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Gegevensblad

App-verbinding via Bluetooth voor snelle en eenvoudige 

monitoring en reporting op locatie

Actualisering van koudemiddelendata op het instrument via 

app

Berekening van oververhitting/onderkoeling in real time via 

twee externe temperatuurvoelers

2-weg-ventielblok met drie aansluitingen, drie slanghouders 

en kijkglas

250 uur levensduur van de batterij

Digitale manifold

testo 550 – de manifold 
met Bluetooth en set van 3 
vulslangen voor koelsystemen en 
warmtepompen
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De digitale manifold testo 550 is het robuuste gereedschap 

voor dagelijks gebruik bij koelsystemen en warmtepompen. 

Het degelijke 2-weg-ventielblok van metaal met 3 

aansluitingen en 3 slanghouders maakt snel en eenvoudig 

werken mogelijk.

De app-koppeling via Bluetooth opent nieuwe 

mogelijkheden voor efficiënte analyse en documentatie. 

Via de draadloze verbinding kunnen gebruikers de 

meetgegevens op de smartphone of tablet aflezen en op die 

manier duidelijk sneller en comfortabeler werken. Bovendien 

kunnen gebruikers direct op locatie het meetrapport 

afmaken en verzenden. Via de app kan bijv. ook de lijst met 

opgeslagen koudemiddelen geactualiseerd worden.

De stevigere behuizing met metalen frame rond het 

display beschermt de digitale manifold testo 550 nog 

beter tegen stoten. De vacuümmeting duidt bij de 

evacuering het bereikte vacuüm aan. Op die manier is 

de testo 550 uitstekend geschikt voor inbedrijfstelling, 

service en onderhoud. Door de bijkomende functies 

zoals de automatische warmtepompmodus en de 

temperatuurgecompenseerde dichtheidscontrole wordt 

het werken aan koelsystemen en ook warmtepompen 

eenvoudiger dan ooit.

Bluetooth  
+ app

testo Refrigeration App  
als gratis download

http://www.testo.com


testo 550

Technische gegevens / toebehoren 

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemperatuur -20 … +50 °C

Opslagtemperatuur -20 … +60 °C

Levensduur 250 h (zonder verlichting, zonder Bluetooth®)

Afmetingen 200 x 109 x 63 mm

Gewicht 1060 g

Beschermklasse IP42

Compatibiliteit Vereist iOS 7.1 of nieuwer / Android 4.3 of 
nieuwer

Koudemiddelen in 
het apparaat

60 profielen: 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 (H2O), te actualiseren per 
APP

Sensortypen

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

Voeler-aansluitingen 3 x 7/16“ – UNF 2 x steekbaar (NTC)

Overbelasting 65 bar –

Vacuüm

-1 bar … 0 bar

–

–

–

–

Vereist mobiel eindtoestel met Bluetooth 4.0

Bestelnr.Toebehoren voor meetinstrument

0516 0012testo 550 transportkoffer voor uitgebreid toebehoren

0554 5570Ventiel-vervangingsset; vervanging van 2 ventiel actuatoren met 4 actuatorafdekkingen (rood, blauw en 2 x zwart), 
compatibel met testo 549, testo 550, testo 557 en testo 570.

Technische gegevens set van 3 vulslangen
•  Slangen (blauw, rood, geel)  

voor alle gangbare koudemiddelen, inclusief R410A
•  Lengte 1,5 m met aansluitingen 7/16" UNF recht en 7/16" UNF 

afgeschuind 45°
• 1 x werkdruk 55 bar, barstdruk 275 bar

testo 550 set
testo 550 set, digitale manifold met 
bluetooth en set van 3 vulslangen voor 
koelsystemen en warmtepompen; 
incl. set van 3 vulslangen, 2 x 
tangtemperatuurvoelers, batterijen, koffer 
en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 2550



testo 550

Tijdens het meten garandeert 
het ophangsysteem een veilige 
bevestiging van de digitale 
manifold.

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

App-koppeling via Bluetooth voor 
weergave van de meetgegevens 
op mobiele toestellen en afmaken 
van het meetrapport op locatie.

Voeler 

Voelertype

Tangvoelers voor 
temperatuurmetingen aan buizen 
vanaf 6 tot 35 mm diameter, NTC, 
vaste kabel gerekt 1,5 m

Tangvoelers voor 
temperatuurmetingen aan buizen 
vanaf 6 tot 35 mm diameter, NTC, 
vaste kabel gerekt 5,0 m

Buisvoeler met klittenband voor 
buisdiameters tot max. 75 mm, 
Tmax. +75°C, NTC, 
vaste kabel uitgerekt 1,5 m

Waterdichte NTC-oppervlaktevoeler 
voor vlakke oppervlakken, 
vaste kabel uitgerekt 1,2 m

Buisvoeler (NTC) voor 
buisdiameters van 5 tot 65 mm,
vaste kabel uitgerekt 2,8 m

Maten
Voelerbuis/voelerbuispunt

Meetbe-
reik

-40 … +125 °C

-40 … +125 °C

-50 … +70 °C

-50 … +150 °C
Continu 
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. mw. (+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (overig 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

Precieze, robuuste NTC-luchtvoeler -50 … +125 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (overig meetbereik)

0613 1712

Luchtvoeler

Oppervlaktevoeler

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm
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