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Data sheet

Calcule o superaquecimento e o subresfriamento 

simultaneamente

Grave valores de pressão, temperatura, medição de 

corrente e vácuo em um único instrumento

Até 999 horas contínuas de registro dos valores de medição

40 gases refrigerantes armazenados na memória

Impressão de relatório no local de medição com a 

impressora rápida Testo

testo 570 – O manifold 
para medições, análises e 
documentações de dados
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O manifold digital testo 570 é uma ferramenta robusta 

para todas as medições imagináveis em um sistema de 

refrigeração ou bomba de calor. O instrumento é capaz de 

muito mais do que apenas medições. Valores como pressão, 

temperatura, vácuo ou corrente - o testo 570 analisa todos 

eles. Ele armazena todos os dados de medição, desde o 

comissionamento, serviço e manutenção, até a análise 

de erros de um sistema. A memória de dados interna 

substitui as etapas de trabalho manuais. Isso significa que, 

por exemplo, podem ser realizadas medições de longo 

prazo, os dados podem ser registrados em tempo real e 

apresentados graficamente. Os erros no sistema podem ser 

encontrados e corrigidos mais rapidamente em casos de mau 

funcionamento. A documentação manual também é coisa do 

passado. Os protocolos de medição podem ser produzidos 

no local e os resultados rastreados a qualquer momento. 

Isso garante transparência e inspira confiança ao seu cliente.
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Manifold digital
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Dados técnicos

Kit testo 570-1
Testo 570-1 conjunto de manifold digital para 
todas as tarefas de medição em sistemas 
de refrigeração e bombas de calor, 
bloco de válvula de 4 vias, memória de 
gravação de dados interna, medição de 
vácuo integrada, 3 conexões de sonda de 
temperatura, protocolo de calibração, sonda 
tipo alicate, versão demo do software para 

Código: 0563 5701

Kit testo 570-2
testo 570-2 conjunto de manifold digital para 
todas as tarefas de medição em sistemas 
de refrigeração e bombas de calor, bloco de 
válvula de 4 vias, memória de gravação de 
dados interna, medição de vácuo integrada, 
3 conexões de sonda de temperatura, 
protocolo de calibração, 2 sondas tipo 
alicate, software (download gratuito) 
com cabo USB e maleta de transporte, 

Código: 0563 5702

Tipos de sensor Pressão Temperatura

Faixa de medição 50 bar -50 a +150 °C

Exatidão (a 22 °C) 0.5% fs (±1 dígito) ±0.5°C (±1 dígito)

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

Faixa de medição (relativa) – –

Conexões da sonda 3 x 1/4“ – SAE + 1 x 3/8‘‘ – SAE 3 x sensores (NTC)

Sobrecarga relativa (alta e baixa press.) 52 bar / 52 bar –

Baixa pressão relativa
Alta pressão relativa

50 bar / 50 bar –

Vácuo

–

1 % fs

1 hPa / 1 mbar / 500 micron

-1 bar ... 0 bar

–

–

–

Dados técnicos gerais

Temp. de operação -20 a +50 °C

Temp. de armazanamento -20 a +60 °C

Memória até 999 h de gravação de dados

Visor Display de LCD

Vida útil da bateria aprox. 40 h (sem retroiluminação do visor)

Dimensões 280 x 135 x 75 mm

Classe de proteção

Peso 1200 g

IP42

Meios de pressão CFC, HFC, N, H2O, CO2

Gases refrigerantes
armazenados
na memória do
instrumento

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 (H2O), R744 (apenas na faixa de 
medição permitida até 50 bar), R1234yf
Atualização de fluído refrigerante pode ser 
feita pelo usuário (via software EasyKool).



testo 570

Sonda de corrente para medir 
o consumo de corrente de 
compressores, com faixa de 
medição selecionável, cabo fixo  
2,9 m de comprimento
Sonda de pressão de óleo para 
monitorar o nível de óleo com 
cabo de 2,9 m, refrigerante e 
resistente a óleo, cabo fixo 2,9 m 
de comprimento

0 a 20/200 A

0 a 25 bar

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

± 0.6 % do valor de escala 
cheia

0554 5607

0638 1742

Mais sondas

Acessórios 

CódigoAcessórios para o instrumento de medição

0516 0012Maleta de transporte para o testo 550 e demais acessórios (são os mesmos para o testo 570)

0554 0447

0449 0047

0554 5604

0554 0549

Adaptador de tomada, 5 VDC 500 mA padrão europeu, 100-250 VAC, 50-60 Hz

Cabo de conexão USB (instrumento-PC)

Software EasyKool para gerenciamento de dados de medição (cabo USB incluído)

Impressora rápida Testo IrDA com interface infravermelho sem fio; 1 rolo de papel térmico; 4 pilhas AA

0554 5570Conjunto de válvula sobressalente; troca de 2 mecanismos de válvula com 4 tampas de botão de válvula (vermelho, 
azul, 2 x preto),

Sondas 
Tipo de sonda Dimensões

Eixo da sonda / ponta do eixo da 
sonda

Faixa de 
medição

Exatidão Código

Sonda de ar NTC, precisa e 
robusta

-50 a +125 °C ±0.2 °C (-25 a +80 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

0613 1712

Sondas de ar

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sonda tipo alicate para medição 
de temperatura em tubos de 6 a 35 
mm de diâmetro, NTC, cabo fixo 
1,5 m de comprimento

Sonda envolvida com Velcro para 
tubos com no máx. 75 mm de 
diâmetro, NTC, cabo fixo com 1,5 
m de comprimento

Sonda de superfície NTC à prova 
d'água para superfícies planas,
cabo fixo com 1,2 m de 
comprimento

Sonda tipo braçadeira para tubos 
com 5 a 65 mm de diâmetro, 
NTC, cabo fixo com 2,8 m de 
comprimento

-40 a +125 °C

-50 a +70 °C

-50 a +150 
° C (faixa de 
medição de 
longo prazo), 
+125 ° C, curto 
prazo +150 ° C 
(2 minutos)

-50 a +120 °C

±1 °C (-20 a +85 °C)

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

±0.5% do valor medido  
(+100 a +150 °C)
±0.2 °C (-25 a +74.9 °C)
±0.4 °C (faixa remanescente)

±0.2 °C (-25 a +80 °C)

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

115 mm 50 mm

300 mm

30 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sondas de superfície



testo 570

S
uj

ei
to

 à
 a

lte
ra

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

www.testo.com

09
81

 9
19

4/
m

sp
/I

/0
1.

20
20


