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Pos: 3 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt  @ 0\mod_1173774719351_79.docx @ 292 @ 1 @ 1 
 

1 Bezpieczeństwo i środowisko 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0 \mod_1173775252351_79.docx @ 346 @ 2 @ 1 
 

1.1. Informacje o niniejszej publikacji 
 

Pos: 5 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Ver wendung/Ver wendung (Standar d) @ 0\mod_1173775068554_79.docx @ 337 @ 5 @ 1 
 

Użytkowanie 

 Przed przystąpieniem do użytkowania przyrządu należy 

dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się z 

produktem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki 

dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia w celu uniknięcia 

obrażeń oraz uszkodzenia produktów. 

 Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu 

pozwalającym na szybkie z niej skorzystanie w razie potrzeby. 

 Niniejszą instrukcję należy przekazać kolejnym użytkownikom 

produktu. 
Pos: 6 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Symbole und Schr eibkonv. [Standar d_groß ] 550-557 @ 16\mod_1423129108668_79.docx @ 207097 @ 5 @ 1  
 

Symbole i sposób zapisu 
 

Element 
graficzny  

znaczenie 

 

Ostrzeżenie, poziom ryzyka określony 
według słowa sygnalizującego: 

Ostrzeżenie!  Możliwość wystąpienia 

poważnych obrażeń fizycznych. 

Uwaga!  Możliwość wystąpienia drobnych 

obrażeń fizycznych bądź szkód 
materialnych. 

>  Należy zastosować odpowiednie środki 
ostrożności. 

 

 
Zwróć uwagę:  Podstawowe lub dalsze 

informacje. 

 

Menu Elementy urządzenia, wyświetlacz 
urządzenia lub interfejs.  

[OK] Przyciski sterowania urządzenia . 
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Pos: 7 /TD /Überschriften/2.2 Sicher hei t gewährl eisten @ 0\mod_1173780783960_79.docx @ 366 @ 2 @ 1 

1.2. Zapewnianie bezpieczeństwa 
 

Pos: 8 /TD /Sicherheit und U mwelt/Sicher heit  gewährl eisten/Gerät bei Beschädigung en nicht i n Betrieb nehmen @ 0\mod_1186985945375_79.docx @ 2252 @  @ 1 
 

 Nie używaj urządzenia, jeżeli obudowa, zasilacz lub przewody 

noszą ślady uszkodzenia. 

 Nie należy wykonywać pomiarów kontaktowych na 

nieizolowanych elementach będących pod napięciem. 

 Nie przechowuj produktu razem z rozpuszczalnikami. Nie 

używaj desykantów.  
 Czynności konserwacyjne i naprawy urządzenia należy 

przeprowadzać zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji. 

Postępuj dokładnie według opisanych czynności. Używaj 

wyłącznie oryginalnych części zamiennych Testo. 

>   Przedmioty, które będą mierzone lub środowisko pomiaru także 

może stanowić źródło ryzyka. Należy zapoznać się z 

instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w 

miejscu wykonywania pomiaru. 

>   Jeżeli miernik upadnie lub spadnie z dużej wysokości, końcówki 

przewodów chłodniczych mogą zostać uszkodzone. Zawór 

może również ulec zniszczeniu, co może doprowadzić do 

dalszych uszkodzeń wewnątrz przyrządu, które nie są widoczne 

z zewnątrz. Dlatego też, po jakimkolwiek upadku lub 

podejrzeniu, że przewody mogły zostać uszkodzone, należy je 

bezwzględnie wymienić na nowe. Dla własnego 

bezpieczeństwa prosimy wysyłać przyrząd na badania 

techniczne do Testo. 

 Ładunki elektrostatyczne mogą trwale uszkodzić przyrząd. 

Wszystkie komponenty (urządzenie, moduł zaworów, zbiornik 

czynnika chłodniczego itd.) należy wspólnie uziemić. Prosimy 

zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi 

instalacji i stosowanego czynnika chłodniczego. 

 Upewnij się, że system chłodniczy jest uziemiony, gdyż w 

przeciwnym razie przyrząd pomiarowy może ulec uszkodzeniu. 
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Pos: 15 /TD/Ü berschrif ten/2.3 U mwelt schützen @ 0 \mod_1173780843645_79.docx @ 375 @ 2 @ 1 

1.3. Ochrona środowiska  
 

Pos: 16.1 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_79.docx @ 619 @  @ 1 
 

 Zużyte baterie/wadliwe akumulatory należy usuwać 
zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

 Po zakończeniu okresu użyteczności produktu należy przesłać 
go do specjalnego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (zgodnie z lokalnymi przepisami) lub zwrócić 
produkt do Testo. 

 Gazy chłodnicze mogą być szkodliwe dla środowiska. Należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie środowiska. 

Pos: 18 /TD/Ü berschrif ten/3. Leistungsbeschr eibung @ 0\mod_1173774791554_79.docx @ 301 @ 1 @ 1 
 

2 Parametry techniczne 
Pos: 19 /TD/Ü berschrif ten/3.1 Ver wendung @ 0\mod_1176211016437_79.docx @ 695 @ 2 @ 1 
 

2.1. Użytkowanie 
Pos: 20 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo 5xx/tes to 5502 @ 16\mod_1423129284591_79.docx @ 207167 @  @ 1 
 

Urządzenia testo 549 i testo 550 są cyfrowymi analizatorami 

systemów chłodniczych, przeznaczonymi do serwisowania i 

konserwacji instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Może ich 

używać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel.  

Funkcje przyrządu testo 549 i testo 550 pozwalają na zastąpienie 

nim mechanicznych manometrów, termometrów i tablic 

zależności ciśnienia/temperatury. Wartości ciśnienia i temperatury 

można zwiększać, regulować, sprawdzać i monitorować. 

Urządzenia testo 549 i testo 550 nie są kompatybilne z 

czynnikami chłodniczymi zawierającymi amoniak. 

Produktu NIE wolno używać w miejscach zagrożonych 

wybuchem. 
Pos: 21 /TD/Ü berschrif ten/3.2 Technische D aten  @ 0\mod_1176211088437_79.docx @ 704 @ 2 @ 1 
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2.2. Dane techniczne 
Pos: 22 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/Technische Daten tes to 5502 @ 16\mod_1423129376492_79.docx @ 207202 @ 33 @ 1 
 

2.2.1. Moduł Bluetooth (testo 550) 
 
 

 

Opcja Bluetooth
®
 może być używana tylko w krajach, gdzie 

została ona zatwierdzona. 
 
 

Funkcja Wartości 

Bluetooth  Zakres > 20 m (wolne po le) 

Typ Bluetooth  LSD Science & Technology Co., Ltd 

L Seria BLE moduł  (08 Maja 2013)  

TI CC254X 

Klasyfikacja B016552 

Klasa Klasa 3 

Bluetooth  10274 

Certyfikacja 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania 

Kraje EFTA 

Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein 

Pozostałe 

USA, Kanada, Turcja, Hongkong, Australia, Nowa Zelandia 

Informacje dotyczące FCC (Federal Communications 
Commission – Federalnej Komisji Łączności) 

Urządzenie spełnia wymogi części 15 wytycznych FCC. Praca przy 
pomocy urządzenia jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków: 
(1) Urządzenie nie może generować żadnych niebezpiecznych 
zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi być w stanie odbierać 
zakłócenia, nawet jeśli mogłyby one mieć niepożądany wpływ na 
jego działanie. 

Zmiany 

FCC wymaga, aby użytkownik został poinformowany o tym, że 
wszelkie zmiany i modyfikacje urządzenia, które nie zostałyby 
wyraźnie zatwierdzone przez testo AG, powodują cofnięcie prawa 
użytkownika do korzystania z urządzenia. 
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2.2.2. Ogólne dane techniczne  
 

Funkcja Wartości 

Parametry Ciśnienie: kPa / MPa / bar / psi  

Temperatura: °C/°F/K 

Czujniki Ciśnienie: 2 x czujniki ciśnienia,  

Temperatura: 2 x NTC 

Krok pomiarowy  0,5 s 

Kanały pomiarowe Ilość: 4 

Interfejs Złącza ciśnieniowe: 3 x 7/16” UNF 

Temperatura: NTC 

Zakresy pomiaru Zakres pomiaru ciśnienia, strona 

wysokiego/niskiego ciśnienia: 

 -100 do 6000 kPa / -0.1 do 6 Mpa / 

 -1 do 60 bar (wzgl.) / -14.7 do 870 psi 

Zakres pomiaru temperatury:: 

-50 do +150 °C / -58 do 302°F 

Zakres pomiaru próżni (wzgl.):  

-1 do 0 bar / -14.7 do 0 psi 

Przeciążenie 65 bar, 6500 kPa, 6,5 Mpa, 940 psi  

Rozdzielczość Ciśnienie: 0.01 bar/0.1 psi/ 
1 kPa/0.001 MPa 

Temperatura: 0.1 °C/0.1 °F 

Dokładność 

(temp.nominalna                 

22 °C/71.6 °F) 

 

Ciśnienie: ±0,5 % całej skali (±1 cyfra) 

Temperatura (-40…150°C): ±0.5 °C                              
(±1 cyfra) /0,9°F (±1 cyfra) 

Ilość czynników 

chłodniczych 

 60 
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Funkcja Wartości 

Dostępne czynniki 

chłodnicze 

 

R11, R12, R22, R123, R1234ze, R125, 
R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, 
R23, R227, 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, R718 (H2O), 
R744 (CO2) (tylko w zakresie do 60 bar), 
R1234yf  

Możliwość pomiaru Wszystkie czynniki chłodnicze, które są 

zapisane w testo 549 i testo  550. 

Niemożliwy pomiar: Amoniaku (R717) 

oraz innych czynników chłodniczych 

zawierających amoniak 

Warunki otoczenia Temperatura pracy: -20 do 50 °C/ 
-4 do 122 °F 

Temperatura przechowywania: -20 do 60 °C/ 
-4 do 140 °F 

Obudowa Materiał: ABS/PA/TU  

Wymiary: 265 x 135 x 75 mm 

Waga: Ok.1000 g (bez akumulatorów) 

Klasa IP  42 

Zasilanie  Źródło zasilania: Akumulatory lub baterie 

4 x 1,5V, typ AA/mignon/LR6  

Żywotność baterii: ok. 250 godz. (przy 

wyłączonym podświetleniu ekranu i bez 

Bluetooth) 

Wyświetlacz LCD 

 

Dyrektywy, 

standardy i testy 
Dyrektywa EC: 2014/30/EC 

 

Gwarancja 2 lata 
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Pos: 23 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\mod_1173774846679_79.docx @ 310 @ 1 @  

3 Opis produktu 
Pos: 24 /TD/Ü berschrif ten/4.1 Ü bersicht @ 0\mod_1176379946003_79.docx @ 733 @ 2 @ 1 
 

3.1. Informacje ogólne 
Pos: 25 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/Ü bersicht testo 5502 @ 17\mod_1423129444087_79.docx @ 207237 @ 5 @ 1 
 

Wyświetlacz i elementy sterujące 

 
 

1. Gniazdo mini-DIN do sond temperatury NTC, z zaślepką 

2. Składane mocowanie na karabińczyk, z otworem na kłódkę 

3. Wyświetlacz ikony stanu urządzenia: 

 

Ikona Znaczenie 

    Pojemność baterii 

 Bluetooth®, (Zobacz również : Włączanie i 

wyłączanie Bluetooth® (testo 550), str. 17.) 

/ /  
Wybierz tryb pomiaru (Patrz Wybór trybu 

pomiaru, str. 18) 
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4. Komora baterii  

5. Przyciski sterowania 

 
 

Przycisk Funkcja 

[Set] Ustaw jednostki 

[R, ►, ■] Wybierz czynnik chłodniczy/ Start/stop / 

Test szczelności 

[Mode] Włączanie trybu pomiaru 

[Min/Max/Mean] Wartość min./max./średnia 

[▲] Przycisk góra: Zmiana wyświetlanych 
informacji 

[P=0] Zerowanie ciśnienia 

Esc Przełącza na główny widok menu 

[▼] Przycisk dół: Zmiana wyświetlanych 

informacji 

[ / ] Włączanie/wyłączanie urządzenia 

Przycisk podświetlenia: Włącza/Wyłącza 

podświetlenie wyświetlacza 

 

6. Wziernik do obserwowania przepływu czynnika chłodniczego 

7. 2 x przyciski odblokowujące gałki zaworów 

8. 3 x  gałki zaworów przewodów z czynnikiem chłodniczym 

9. 3 x złącza 7/16" UNF, mosiężne 

Lewe/prawe: Niskie / wysokie ciśnienie, do przewodów z 

czynnikiem chłodniczym z szybkozłączką, przepływ można 

zamknąć zaworem. Środkowe: Do zbiorników z czynnikiem 

chłodniczym, np. z nasadką 
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Pos: 26 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_79.docx @ 319 @ 1 @  

4 Pierwsze kroki 
Pos: 27 /TD/Erste Schrit te/testo 550/Erste Schrit te testo 5502 @ 17\mod_1423131367809_79.docx @ 207272 @ 555 @ 1 
 

Wkładanie baterii / akumulatorów 

1. Rozłożyć mocowanie na karabińczyk i otworzyć komorę 

baterii (zamknięcie na zatrzask). 

2. Włóż baterie (dostarczone wraz z produktem) lub 

akumulatory (4 szt., 1,5 V, typ AA/Mignon/LR6) do 

komory na baterie. Zachowaj odpowiednią polaryzację! 

3. Zamknij komorę na baterie. 

- Po włożeniu baterii, miernik włącza się automatycznie                                       
i uruchamia się menu ustawień  

 

 
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas: 
Wyjmij baterie/akumulatory  

 
 
 

Włączanie urządzenia 

1.  Naciśnij [Set] - kilkukrotnie, 

2. Naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać jednostkę/parametr 

–   Ustawienia zostaną zastosowane po ostatnim wyborze. 

Funkcje przycisków 
 

Element graficzny  Znaczenie 

[▲] lub [▼] Zmiana parametru, wybór jednostki 

[Set] Wybór jednostki/parametrów 

 

Ustawialne parametry 
 

Element graficzny  Znaczenie 

°C, °F  Wybór jednostki temperatury 

bar, kPa, MPa, psi Wybór jednostki ciśnienia 

Pabs, Prel lub psig W zależności od wybranej jednostki 

ciśnienia: 

Przełączanie między wyświetlaniem 

ciśnienia bezwzględnego i względnego. 

14.7 psi   
1.013 bar 

Wybór bieżącego ciśnienia bezwzględnego 

 /  /  Wybierz tryb pomiaru  

AUTO OFF Automatyczne wyłączanie urządzenia po 
30 minutach, jeżeli nie jest podpięta sonda 
temperatury i nie wykryto pomiaru ciśnienia 
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Element graficzny  Znaczenie 

Tfac Wyświetla się ikona na wyświetlaczu gdy 
funkcja współczynnika kompensacji 
temperatury jest wyłączona. 

–   Ustawienia zostaną zastosowane po ostatnim wyborze. 

Gałki zaworów 

Analizator systemów chłodniczych działa jak standardowy 
mechaniczny manometr chłodniczy, nie naruszając obiegu 
czynnika chłodniczego: Przepływ otwiera się poprzez otwarcie 
zaworów. 

Ciśnienie czynnika chłodniczego mierzone jest niezależnie od 
tego, czy zawory są otwarte, czy zamknięte. 

>   Otwarcie zaworu: Przekręć gałkę zaworu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

>   Zamknięcie zaworu: Przekręć gałkę zaworu w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

 

 OSTRZEŻENIE 

  

Stabilizator zaworu zbyt mocno dokręcony. 

 uszkodzenie uszczelki PTFE 

 mechaniczne odkształcenie zaworu tłokowego  (2) może 
prowadzić do wypadania uszczelki PTFE (1) 

 uszkodzenie gwintów (3) i (4) 

 złamane pokrętło zaworu (5) 

Stabilizator zaworu dokręcać tylko ręcznie. Nie używać żadnych narzędzi 

do dokręcania stabilizatora zaworu.  
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Pos: 28 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.docx @ 328 @ 1 @  

5 Korzystanie z urządzenia 
Pos: 29 /TD/Produkt ver wenden/testo 557/Anschli eßen, nullen, ei nstellen 5502 @ 17\mod_1423131416357_79.docx @ 207307 @ 235355355 @ 1 
 

5.1. Przygotowanie do pomiaru 

5.1.1. Włączanie urządzenia 

> Naciśnij [ ]. 

Zerowanie czujników ciśnienia 

 

Przed każdym pomiarem należy wyzerować czujniki ciśnienia. 

✓ Przy wszystkich połączeniach musi występować ciśnienie 

otoczenia  

> Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [P=0] i 

przeprowadź zerowanie 

5.1.2. Podłączanie sondy temperatury 
 
 

 

Sondy muszą zostać podłączone przed włączeniem 

urządzenia, aby mogło one je rozpoznać. 
 
 

Sonda temperatury powierzchni 

Sonda temperatury NTC (akcesoria) musi zostać podłączona w 
celu pomiaru temperatury na rurach i do automatycznej kalkulacji 
temperatury przegrzania i dochłodzenia. 

Wyłącz współczynnik kompensacji temperaturowej przed 
podłączaniem sondy. 

 

Współczynnik kompensacji został wprowadzony do urządzenia w 
celu zminimalizowania błędów pomiarowych. 

Jeśli miernik testo 550 jest używany w połączeniu z sondą 
zanurzeniową lub sondą temperatury powietrza (akcesoria), ten 
czynnik musi zostać dezaktywowany. 

 

1.  Naciśnij kilkukrotnie [Set] do momentu aż wyświetli się Tfac  

2. Naciśnij [▲] lub [▼] aby wyłączyć Tfac  

3. Naciśnij [Set]  aby przejść przez menu aż do wyświetlenia 

menu głównego 

- Tfac  pokazuje się na wyświetlaczu, jeżeli Tfac jest wyłączone. 
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Podłączanie przewodów chłodniczych 

 

 
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy przewody 
czynnika chłodniczego są w idealnym stanie. 

 

✓ Gałki zaworów muszą być zamknięte. 

1. Podłączyć przewody chłodnicze do strony niskiego 

ciśnienia (niebieskiej) i strony wysokiego ciśnienia 

(czerwonej) przyrządu. 

2. Podłączyć przewody chłodnicze do systemu. 
 

 OSTRZEŻENIE 

Jeżeli urządzenie upadnie lub zostanie narażone na działanie 

siły mechanicznej, możliwe jest uszkodzenie końcówek 

przewodów chłodniczych. Gałki zaworów mogą również ulec 

zniszczeniu, co może doprowadzić do dalszych uszkodzeń 

wewnątrz przyrządu, które nie są widoczne z zewnątrz. 

 Dla własnego bezpieczeństwa prosimy wysłać przyrząd na 

badania techniczne do Testo. 

 Dlatego też, po jakimkolwiek upadku lub podejrzeniu, że 

przewody mogły zostać uszkodzone, należy je bezwzględnie 

wymienić na nowe. 
 

 

 
Ustawianie czynnika chłodniczego 

 

1. Naciśnij [R, ►, ■]. 

- Otwiera się menu wyboru czynnika chłodniczego, miga obecnie 
wybrany czynnik. 

2. Ustaw czynnik chłodniczy: 

 

Funkcje przycisków 
 

Element graficzny Znaczenia 

[▲] lub  [▼] Zmiana czynnika chłodniczego 

[R, ►, ■] Potwierdzenie ustawień i wyjście z menu 

wyboru czynnika chłodniczego. 
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Dostępne czynniki chłodnicze 
 

Element graficzny Znaczenia 

R... Liczba R czynnika chłodniczego zgodnie z 
ISO 817. 

--- Nie wybrano czynnika chłodniczego. 

 

Przykład “Wybór ustawień dla czynnika chłodniczego R401B” 

1. Kilkakrotnie naciśnij przycisk [▲] lub [▼] aż zacznie migać 

symbol 

R401B. 

2. Naciśnij [R, ►, ■] w celu potwierdzenia ustawień 

 

Zakończenie wyboru czynnika chłodniczego 

>   Naciśnij [R, ►, ■]; zakończenie nastąpi automatycznie, jeżeli  

     przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk 

 

5.1.3. Włączanie i wyłączanie Bluetooth® 
(testo 550) 

Pos: 31 /TD/Produkt ver wenden/testo 557/Bluetooth ei n-ausschalten @ 16\mod_1418732441244_79.docx @ 205497 @  @ 1 
 

 
W celu nawiązania połączenia  Bluetooth niezbędny jest 
tablet bądź smartfon z zainstalowaną aplikacją Testo 
Refrigertaion.  
Dla urządzeń na systemie iOS można ją pobrać z APP 
Store, natomiast dla urządzeń na Androidzie można ją 
pobrać ze sklepu Play 

 

1. Naciśnij równocześnie [▲] i [▼] I przytrzymaj przez 3 sekundy. 

- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona Bluetooth, oznacza to 
że Bluetooth został włączony 

Pos: 30 /TD/Produkt ver wenden/testo 550/Bluetooth Überschrift 550 @ 16 \mod_1421058514340_79.docx @ 206201 @ 3  
 

Element graficzny Znaczenie 

 miga Nie ma połączenia Bluetooth lub  jest ono 
jeszcze wyszukiwane. 

 wyświetla się Nawiązano połączenie Bluetooth 

 nie wyświetla się Bluetooth jest wyłączony 
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5.1.4. Wybór trybu pomiaru 
1. Naciśnij kilka razy[Set]  

2. Wybierz funkcję za pomocą[▲] or [▼]. 

3. Zapisz ustawienia: naciśnij [Set]. 

- Tryb pomiarowy został wyświetlony 

Element 
graficzny 

Tryb Znaczenie 

 Układ 
chłodniczy 

Normalne funkcjonowanie oprawy 
zaworowej  

 Pompa ciepła Normalne funkcjonowanie oprawy 
zaworowej 

  Tryb 
automatyczny  

Jeżeli wybrany zostanie tryb 

automatyczny, urządzenie testo 

549/550 samodzielnie zmienia 

wyświetlane wartości ciśnienia 

niskiego i wysokiego. Zmiana ta 

jest automatyczna i następuje, 

jeżeli ciśnienie po stronie niskiego 

ciśnienia jest o 1 bar wyższe niż 

ciśnienie po stronie wysokiego 

ciśnienia. Podczas zmiany na 

wyświetlaczu pokazany jest 

komunikat Load (2 s). 

 

Tryb ten jest dedykowany dla 

systemów klimatyzacyjnych 

chłodząco-ogrzewających. 
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Pos: 33 /TD/Produkt ver wenden/testo 550/M essung durchführen testo 5502 @ 17 \mod_1423131786289_79.docx @ 207377 @ 2555 @ 1 
 

5.2. Przeprowadzenie pomiaru 
 

 OSTRZEŻENIE  

Niebezpieczeństwo urazu, spowodowane przez zimne, gorące 

lub trujące czynniki chłodnicze pod ciśnieniem! 

 Należy założyć okulary ochronne i rękawice ochronne. 

 Przed rozpoczęciem pomiaru: Należy zawsze zabezpieczyć 

urządzenie przed upadkiem za pomocą składanego mocowania 

na karabińczyk (ryzyko uszkodzenia). 

 Przed każdym pomiarem upewnić się, czy przewody chłodnicze 

są nienaruszone i poprawnie podłączone. Nie używać narzędzi 

do podłączania przewodów. Przewody należy dokręcać 

wyłącznie ręcznie (maks. moment obrotowy 5,0 Nm/3,7 ft*lb). 

 Przestrzegać granic zakresu pomiarowego (0-60bar). Zwracać 

szczególną uwagę na systemy z czynnikiem R744, gdyż przy 

nich często występuje wysokie ciśnienie 
 

 

Dokonywanie pomiaru 

1. Włącz dopływ czynnika pod ciśnieniem. 

2. Odczytaj wartości. 
 

 W przypadku zeotropowych czynników chłodniczych 

wyświetlane wartości temperatury parowania to/Ev 

odpowiadają temperaturom pod koniec zmiany fazy 

parowania/skraplania tc/Co po całkowitym skropleniu. 

Zmierzoną temperaturę należy przypisać stronie 

przegrzania lub stronie przechłodzenia (toh <--> tcu ). 

W zależności od przypisania, wartość toh /T1 lub Δtoh 

/SH lub t /T2 lub Δtcu /SC będzie wyświetlona. 
 

- Miganie zmierzonej wartości i podświetlenia ekranu: 

• 1 bar przed osiągnięciem krytycznego poziomu 

ciśnienia czynnika chłodniczego, 

• po przekroczeniu maksymalnego dozwolonego 

ciśnienia wynoszącego 60 bar. 
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Funkcje przycisków 

 
>   [▲] lub [▼]: Zmiana sposobu wyświetlania zmierzonej    

     wartości. Możliwe kombinacje wyświetlanych danych: 

Ciśnienie parowania 

Temperatura parowania 

czynnika chłodzącego to/Ev 

Ciśnienie skraplania 
Temperatura skraplania 
czynnika chłodniczego tc/Co 

lub (tylko przy podłączonej sondzie temperatury) 

Ciśnienie parowania 
Zmierzona temperatura 
toh/T1  

Ciśnienie skraplania Zmierzona 
temperatura tcu/T2 

lub (tylko przy podłączonej sondzie temperatury) 

Ciśnienie parowania 
Przegrzanie Δtoh/SH.   

Ciśnienie skraplania 

Przechłodzenie Δtcu/SC 

Przy podłączonych dwóch sondach NTC pokazywana jest także 

wartość Δt. 

>   [Mean/Min/Max]: Zapisanie zmierzonych wartości, 

wyświetlenie min./maks. wartości odczytu, wartości średnich 

(od włączenia urządzenia). 

Test szczelności/test spadku ciśnienia 
 

 
Test szczelności z kompensacją temperatury otoczenia 

służy do testowania szczelności systemów. Ciśnienie w 

instalacji oraz temperatura otoczenia mierzone są przez 

określony okres czasu. W tym celu możliwe jest 

podłączenie sondy temperatury mierzącej temperaturę 

otoczenia (zalecana: sonda powietrzna NTC, nr kat. 

0613 1712). W wyniku testu otrzymywane są informacje 

na temat różnicy ciśnienia z kompensacją temperatury 

oraz o temperaturze na początku i na końcu testu. 

Jeżeli nie jest podłączona sonda temperatury, możliwe 

jest przeprowadzenie testu szczelności bez 

kompensacji temperatury. 

1. Naciśnij [Mode] (widok ekranu podczas testu szczelności). 
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2. Rozpocznij test szczelności: Naciśnij [R, ►, ■]. 

3. Zakończ test szczelności: Naciśnij [R, ►, ■]. 

- Wyświetlony zostanie wynik. 

4. Potwierdź komunikat: Naciśnij [Mode]. 

 
Pos: 34 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_79.docx @ 397 @ 1 @ 1 
 

6 Konserwacja produktu 
Pos: 35 /TD/Produkt i nstand halten/Gerät rei nigen  5502 @ 17\mod_1423131833893_79.docx @ 207412 @ 2 @ 1 
 

Czyszczenie urządzenia 

 

Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani 

rozpuszczalników! Można używać delikatnych środków 

myjących oraz mydlin. 

>  Jeżeli obudowa urządzenia jest brudna, wyczyść ją wilgotną 
szmatką 

Pos: 36 /TD/Produkt i nstand halten/testo 550/Ins tandhalten testo 550 @ 4\mod_1253262226679_79.docx @ 50494 @ 5555 @ 1 
 

 
Utrzymywanie złączy w czystości 

>                 Gwintowane złącza należy utrzymywać w czystości i nie 

dopuszczać do gromadzenia się na nich tłuszczu i innych 

osadów, a w razie potrzeby należy je wyczyścić wilgotną 

szmatką. 

Usuwanie pozostałości oleju 

 
>   Wszelkie pozostałości oleju na baterii zaworów należy 

ostrożnie czyścić sprężonym powietrzem. 
 

Zapewnianie dokładności pomiarów 

 
W razie potrzeby dział obsługi klientów Testo z przyjemnością 

udzieli Państwu pomocy. 

>   Należy regularnie sprawdzać szczelność przyrządu 

(zalecane: corocznie). Nie przekraczaj maksymalnych 

wartości ciśnienia! 

>   Należy regularnie przeprowadzać kalibrację przyrządu 

(zalecane: corocznie). 
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Wymiana baterii/akumulatorów 

✓ Urządzenie musi być wyłączone 
 

 
 

1. Odchyl mocowanie na karabińczyk i otwórz komorę na 

baterie (zamknięcie zatrzaskowe). 

2. Wyjmij zużyte baterie/akumulatory i włóż nowe 

baterie/akumulatory (4 szt., 1,5V, typ AA / Mignon / LR6) do 

komory na baterie. Zachowaj odpowiednią polaryzację! 

3. Nałóż osłonę i zamknij komorę na baterie (zatrzask 

musi się zamknąć). 

4. Włącz urządzenie. 
 
 

Wymiana zaworu lub gałki zaworów 
 

 OSTRZEŻENIE 

Wymiana gałek zaworów oraz zaworów przez klienta jest 

niedopuszczalna. 

>   Wyślij urządzenie do działu obsługi klienta Testo. 
 

 
 
Pos: 37 /TD/Ü berschrif ten/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_79.docx @ 406 @ 1 @ 1 
 

7 Porady i pomoc 
Pos: 38 /TD/Ü berschrif ten/8.1 Fr agen und Antworten @ 0 \mod_1177402017078_79.docx @ 1093 @ 2 @ 1 
 

7.1. Pytania i odpowiedzi 
Pos: 39 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 550/FAQ testo 550 @ 5\mod_1265185945986_79.docx @ 56964 @  @ 1 
 

Pytanie Możliwe przyczyny/rozwiązanie 

 miga 
Baterie są rozładowane 

> Wymień baterie 

Urządzenie wyłącza się 
automatycznie 

Stopień naładowania baterii jest zbyt 
niski. 

> Wymień baterie 
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Pytanie Możliwe przyczyny/rozwiązanie 

Zamiast zmierzonej 
wartości wyświetla się 
symbol uuuu  

Wartość parametry jest zbyt niska. 

>   Przestrzegaj dopuszczalnego 
zakresu pomiaru. 

Zamiast zmierzonej 
wartości wyświetla się 
symbol oooo 

Wartość parametry jest zbyt 

wysoka. 

>   Przestrzegaj dopuszczalnego 
zakresu pomiaru 

 
 
Pos: 40 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 550/Messgrößen tes to 5502 @ 17\mod_1423131888592_79.docx @ 207447 @ 2 @ 1 
 

7.2. Parametry pomiaru 
Nazwa Opis 

bar, °C psi, °F  

Δtoh SH Przegrzanie, ciśnienie parowania 

Δtcu SC Dochłodzenie, ciśnienie skraplania 

to Ev Temperatura parowania czynnika 

chłodniczego 
tc Co Temperatura skraplania czynnika 

chłodniczego 
toh T1 Zmierzona temperatura, parowanie 

tcu T2 Zmierzona temperatura, skraplanie 
 
Pos : 41 /TD/Ti pps und Hilfe/Fehler mel dungen/Fehler meldung en testo 5502 @ 17\mod_1423131934429_79.docx @ 207482 @ 2 @ 1 
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7.3. Raporty o błędach 
 

Pytanie Możliwe przyczyny/rozwiązanie 

Wyświetla się symbol 

---- zamiast zmierzonej 

wartości parametru 

 

Usterka sensora lub kabla 

>  Należy skontaktować się z 

dealerem lub punktem 

obsługi klienta Testo. 

 

Wyświetlany jest 

komunikat EEP FAIL 

 

Usterka pamięci Eeprom 

>  Należy skontaktować się z 

dealerem lub punktem 

obsługi klienta Testo. 

 
 
Pos: 42 /TD/Ü berschrif ten/8.3 Zubehör und Ersatz teil e @ 0\mod_1177402058734_79.docx @ 1102 @ 2 @ 1 
 

7.4. Akcesoria i części zamienne 
Pos: 43 /TD/Ti pps und Hilfe/Zubehör  und Ersatz teil e/Zubehör tes to 5502 @ 17\mod_1423131968236_79.docx @ 207517 @  @ 1 
 

Opis Nr katalogowy 

Sonda zaciskowa do pomiaru temperatury 

na rurach (długość przewodu 1,5m) 

0613 5505 

Sonda zaciskowa do pomiaru temperatury 

na rurach (długość przewodu 5m) 

0613 5506 

Sonda zaciskowa, mocowana na rzep, do rur 
o średnicy maks. 75mm, Tmax. +75 °C, NTC 

0613 4611 

Wodoszczelna sonda NTC powierzchni 0613 1912 

Precyzyjna sonda NTC powietrza 0613 1712 

Walizka do transportowania urządzenia 
pomiarowego, sond i przewodów 

0516 0012 

 

Pełną listę akcesoriów oraz części zamiennych znaleźć można w 

naszych katalogach produktowych oraz na stronie internetowej: 

www.testo.com.pl  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z  działem 

obsługi klienta Testo. Dane kontaktowe dostępne są na stronie 

internetowej www.testo.com.pl 
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Pos: 45 /TD/Ü berschrif ten/EG- Konfor mitätser kl ärung @ 17\mod_1424862965377_79.docx @ 207597 @ 1 @ 1 
 

8 Dyrektywy EC  
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