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2 Siguranţă şi protecţia mediului 
 

2.1. Despre acest document 
 

Utilizare 
> Vă rugăm să citiţi cu mare atenţie această documentaţie, 

înaintea punerii în funcţiune a echipamentului. Acordaţi o 
atenţie sporită instrucţiunilor de siguranţă şi de atenţionare 
pentru prevenirea defecţiunilor produsului şi rănirilor 
accidentale.  

> Ţineţi acest manual la îndemână astfel încât să-l puteţi consulta 
ori de câte ori este necesar.  

> Înmânaţi acest document oricărei persoane care utilizează 
acest produs. 

 

Simboluri şi înscrieri utilizate 
 

Reprezentare  Explicaţie  

 
Sfat de avertizare, nivel de risc în funcţie de 
cuvântul de avertizare utilizat: 
AVERTIZARE!  Pericol real care poate 
cauza răniri fizice. 
ATENŢIE! Există posibilitatea unei răniri 
uşoare sau defectarea instrumentului. 
> Luaţi măsurile care se impun, de la caz la 

caz. 

 
Notă: Informaţii de bază sau ulterioare. 

1. ... 
2. ... 

Acţiune: mai mulţi paşi, secvenţă care trebuie 
urmată. 

> ... Acţiune: un pas opţional. 
- ... Rezultatul unei actiuni. 
Menu Elemente ale instrumentului, afişajului 

instrumentului sau interfeţei de programare. 
[OK] Chei de control ale instrumentului, afişajului 

sau interfeţei de programare.  
... | ... Funcţii/părţi ale unui meniu. 
“...” Exemplu de date introduse. 
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2.2. Măsuri de siguranţă 
 

> Nu utilizaţi instrumentul dacă sunt semne ale defectării 
carcasei, alimentatorului sau a liniilor de alimentare. 

 

> Nu folosiţi instrumentul pentru măsurarea pe sau în apropierea 
instalaţiilor sub tensiune. 

 

> Nu depozitaţi produsul împreună cu solvenţi. Nu utilizaţi nici un 
desicant. 

 

> Efectuaţi operaţiile de întreţinere şi reparare ale instrumentului 
aşa cum este specificat în documentaţie. Urmaţi exact paşii 
descrişi. Folosiţi numai piese de schimb originale, de la Testo. 

 

> Obiectele care urmează a fi măsurate sau mediul în care sunt 
efectuate măsurările, pot să conducă la riscuri: la efectuarea 
măsurărilor respectaţi reglementările de siguranţă în vigoare 
pentru zona respectivă. 

 

> Dacă instrumentul de măsură dă erori sau apare o sarcină  
mecanică suplimentară, corpurile furtunurilor pentru refrigeranţi 
se pot rupe. La fel pot fi defectate poziţionerele valvei, aşa cum 
pot apărea şi alte defecte în interiorul instrumentului, care nu 
sunt identificate din exterior. În acest caz, furtunurile pentru 
refrigeranţi trebuie înlocuite cu altele noi, de fiecare dată când 
instrumentul dă erori sau ca urmare a unei sarcini mecanice 
suplimentare. Trimiteţi instrumentul la Testo Service Clienţi 
pentru o verificare tehnică, în scopul asigurării siguranţei 
dumneavoastră. 

> Câmpul electrostatic poate distruge instrumentul. Pentru 
măsurări online (instrumentul conectat la PC/laptop) sau atunci 
când utilizaţi alimentatorul de reţea, va trebui să legaţi la acelaşi 
potenţial toate componentele sistemului de refrigerare, blocul 
de valve şi butelia cu refrigerant, înainte de pornirea măsurării. 
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare ale sistemului 
şi refrigerantului folosit. 

 

2.3. Protejarea mediului 
 

> Aruncaţi bateriile sau acumulatorii expiraţi numai în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în locuri special 
amenajate pentru aceasta. 

 

> La sfârşitul perioadei de utilizare (reparare imposibilă) a 
produsului, trimiteţi instrumentul centrelor de colectare de 
dispozitive electronice sau returnaţi produsul firmei Testo pentru 
reciclare.  
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> Gazele din refrigerant pot dăuna mediului înconjurător. 
Respectaţi normele pentru protejarea mediului înconjurător. 

 

3 Specificaţii 
 

3.1. Utilizare 
 

Testo 570 este un manifold digital pentru operaţiile de întreţinere şi 
service ale sistemelor de refrigerare şi pompelor de căldură. El 
poate fi utilizat pentru identificarea defectelor şi măsurarea la faţa 
locului a sistemelor de refrigerare şi pompelor de căldură. 
Manifoldul testo 570 trebuie utilizat numai de către personal 
calificat autorizat.  
Prin intermediul funcţiilor sale testo 570 înlocuieşte manifoldele 
mecanice, tabelele de temperatură şi presiune/temperatură. 
Presiunile şi temperaturile pot fi încărcate, reglate, testate şi 
monitorizate.  
Funcţiile sale pot fi extinse considerabil prin utilizarea accesoriilor 
disponibile separat, cum ar fi diverse sonde de temperatură, sonda 
cleşte, sonda pentu presiunea uleiului, softul pentru PC.  
Testo 570 este compatibil cu cei mai mulţi refrigeranţi necorozivi, 
apă şi glicol. Testo 570 nu este compatibil cu refrigeranţi ce conţin 
amoniac.  
Produsul nu trebuie utilizat în zonele cu risc de explozie! 

 

3.2. Date tehnice 
 

Caracteristici  Valori  
Parametrii măsuraţi Presiune: kPa/MPa/bar/psi 

Temperatură: °C / °F / K 
Vacuum: hPa / mbar/ Torr / inH2O / Micron / 
inHg / Pa 
Curent: A1 

Senzori Presiune: 2 x senzori de presiune 
Temperatură: 3 x senzori cu termistor NTC 

Ciclu măsurare 0,75 s 

                                                           
1 via sondă cleşte (accesoriu opţional) 
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Caracteristici  Valori  
Conexiuni Conexiuni presiune: 3 x 7/16" UNF+ 1x 5/8“ 

Măsurare temperatură NTC 
Interfeţe 3x Mini-DIN, 1x Mini-USB, 1 x IR 
Domeniu de 
măsurare 

Domeniu de măsură presiune HP/LP: 
-100…5000 kPa / -0,1…5 Mpa / -1…50 bar 
(rel) /  -14,7…725 psi 
Domeniu de măsură temperatură: 
-50…+150 °C / -58…302 °F 
Domeniu de măsură vacuum (rel):                 
-1…0 bar / -14,7…0 psi 

Suprasarcină 52 bar, 5200 kPa, 5.2 Mpa, 754 psi 
Rezoluţie Presiune: 0,01 bar / 0,1 psi / 1 kPa / 

0,001 Mpa 
Temperatură: 0,1 °C / 0,1 °F / 0,1 K 
Vacuum: 1 hPa / 1 mbar / 0,5 Torr / 
0,5 inH2O / 0,02 inHg / 500 Micron / 100 Pa 

Precizie (tempera-
tură nominală:       
71,6 °F /22 °C) 

Presiune: ±0,5% din val. finală (±1 digit) 
Temperatură: (-40…+150 °C) ±0,5 °C (±1 
Digit), ±0,9 °F (±1 digit), ±0,5 K (±1 digit) 
Vacuum: 1% din val. finală (±1 digit) 

Număr refrigeranţi 40 
Refrigeranţi 
selectabili 

Fără refrigerant, 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, R744 (numai în instalaţii cu 
presiunea maximă de 50 bar), R1234yf 

  

 
Alţi refrigeranţi se pot descărca de pe 
site-ul www.testo.com. 

  

 

Capacitate memorie 10.000 valori individuale măsurate sau 50 de  
serii de valori măsurate (fiecare având un 
ciclu de măsurare de 2 s şi o perioadă de 
măsurare de 100 ore) 

Ciclu de măsurare 2 s ... 24 ore (selectabil) 
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Caracteristici  Valori  
Medii de măsurare  Medii de măsurare: toate mediile care sunt 

memorate în testo 570. Medii nemăsurabile: 
amoniac (R717) şi alţi refrigeranţi care conţin 
amoniac. 

Condiţii ambientale Temperatură de operare: -20…50 °C /            
-4…122 °F  
Temperatură de păstrare: -20…60 °C / 
-4…140 °F 
Umiditate în zona de utilizare: 10… 90 %RH  

Carcasă Material: ABS / PA / TPE 
Dimensiuni: 280 x 135 x 75 mm 
Greutate: cca. 1200 g (fără baterii) 

Clasă de protecţie IP42 (poziţia de utilizare: agăţat) 
Alimentare Sursă de curent: Acumulatori/baterii 4 x 1,5V 

tip AA / Mignon / LR6 
Durată baterii: mai mult de 40 ore (afişaj fără 
iluminare) 

Afişaj Tip: LCD iluminat 
Timp de răspuns: 0,5 sec. 

Directive, standarde  Directiva EC : 2004/108/EC 
Garanţie Durată: 2 ani 

Condiţiile de garanţie le puteţi vedea pe 
internet: www.testo.com/warranty 
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4 Descrierea produsului 
 

4.1. Prezentare  
 

Elemente de afişare şi control 

 
 

1 Conector mini-DIN pentru sondă temperatură  NTC, cu dop de 
protecţie.  

2  Dispozitiv de agăţare (pe partea din spate). 
3  Ecran. Simboluri stare instrument: 
Simbol  Semnificaţie 

 

 

 

 

Capacitate baterii: >75% / >50% / >25% / <10% 

Fără indicaţie  Instrumentul funcţionează alimentat de la reţea. 
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Simbol  Semnificaţie 

 
Valorile măsurate sunt salvate; în cazul unei 
singure valori măsurate, cercul pâlpâie o dată, 
iar când sunt efectuate mai multe măsurări, 
cercul pâlpâie la fiecare salvare de date. 

4 Compartiment baterii. Nu este posibilă încărcarea 
acumulatorilor în instrument! 

5 Taste multi-funcţionale: Funcţia activată apare scrisă pe afişaj. 
6  Taste control: 

 

Tastă  Funcţie  
[  ] Salvează sau tipăreşte valorile măsurate. 

[ESC] Ieşire din meniu. 
[▲] Săgeată sus: Schimbă afişajul. 
[▼] Săgeată jos: Schimbă afişajul. 
[p=0] Calibrare senzor presiune în domeniul     

+1 la -1,3 bar. 

[ ] Pornire-oprire instrument; la o apăsare 
scurtă în timpul operării: porneşte/opreşte 
iluminarea afişajului. 

7 Vizor de inspecţie pentru curgere refrigerant. 
8 4 x poziţionere valve. 
9 4 x mufe de fixare pentru furtunuri refrigerant. 
10 Conexiuni din alamă 7/16" UNF. 

Presiune ridicată, pentru furtunuri refrigerant cu cuple rapide de 
conectare, calea poate fi  închisă prin poziţionerul valvei.  

11 Conexiune din alamă 5/8" UNF pentru pompa de vacuum.  
12 Conexiune din alamă 7/16" UNF pentru butelie cu refrigerant cu 

cap filetat. 
13 Conexiune din alamă 7/16" UNF. 

Presiune joasă, pentru furtunuri refrigerant cu cuple rapide de 
conectare, calea poate fi  închisă prin poziţionerul valvei. 
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Interfeţe 

 
1 Conector mini-DIN pentru sondele opţionale de temperatură şi 

alte accesorii. 
2 Interfaţă cu infraroşu pentru imprimantă. 
3 Conector mini-USB pentru alimentator reţea şi cuplare la PC. 
 

 AVERTIZARE 
Pericol de rănire cu fasciculul în infraroşu! 
> Nu îndreptaţi fasciculul cu infraroşu direct către ochiul uman! 
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5 Primii paşi 
 

Introducere baterii/acumulatori 
1. Glisaţi dispozitivul de agăţare şi deschideţi compartimentul 

bateriilor (clapă de blocare). 
2. Introduceţi bateriile (incluse la livrare) sau acumulatorii             

(4 x 1,5 V, tip AA / Mignon / LR6) în compartiment.      
Respectaţi polarităţile! 

3. Închideţi compartimentul. 
 

 
Dacă nu utilizaţi instrumentul o perioadă mai mare de timp, 
scoateţi bateriile/acumulatorii. 

 

 
Înaintea utilizării instrumentului încărcaţi complet 
acumulatorii. 

 

Pornire instrument 
> Apăsaţi [ ]. 
- Fază de iniţializare: 

• Toate segmentele afişajului sunt iluminate (durată: 2 sec.). 
- Se deschide afişajul de măsurare. 
La prima pornire a instrumentului sau după ce bateriile au fost 
introduse sau după încărcarea acumulatorilor, se vor activa 
următoarele setări implicite (din fabrică):  
• Limbă: Engleză UK 
• Dată: 01/01/2011 
• Oră: 12:00 
• Unitate de măsură pentru temperatură: °C 
• Unitate de măsură pentru presiune: bar 
• Unitate de măsură pentru vacuum: mbar 
• Tip presiune: Prel 
• Unitate de măsură pentru masă: kg 
• Refrigerant: R12 
 
Pentru modificarea setărilor implicite: 
Vedeţi Efectuare setări, pagina 14. 
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Afişaj 
 

 
 

1 Selecţie tip presiune 
2 Temperatură condensare/ valoare senzor temperatură dreapta / 

subrăcire / temperatură diferenţială senzor stânga/dreapta. 
Valoarea măsurată afişată depinde de modul de lucru selectat. 

Vedeţi şi capitolul Efectuarea măsurării, pagina 20. 
3 [Min/Max/Mean/Normal] (asociate numai cu modul de lucru 

presiune/temperatură): Tasta multi-funcţională din mijloc poate 
fi utilizată la afişarea valorilor minime, maxime şi medii.  

4 [Mode] selectabil cu ajutorul tastei multi-funcţionale din dreapta 
Vedeţi şi capitolul  Efectuarea măsurării, pagina 20. 
5 [Set] selectabil cu ajutorul tastei multi-funcţionale din stânga  
6 Temperatură evaporare / valoare senzor temperatură stânga / 

supraîncălzire 
7 Refrigerant selectat  
8 Indicator stare baterii / indicator încărcare acumulatori 

Efectuare setări 
1. Apăsaţi [Set]. 
- Se deschide meniul configurare. 
2. Alegeţi funcţia şi setaţi parametrii: 
Funcţii taste 

 

Reprezentare  Explicaţie  
[▲] sau [▼] Alegere funcţie/setare 
[Ok] Activare funcţie sau confirmare  

parametru/setare 
[ESC] Ieşire din meniu configurare 
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Setare parametri 
Refrigerant: Alegeţi refrigerantul dorit din listă: 

 

Reprezentare  Explicaţie  
R... Număr refrigerant conform cu standardul 

ISO 817  
T... Marcaj special testo pentru anumiţi  

refrigeranţi 
--- Nu este selectat nici un refrigerant. 

 
 

 
Cu ajutorul softului testo Easy Kool puteţi introduce în 
instrument refrigeranţi suplimentari, vedeţi manualul de 
instrucţiuni al softului.  

  

 
Efficiency calc.: Selectaţi procedura (COP pompă de căldură = 
putere încălzire/putere consumată) şi introduceţi parametrii ceruţi 
(pot varia în funcţie de procedura selectată). Aceste setări au efect 
asupra modului de calcul al eficienţei. 
Vedeţi şi capitolul Efectuarea măsurării, pagina 20. 
Vedeţi şi capitolul Formule de calcul eficienţă (COP), pagina 32. 
Temperature unit: Selectaţi unitatea de măsură dorită. 
Pressure unit: Selectaţi unitatea de măsură dorită. 
Vacuum unit: Selectaţi unitatea de măsură pentru vacuum. 
Pressure mode: În funcţie de unitatea de măsură aleasă pentru 
presiune: Alegeţi între afişare presiune absolută sau relativă. 
Vacuum pressure mode: Selectaţi modul de presiune pentru 
evacuare.  
Vedeţi şi capitolul Efectuarea măsurării, pagina 20. 
Weight unit: Selectaţi unitatea de măsură dorită din listă. 
Measuring mode: Selectaţi modul normal sau modul combinat 
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Afişaj Mod Funcţie 
fără Mod normal Funcţionare normală a manifoldului 

digital 
Auto Mod combinat Dacă este activat regimul automat, 

manifoldul digital  testo 570 schimbă 
automat afişarea suprapresiunii şi 
subpresiunii. Această schimbare 
automată se produce când presiunea 
de pe partea de subpresiune este cu  
1 bar mai mare decât pe partea de 
suprapresiune. Depăşirea este 
marcată pe afişaj prin pâlpâirea 
simbolului ----. Acest regim este 
special destinat sistemelor de 
condiţionare a aerului cu răcire şi 
încălzire. 

Date/Time: Ajustaţi numărul care pâlpâie cu [▲] şi [▼] şi apăsaţi  
[◄] şi [►] pentru a merge la următorul bloc numeric. Confirmaţi 
alegerea făcută apăsând tasta [OK]. 
Language (Aceste setări influenţează formatul datei): Selectaţi 
limba din listă şi apăsaţi [OK] pentru confirmare. 
Probe type: Selectaţi tipul de sondă dorit din listă. 
Device info: Arată seria instrumentului şi versiunea softului. 

 
 

Utilizarea poziţionerului valvei 
În funcţie de calea de refrigerant, manifoldul digital se comportă ca 
unul convenţional cu patru căi. Pasajele sunt libere prin 
deschiderea valvelor. Presiunea asociată este măsurată atât cu 
valvele închise cât şi cu ele deschise. 
>  Deschidere valvă: Rotiţi poziţionerul valvei în sensul invers 

acelor de ceasornic.  
>  Închidere valvă: Rotiţi poziţionerul valvei în sensul acelor de 

ceasornic. 
 

 AVERTIZARE! 
Închideţi poziţionerul valvei numai manual! Nu utilizaţi scule când îl 
închideţi, în caz contrar filetul se poate strica. 
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6 Utilizarea produsului 
 

6.1. Pregătirea pentru măsurare 
6.1.1. Conectare sonde temperatură şi accesorii 
 
 

 
Pentru a fi recunoscute de către instrument, sondele 
trebuie conectate înainte de pornirea instrumentului. 

  

Sondă temperatură pentru suprafaţă 
Pentru măsurarea temperaturii pe conductă sau pentru calcularea 
automată a supraîncălzirii sau subrăcirii, trebuie conectată o sondă 
de temperatură cu termistor NTC (accesoriu). 

Dezactivarea factorului de compensare a temperaturii 
suprafeţei pentru sondele de imersie sau aer 
Pentru reducerea erorilor de măsurare ce apar în cele mai multe 
aplicaţii, s-a introdus un factor de corecţie care compensează 
temperatura suprafeţelor. Acesta reduce erorile de măsurare când 
se utilizează sonde de temperatură pentru suprafeţe. 
Dacă instrumentul de măsurare testo 570 este utilizat împreună cu 
o sondă de temperatură de imersie sau aer (accesoriu), acest 
factor trebuie dezactivat: 
1. Apăsaţi [Set]. 
2. Alegeţi Probe type. 
3. Alegeţi Immersion probe. 
4. Apăsaţi [Esc]. 
- Factorul de compensare a temperaturii suprafeţei a fost 

dezactivat în instrument. 
 
 

 
Pentru a măsura cu o sondă de temperatură pentru 
suprafeţe trebuie să resetaţi tipul de sondă la sondă de 
suprafaţă. 
Factorul de compensare a temperaturii suprafeţei devine 
activ de fiecare dată când instrumentul este pornit. 
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Accesorii 
Conector pentru introducerea sondei cleşte sau a sondei pentru 
presiunea uleiului (1). 

 

 
 

Utilizaţi accesoriile în funcţie de modul de lucru selectat: 
Mod de lucru                  
(canal măsurare) 

Locul măsurării 

Supraîncălzire La ieşirea din evaporator / la 
intrarea în compresor 

Subrăcire La ieşirea din condensator / la 
intrarea valvei de expansiune 

Temperatură diferenţială  Pe obiectul măsurat 
Măsurare curent  La consumatorul electric 
Încărcare/Golire  În sistem 
Presiune ulei compresor La racordul compresorului 
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6.1.2. Pornirea instrumentului 
> Apăsaţi [ ]. 

Calibrarea punctului de zero al senzorilor de presiune 
Efectuaţi calibrarea senzorilor de presiune înainte de efectuarea 
fiecărei măsurări. 

✓  Depresurizaţi toate conexiunile (la presiunea ambientală). 

> Apăsaţi [P=0] pentru efectuarea calibrării punctului de zero. 

Conectarea furtunurilor pentru refrigeranţi 
 

 
Înainte de fiecare măsurare verificaţi că furtunurile pentru 
refrigeranţi nu sunt presurizate. 

 

✓  Poziţionerele valvelor sunt închise. 

1. Conectaţi furtunurile pentru refrigeranţi pe părţile de 
subpresiune (albastru) şi suprapresiune (roşu) la instrument. 

2. Conectaţi furtunurile de presiune la sistem. 
 

 AVERTIZARE! 
Dacă instrumentul de măsură dă erori sau este supus unei 
solicitări mecanice suplimentare, corpurile furtunurilor pentru 
refrigeranţi se pot rupe. Pot fi defectate poziţionerele valvei, aşa 
cum pot apărea şi alte defecte în interiorul instrumentului care nu 
pot fi identificate din exterior. 
> Pentru siguranţa dumneavoastră, trimiteţi instrumentul la Testo 

Service Clienţi pentru o verificare tehnică. 
> Furtunurile pentru refrigeranţi trebuie înlocuite cu altele noi, de 

fiecare dată când instrumentul dă erori sau ca urmare a unei 
sarcini mecanice suplimentare. 

 

 
 

6.1.3. Alegere mod de măsurare 
1. Apăsaţi [Mode]. 
- Se deschide meniul de configurare. 
2. Alegeţi modul de măsurare. 
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Funcţiuni taste 
 

Reprezentare  Explicaţie  
[▲] sau [▼] Selectare meniu de măsurare 
[Ok] Activare meniu 
[ESC] Ieşire din meniu 

 

Funcţii selectabile 
• Pressure/Temperature (Presiune/Temperatură) 
• Tightness test (Test etanşeitate) 
• Evacuation (Evacuare) 
• Charging (Încărcare) 
• Emptying (Golire) 
• Pressure/Compressor (Presiune/Compresor) 
• Current (Curent) 
• Efficiency calc. (Calcul eficienţă) 
Vedeţi şi capitolul Efectuarea măsurării, pagina 20. 

 

6.2. Efectuarea măsurării 
 

 AVERTIZARE! 
Risc de rănire cauzată de refrigerant datorită presiunii 
ridicate, căldurii, răcirii sau otrăvirii! 
> Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie. 
> Înaintea presurizării instrumentului de măsură, fixaţi 

întotdeauna instrumentul cu dispozitivul de agăţare în scopul 
prevenirii căderii lui (risc de distrugere). 

> Înaintea fiecărei măsurări verificaţi dacă furtunurile pentru 
refrigeranţi sunt intacte şi cuplate corect. La conectare nu 
utilizaţi scule. Conectaţi furtunurile manual (cuplu maxim admis 
5,0 Nm/3,7 ft*lb). 

> Nu depăşiţi domeniul de măsură permis -1…50 bar /                 
-14,7…725 psi). Acordaţi o atenţie deosebită sistemelor care 
utilizează refrigerant R744, deoarece acestea funcţionează de 
regulă la presiuni foarte mari. 
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6.2.1. Măsurare 
✓  Efectuaţi paşii descrişi în capitolul “Pregătirea pentru 

măsurare”. 
 
 

 
Modul de lucru Pressure/Temperature este setat implicit 
la pornirea instrumentului. 

 
 

1. Presurizaţi instrumentul de măsură. 
2. Citiţi valorile măsurate. 

 

 
Cu refrigeranţii zeotropici, temperatura de evaporare to/Ev 
este afişată după completa evaporare/temperatura de  
condensare tc/Co este afişată după completa condensare. 
Temperatura măsurată trebuie să fie asociată cu partea de 
supraîncălzire sau subrăcire (toh <--> tcu). În funcţie de 
această asociere se va afişa toh/T1 sau Δtoh/SH sau tcu/T2 
sau Δtcu/SC, în funcţie de ecranul selectat. 

 

- Valoarea citită şi iluminarea ecranului vor pâlpâi. 
- • cu 1 bar înainte de atingerea presiunii critice a 

refrigerantului, 
- • la depăşirea presiunii maxime admise de 49 bar. 

Funcţiile tastelor 
> [▲] sau [▼]: Modifică valorile afişate.  
Combinaţii posibile de afişare: 

 

Presiune de evaporare 
Temperatură de evaporare 
refrigerant to/Ev   

Presiune de condensare 
Temperatură de condensare 
refrigerant tc/Co 

sau (numai cu sondă de temperatură conectată) 
Presiune de evaporare 
Temperatură măsurată toh/T1  

Presiune de condensare 
Temperatură măsurată tcu/T2 

sau (numai cu sondă de temperatură conectată) 
Presiune de evaporare 
Supraîncălzire Δtoh/SH.   

Presiune de condensare 
Subrăcire Δtcu/SC 

sau (numai cu cea de a 3-a sondă de temperatură conectată T3) 
 Presiune de condensare 

Temperatură măsurată T3/T3 
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sau (numai cu sondă cleşte sau sondă pentru curent conectate) 
Presiune de evaporare 
 

Presiune de condensare 
Valoare curentă măsurată 

sau (numai cu sondă pentru presiune ulei conectată) 
Presiune de evaporare 
 

Presiune de condensare 
Presiune ulei măsurată Pext 

Cu două sonde NTC conectate este afişată valoarea Δt (T1/T2). 
> [Min/Max/Mean/Normal]: Valori înregistrate, afişare valoare 

min./max., valori medii (calculate din momentul pornirii). 
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6.2.2. Test de etanşeitate / scădere presiune 
 

 
Sistemele pot fi testate prin efectuarea testului de 
etanşeitate cu compensarea temperaturii. Presiunea 
sistemului şi temperatura ambientală sunt măsurate pe o 
perioadă definită de timp. Se va conecta o sondă externă 
pentru măsurarea temperaturii ambientale (recomandare: 
Dezactivaţi factorul de compensare cu temperatura de 
suprafaţă şi utilizaţi sonda de temperatură ambientală NTC, 
cod 0613 1712).  
Vedeţi şi capitolul Dezactivarea factorului de compensare a 
temperaturii suprafeţei pentru sondele de imersie sau aer, 
pagina 17. 
Se vor înregistra valorile presiunii diferenţiale compensată 
cu temperatura şi valoarea temperaturii ambientale 
măsurată la începutul, respectiv la sfârşitul perioadei de 
test. Dacă nu este conectată nici o sondă de temperatură, 
testul de etanşeitate va fi efectuat fără compensarea cu 
temperatura. 

✓  Asiguraţi-vă că paşii descrişi în capitolul "Pregătirea pentru 
măsurare" au fost efectuaţi. 

1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Tightness test]. 
- Se iniţiază testul de etanşeitate. Se afişează ΔP. 
3. Porniţi testul de etanşeitate: Apăsaţi [Start].  
4. Finalizaţi testul etanşeitate: Apăsaţi [Stop]. 
- Este afişat rezultatul final. 

6.2.3. Afişare evacuare / vacuum 
 

 
Măsurarea se efectuează pe partea de subpresiune. 

 

✓  Asiguraţi-vă că paşii descrişi în capitolul "Pregătirea pentru 
măsurare" au fost efectuaţi. 

✓  Pompa de vacuum este cuplată la conectorul 5/8’’ al blocului de 
valve. 

1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Evacuation]. 
- Instrumentul este în modul de lucru evacuare. Se afişează 

presiunea curentă şi temperatura de evaporare a apei (H2O). 
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6.2.4. Măsurare vacuum 
Pentru obţinerea unei precizii optime la măsurarea vacuumului, 
instrumentul trebuie calibrat la presiunea ambientală.  

 
 

 
Calibrarea instrumentului la presiunea ambientală trebuie 
făcută la fiecare măsurare a vacuumului. 

 
 

✓  Asiguraţi-vă că paşii descrişi în capitolul "Pregătirea pentru 
măsurare" au fost efectuaţi. 

✓  Selectaţi unităţile de măsură dorite. 
Vedeţi şi capitolul  Efectuare setări, pagina 14. 

1. Apăsaţi [ ]. 
2. Calibraţi instrumentul la presiunea ambientală [p=0]. 
3. Apăsaţi [Mode]. 
4. Selectaţi [Evacuation]. 
- Instrumentul este în modul de lucru evacuare. 
5. Porniţi evacuarea sistemului. 

6.2.5. Încărcare 
  
 
 

✓  Asiguraţi-vă că paşii descrişi în capitolul "Pregătirea pentru 
măsurare" au fost efectuaţi. 

1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Charging]. 
- Instrumentul este în modul de lucru încărcare. 
3. Introduceţi valoarea citită pe scala refrigerantului: Apăsaţi 

[Change]. 
4. Ajustaţi numărul care pâlpâie cu [▲] şi [▼] şi apăsaţi  [◄] şi 

[►] pentru a merge la următorul număr. 
5. Confirmaţi valorile introduse cu [OK]. 
6. Selectaţi locaţia de memorie. 
7. Apăsaţi [Save]. 
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6.2.6. Golire 
✓  Asiguraţi-vă că paşii descrişi în capitolul "Pregătirea pentru 

măsurare" au fost efectuaţi. 
1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Emptying]. 
- Instrumentul este în modul de lucru golire. 
3. Introduceţi valoarea citită pe scala refrigerantului: Apăsaţi 

[Change]. 
4. Ajustaţi numărul care pâlpâie cu [▲] şi [▼] şi apăsaţi  [◄] şi 

[►] pentru a merge la următorul număr. 
5. Confirmaţi valorile introduse cu [OK]. 
6. Selectaţi locaţia de memorie. 
7. Apăsaţi [Save]. 

6.2.7. Presiune / Compresor 
✓  Cuplaţi sonda de presiune ulei la conectorul superior mini-DIN. 

1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Pressure/Compressor]. 
- Sunt afişate valorile pentru subpresiune şi presiunea uleiului 

(pext). 

6.2.8. Curent 
✓  Cuplaţi sonda de curent la conectorul superior mini-DIN. 

1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Current]. 
- Se afişează valoarea măsurată a curentului.  

6.2.9. Calculul eficienţei 
1. Apăsaţi [Mode]. 
2. Selectaţi [Efficiency calc.]. 
- Se afişează valoarea calculată a eficienţei. 
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6.3. Salvarea valorilor măsurate 
Testo 570 poate înregistra serii de valori măsurate, având o durată 
de până la 999 ore.  
Instrumenul testo 570 este capabil să salveze până la: 
• 10.000 valori individuale măsurate sau 
• 50 de serii de valori măsurate, fiecare având un ciclu de 

măsurare de 2 s şi o perioadă de măsurare de 100 ore. 
În funcţie de ciclul de măsurare selectat, se va putea seta numai o 
anumită perioadă de măsurare.                                                     
Tabelul următor prezintă setările posibile. 

 

Perioadă de măsurare 
(hhh:mm) 

Ciclul minim de măsurare posibil 

000:00 … 099:59 2 secunde 

100:00 … 240:59 10 secunde 

241:00 … 999:59 30 secunde 
 
  

 
Dacă perioada de măsurare nu este un multiplu al 
duratei ciclului de măsurare, aceasta este micşorată la 
următoarea perioadă de măsurare posibilă. În acest 
caz, pe afişajul instrumentului se va arăta automat la 
pornirea măsurării, durata ajustată a perioadei de 
măsurare. 

Valorile măsurate pot fi asociate şi salvate în instrument pe 
categorii individuale: Customer, Measplace, Installation and 
Component (Client, Loc măsurare, Instalaţie şi Componentă).  

 
Sunt presetate următoarele categorii standard:         
Customer / Measplace / Installation / Component. 

Aceste categorii pot fi modificate (ex. testo / Subsol 1 / 
Birou 1 / Compresor) şi completate cu ajutorul softului testo 
software Easy Kool, vedeţi manualul de operare al softului.  

Salvarea unei măsurări individuale 

✓  Selectaţi modul de lucru dorit. 

1. Apăsaţi [  ] 
2. Selectaţi Single measurement. 
3. Selectaţi Save. 
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4. Selectaţi locaţia de memorie dorită: Apăsaţi [▲] sau [▼] pentru 
setarea valorii dorite şi apăsaţi [◄] şi [►] pentru a alege între 
Customer / Measplace / Installation / Component. 

- Se afişează valoarea setată. Se afişează simbolul memorie . 
5. Apăsaţi [Save]. 
- Simbolul memorie pâlpâie  şi dispare după ce valorile 

măsurate au fost salvate. 

Salvarea unor măsurări ciclice 
 
 

 
În funcţie de durata ciclului de măsurare, se va stabili dacă 
este necesară utilizarea unui alimentator de reţea. 

 
 

✓  Selectaţi modul de lucru dorit.  

1. Apăsaţi [  ]. 
2. Selectaţi Serial measurement. 
3. Setaţi ciclul de măsurare: Ajustaţi numărul care pâlpâie cu [▲] 

şi [▼] şi apăsaţi  [◄] şi [►] pentru a merge la următorul 
număr. Confirmaţi valoarea cu [OK]. 

4. Setaţi perioada de măsurare: Ajustaţi numărul care pâlpâie cu 
[▲] şi [▼] şi apăsaţi  [◄] şi [►] pentru a merge la următorul 
număr. Confirmaţi valoarea cu [OK]. 

5. Selectaţi locaţia de memorie dorită: Apăsaţi [▲] sau [▼] pentru 
setarea valorii dorite şi apăsaţi [◄] şi [►] pentru a alege între 
Customer / Measplace / Installation / Component.  

- Se afişează selecţiile setate. Se afişează simbolul memorie . 
6. Apăsaţi [Start]. 
- Simbolul memorie pâlpâie  în ritm cu durata ciclului de 

măsurare la fiecare salvare de valori. Ceasul (00:00:00) arată 
timpul rămas până la terminarea măsurării.  

7. Apăsaţi [Stop]. 
- Ciclul de măsurări a fost oprit. Ceasul (00:00:00) arată timpul 

rezidual al duratei măsurării. 
- Se afişează valorile măsurate. 

 

6.4. Tipărirea valorilor măsurate 
Din modul de măsurare 

✓  Selectaţi modul de lucru dorit.  
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✓  Porniţi imprimanta testo (0554 0549). 

1. Apăsaţi [  ]. 
2. Selectaţi Single measurement. 
3. Aliniaţi interfeţele IR ale manifoldului testo 570 şi imprimantei. 
4. Selectaţi Print. 
- Se afişează setul de valori şi mesajul printing... .  
- Se generează buletinul cu valorile tipărite. 

Din memorie 
1. Apăsaţi [  ]. 
2. Selectaţi Memory. 
3. Navigaţi până la protocolul cu valorile memorate. 
4. Aliniaţi interfeţele IR ale manifoldului testo 570 şi imprimantei. 
5. Selectaţi Print. 
- Se generează buletinul cu valorile tipărite. 

 
 

 
Protocoalele cu valorile memorate pot fi vizualizate cu 
ajutorul softului testo Easy Kool. 

 
  

7 Întreţinerea produsului 
 

Curăţarea instrumentului 
>  În cazul în care carcasa instrumentului este murdară, curăţaţi-o 

cu o lavetă din bumbac.  
Nu utilizaţi agenţi agresivi de curăţare sau solvenţi! Folosiţi 
detergenţi de curăţare clasici sau soluţie de săpun. 

 

Păstrarea curată a conexiunilor 
> Păstraţi filetele conexiunilor curate şi dacă este necesar, 

curăţaţi-le de grăsime sau alte depuneri cu o lavetă umedă. 
 

Curăţarea reziduurilor de ulei 
> Curăţaţi cu atenţie reziduurile de ulei din blocul de valve 

utilizând aer comprimat. 

Asigurarea preciziei de măsurare 
În caz de necesitate apelaţi la serviciile departamentului Testo 
Service Clienţi. 
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> Verificaţi periodic etanşeitatea instrumentului (recomandăm a fi 
efectuată anual). Respectaţi domeniile de presiune permise! 

> Calibraţi periodic instrumentul (anual). 

Înlocuirea bateriilor / acumulatorilor 

 
Atunci când este înlocuită bateria sau este reîncărcat 
acumulatorul, setările făcute de către utilizator, cum ar fi 
dată/oră, vor fi resetate la setările implicite din fabrică. 

✓  Asiguraţi-vă că instrumentul este oprit. 
 

 
 

1. Desfaceţi cârligul instrumentului, apăsaţi clipsul de fixare şi 
îndepărtaţi capacul de protecţie al compartimentului bateriilor. 

2. Îndepărtaţi bateriile / acumulatorii descărcaţi şi introduceţi 
baterii / acumulatori noi (4x 1,5 V, tip AA, Mignon, LR6) în 
compartimentul bateriilor. Fiţi atenţi la polaritate! 

3. Ataşaţi capacul de protecţie al compartimentului bateriilor 
(clipsul de prindere trebuie fixat). 

4. Porniţi instrumentul.  
5. Verificaţi setările implicite şi dacă este cazul modificaţi-le: 
Vedeţi Efectuare setări, pagina 14. 
 

Înlocuirea valvei sau a poziţionerului valvei 
 

 AVERTIZARE! 
Nu este permisă schimbarea de către utilizator a poziţionerului 
valvei şi a valvelor. 
> Trimiteţi instrumentul la departamentul Testo Service Clienţi 
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8 Sfaturi şi asistenţă 
 

8.1. Întrebări şi răspunsuri 
 
 

Întrebare Cauze posibile/soluţii 

 pâlpâie Baterii aproape descărcate. 
> Schimbaţi bateriile. 

Instrumentul se opreşte 
singur, automat. 

Capacitatea reziduală a bateriilor este 
prea mică. 
> Schimbaţi bateriile. 

uuuu este afişat în locul 
valorii parametrului 
măsurat 
 

Valori sub domeniul permis de 
măsurare. 
> Păstraţi domeniul de măsurare 

permis. 
oooo este afişat în locul 
valorii parametrului 
măsurat 
 

Valori peste domeniul permis de 
măsurare. 
> Păstraţi domeniul de măsurare 

permis. 
 
 

8.2. Parametrii măsuraţi 
Nume Descriere 
Δtoh SH Supraîncălzire, presiune de evaporare 
Δtcu SC Subrăcire, presiune de condensare 
to Ev Temperatură de evaporare refrigerant  
tc Co Temperatură de condensare refrigerant  
toh T1 Temperatură măsurată, evaporare 
tcu T2 Temperatură măsurată, condensare 
T3 T3 Temperatură măsurată 

 

8.3. Rapoarte de eroare 
 

Întrebare Cauze posibile/soluţii 
---- este afişat în locul 
valorii parametrului 
măsurat 

Senzor sau cablu defect 
> Vă rugăm să contactaţi agenţia 
locală sau Testo Service Clienţi 
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Întrebare Cauze posibile/soluţii 
Afişare EEP FAIL Eeprom defect 

> Vă rugăm să contactaţi agenţia   
locală sau Testo Service Clienţi 

 
 

Dacă aveţi alte întrebări, vă rugăm să contactaţi agenţia locală sau 
Testo Service Clienţi. Detaliile de contact pot fi găsite în acest 
document sau pe www.testo.ro 

 

8.4. Accesorii şi piese de schimb 
 
 

Descriere Cod produs 
Sondă cleşte pentru măsurarea temperaturii 
pe conducte 

0613 5505 

Sondă cu bandă Velcro pentru conducte cu 
diametre de până la max. 75 mm,          
Tmax. = +75 °C, termistor (NTC) 

0613 4611 

Sondă protejată la apă pentru suprafeţe NTC  0613 1912 
Sondă eficientă şi robustă pentru temperatură 
ambientală NTC 

0613 1712 

Sondă cu Velcro pentru conducte cu 
diametrul de la 5 la 65 mm 

0613 5605 

Sondă cleşte pentru măsurarea curentului 
consumat de compresor, cu domeniu de 
măsură comutabil  

0554 5607 

Sondă pentru măsurarea presiunii uleiului şi 
verificarea nivelului de ulei din compresor 

0638 1742 

Alimentator reţea, 5 Vdc 500 mA cu conector 
european, 100-250 Vac, 50-60 Hz 

0554 0447 

Soft Testo EasyKool 0554 5604 
Imprimantă rapidă Testo cu interfaţă în 
infraroşu fără fir, 1 rolă de hârtie 
termosensibilă şi 4 baterii AA 

0554 0549 

Cablu USB pentru conectare la instrument 
sau PC 

0449 0047 

Geantă de transport pentru instrument, sonde 
şi furtunuri 

0516 5700 
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Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor şi pieselor de schimb 
accesaţi cataloagele cu produse şi broşurile sau pe internet la sau 
www.testo.ro 

 
 

9 Anexă 
 

9.1. Formule de calcul eficienţă (COP) 
Pompă de căldură 
Puterea de încălzire şi calculul eficienţei. Factorul COP al pompei 
de căldură este calculat de testo 570 după cum urmează: 
• Puterea de încălzire = Debitul volumetric x densitatea mediului 

x capacitatea specifică calorică x ΔT (K) / 3600 
• COP = Puterea de încălzire / Puterea consumată 
 
Următoarele valori pot fi introduse via [Set] | [Efficiency calc.]:  

 

Parametru Unitate Domeniu     
de intrare 

Setare din 
fabrică 

Descriere 

Putere 
consumată 

kW 0,000–9,999 2,000 Puterea electrică 
consumată de sistem 
(ex. compresor) 

Debit 
volumetric 

m3/h 00,0-99,9 20,0 Debitul volumetric al 
fluidului în circuitul 
secundar al pompei de 
căldură (ex. circuitul  
solar) 

Densitatea 
mediului 

kg/m³ 0000,0-9999,9 1000,0 Densitatea mediului din 
circuitul secundar (ex. 
apă, apă sărată, etc.) 

Capacitatea 
specifică 
calorică 

kJ/(kg 
x K) 

0,000-9,999 4,182 Capacitatea specifică 
calorică a mediului din 
circuitul secundar (ex. 
apă, apă sărată, etc.) 

 

Afişajul instrumentului testo 570 arată următoarele valori: 
• COP 
• Puterea de încălzire (kW) 
• Temperatura de alimentare din circuitul secundar (ex. circuitul 

solar) T1 (°C) 
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• Temperatura de retur din circuitul secundar (ex. circuitul solar) 
T2 (°C) 
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