Nytt! Nu med App
och Bluetooth.

Mätlösningar för
kylteknik.
Komplett lösning för driftsättning och service på
kylanläggningar och värmepumpar.

testo 549, testo 550, testo 557, testo 570

Kylteknik från Testo. Nu med en ny generation.
Komplett lösning för driftsättning och service på
kylanläggningar och värmepumpar.
Det finns många olika uppgifter som ska utföras vid

Digitala kylmätare med smart app och Bluetooth

konstruktion av kylanläggningar. Det handlar om allt från

Via Bluetooth kan de nya kylmätarna testo 550 och testo

projektering och installation, fram till underhåll av kyl- och

557 användas tillsammans med en smart app från Testo.

luftkonditioneringssystem eller värmepumpar.

Det ger användarna nya möjligheter att arbeta snabbare och
bekvämare, dvs. effektivare, med digitala kylmätare. Med

För att en anläggning ska fungera som det är tänkt

hjälp av appen går det exempelvis att läsa ut mätdata direkt

måste tryck, temperatur, överhettning och underkylning

till en smartphone eller surfplatta. Sedan kan mätrapporten

kontrolleras. Analoga manometerställ räcker helt enkelt

slutföras och skickas direkt från mätplatsen. Listan över

inte för att få fram tillförlitlig information om säkerhet

lagrade köldmedier kan också uppdateras via appen.

och verkningsgrad från dessa parametrar. Analoga
manometerställ mäter endast hög- och lågtrycksvärden.

En ny generation med bättre prestanda

Det behövs ytterligare ett mätinstrument för alla andra

Våra nya kylmätare testo 549, testo 550 och testo 557

mätvärden. Tungrodda arbetssätt, tidskrävande mätningar

skiljer sig från mängden genom sina förbättrade prestanda.

och för mycket utrymme för tolkningar vid mätning leder till

Tryckområdet har ökat till 60 bar, batteritiden har förlängts

att anläggningarna justeras ineffektivt. Vilket innebär extra

till 250 timmar och det finns 60 vanliga köldmedier lagrade

kostnader för dina kunder.

i instrumenten. En metallram runt displayen gör mätarna
robustare än någonsin.

Du kan undvika dessa problem med hjälp av digitala
kylmätare från Testo. Ett enda instrument kan mäta ett stort
antal parametrar: de kan snabbt och enkelt mäta tryck- och
temperaturvärden eller utföra temperaturkompenserade
täthetskontroller. Data kan lagras och analyseras på datorn
och mätdata kan skrivas ut direkt på platsen. Praktiskt taget
alla vanliga köldmedier lagras i mätarna.

NYTT
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NYTT

NYTT

App och
Bluetooth
Arbeta
bekvämare och
effektivare.
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testo 549, testo 550, testo 557, testo 570

Mät digitalt, arbeta effektivt.
Testa kylanläggningar snabbt och säkert med hjälp av digitala kylmätare.

Idag skulle många saker i livet vara helt otänkbara utan
digital teknik. Kylbranschen är inget undantag. Ändå
används analoga manometerställ fortfarande i stor
utsträckning. Enligt många undersökningar, bland annat
en som görs av den amerikanska statliga organisationen
“Energy Star”, är upp till 74% av alla kylanläggningar
felaktigt justerade med analog mätteknik.* Sådan teknik har
hög mätosäkerhet, är obekväm att hantera och kräver att
användaren tolkar mätresultaten.
Med digitala kylmätare från Testo är du rätt utrustad för
alla dagliga utmaningar på kylområdet. Du kan mäta
flera olika parametrar med bara ett instrument. Få en
heltäckande översikt över tillståndet i en kylanläggning
eller värmepump i realtid, när du behöver det. Totalt
sett kan tillförlitliga mätresultat, som leder till effektivt
justerade kylanläggningar, faktiskt spara upp till 12,5%
av energikostnaderna* – och du kan spara in många
arbetstimmar.

*Källa: www.energystar.gov

Ytterst noggranna mätresultat:
testo 557 med extern givare
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Smart app medföljer:
testo 550 och testo 557.
Med vår smarta app och Bluetooth kan du arbeta bekvämare och effektivare.

Tack vare den smarta appen som ansluts via Bluetooth

Med den digitala kylmätaren testo 557 blir många av

öppnar testo 550 och testo 557 dörren för nya möjligheter

kylteknikerns gamla verktyg föråldrade och ersätts av ett

till effektiv analys och dokumentation. Appen ger dig

enda precisionsverktyg. I jämförelse med nya testo 550

möjlighet att bekvämt läsa ut mätdata till din smartphone

har denna digitala kylmätare ett 4-vägs ventilblock för

eller surfplatta. Dessutom kan du slutföra och skicka

snabbt, säkert och effektivt arbete vid driftsättning, service

mätrapporten direkt från mätplatsen. Listan över lagrade

och underhåll. Ytterligare en speciell egenskap är den nya

köldmedier kan uppdateras via appen. Dessutom kan du

mycket noggranna externa givaren till testo 557, för ännu

välja de viktigaste köldmedierna för snabb åtkomst i dina

mer tillförlitlig prestanda.

favoriter.

App och Bluetooth
Bekväm analys och dokumentation och uppdatering av köldmedier direkt på mätplatsen.
Enklare att använda
Enklare att använda och snabbare mätningar.

Mycket noggranna mätresultat
Ny extern givare för mycket noggranna vakuummätningar.
Utökat tryckområde
Högre prestanda tack vare ökat tryckområde upp
till 60 bar.
Köldmedier i mätaren
60 vanliga köldmedier finns lagrade i mätaren och
det går att ange favoriter.
Längre batteritid
Batteritiden är förlängd till 250 timmar.
250 h

Robustare instrumenthus
Nytt, robustare intrumenthus och metallram runt
displayen – som skyddar mot stötar och slag.
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testo 549, testo 550, testo 557, testo 570

Effektiv och professionell.
Rätt kylmätare för alla jobb. Ännu effektivare med vår smarta app och Bluetooth.

testo 549
Det idealiska mätinstrumentet för
precisionsmätning av tryck och

Analog

Integrerad temperaturmätning
Noggrannhet vid tryckmätning
Identiskt tryckmätområde högtryck / lågtryck
4-vägs ventilblock

–
> 1% av slutv.

–
Produktberoende

temperatur för alla serviceuppgifter.

✓ (Upp till 2 temperaturgivare)
0,5% slutv.
Upp till 60 bar

–

Internminne, dokumentation

–

–

Kunden kan själv uppdatera köldmedielistan

–

–

Automatisk absoluttryckmätning

–

–

Värmepumpsläge

–

✓

Temperaturkompenserad läckageprovning

–

✓

Mätning av vakuum

–

Indikering

PC-programmet “EasyKool” som tillval

–

–

App och Bluetooth

–

–
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testo 550

testo 557

testo 570

Noggrann och bekväm tryck- och

Med ytterst noggrann vakuummätning

För alla krävande uppgifter, t.ex.

temperaturmätning med vår smarta

och 4-vägs ventilblock för driftsättning

felanalys.

app och Bluetooth.

och allmänna servicearbeten, med smart
app och Bluetooth.

✓ (Upp till 2 temperaturgivare)

✓ (Upp till 2 temperaturgivare)

✓ (Upp till 3 temperaturgivare)

0,5% slutv.

0,5% slutv.

0,5% slutv.

Upp till 60 bar

Upp till 60 bar

Upp till 50 bar

✓

✓

–

✓

–
–

Kan göras på plats med appen

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Indikering

Mycket noggrann med extern givare

Noggrann och robust

Kan göras på plats med appen

–

–

✓

✓

✓
–
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testo 549, testo 550, testo 557, testo 570

Tekniska data

testo 549

testo 550

testo 557

testo 570

Drifttemperatur

-10 ... +50 °C

-10 ... +50 °C

-10 ... +50 °C

-20 ... +50 °C

Förvaringstemperatur

-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C

Batteritid

250 tim (utan belysning, utan 250 tim (utan belysning, utan 250 tim (utan belysning, utan ca. 40 tim (utan belysning)
Bluetooth®)
Bluetooth®, utan
Bluetooth®)
vakuumgivare)

Mått

200 x 109 x 63 mm

200 x 109 x 63 mm

220 x 125 x 70 mm

280 x 135 x 75 mm

Skyddsklass

IP42

IP42

IP42

IP42

Vikt

1 060 g

1 060 g

1 200 g

1 200 g

Mätområde

-1 ... 60 bar

-1 ... 60 bar

-1 ... 60 bar

50 bar

Överbelastning

65 bar

65 bar

65 bar

–

Noggrannhet (vid 22 °C) ±0,5% av slutv.

±0,5% av slutv.

±0,5% av slutv.

±0,5% av slutv.

Upplösning

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

0,01 bar

Anslutningar

3 st. 7/16" – UNF

3 st. 7/16" – UNF

3 st. 7/16" – UNF, + 1
st. 5/8" – UNF

3 st. 7/16" – UNF, + 1 st. 5/8" –
UNF

Överbel. rel. (högtr /
lågtr)

–

–

–

52 bar / 52 bar

Lågtryck rel. (lågtr)
Högtryck rel. (högtr)

–

–

–

50 bar / 50 bar

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

Noggrannhet (vid 22 °C) ± 0,5 °C

± 0,5 °C

± 0,5 °C

± 0,5 °C

Upplösning

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

Givaranslutningar

2 st. insticks (NTC)

2 st. insticks (NTC)

2 st. insticks (NTC)

3 st. insticks (NTC)

-1 bar ... 0 bar

-1 bar ... 0 bar

-1 bar ... 0 bar

-1 bar ... 0 bar

Noggrannhet (vid 22 °C) –

–

10 mikron +10% av m.v.

1% av slutv.

Upplösning

–

–

10 mikron

1 hPa / 1 mbar / 500 mikron

Givaranslutningar

–

–

1 st. insticks (extern
vakuumgivare)

–

Köldmedier i
instrumentet

60 profiler: 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),
uppdatering kan göras av
Nordtec Instrument AB

60 profiler: 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),
uppdateras via appen

60 profiler: 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),
uppdateras via appen

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
(enbart i tillåtet mätområde upp
till 50 bar), R1234yf
Kunden kan själv uppdatera
köldmedielistan (via PC-programmet "EasyKool")

Tryck

Temperatur
Mätområde

Vakuum
Mätområde
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Givartyp

Mått
Sondrör/diameter

Mätområde

Noggrannhet

Best.nr.

Luftgivare
-50 ... +125 °C

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0,4 °C
(övr. mätområde)

0613 1712

Yttemperaturgivare (tång)
för mätningar på rör 6-35
mm diameter, NTC

-40 ... +125 °C

±1 °C (-20 ... +85 °C)

0613 5505

Yttemperaturgivare (tång)
för mätningar på rör 6-35
mm diameter, NTC, med
5 m kabel.

-40 ... +125 °C

±1 °C (-20 ... +85 °C)

0613 5506

Rörgivaren med kardborrfäste för rör med diametrar upp till 75 mm,
Tmax. +75 °C, NTC, fast
kabel 1,5 m

-50 ... +70 °C

±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

0613 4611

-50 ... +120 °C

±0,2 °C (-25 ... +80 °C)

0613 5605

-50 ... +150 °C
Långvarigt mätområde upp till
+125 °C, kortvarigt till +150 °C
(< 2 minuter)

±0,5% av m.v. (+100 ...
+150 °C)
±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (övr. mätområde)

0613 1912

Noggrann och robust
NTC-givare för luftmätning

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

Yttemperaturgivare

30 mm
300 mm

Tånggivare (NTC) för
rördiametrar från 5 till 65
mm, fast kabel 1,2 m.

Vattentät NTC-givare
för släta ytor, fast kabel
1,2 m

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Tillbehör

Best.nr.

Tillbehör till mätinstrument
Serviceväska för många tillbehör

0516 0012

Tillbehör för testo 570
Strömgivare för mätning av strömförbrukning i kompressorer, med omkopplingsbart mätområde

0554 5607

Oljetryckgivare för kontroll av oljenivå i kompressorer

0638 1742

Nätaggregat, 5V DC 500 mA med europeisk stickkontakt, 100-250 VAC, 50-60 Hz

0554 0447

USB-kabel mellan instrument och PC

0449 0047

PC-programmet “EasyKool” för mätdatahantering, inkl. USB-datakabel

0554 5604

Trådlös IRDA-skrivare och IR-interface, 1 rulle skrivarpapper och 4 AA-batterier

0554 0549

Anslutningskabel för testo 552

0554 5520
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testo 552

Gör service på kylanläggningar.
Inte på mätinstrumentet.
testo 552: Vakuummätare med underhållsfri sensor för effektiv vakuumsugning.

testo 552 är en digital vakuummätare för vakuumsugning

Ändå lämnar den konsekvent mycket noggranna mätvärden.

av värmepumpar och kylanläggningar. Detta instrument

Batteritiden på upp till 2 400 timmar, med två AA-

ger mycket noggrann information om ett systems

standardbatterier, innebär att du kan använda testo 552

avfuktningsgrad och avlägsnande av främmande ämnen

under 100 dagar i sträck utan att behöva byta batteri. Den

(olja, främmande gas, etc.).

robusta konstruktionen gör den idealisk för dagligt bruk och
skyddar den mot smuts och vatten.

testo 552 är den enda digitala vakuummätare vars
absoluttrycksensor är underhållsfri, till skillnad från annan
sensorteknik.

Upphängningsbygel
Utfällbar robust bygel som gör det enkelt
att hänga upp testo 552 i rörledningar, till
exempel.

MiniDin-kontakt
MiniDin-kontakt för anslutning till den digitala
kylmätaren testo 570 via anslutningskabel
(0554 5520).

Visning av batterinivå
testo 552 levereras med två AAstandardbatterier med en batteritid på upp
till 2 400 timmar (100 dagars kontinuerlig
drift).

Temperaturer
Förångningstemperatur för vatten
(H2O), omgivningstemperatur och
temperaturskillnad deltaT visas.

Absoluttryck
Tydlig visning av det uppmätta absoluta
tryckvärdet.

Bakgrundsbelysning
Gör det enkelt att avläsa data, även i mörker.
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Om du vill spara, skriva ut eller dokumentera mätdata elektroniskt kan testo 552 anslutas till testo 570 med en anslutningskabel. Långtidsmätningar
kan även pågå under flera dagar utan problem.

Tekniska data för testo 552
Vakuummätområde

1 100 ... 0 mbar / 825 080 ... 0 mikron

Sensoröverbelastning

absolut: 6 bar / 87 psi (relativ: 5 bar / 72 psi)

Vakuumupplösning

0,01 hPa / 10 mikron

Noggrannhet vakuum

0 ... 1,33 hPa / 0 ... 1 000 mikron: upp till ±10 mikron
0 ... 200 hPa / 0 ... 150 000 mikron: ± 0,3% FS = ±0,6 hPa
200 ... 1 100 hPa / 150 000 ... 825 080 mikron: ±0,3% FS = ±3,3 hPa

Drifttemperatur

-20 ... 50°C/ -4 ... 122°F

Batteritid

2 400 tim (2 st. AA) (ca 130 tim med aktiverad bakgrundsbelysning)

Skyddsklass

IP 42

Parameter

mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH20, inHg, Pa

Loggintervall

0,5 s

Sensorer

1 st. absoluttrycksensor

Anslutningar

- 2 st. 7/16" – UNF
- 1 st. MiniDIN (testo 570)
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testo 316-3, testo 316-4

Hitta alla läckage enkelt.
testo 316-3 och testo 316-4: läcksökare för alla vanliga köldmedier.

Läckage i ett köldmediesystem får allvarliga konsekvenser.

För mer krävande applikationer rekommenderar vi

Systemet genererar inte längre den kylkapacitet som krävs

testo 316-4. Även denna läcksökare har hög känslighet

och i värsta fall kan systemkomponenter skadas. För att inte

(3 g/a) och en trenddisplay, så att du kan upptäcka

tala om miljöpåverkan och kostnaderna för dina kunder.

maximala systemläckage. Den kontinuerliga
sensorkontrollen ser till att ditt arbete kommer att vara både

Kunderna litar på snabba och pålitliga mätinstrument som

snabbt och säkert. Det speciella sensorhuvudet gör att

detetekterar även de minsta läckorna. testo 316-3 är din

testo 316-4 kan användas för arbeten på kylanläggningar

universalläcksökare. Instrumentets höga känslighet på

som använder sig av ammoniak.

4 g/a gör att du kan upptäcka även de allra minsta
läckagen. Instrumentet hanteras dessutom enkelt med bara
en hand. Larmet med ljud- och ljusindikering garanterar att
ingenting förbises.
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testo 316-3

testo 316-4

Din universalläcksökare.

Din professionella läcksökare.

Köldmedier som kan detekteras

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A och alla HFC, HCFC samt CFC

R134, R22, R404a, H2 och alla vanliga
köldmedier som HFC, HCFC och CFC

Känslighet (allmänt)

4 g/a

3 g/a

Känslighet (EN 14624:2012)

1 g/a

1,5 g/a

Lagar och direktiv

EN14624:2012, SAE J1627, direktiv 2004/108/EC

EN14624:2012, E35-422, direktiv 2004/108/EC

Drifttemperatur

-20 ... +50 °C

-20 ... +50 °C

Strömförsörjning

Batterier 2 x D

Ackumulatorpaket (NiMh)

Batteritid

16 tim kontinuerlig drift

6 tim kontinuerlig drift

Sensor

Uppvärmd diod

Gaskänslig halvledare

Sensorns livslängd

80-100 tim (motsvarar ett år)

Upp till två år

Användaren kan enkelt byta sensor

✓

✓

Visuellt larm

✓

✓

Ljudlarm

✓

✓

Smutsskydd

✓

–

Hörlursanslutning (för bullriga miljöer)

–

✓

Släp-pekare (maximalt läckage)

–

✓
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Produktöversikt:

Proffsens valför kylanläggningar.
Ett urval av mätinstrument för alla kylapplikationer.

Digital kylmätare
testo 549
för all servicearbete

Digital kylmätare
testo 557
för driftsättning och service, med
smart app och Bluetooth.

testo 549 har ett robust
2-vägs ventilblock av metall
med tre anslutningar och tre
slanghållare, så att du kan arbeta
snabbt och enkelt. Det robusta
instrumenthuset och metallramen
runt displayen skyddar mätaren
mot stötar och slag.

bar

kPa

psi °C/°F

MPa

Digital kylmätare
testo 550
för allt servicearbete, med smart
app och Bluetooth.
Robust 2-vägs metallventilblock
med tre anslutningar och tre
slanghållare. Appen från Testo
medger snabb och enkel
övervakning och rapportering
direkt på mätplatsen via
Bluetooth. Det robusta
instrumenthuset och metallramen
runt displayen skyddar mätaren
mot stötar och slag.
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bar

psi

kPa

MPa

°C/°F

Vakuummätare
testo 552
för vakuumsugning
av värmepumpar och
kylanläggningar

Ett kraftfullt verktyg för alla
mätningar på kylanläggningar
eller värmepumpar med
4-vägs ventilblock och extra
anslutningsmöjligheter, samt en
extern givare för ytterst noggranna
vakuummätningar.
Appen från Testo medger snabb
och enkel övervakning och
rapportering direkt på mätplatsen
via Bluetooth.
inch Hg

psi

MPa

kPa

bar

°C

°F

hPa

Den digitala vakuummätaren
testo 552 ger mycket
noggrann information om ett
systems avfuktningsgrad och
avlägsnande av främmande
ämnen (olja, främmande gas,
etc.).

hPa

mikron

Digital kylmätare
testo 570
för omfattande felanalys
testo 570 erbjuder allt du behöver
för arbete på kylanläggningar och
värmepumpar.
Med ett dataminne som ersätter
manuellt arbete och ett enkelt
handhavande kan du utföra
långtidsmätningar utan några
problem.

inch Hg

psi

MPa

kPa

bar

°C

°F

hPa

mikron

mikron

Läcksökare
testo 316-3
universalläcksökaren
Ingen kylteknikers
verktygsuppsättning skulle vara
komplett utan testo 316-3, som
är en pålitlig läcksökare för
köldmedier. Dess höga känslighet
på 4 g/a innebär att det kan
upptäcka även de allra minsta
läckagen och därmed uppfylla
kraven i F-gasförordningen och
den gemensamma standarden
SAE J1627 och EN14624: 2012.

Temperaturmätare
(t.ex. testo 922)
med olika temperaturgivare för yt-,
luft- och kärntemperaturmätning.

IR-temperaturmätare
(t.ex. testo 835-1)
för snabb beröringsfri mätning av
yttemperaturer.

Oavsett om du behöver
kontrollera temperaturen på
hetgasrör i en kylanläggning, den
omgivande luften i ett kylrum
eller kärntemperatur i varor
som lagras i ett kylrum – Testos
temperaturmätare kan mäta
allt detta och mer, med högsta
noggrannhet.

Idealisk för snabb och effektiv
kontroll av temperaturer, till
exempel på kylrumsväggar
och för att felsöka på
luftkonditioneringssystem,
plattvärmeväxlare, kompressorhus
eller torkfilter.

°C

g/a

Läcksökare
testo 316-4
den elektroniska läcksökaren.
testo 316-4 är en snabb och
pålitlig läcksökare för alla vanliga
köldmedier. Sensorn kontrolleras
kontinuerligt. Om det uppstår
fel eller föroreningar visas det
i displayen. Tack vare trenddisplayen kan du också detektera
maximala läckage.

g/a

°C

Värmekamera
(t.ex. testo 870)
för snabb och tillförlitlig
identifiering av värmerelaterade
avvikelser och svaga punkter
på väggar, värmeväxlare,
kompressorer etc ...
Med beröringsfri IR-teknik kan
du exempelvis snabbt upptäcka
värmebryggor i kylrumsväggar
och kontrollera fyllningsnivån
för köldmedium eller kontrollera
temperaturen på kompressorhus
etc.

°C

%RH

%RH

Dataloggrar
(t.ex. testo 175 T3)
för enkel
temperaturdokumentation med
flera mätpunkter.
Tillopps-, retur- eller
omgivningstemperaturer måste
mätas och dokumenteras i syfte
att kontrollera att kylanläggningen
fungerar korrekt. Med en
datalogger kan du till exempel
snabbt avgöra om dörrarna till
ett kylrum står öppna under en
oproportionerligt lång tid, vilket
resulterar i otillräcklig kylning.

°C

15

Kylteknik från Testo

Mätset.

testo 552
Vakuummätare med underhållsfria sensor för
effektiv vakuumsugning.

Best.nr. 0560 0550

Best.nr. 0560 5520

Mätset med testo 550

Mätset med testo 557

Mätset med testo 550, digital kylmätare med
Bluetooth för kylanläggningar och värmepumpar, inkl. 2 st. tånggivare, batterier, väska
och kalibreringscertifikat
Best.nr. 0563 1550

Mätset med testo 557, digital kylmätare med
Bluetooth för driftsättning, service och
underhåll, inkl. 2 st. tånggivare, extern
vakuumgivare, inkl. batterier, väska och
kalibreringscertifikat
Best.nr. 0563 1557

Mätset med testo 570-1

Mätset med testo 570-2

Den digitala kylmätaren testo 570 inkl.
batterier, kalibreringsprotokoll och rörgivare
(tång).
Best.nr. 0563 5701

Den digitala kylmätaren testo 570 inkl. 2 st.
rörgivare (tång), serviceväska, USB-kabel,
nätaggregat, kalibreringsprotokoll och
batterier.
Best.nr. 0563 5702

testo 316-3

testo 316-4

testo 316-3, läcksökare för HFC, HCFC, CFC
inkl. givarhuvud, serviceväska, kalibreringsprotokoll, batterier och filter.

testo 316-4, läcksökare för HFC, HCFC, CFC, H2,
inkl. givarhuvud R, väska, nätaggregat, batterier
och hörsnäcka.

Best.nr. 0563 3163

Best.nr. 0563 3164

Nordtec Instrument AB
Box 12036 • 402 41 Göteborg
Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
E-post: nordtec@nordtec.se
Hemsida: www.nordtec.se

www.nordtec.se

Med reservation för ev. ändringar, även tekniska sådana.

testo 549
testo 549, digital kylmätare för kylanläggningar
och värmepumpar, inkl. batterier och kalibreringscertifikat
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