fiabil decât în cazul
manifoldurilor analogice:

• Ajustați chiar și cele mai complexe sisteme, cu
meniuri de măsurare intuitive
• Sunt utilizați cei mai comuni agenți frigorifici și
actualizarea acestora este ușoară și gratuită
• Rezultatele sunt întotdeauna de încredere,
datorită valorilor măsurate corect în
permanență
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• Reevaluarea eficienței schimbătorului de căldură

Manifoldurile în comparație:
Digital vs. analogic.
Valori mai precise cu precizie constantă.
Digital:
±
 0.3 bari precizie într-un domeniu de

Analogic:
–

măsurare depână la 60 bari
Indicare precisă și clară a valorilor

D
 e obicei ± 0,7 bari precizie într-un
domeniu de măsură de până la 35 bari

–

măsurate pe ecranul mare, iluminat

E
 roare de citire din cauza afișării
mecanice și a lipsei de lumină

Toți agenții frigorifici sunt disponibili.
Digital:

Analogic:

M
 inim 60 de agenți frigorifici

–

Un număr maxim de 4 agenți frigorifici

–

Disponibilitatea unor noi agenți frigorifici

disponibili în orice moment

disponibili pe ecran

N
 oii agenți frigorifici disponibili pentru
update gratuit, prin aplicația testo

doar printr-o nouă achiziție

refrigeration App și testo Smart Probes App

Operare intuitivă
Digital:
C
 alcularea automată a temperaturii de

Analogic:
–

vaporizare și de condensare, precum și
supraîncălzirea și subrăcirea.

P
 redispus la erori, calculul manual al
supraîncălzirii și subrăcirii

–

F
 ără meniuri care să sprijine utilizatorul

M
 ăsurări eficiente și convenabile datorită
meniurilor user friendly

Eficientizarea muncii.
Digital:

Analogic:

A
 fișarea progresiei valorilor măsurate,

–

A
 fișări doar ale valorilor curente

în timp real

–

E
 ste posibilă operarea numai la locul
măsurărilor

O
 perare de la o distanță de până la 20 m
prin smartphone sau tabletă

–

P
 redispus la erori, documentare manuală

D
 ocumentare ușoară și de încredere

3

Tehnologia sistemelor frigorifice de la Testo

Ideale pentru service:
Manifoldurile digitale.
Manifold digital testo 550
• Calcularea automată a temperaturii de supraîncălzire/subrăcire, de
vaporizare și de condensare
• 60 de agenți frigorifici, operare optimizată și aplicația Testo refrigeration,
incl. documentarea și posibilitatea de actualizare a listei de agenți frigorifici
• Domenii de măsură: -50 la +150 °C; -1 la +60 bari
Set cu manifold digital testo 550
și 3 furtunuri
Pentru măsurări de temperatură la sistemele
frigorifice și pompe de căldură, incl. 2 sonde
tip clește, 3 furtunuri, baterii, geantă de
transport și protocol de calibare din fabrică
Cod produs 0563 2550

Set cu manifold digital testo 550
fără cele 3 furtunuri
Cod produs 0563 1550

Manifold digital testo 557
• Calcularea automată a temperaturii de supraîncălzire/subrăcire, de
vaporizare și de condensare
• Sondă de vacuum precisă pentru evacuarea sigură
• 60 de agenți frigorifici, operare optimizată și aplicația Testo refrigeration,
incl. documentarea și posibilitatea de actualizare a listei de agenți frigorifici
• Domenii de măsură: -50 la +150 °C; -1 la +60 bari

Set cu manifold digital testo 557
și 4 furtunuri
Pentru puneri în funcțiune, service și
mentenanță, incl. 2 sonde tip clește, sondă
de vacuum, 4 furtunuri, baterii, geantă de
transport, certificat de calibrare.
Cod produs 0563 2557

Aplicația pentru mobil testo refrigeration App
• Operare de la o distanță de până la 20 m prin smartphone sau tabletă
• Rapoartele cu datele măsurate pot fi completate cu imagini create cu camera
foto a telefonului și trimise imediat ca fișiere PDF sau Excel.
• Actualizarea automată și gratuită a agenților frigorifici
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Set cu manifold digital testo 557
fără cele 4 furtunuri
Cod produs 0563 1557

Ideale pentru testare:
Sondele inteligente Testo:
Set cu sonde inteligente pentru AC & refrigerare
• Ideal pentru testarea rapidă a pompelor de căldură, a sistemelor de aer
condiționat și sistemelor frigorifice: 2 sonde pentru presiuni mari (testo 549i) și
2 termometre tip clește (testo 115i) în geanta de transport HVAC
• Totul la îndemână: geanta mare include spații adiționale pentru alte sonde inteligente, în plus față de instrumentele Testo deja incluse în aceasta
• Operare prin aplicația testo Smart Probes și telefonul dumneavoastră inteligent
sau tabletă
• Pierderi minime de agent frigorific datorită conexiunii fără furtun
• Peste 80 de agenți frigorifici stocați în instrument
• Determinarea automată a supraîncălzirii și subrăcirii, precum și a temperaturii
de vaporizare și de condensare
• Domeniu de măsură: -40 la +150 °C; -1 la +60 bari
Set cu sonde inteligente pentru AC &
refrigerare

În geanta mare de transport testo Smart Probes
HVAC cu spații adiționale pentru toate sondele
inteligente Testo.

Cod produs 0563 0002 02

Sfat:
Completați setul de sonde inteligente Testo AC &
refrigerare cu 2 x testo 605i (%UR și °C) și 1 x
testo 405i (m/sec și °C) pentru a determina
supraîncălzirea și subrăcirea. Meniul de măsurare
corespunzător din aplicația testo Smart Probes
calculează performanța în BTU / h sau kW.
Aplicația pentru mobil testo Smart Probes App
• Afișarea progresivă a datelor măsurate sub formă de grafic sau tabel
• Afișarea simultană a până la 6 sonde inteligente testo
• Meniuri predefinite pentru calcularea automată a temperaturii de vaporizare și
de condensare, precum și supraîncălzirea și subrăcirea
• Rapoartele cu datele măsurate pot fi completate cu imagini create cu camera
foto a telefonului și trimise imediat ca fișiere PDF sau Excel.
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Tehnologia digitală de măsurare pentru
sistemele frigorifice de la Testo în comparație.
Trebuie să efectuați testări de moment, reparații și mentenanță sau măsurări mai complexe în timpul punerii în funcțiune sau
reglării instalațiilor frigorifice? Oricare ar fi motivul pentru care aveți nevoie de instrumente digitale, puteți fi sigur că le găsiți
în gama noastră largă de produse. Comparați și decideți singur.

Manifold
analogic

Set pentru
AC &
refrigerare

testo 549

testo 550

testo 557

testo 570

–

Până la 60 bari

Până la 60 bari

Până la 60 bari

Până la 60 bari

Până la 50 bari

Exactitatea
de măsurare a
presiunii

> 1 % din scală

> 0.5 % din
scală

> 0.5 % din scală

> 0.5 % din scală

> 0.5 % din scală

> 0.5 % din
scală

Măsurare
integrată
a temperaturii

–

(Până la 2 sonde
de temperatură)

(Până la 2 sonde
de temperatură)

(Până la 2 sonde
de temperatură)

(Până la 3 sonde
de temperatură)

Produse
comparate
Domeniul de
măsurare a
presiunilor joase
și înalte

Bloc de supape
cu 4 canale

În funcție de
produs

–

–

–

Memorie internă,
documentare

–

Prin aplicația
pentru mobil

–

Prin aplicația
pentru mobil

Prin aplicația
pentru mobil

max. 4

> 80

60

60

60

40

Actualizarea
agenților
frigorifici
de către
utilizator

–

Posibil la locul
măsurărilor
prin App

–

Posibil la locul
măsurărilor prin
App

Posibil la locul
măsurărilor prin
App

Prin software
testo
EasyKool

Măsurarea
automată a
presiunii
absolute

–

–

–

–

Mod pentru
pompe de
căldură

–

–

Test de
etanșeitate
compensat cu
temperatura

–

–

Măsurare
vacuum

–

–

Indicare

Indicare

Foarte precis,
cu sonda externă

Precis
și robust

Software
opțional
“EasyKool”

–

–

–

–

–

App și Bluetooth

–

Stocare număr
de agenți
frigorifici
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–

–

Măsurare prin App – mai eficient decât
oricând înainte.
• Utilizare simplificată a instrumentelor de măsură fie prin aplicația pentru mobil (Testo Smart Probes), fie pentru
monitorizarea și documentarea măsurărilor (testo 550, testo 557)
• Actualizarea gratuită a agenților frigorifici
• Verificarea valorilor măsurărilor de pe un smartphone sau o tabletă chiar și de la o distanță de câțiva metri față de locul
de măsurare
• Documentare simplificată, complet digitalizată, fără înregistrări pe hârtie
• Meniurile de măsurare optimizate pentru utilizator fac ca măsurările să fie mai eficiente și mai convenabile
Instrumentele de măsură transmit valorile prin Bluetooth
către aplicația Testo pe telefonul dumneavoastră inteligent sau tabletă.
Cu aceasta puteți să analizați și să documentați valorile și să le expediați
prin email într-un raport chiar de la locul măsurării.

Abgas
Erdgas
Liste

Aplicații și avantaje

Instrumente de măsurare
compatibile

Grafik

Kernstrom

GT
°C

Zug
mbar

CO
ppm

O2
%

Aplicația testo Smart
Probes

Aplicația testo
refrigeration:

sondele inteligente testo,
testo 552 și testo 770-3

testo 550, testo 557

iOS/Android
Peste 60 dintre cei mai comuni
agenți frigorifici, cu actualizări
gratuite
Controlul instrumentului de
măsurare

–

Prezentarea în format grafic a
valorilor înregistrate
Calcularea supraîncălzirii /
subrăcirii, a supraîncălzirii țintite,
test de etanșeitate compensat cu
temperatura
Calcularea performanțelor de
încălzire și de răcire

–
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Alte manifolduri și instrumente de măsurare a
vacuumului pentru aer condiționat și profesioniștii
în domeniul sistemelor frigorifice.
Manifold digital testo 549
• Calcularea automată a temperaturilor de supraîncălzire
/subrăcire, de vaporizare și de condensare
• 60 de agenți frigorifici, operare optimizată,
2 conectori pentru sondele de temperatură
• Domenii de măsură: -50 to +150 °C; -1 to +60 bari
Cod produs 0560 0550

Manifold digital testo 570-1
• Calcularea automată a temperaturilor de supraîncălzire
/subrăcire, de vaporizare și de condensare
• 40 de agenți frigorifici, înregistrează timp de 999 h de valori
măsurate, operare optimizată ce incl. evacuarea sistemelor
• Domenii de măsură: -50 to +150 °C; -1 to +60 bari
Cod produs 0563 5701

Set cu manifold digital testo 570-2
• Calcularea automată a temperaturilor de supraîncălzire
/subrăcire, de vaporizare și de condensare
• 40 de agenți frigorifici, înregistrează timp de 999 h de valori
măsurate, operare optimizată ce incl. evacuarea sistemelor
• Domenii de măsură: -50 to +150 °C; -1 to +60 bari
• Cu versiunea demo pentru PC a software-ului
testo EasyKool
Cod produs 0563 5702

Instrument pentru măsurarea vacuumului testo 552
• Robust și precis pentru evacuare
• Măsurarea presiunii absolute până la 26.6 mbari/20,000 microni
• Expedierea valorilor de monitorizare/măsurare
Cod produs 0560 5522
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testo 316-3
Detector pentru scurgeri de agenți frigorifici
• Detectează cei mai uzuali agenți frigorifici: CFCs, HFCs,
FCs
• Sensibilitate: < 4 g
• În conformitate cu reglementările pentru gaze F

testo 316-4
Detector de scurgeri
• Detectează cele mai mici scurgeri
• Alarmă optică și acustică
• Sensibilitatea : 3 g/a
• Verificare permanentă a senzorilor pentru desfășurarea
activității rapid și în condiții sigure

Cod produs
0563 3163

Cod produs
0563 3164

Sondele inteligente Testo: Compacte și
profesionale, operate prin smartphone.
Termometru tip clește testo 115i
• Măsurarea temperaturii, precum și calcularea supraîncălzirii și subrăcirii
• de la -40

la +150 °C

Cod produs 0560 1115

Sondă pentru presiuni mari testo 549i
• Măsurarea presiunilor înalte și joase fără a fi necesar un furtun
• Pierderi minime a agentului frigorific la testarea sistemelor frigorifice
• de la - 1 la + 60 bari
Cod produs 0560 1549

Termohigrometru testo 605i
• Măsurarea umidității aerului/ a temperaturii,
precum și calcularea performanțelor de răcire/încălzire
• de la -20 la +60 °C; de la 0 la 100 %UR
Cod produs 0560 1605

Termo-anemometru testo 405i
• Măsurarea vitezei aerului/temperaturii, a debitului volumic,
precum și calcularea performanțelor de răcire/încălzire
• de la -20

la +60 °C; de la 0 la 30 m/s
Cod produs 0560 1405

Anemometru cu elice testo 410i
• Măsurarea vitezei aerului/temperaturii, a debitului volumic,
precum și calcularea performanțelor de răcire/încălzire
• de la - 20 la +60 °C; de la 0.4 la 30 m/s
Cod produs 0560 1410
testo 510i
Manometru diferențial
• Măsurarea ușoară a vitezei de
curgere, a debitului volumic
și a căderilor de presiune cu
ajutorul tubului Pitot
• de la -150 la +150 hPa
Cod produs
0560 1510

testo 805i
Termometru cu infraroșu

• Măsurarea

fără contact a
temperaturii suprafețelor
• Marcaj laser multi-punct:
• de la -50 la +150 °C
Cod produs
0560 1805

testo 905i
Termometru
• Măsurabilă precisă a
temperaturilor aerului
• de la -50 la +150 °C

Cod produs
0560 1905

Geantă HVAC pentru
sondele inteligente testo
• Pentru până la 11 sonde
inteligente Testo și
accesorii
• Depozitare și transport în
siguranță
Cod produs
0516 0283
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Indispensabilă pentru instalațiile de aer
condiționat și refrigerare: tehnologia
pentru măsurări electrice.
Clește ampermetric TRMS testo 770-3
• Mecanism unic de prindere pentru locurile de măsurare înguste
• AC/DC auto pentru curent și tensiune
• Curent, tensiune, performanță, rezistență, capacitate, continuitate
și multe altele
• Operare optimizată pentru utilizator prin aplicația testo Smart Probes

Cod produs 0560 1905

Multimetru digital testo 760-2
• Detectarea și selectarea automată a parametrilor măsurați
• Valoare efectivă reală - TRMS
• Măsurarea curentului în domeniul μA
• Curent, tensiune, frecvență, rezistență, capacitate, temperatură
și multe altele

Cod produs 0590 7602

Tester de tensiune/curent testo 755-2
• Afișarea rezultatelor măsurării fără pornire sau selectare
• Detectarea parametrilor în mod automat
• Testarea curentului și a tensiunii cu un singur instrument
• Tensiune, curent, rezistență, continuitate și multe altele

Cod produs 0590 7552

Tester de tensiune testo 750-2
• Indicator multilateral, cu LED, patentat Testo
• Mâner ergonomic
• Funcție pentru declanșare disjunctor diferențial
• Tensiune de măsurare AC/DC: 12 la 690 V
• Domeniul de măsură pentru testarea continuității:
< 500 kΩ

Non-contact voltage tester testo 745
• Semnal vizual și acustic
• 2 grade de sensibilitate (12 la 50 V / 50 la 1000 V)
• Punct de măsurare iluminat
• Filtru (LPF) pentru semnale de interferență de frecvență
înaltă.
• Rezistent la apă și praf conform IP 67

Cod produs
0590 7502

Cod produs
0590 7450
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Cele mai bine vândute instrumente Testo:
pentru VAC, presiune diferențială, camere
de termoviziune
Instrument pentru măsurarea temperaturii testo 110
cu o sondă robustă pentru temperatura aerului
• Foarte precis, chiar și în domenii de temperatură scăzute
• Sondă de aer cu reacție rapidă (domeniu de măsură: -50 la +125 °C
și de înaltă precizie până la ±0.2 °C)
• Alarmă acustică, valorile limită pot fi setate de către utilizator

testo 110: Cod produs 0560 1108
Sondă aer: Cod produs 0613 1712

Mini înregistrator de date testo 174 T
• Memorie pentru 16,000 de valori măsurate
• Stocare sigură a datelor, chiar și cu bateria descărcată
• Rezistent la apă conform IP 65
• Software ComSoft Basic disponibil pentru descărcare gratuită
• Domeniu de măsură de la - 30 la + 70 °C cu o precizie de ± 0.5 °C

Cod produs 0572 1560

Termohigrometru testo 610
• Măsurarea ușoară a temperaturii și umidității aerului
• Calcularea punctului de rouă şi a temperaturii bulbului umed
• Senzor de umiditate stabil în timp
• Ecran iluminat

Cod produs 0560 0610

testo 410-1
Termoanemometru
• Elice de 40 mm
• Măsurarea vitezei aerului
şi a temperaturii
• Calcularea mediei
multipunct, valorilor min/
max și funcție Hold

testo 510 set
Manometru diferențial

testo 865
Cameră de termoviziune

• Măsurarea ușoară a vitezei
aerului, a debitului volumic și a
căderilor de presiune cu ajutorul
unui tub Pitot

• Cu
 tehnologia SuperResolution
de 320 × 240 pixeli

• Domeniu de măsură: 0 la 100 hPa

• Domeniu de măsură: -20 la

Cod produs
0560 4101

Cod produs
0563 0510

• Include furtun din silicon și husă

• Detectarea automată a
punctelor cald/rece

+280°C

Cod produs
0560 8650

testo 868
Cameră de termoviziune
• Cu tehnologia SuperResolution
de 320 × 240 pixels

• Cameră foto integrată
• Cu aplicația Thermography
App
• Domeniu de măsură: -30 la
+100°C; 0 la +650°C

Cod produs
0560 8681
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Set cu manifold digital testo 550
și 3 furtunuri
Pentru măsurări de temperatură la sistemele
frigorifice și pompe de căldură, incl. 2 sonde
tip clește, 3 furtunuri, baterii, geantă de
transport și protocol de calibare din fabrică

Set cu manifold digital testo 557
și 4 furtunuri
Pentru puneri în funcțiune, service și
mentenanță, incl. 2 sonde tip clește, sondă
de vacuum, 4 furtunuri, baterii, geantă de
transport, certificat de calibrare.

Cod produs 0563 2550

Cod produs 0563 2557

Manifold digital testo 550
fără cele 3 furtunuri

Manifold digital testo 557
fără cele 4 furtunuri

Cod produs 0563 1550

Cod produs 0563 1557
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