
Digitální budoucnost pro 

servis chladicích zařízení!
testo 523, 556, 560

Přesnost a jistota měření s digitálními 

přístroji nové generace pro servis

a údržbu chladicích zařízení

Budoucnost zavazuje

Novinka
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Vysoce přesné tlakové a teplotní senzory

Použití digitální měřicí techniky s vysoce přesnou senzorikou vnáší

nový rozměr z hlediska přesnosti a jistoty měření.

Přesnost analyzátoru je kolem ± 0,5 % z rozsahu.

To vnáší jistotu do každodenního měření a vytváří základ

osvědčení o jakosti prováděných služeb.

Digitální zobrazení

Digitální zobrazení naměřených hodnot zajišťuje snížení možnosti

vzniku chyby nesprávným odečtem hodnoty. Analogové zobrazení

představuje vždy riziko chybného odečtení, například při pohledu

ze strany. Na přesnost odečtu analogového zobrazení mají vliv

také vibrace, které jsou v provozu častým jevem.

Přesnost - základ dobrých výsledků
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Vysoká odolnost i při nešetrném zacházení

Praktické zkušenosti v mnoha oborech měření prokazují

oprávněnost požadavku odolnosti vůči otřesům při přepravě

i vysokému mechanickému zatížení. Přístroje byly před 

uvedením na trh podrobeny zátěžovým testům. Prováděl se

například pádový test. Při tomto testu je přístroj upuštěn z výšky

1,5 m na betonovou podlahu. Po tomto testu musí přístroj

zůstat nepoškozen a musí bezchybně fungovat.

Vibrační test podle EN 50379 zaručuje odolnost konstrukce vůči

otřesům při každodenním zatížení.

Krytí IP 54 znamená odolnost přístroje proti stříkající vodě.

Ne vše je však možné testovat laboratorně v některých 

případech je potřeba se spolehnout na dlouhodobé zkušenosti

průkopníka na poli vývoje digitálních analyzačních přístrojů pro

práci s chladicími zařízeními a mnoho praktických testů, 

prováděných uživateli přímo v provozu, ty jsou zárukou vysoké

vyspělosti těchto měřicích přístrojů a jejich odolnosti i v ne zcela

příznivých podmínkách každodenního použití.

Pružný materiál na mechanicky

exponovaných místech chrání

přístroj před poškozením 

Zapuštěním ventilů je sníženo

riziko poškození
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Uložena data 30 chladiv - optimální databáze

chladiv

V paměti přístroje jsou uloženy charakteristiky 30

nejběžnějších chladiv. V případě potřeby je možné

přes internetové stránky testo nahrát další 

chladiva. Díky tomu je zajištěno udržení vysoké

užitné hodnoty přístroje pro všechna zařízení 

a požadavky.

Flexibilita rádiových sond

Vedle měření klasickou sondou na kabelu

umožňují přístroje testo 556 a testo 560 také

bezdrátové měření do vzdálenosti až 20 m (ve

volném prostoru). Měření teploty v různých

médiích a různých objektů umožňuje široký výběr

sond. K dispozici jsou trubkové, vpichovací a

ponorné sondy, prostorové sondy. Díky rádiovým

sondám je minulostí poškození kabelu sondy 

skřípnutím, nebo zlomení kabelu u výstupu 

z rukojeti.

Výpočet přehřátí / podchlazení 

v reálném čase.

Evakuace se zobrazením výparné teploty vody

Vestavěný senzor vakua přístroje testo 560 měří

při evakuování absolutní tlak a výparnou teplotu

vody. Naměřené hodnoty dávají informaci o tom,

zda je systém již dostatečně vysušen, respektive

je-li ze systému odsáta všechna vodní pára. Díky

tomu se zkracuje čas, potřebný na evakuování

systému.

Snadná obsluha

Snadno srozumitelná, jasná a na praxi orientovaná

struktura menu umožňuje rychlou a intuitivní

obsluhu.

Velký podsvětlený displej a průzorové okénko

umožňují snadnou manipulaci i v temném 

prostředí.

Promyšlené příslušenství je možné snadno použít

a prostřednictvím přístroje i ovládat.

Maximální flexibilita a ergonomie



4 Bezpečnost pro data i přístroj

Ochrana proti krádeži

Přístroje je možné zabezpečit proti krádeži

visacím zámkem.

Ochrana dat

Přístupové heslo chrání přístroj před 

neautorizovaným přerušením záznamu dat.

Data nejsou manipulovatelná a lze je použít

jako průkazní materiál.
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Záznamník naměřených hodnot s možností tisku měřicích

protokolů

Paměť přístroje testo 556 a testo 560 umožňuje snadnou a

rychlou dokumentaci naměřených hodnot. Uložené hodnoty je

možné snadno protokolovat pomocí programu EasyKool. Do 

protokolu je možné vkládat firemní loga.

Všechny přístroje mají navíc možnost tisku naměřených hodnot

přímo na místě na přenosné infračervené tiskárně protokolů

testo.

Snadná dokumentace manipulace s chladivy

Každé naplnění nebo doplnění zařízení je dokladovatelné.

Použité množství plynu je uloženo v paměti přístroje.

Snadná a rychlá dokumentace



6 Software

Program „EasyKool“

Pomocí programu EasyKool je možné zobrazit naměřené 

hodnoty ve formě tabulky i grafu. Všechny provedené činnosti

jsou zaznamenávány, proto je možné vystavit protokol o uvedení

do provozu.

Díky úplné dokumentaci dat je možné cíleně diagnostikovat

příčiny poruch.

Data o uvedení do provozu i data ze všech provedených

inspekcí jsou kdykoli k dispozici. Díky tomu jsou zřejmé všechny 

autorizované i neautorizované zásahy do zařízení.

Naměřená data nelze pozměňovat.

Použití měřicího systému, přístroje a programu nepomáhá pouze

k přesnosti a rychlosti práce, ale také zvyšuje spokojenost

zákazníků, kterým můžete na místě zdokumentovat všechna 

relevantní data zařízení.



Přehled

Profesionální řešení pro

uvedení zařízení do 

provozu, servis a údržbu

Přístroj testo 560 s vakuovým senzorem je

určen pro odsávání vzduchu ze zařízení.

Zároveň je s ním možné kompletně uvést

přístroj do provozu.

Má navíc k možnostem přístrojů testo 523

a testo 556:

· vakuový senzor / evakuování

· senzor absolutního tlaku a funkci 

dopočítání a zobrazení výparné teploty 

vody

· senzor vakua je vybaven speciálním 

ventilem pro ochranu proti přetížení

testo 560

Přístroj pro servis a údržbu chladicích 

zařízení a uvedení do provozu, vč. baterie

Obj.č. 0560 5603

testo 560-1

Přístroj pro servis a údržbu chladicích 

zařízení a uvedení do provozu, vč. baterie,

ocelové ventily - možnost měření NH3

Obj.č. 0560 5604

testo 560-2

Profesionální řešení pro

servis a údržbu

Přístroj testo 556 je určen pro servis a

údržbu klimatizačních a chladicích zařízení

a tepelných čerpadel, s možností 

profesionální dokumentace.

Má navíc k možnostem přístroje testo 523:

· čtyřcestný ventil s průhledovým okénkem

· možnost připojení 4 teplotních sond

· bezdrátové měření teploty až do 

vzdálenosti 20 m (v otevřeném prostoru)

· v paměti přístroje je uloženo 30 chladiv,

další chladiva je možné doplnit 

z internetových stránek testo

· paměť na 60 000 hodnot, možnost použití

vyhodnocovacího programu EasyKool (na

přání)

· možnost využití široké škály příslušenství

testo 556

Přístroj pro servis a údržbu chladicích 

zařízení, vč. baterie

Obj.č. 0560 5563

testo 556-1

Přístroj pro servis a údržbu chladicích 

zařízení, vč. baterie, ocelové ventily - možnost

měření NH3

Obj.č. 0560 5564

testo 556-2

Základní přístroj pro servis

a údržbu

Přístroj testo 523 je určen pro servis a

údržbu klimatizačních a chladicích zařízení

a tepelných čerpadel:

Možnost tisku na místě pomocí 

infračervené tiskárny protokolů testo

(na přání).

Kvalitní senzory měří vysoký i nízký tlak

a teplotu.

Tlakové senzory jsou tepelně 

kompenzované.

Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném

čase.

Podsvětlený displej a průhledové okénko.

· dvoucestný ventil s průhledovým okénkem

· 1 konektor pro teplotní sondu

· v paměti přístroje je uloženo 30 chladiv  

testo 523

Přístroj pro servis a údržbu chladicích 

zařízení, vč. baterie

Obj.č. 0560 5231

testo 523



testo 523 testo 556 testo 560

Provozní teplota

Skladovací teplota

Displej

Životnost baterie

Rozměry

Hmotnost

Chladiva

Krytí

Nízký tlak (NT)
Vysoký tlak (VT)

Přetížitelnost (NT/VT)

Přesnost

Připojení

Vakuum

Přetížitelnost senzoru vakua

Teplota

Měřicí rozsah

Přesnost

Rozlišení

Připojení

Chladiva v přístroji

Dokumentace

Tiskárna

Velikost vnitřní paměti

-20 °C ... + 60 °C

-20 °C ... + 60 °C

LCD

40 h (bez podsvícení)

260 x 130 x 70 mm

1250 g                                    1400 g

FCKW, FKW, N, H2O, CO2, (varianta z ušlechtilé oceli: NH3)

IP 54

25/50 barrel

40/100 bar

± 0,5% z rozsahu ± 1 digit

(třída 0,5)

3x7/16“ – UNF                  3x7/16“ – UNF+1x 5/8“ – UNF

– 0 ... 200 hPaabs

– 3 bar/ochrana senzoru 

proti vysokému tlaku

- 50 ... + 200 °C

Pt 100 třída B ± (0,3 + 0,005 ltl)

0,1 °C

1x konektor                  2x konektory + 2x rádiové vstupy

30 30

IR tiskárna

–                                                  60 000 naměřených hodnot

Technická data

(další chladiva je mmožné bezplatně 

nahrát z internetových stránek testo)

–

–

Ušetříte 

náklady na 

jednotlivá 

zařízení!

Uložená chladiva:

R-12

R1270

R134a

R22

R23

R290

R401A

R401B

R401C

R402A

R402B

R403B

R404A

R406a*

R407A

R407B

R407C

R407D

R408A

R409A

R410A

R413A

R414b*

R417A

R422a*

R500

R502

R507

R508**

R717**

R723**

R744

R718

* pouze varianta 1 (mosaz)

** pouze varianta 2 (ušlechtilá ocel)



Příslušenství pro všechny přístroje Obj.č.

Tiskárna protokolů testo s Bezdotykovým IRDA a infračerveným rozhraním, 1 role termopapíru a 4 tužkové baterie 0554 0547

Náhradní termopapír do tiskárny (6 rolí), dokumentace čitelná až 10 let 0554 0568

Visací zámek pro zajištění přístroje proti krádeži 0554 1747

Externí rychlonabíječka pro 1-4 akumulátory AA, vč. 4 Ni-MH akumulátorů, s displejem pro kontolu nabíjení, vč. návodu pro údržbu akumulátorů, funkce vybíjení, 

100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz 0554 0610

Transportní kufr pro měřicí přístroj a příslušenství 0516 5013

Systémový kufr pro přístroj a příslušenství 0516 5602 

Kalibrační certifikát ISO, senzory relativního tlaku, ve 3 měřicích bodech 0520 0085

Kalibrační certifikát ISO, senzory absolutního tlaku, ve 3 měřicích bodech 0520 0185

Kalibrační certifikát ISO, sondy povrchové teploty, měřicí body: +60/+120/+180 °C 0520 0071 

Kalibrační certifikát ISO, prostorové/vpichovací sondy, měřicí body: -18/0/+60 °C 0520 0001

Kalibrační certifikát ISO, sondy pro měření povrchové teploty v lednicích, měřicí body: -18/0/+60 °C 0520 0151

Kalibrační certifikáty Obj.č.

Pozor: Kalibraci každého senzoru je potřeba objednat zvlášť

Příslušenství pro testo 556 a testo 560 Obj.č.

Síťový zdroj, 5 VDC 500 mA 0554 0447

USB kabel, přístroj – PC 0449 0047

Program „EasyKool“ pro správu naměřených dat, vč. USB kabelu 0554 5604

Adaptér z ušlechtilé oceli pro NH3 (amoniak), 3 propojovací hadice s redukcí 7/16” na 1/2” a 1 propojovací hadice 5/8" na 1/2”, délka hadic 24 cm 0554 5561

-50 ... +400 °C

-50 ... +200 °C

-50 ... +400 °C114 mm

D 5 mm

50 mm

D 3,7 mm

Robustní, vodotěsná 
ponorná/vpichovací sonda

0609 1273třída A 12 s

114 mm

D 5 mm D 9 mm

Robustní, vodotěsná 
sonda povrchové teploty, Pt 100 

0609 1973třída B 40 s

114 mm

D 5 mmRobustní prostorová sonda
0609 1773třída A 70 s

280 mm

20 mm

Trubková sonda se suchým zipem pro
trubky od D 6 mm do D 120 mm, 
Pt 100, délka kabelu 2,9 m

0609 5602-50 ... +120 °C třída B

D 4 mm

50 mm

Sonda Obj.č.

Trubková sonda 
pro trubky o průměru 5...65 mm

0609 5605-50 ... +120 °C třída B 5 s

Příslušenství

Kabel s konektorem 1,2 m

Kabel s konektorem 1,2 m

Kabel s konektorem 1,2 m

Kabel s konektorem

Zobrazení Měřicí rozsah Přesnost t99



Rádiové rukojeti samostatně

Měřicí rozsah PřesnostRádiové rukojeti vč. sondy pro měření povrchové teploty t99

40
mmRádiová rukojeť měřicí špičy s konektorem, 

termočlánková špička pro měření teploty povrchu

5 s-50 ... +350 °C
krátkodobě do +500 °C

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C +0,3% z nam.h.) (-40 ... +500°C)
±(0,7 °C +0,5% z nam.h.) (zbytek měřicího
rozsahu)
termočlánková špička: třída 2

Rozlišení

0,1 °C (-50 ...
+199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
měřicího rozsahu)

Sady: rádiové rukojeti s měřicími špičkami

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v USA, CA, CL

0554 0189

Termočlánková špička pro měření povrchové teploty, nasazovací na rádiovou rukojeť, TČ typ K 0602 0394

0554 0191

Termočlánková špička pro měření teploty povrchu, nasazovací na rádiovou rukojeť, TČ typ K 0602 0394

869,85 MHz FSK

915,00 MHz FSK

FrekvenceVarianty podle země použití Obj.č.

Měřicí rozsah PřesnostRádiové rukojeti vč. sondy pro prostorové a vpichovací měření t99

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky s termočlánkovou

měřicí špičkou, pro měření prostorové,

vpichovací/ponorné teploty

t99 (ve

vodě)

10 s

-50 ... +350 °C
krátkodobě do +500 °C

Rádiová rukojeť:
±(0,5 °C +0,3% z nam.h.) (-40 ... +500°C)
±(0,7 °C +0,5% z nam.h.) (zbytek
měřicího rozsahu)
termočlánková špička: třída 2

Rozlišení

0,1 °C (-50 ...
+199,9 °C)
1,0 °C (zbytek
měřicího
rozsahu)

Rádiová rukojeť pro sondy s konektorem, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v USA, CA, CL

0554 0189

Termočlánková měřicí špička s konektorem pro měření prostorové, vpichovací/ponorné teploty, nasazovací na rádiovou rukojeť, TČ typ K 0602 0293

0554 0191

Termočlánková měřicí špička s konektorem pro měření prostorové, vpichovací/ponorné teploty, nasazovací na rádiovou rukojeť, TČ typ K 0602 0293

869,85 MHz FSK

915,00 MHz FSK

FrekvenceVarianty podle země použití Obj.č.

Měřicí rozsah PřesnostVpichovací/ponorná rádiová sonda t99Rozlišení

Rádiová sonda pro vpichovací/ponorné měření

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC, povoleno v DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC, povoleno v USA, CA, CL

0613 1001

0613 1002

869,85 MHz FSK

915,00 MHz FSK

FrekvenceVarianty podle země použití Obj.č.

Modul pro rozšíření přístroje o možnost rádiové komunikace se sondami

Rádivé sondy: Obecná technická data

Rádiový modul pro měřicí přístroj, 869,85 MHz FSK, povoleno v DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,

CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiový modul pro měřicí přístroj, 915,00 MHz FSK, povoleno v USA, CA, CL

0554 0188

0554 0190

869,85 MHz FSK

915,00 MHz FSK

FrekvenceVarianty podle země použití Obj.č.

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky, vč. termočlánkového adaptéru, povoleno v USA, CA, CL

0554 0189

0554 0191

869,85 MHz FSK

915,00 MHz FSK

FrekvenceVarianty podle země použití Obj.č.

Měřicí rozsah PřesnostRádiové rukojeti pro termočkánkové špičky Rozlišení

Takt měření 0,5 s nebo 10 s, lze

nastavit na rukojetiTyp baterií

Typ sondy

Životnost baterií

Rádiová ponorná/vpich.sonda, NTC

2 x knoflíková baterie 3V (CR 2032) 2 mikrotužky AAA

150 h (takt 0,5 s)

2 měsíce (takt 10 s)

215 h (takt 0,5 s)

1/2 roku (takt 10 s)

Rádiová rukojeť Rádiový přenos

Výkon rádiového

přenosu

jednosměrný

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Skladovací teplota -40 ... +70 °Caž 20 m (ve volném

prostoru)

100 mm

D 5 mm

30 
mm

D 3,4 mm

D 12
mm

120 mm

D 5 mm

Rádiová rukojeť pro měřicí špičky 

vč. adaptéru pro připojení termočlánkových sond

(typ K)

-50 ... +1000 °C ±(0,7 °C +0,3% z nam.h.) (-40 ... +900
°C)
±(0,9 °C +0,5% z nam.h.) (zbytek
měřicího rozsahu)

0,1 °C (-50 ... +199,9 °C)
1,0 °C (zbytek měřicího
rozsahu)

Rádiová ponorná/vpichovací sonda, NTC

-50 ... +275 °C ±0,5 °C (-20 ... +80 °C)
±0,8 °C (-50 ... -20,1 °C)
±0,8 °C (+80,1 ... +200 °C)
±1.5 °C (zbytek měřicího rozsahu)

0,1 °C t99 (ve

vodě)

12 s

105 mm

D 5 mm

30
mm

D 3,4 mm

Měřicí rozsah PřesnostZobrazeníSondy pro rádiovou rukojeť Obj.č.t99

115 mm

D 5 mm D 12 mm

Velmi rychlá sonda povrchové teploty s pružným
termočlánkovým páskem, vhodná pro všechny
povrchy
TČ typ K

0602 0393-60 ... +300 °C třída 2

kabel 1,2 m

3 s

150 mm

D 2,5 mm D 4 mm

Přesná sonda povrchové teploty s malou měřicí 
hlavou, vhoná pro rovinné povrchy
TČ typ K

0602 0693-60 ... +1000 °C třída 1 20 s

395 mm

20 mm

Trubková sonda se suchým zipem, pro měření teploty
trubek o průměru do max. 120 mm, Tmax +120 °C,
TČ typ K

0628 0020-50 ... +120 °C třída 1 90 s

Trubková sonda pro trubky o průměru
5 ... 65 mm, s vyměnitelnou měřicí hlavou, 
TČ typ K

0602 4592-60 ... +130 °C třída 2 5 s

35 mm

1
5
 m

mNáhradní měřicí hlava pro trubkovou sondu, 
TČ typ K

0602 0092-60 ... +130 °C třída 2 5 s

Klešťová sonda pro měření teploty trubek, 
průměr trubky 15...25 mm (max. 1"), 
měřicí rozsah krátkodobě do +130 °C, TČ typ K

0602 4692-50 ... +100 °C třída 2 5 s
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Testo s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Telefon 257 290 205· Fax 257 290 410

Email: info@testo.cz · Internet: www.testo.cz

Sada testo 556-1 pro servis a údržbu

Servisní přístroj chladicích zařízení a trubková sonda se suchým zipem

software, síťový zdroj, USB kabel, zámek, systémový kufr

Sada testo 556-2 pro servis a údržbu

Servisní přístroj chladicích zařízení s přípojkami z ušlechtilé oceli

trubková sonda se suchým zipem

software, síťový zdroj, USB kabel, zámek, adaptér NH3

systémový kufr

Obj.č. 0563 5562   

Sada testo 560-1 pro servis, údržbu a uvedení do provozu

Servisní přístroj chladicích zařízení a trubková sonda se suchým zipem

software, síťový zdroj, USB kabel, zámek,

systémový kufr

Obj.č. 0563 5602   

Sada testo 560-2 pro servis, údržbu a uvedení do provozu

Servisní přístroj chladicích zařízení s přípojkami z ušlechtilé oceli

trubková sonda se suchým zipem

software, síťový zdroj, USB kabel, zámek, adaptér NH3

systémový kufr

Obj.č. 0563 5603   

Obj.č. 0563 5561   

Servisní přístroj chladicích zařízení a trubková sonda se suchým zipem

vč. transportního kufru

Obj.č. 0563 5235   

Základní sada testo 523 pro servis a údržbu

Servisní přístroj chladicích zařízení a trubková sonda se suchým zipem

bez transportního kufru

Obj.č. 0563 5234   

Sady

· TESTO SLAVÍ

PADESÁTINY

I N O V A C E  2 0 0 7

· Více inovací než kdykoliv dríve

· 50 novinek v jediném jubilejním roce
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