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2 Turvallisuus ja ympäristö 
 

2.1. Käyttöohjeesta 
 

Käyttö 

> Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ja perehdy mittalaitteeseen 
perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Huomioi erityisesti 
varoitukset ja turvallisuusohjeet.  

> Säilytä käyttöohje mittalaitteen mukana niin että se on 
tarvittaessa kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden saatavilla. 

 
 

Ohjeessa käytetyt merkinnät 
 

Esitysmuoto  Selitys 

 
Turvallisuusohje, riskiaste merkkisanan 
mukaan: 

Varoitus!  Vakavat fyysiset vammat 
mahdollisia. 

Vaara!  Lievät fyysiset vammat ja laitteen 
vaurioituminen mahdollisia. 

> Tee tarvittavat varotoimenpiteet. 

 
Huomautus: perus- tai lisätietoja. 

1.    ...    
2.    ... 

Toiminto: useita vaiheita, järjestystä 
noudatettava 

> ... Toiminto: vaihe tai vaihtoehtoinen vaihe. 

- ... Toiminnon vaikutus. 

Menu Laitteen osa, kohta näytöllä tai kohta 
ohjelman käyttöliittymässä. 

[OK] Laitteen painike tai painike ohjelman 
käyttöliittymässä.  

... | ... Toiminto / polku näyttövalikossa. 

“...” Esimerkki 
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2.2. Turvallisuuden varmistaminen 
 

> Älä käytä laitetta mikäli laite, verkkolaite tai syöttöletkut ovat 
rikki, tai näyttävät ulkoisesti epäkuntoisilta.  

 

> Älä tee kosketuksellisia mittauksia eristämättömistä tai 
jännitteisistä osista. 

 

> Älä säilytä laitetta liuotinten yhteydessä. Älä käytä kuivaus-
aineita. 

 

> Tee laitteelle ainoastaan tässä ohjeessa neuvottuja huolto- ja 
korjaustöitä. Noudata annettuja ohjeita tarkasti. Käytä vain 
alkuperäisiä Testo –varaosia. 

 

> Mitattavat kohteet tai mittausympäristö voivat aiheuttaa vaara-
tilanteita. Noudata aina voimassa olevia turvamääräyksiä.  

 

> Mikäli laite tippuu, jotain tippuu laitteen päälle tai laitteeseen 
kohdistuu mekaanisia iskuja, laitteen putkiliittimet voivat 
vaurioitua. Venttiilin säädin voi myös vaurioitua, joka aiheuttaa 
ulkoisesti huomaamattomia lisävaurioita laitteen sisäosille. 
Kylmäaineletkujen liittimet pitää vaihtaa uusiin aina kun laite on 
tippunut tai laitteeseen on kohdistunut mekaanisia iskuja. Oman 
turvallisuutesi varmistamiseksi lähetä laite Testolle tarkistet-
tavaksi ja huollettavaksi.  

 

> Sähköstaattinen kuormitus voi tuhota laitteen. Reaaliaikaisessa 
mittauksessa (kun laite on kytketty tietokoneeseen), ja 
erityisesti käytettäessä virtalaitetta, tulee varmistaa että kaikki 
laitteet on kytketty potentiaalitasaukseen (järjestelmä, laitteen 
venttiiliyksikkö, kylmäainesäiliö, anturit, verkkolaite, PC, jne.) 
ennen mittausta. Noudata järjestelmän, sekä käytetyn kylmä-
aineen turvallisuusohjeita.  

 

2.3. Ympäristön suojeleminen 
 

> Toimita vialliset akut ja käytetyt paristot asianmukaisesti 
kierrätykseen, noudattaen voimassa olevia ohjeita ja 
lainsäädäntöä. 

 

> Laitteen käyttöiän loputtua, toimita laite sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden kierrätyspisteeseen, laitteen maahantuojalle tai 
valmistajalle, jotka huolehtivat laitteen asianmukaisesta 
hävittämisestä.  

 

> Kylmäaineet voivat vahingoittaa ympäristöä. Noudata 
paikallisia, voimassa olevia ympäristösäädöksiä. 
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3 Tekniset tiedot 
 

3.1. Käyttö 
 

testo 570 on digitaalinen asennusmittari jäähdytysjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen käyttöönottoon, kunnossapitoon sekä huoltami-
seen. Laitetta voidaan käyttää jäähdytysjärjestelmien ja lämpö-
pumppujen vian määrittämiseen sekä reaaliaikaiseen mittaukseen. 
Laitetta saa käyttää ainoastaan riittävän asiantuntemuksen 
omaavat henkilöt.  

Monipuolisten toimintojensa ansiosta testo 570 korvaa mekaaniset 
mittalaitteet, lämpömittarit sekä lämpötila-/painetaulukot. Sillä 
voidaan asettaa, säätää, testata sekä valvoa lämpötiloja ja paineita.  

Sen käyttöaluetta voidaan laajentaa erikseen saatavilla tarvikkeilla 
ja laitteilla, kuten erilaisilla lämpötila-antureilla, putkiantureilla, öljyn-
paineanturilla ja PC-ohjelmalla  

testo 570 on yhteensopiva useimpien syövyttämättömien kylmä-
aineiden kanssa. Laitetta ei saa käyttää ammoniakkipohjaisten 
aineiden kanssa.  

Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa! 
 

3.2. Tekniset tiedot 
 

Ominaisuus  Arvo 

Mittayksiköt paine: kPa / Mpa / bar /psi 

lämpötila: °C / °F / K 

vakuumi: hPa / mbar/ Torr / inH2O / Micron / 
inHg / Pa 

virta:  A1 

Mittausanturit Paine: 2 x paineanturi 
Lämpötila: 3 x NTC-anturiapaikka 

Mittaustiheys 0.75 s 

Liittimet Paineliitännät: 3 x 7/16" UNF + 1x 5/8“ 

 

Liitännät 3 x Mini-DIN, 1 x Mini-USB, 1 x IR 

                                                

1 puristinanturilla (lisävarusteena) 
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Ominaisuus  Arvo 

Mittausalueet Painepuolen mittausalue HP/LP: 
-100…5000 kPa / -0.1…5 Mpa / -1…50 bar 
(suht.) /  -14.7…725 psi 

Lämpötilan mittausalue: -50…+150 °C / 
-58…302 °F 

Vakuumipuolen mittausalue (suht.):      

-1…0 bar / -14.7…0 psi 

Ylikuormitus 52 bar, 5200 kPa, 5.2 Mpa, 754 psi 

Erotuskyky Painepuolen mittauksessa: 0.01 bar / 0.1 psi 
/ 1 kPa / 0.001 Mpa 

Lämpötilan mittauksessa: 0.1 °C / 0.1 °F / 
0.1 K 

Vakuumipuolen mittauksessa: 1 hPa / 
1 mbar / 0.5 Torr / 0.5 inH2O / 0.02 inHg / 
500 Micron / 100 Pa 

Tarkkuus 
(22 °C/71.6°F 
lämpötilassa) 

Paine : ±0.5% arvosta (±1 numero) 

Lämpötila: ±0.5 °C (±1 numero), 
±0.9 °F (±1 numero), ±0.5 K (±1 numero) 

Vakuumi: 1% arvosta (±1 numero) 

Kylmäaineita 40 

Valittavat 
kylmäaineet 

Ei kylmäainetta, 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 (vain sallitulla 
mittausalueella 50 bar asti), R1234yf 

  

 
Muita kylmäaineita voi ladata 
internetosoitteesta: www.testo.com. 

  

 

Mitattavat aineet Mitattavat aineet: kaikki aineet jotka on 
talletettu testo 570:een valmiiksi. Älä mittaa 
ammoniakkia (R717) tai muita kylmäaineita 
jotka sisältävät ammoniakkia. 
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Ominaisuus  Arvo 

Mittausympäristö Käyttölämpötila: -20...50 °C / 4.. .122°F 

Varastointilämpötila: -20...60 °C/ -4...140 °F 

Ilmankosteus: 10 ... 90 %RH  

Kotelo Materiaali: ABS / PA / TPE 

Mitat: n. 280 x 135 x 75 mm 

Paino: n. 1200 g (ilman paristoja) 

Suojausluokka IP 42 (käyttöasennossaan, roikkumassa) 

Virtalähde Virtalähde: 4 x 1.5 V ladattava akku/paristo  

Tyyppi AA / Mignon / LR6 

Pariston kestoikä: > 40h (näyttö ei valaistu) 

Näyttö Tyyppi: valaistu LCD 

Vasteaika: 0.5 s 

Direktiivit, standardit 
ja testit 

EC-direktiivi: 2004/108/EC 

Takuu Kesto: 2 vuotta 

Takuuehdot: katso internetosoite: 
www.testo.com/warranty 
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4 Tuoteseloste 
 

4.1. Yleiskatsaus  
 

Näyttö, säätimet ja painikkeet 

 
 

1 Mini-DIN-pistoke NTC-lämpötila-anturille, suojatulpalla. 
2 Ripustuskoukku, taitettava (laitteen takapuolella). 

3 Tilakuvakkeet näytössä: 

Kuvake Selitys 

 

 

 

 

Pariston kapasiteetti:>75%/ >50%/ >25%/ <10% 

ei pariston 
kuvaketta  

Laitetta käytetään verkkolaitteella. 
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Kuvake Selitys 

 
Mittaustulos tallennettu; sisempi ympyrä 
välähtää kerran kun yksittäinen tulos tallentuu, 
mittaussarjan aikana ulompi rengas välähtää 
aina kun mittaustulos tallentuu. 

4  Paristokotelo. Ladattavia akkuja ei voi ladata laitteessa!  

5 Monitoimipainikkeet: Toiminnot näkyvät näytössä 

6  Ohjauspainikkeet: 
 

Painike Toiminto  

[  ] Tallenna tai tulosta mittaustulokset. 

[ESC] Poistu valikosta. 

[▲] Ylös-painike: Vaihtaa näkymää. 

[▼] Alas-painike: Vaihtaa näkymää. 

[p=0] Nollaa paineanturin alueella +1 ... -1.3 bar. 

[ ] Laitteen kytkeminen on / off;               
käytön aikana: näytön valaistus: on / off. 

7 Kylmäaineen virtauksen tarkastuslasi. 

8 4 x venttiilin säätönuppi. 

9 4 x letkuliitin kylmäaineletkulle. 

10 Letkuliitin 7/16“ UNF kierre, messinkiä.  
Korkeapaine, kylmäaineletkun pikakiinnitysliitin, kanava 
venttiilin toimilaitteelle, lukittava.  

11 Letkuliitin 5/8“ UNF kierre, messinkiä, vakuumipumpulle.  

12 Letkuliitin 7/16“ UNF kierre, messinkiä, esimerkiksi kylmäaine- 
pullolle, kierretulpalla. 

13 Letkuliitin 7/16“ UNF kierre, messinkiä.  
Matalapaine, kylmäaineletkun pikakiinnitysliitin, kanava venttiilin 
toimilaitteelle, lukittava. 
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Liitännät 

 
1 Mini-DIN pistoke lämpötila-antureille ja muille lisävarusteille.  

2 Infrapuna-rajapinta testo-protokollatulostimelle 

3 Mini-USB-pistoke verkkolaitteelle ja PC-kaapelille. 
 

 VAROITUS! 
Infrapunasäde voi aiheuttaa fyysisiä vammoja! 

> Älä kohdista infrapunasädettä silmiin! 
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5 Käyttöönotto 
 

Paristojen/ladattavien akkujen asettaminen 

1. Käännä kiinnityskoukku auki, ja avaa paristokotelon kansi 
(klipsi). 

2. Aseta paristot (toimituksessa) tai ladattavat akut (4 x 1.5 V, 
tyyppi AA / NiMH / AA) paikalleen paristokoteloon. Varmista että 
paristot ovat oikeinpäin! 

3. Sulje paristokotelon kansi. 
 

 
Kun laite on käyttämättä pidemmän ajanjakson: Ota paristot 
/ladatut akut irti.  

 

 
Lataa ladattavat akut täyteen ennen kuin alat käyttämään 
laitetta. 

 

Laitteen kytkeminen päälle. 

> Paina [ ]. 

- Valmisteluvaihe: 

• Kaikki näytön segmentit syttyvät (kesto: 2s). 

- Mittausnäkymä avautuu. 

Laitteen ensimmäinen päälle kytkentä paristojen vaihdon jälkeen:  

- Language  näkyy. (vaikuttaa päivämäärän esitysmuotoon) 

1. Aseta kieli painamalla [▲] ja [▼], vahvista painalla [OK] . 

- Näytössä näkyy päivämäärä/aika. 

2. Aseta välkkyvä arvo painamalla [▲] ja [▼], siirry seuraavaan 
arvoon painamalla [◄] ja [►]. 

3. Vahvista valinnat painamalla [OK] . 

Lämpötilan, paineen ja painon yksiköt: 

- Asetusvalikko aukeaa. 
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Näyttö 
 

 
 

1 Valittu painetila 

2 Kondensoitumislämpötila/ lämpötila-anturi oikealla / alijäähdytys 
/ vasemman ja oikean anturin lämpötilaero. Mittausarvojen 
esitysmuoto riippuu valituista asetuksista. 

3 [Min/Max/Mean/Normal]  (esim. paine/lämpötila moodissa): 
Keskimmäisellä monitoimipainikkeella voidaan näyttää minimi-, 
maksimi- ja keskiarvot.  

4 [Mode]  valittavissa oikeanpuoleisella monitoimipainikkeella 

5 [Set]  valittavissa vasemmanpuoleisella monitoimipainikkeella 

6 Höyrystymislämpötila / lämpötila-anturi A / tulistus 

7 Valittu kylmäaine  

8 Pariston/ladattavan akun kapasiteetti 

Asetusten tekeminen 

1. Paina [Set] . 

- Asetusvalikko aukeaa. 

2. Valitse toiminto ja aseta parametri: 

Painikeiden toiminnot 
 

Esitys  Selitys 

[▲] tai [▼] Valitse toiminto/asetus 

[Ok] Aktivoi toiminto tai vahvista asetus 

[ESC] Poistu asetusvalikosta 
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Säädettävät parametrit 

Refrigerant : Valitse kylmäaine listasta: 
 

Esitys  Selitys 

R... Kylmäaineen numero ISO 817 mukaan  

T... Testo:n merkintä tietyille kylmäaineille 

--- kylmäainetta ei valittuna. 
 
 

 
EasyKool-ohjelman avulla voit syöttää lisää kylmäaineita 
laitteeseen, katso ohjelman käyttöohje.  

 
 

 

Efficiency calc. : Valitse prosessi (COP lämpöpumppu) ja syötä 
tarvittavat parametrit (voivat vaihdella riippuen valitusta proses-
sista). Syötetyt arvot vaikuttavat hyötysuhdelaskennan mittaus-
tilaan. 

Temperature unit : Valitse lämpötilalle haluttu yksikkö. 

Pressure unit : Valitse paineelle haluttu yksikkö. 

Vacuum unit : Valitse vakuumille haluttu yksikkö. 

Pressure mode : Riippuen valitusta paineen yksiköstä: 
absoluuttinen tai suhteellinen paine 

Vacuum pressure mode : Valitse painemoodi tyhjennykselle.  

Weight unit : Valitse listasta haluttu yksikkö painolle. 

Measuring mode : Valitse normaalimittaus, yhdistelmämittaus 

 

Näyttö Mittaustila Toiminto 

ei mitään Normaalitila Laitteen normaalitila 

Auto Automaattinen 
tila 

Kun automaattinen tila on aktivoitu, 
testo 570 kääntää automaattisesti 
korkeapaineen ja matalapaineen 
näytön. Tämä automaattinen 
kääntäminen tapahtuu kun paine 
matalapainepuolella on 1 bar:in 
korkeampi kuin korkeapaine-puolella. 
Kun kääntäminen tapahtuu, alkaa  ---- 
välkkymään näytöllä. Tämä tila sopii 
erityisesti ilmastointijärjestelmille 
joissa on jäähdytys ja lämmitys. 

Date/Time : Säädä välkkyvä numero painamalla  [▲] ja [▼] ,siirry 
seuraavaan numeroon painamalla [◄] ja [►]. Vahvista painamalla 
[OK] . 
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Language  (vaikuttaa päivämäärän esitysmuotoon): Valitse kieli 
listasta, ja vahvista valinta painamalla [OK] . 

Probe type : Valitse haluttu anturityyppi listasta. 

Device info : Näyttää laitteen sarjanumeron ja ohjelma version. 
 
 

Venttiilin säätimen käyttäminen 

Kylmäaineiden virtauskanavien osalta laite toimii kuten perinteinen 
nelikanavainen jakotukki. Virtauskanava aukeaa avaamalla venttiili.  
Valittu paine mitataan avaamalla ja sulkemalla venttiilejä. 

> Venttiilin avaaminen: Kierrä venttiilin nuppia vastapäivään.  

> Venttiilin sulkeminen: Kierrä venttiilin nuppia myötäpäivään. 
 

 VAROITUS! 
Kiristä venttiili ainoastaan sormikireyteen. Älä käytä työkaluja 
kiristämiseen, tämä voi vaurioittaa kierteitä! 
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6 Laitteen käyttö 
 

6.1. Mittauksen valmistelu 

6.1.1. Lämpötila-anturin ja muiden varusteiden kytkeminen 
 
 

 
Anturit pitää kytkeä laitteeseen ennen kun laite kytketään 
päälle, jotta laite tunnistaa anturit. 

 
 

Pintalämpötila-anturi 

NTC-anturi (lisävaruste) pitää olla kytkettynä mittaamaan putken 
lämpötilaa sekä ylikuumentamisen ja alijäähdyttämisen automaat-
tinen laskenta asetettuna päälle. 

Pinnan kompensaatiokertoimen poiskytkentä käytettäe ssä 
upotusanturia ja ilman lämpötila-anturia. 

Laitteeseen on asetettu pinnan kompensaatiokerroin vähentämään 
mittausvirheitä. Tämä kerroin vähentää mittausvirheitä käytettäessä 
pintalämpötila-antureita. 

Jos laitetta käytetään yhdessä upotusanturin ja/tai ilman lämpötila-
anturin (lisävarusteita) kanssa, kerroin pitää kytkeä pois päältä: 

1. Paina [Set] . 

2. Valitse Probe type . 

3. Valitse Immersion probe . 

4. Paina [Esc] . 

- Pinnan kompensointikerroin on nyt kytketty pois päältä. 
 
 

 
Mitattaessa pintalämpötila-anturilla, pitää anturityypiksi 
valita uudestaan pintalämpötila-anturi.  

Joka kerta kun laite kytketään päälle pinnan kompensointi-
kerroin aktivoituu automaattisesti.  
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Lisävarusteet 

Puristinanturi ja öljynpaineanturi voidaan kytkeä pistokkeeseen (1). 
 

 
 

Mittauksen mukainen sijainti:  

Mittaus tehtävä 
(mittauskanava) 

Sijainti 

Ylikuumennus  
(Superheating) 

Höyrystimen loppupäässä / 
kompressorin imupuolella 

Alijäähdytys        
(Subcooling) 

Lauhduttimen loppupäässä / 
paisuntaventtiilin imupuolella 

Lämpötilaero  Mitattavassa kohteessa 

Virran mittaaminen  Sähkölaitteesta 

Lataaminen/tyhjentäminen  Järjestelmässä 

Kompressorin öljyvoitelu Kompressorin 
öljynpaineenmittausliittimessä 
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6.1.2. Laitteen käynnistäminen 

> Paina [ ]. 

Paineantureiden nollaus 

Nollaa paineanturit ennen jokaista mittausta. 

✓  Kaikki liitännät pitää olla paineistamattomia (ympäristön 
paineessa). 

> Paina [P=0]  suorittaaksesi nollaus. 

Kylmäaineletkujen kiinnittäminen 
 

 
Tarkista ennen jokaista mittausta että kylmäaineletkut ovat 
täysin ehjiä ja virheettömässä kunnossa. 

 

✓  Varmista että venttiilit on suljettu. 

1. Kytke matalapaine puolen (sininen) ja korkeapainepuolen 
(punainen) kylmäaineletkut laitteeseen. 

2. Kytke kylmäaineletkut järjestelmään. 
 

 VAROITUS! 
Mittalaitteen pudottaminen ja muut siihen verrattavat mekaaniset 
iskut voivat rikkoa laitteen kylmäaineputkiston. Venttiilin säädin voi 
myös vaurioitua, joka aiheuttaa ulkoisesti näkymättömiä vaurioita 
laitteen sisäosille.  

> Oman turvallisuutesi varmistamiseksi lähetä laite Testolle 
tarkistettavaksi ja huollettavaksi. 

> Kylmäaineletkujen liittimet pitää vaihtaa uusiin aina kun laite on 
tippunut tai laitteeseen on kohdistunut mekaanisia iskuja. 

 

 
 

6.1.3. Mittaustilan valinta 
1. Paina [Mode] . 

- Asetusvalikko aukeaa. 

2. Valitse mittaustila. 
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Painikkeiden toiminnot 
 

Näyttö  Selitys 

[▲] tai [▼] Valitse mittaustila 

[Ok] Hyväksy valittu mittaustila 

[ESC] Poistu asetusvalikosta 
 

Valittavat toiminnot 

• Pressure/Temperature (Paine/Lämpötila) 

• Tightness test (Tiiveystesti) 

• Evacuation (Vakuumi) 

• Charging (Lataus) 

• Emptying (Tyhjennys) 

• Pressure/Compressor (Paine/kompressori) 

• Current (Virta) 

• Efficiency calc. (Hyötysuhteen laskenta) 
 

6.2. Mittauksen suorittaminen 
 

 VAROITUS 
Paineistetut kylmäaineet voivat aiheuttaa loukkaant umisen! 

> Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä. 

> Ennen kuin päästät painetta mittalaitteelle, varmista että laite 
on kiinnitetty kunnolla kiinnityskoukulla eikä laite näin ollen 
pääse putoamaan (pudotessaan laite voi vaurioitua). 

 > Varmista ennen jokaista mittausta että kylmäaineletkut ovat 
täysin ehjät ja että ne on kiinnitetty oikein. Älä käytä työkaluja 
letkujen kiinnittämiseen ja kiristämiseen. Kiristä letkut vain 
sormikireyteen (maksimi kiristysmomentti 5,0 Nm / 3,7 ftlbs).  

> Noudata sallittua mittausaluetta (-1…50 bar). Erityistä 
tarkkuutta tulee noudattaa kylmäaineen R744 kanssa, koska 
usein järjestelmän paine on suurempi käytettäessä kylmä-
ainetta R744. 
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6.2.1. Mittaus 

✓   Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 
 
 

 
Laite käynnistyy aina Pressure/Temperature  mittaustilaan. 

 
 

1. Päästä painetta mittalaitteelle. 

2. Lue mittaustulos. 
 

 
Mitattaessa asetrooppisia kylmäaineita, höyrystymislämpö 
to/Ev näkyy koko höyrystymisen jälkeen, ja kondensoitu-
mislämpötila  tc/Co  näkyy koko kondensoitumisen jälkeen 

Mitattu lämpötila pitää osoittaa ylikuumennus puolelle tai 
alijäähdytyspuolelle (toh <--> tcu). Tästä riippuen näyttöön 
tulee   toh/T1 vast. ∆toh/SH   tai   tcu/T2 vast. ∆tcu/SC, 
riippuen näytön valinnasta. 

 

- Mittaustulos ja näytön taustavalo vilkkuu: 

• 1 bar ennen kylmäaineen kriittistä painetta. 

• kun maksimi käyttöpaine (49 bar) on ylittynyt 

Toimintopainikkeet 

> [▲] tai  [▼]: Muuta mittausarvoja näytöllä.  

Mahdolliset mittausarvoyhdistelmät: 
 

Höyrystymispaine  
Kylmäaineen höyrystymis-
lämpötila  to/Ev 

Kondensoitumispaine  
Kylmäaineen kondensoitumis-
lämpötila  tc/Co 

tai (vain käytettäessä ulkoisia lämpötila-antureita) 

Höyrystymispaine  
Mitattu lämpötila  toh/T1 

Kondensoitumispaine  
Mitattu lämpötila  tcu/T2 

tai (vain käytettäessä ulkoista lämpötila-anturia) 

Höyrystymispaine  
Ylikuumennus  ∆toh/SH  

Kondensoitumispaine  
Alijäähdytys  ∆tcu/SC 

tai (vain käytettäessä kolmatta ulkoista lämpötila-anturia T3) 

 Kondensoitumispaine  
Mitattu lämpötila  T3/T3 
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tai (vain käytettäessä ulkoista puristinanturia) 

Höyrystymispaine  
 

Kondensoitumispaine  
Mitattu virta-arvo 

tai (vain käytettäessä ulkoista öljynpaineanturia) 

Höyrystymispaine  
 

Kondensoitumispaine  
Mitattu öljynpaine  Pext 

Mitattaessa kahdella ulkoisella NTC-anturilla (T1/T2) näkyy lisäksi 
∆t (lämpötilaero). 

> [Min/Max/Mean/Normal] : Näyttää mittausten minimi- ja 
maksimiarvot, keskiarvot (siitä lähtien kun kytketty päälle).  
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6.2.2. Tiiveystesti / painehäviötesti 
 

 

Lämpötilakompensoitua tiiveystestiä voidaan käyttää 
järjestelmien tiiveyden testaamiseen. Tätä tarkoitusta 
varten järjestelmän painetta ja ympäristön lämpötilaa 
mitataan tietyn ajan. Ympäristön ilmanlämpötilan mittausta 
varten voidaan kytkeä ulkoinen anturi (suositus: Kytke 
pinnan kompensointikerroin pois päältä ja käytä NTC-
ilmanlämpöanturia tuote: 0613 1712).  

Kompensointikertoimen poiskytkentä, katso sivu 17. 

Tämä tarjoaa tietoa tulosten muodossa lämpötilakompen-
soidusta paine-erosta ja lämpötilasta testin alussa/lopussa. 
Jos laitteeseen ei ole kytketty lämpötila-anturia, tiiveystestin 
voi tehdä ilman lämpötilakompensointia.  

✓   Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 

1. Paina [Mode] . 

2. Valitse [Tightness test] . 

- Tiiveystesti-tila avautuu näytölle. ∆P tulee näyttöön. 

3. Aloita tiiveystesti: Paina [Start] .  

4. Lopeta tiiveystesti: Paina [Stop] . 

- Mittaustulos näkyy näytössä. 

6.2.3. Tyhjennys- / vakuuminäyttö 
 

 
Mittaus tapahtuu matalapainepuolella. 

 

✓  Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 

✓  Vakuumipumppu on kytketty 5/8” liittimeen. 

1. Paina [Mode] . 

2. Valitse [Evacuation] . 

- Tyhjennys-tila avautuu näyttöön. Tämän hetkinen paine ja 
veden (H2O)  höyrystymislämpötila näkyvät näytössä. 
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6.2.4. Vakuumimittaus 
Optimaalisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi laite tulee nollata 
ympäristön ilmanpaineessa.  

 
 

 
Mittalaite pitää nollata ympäristön ilmanpaineessa ennen 
jokaista vakuumimittausta. 

 
 

✓  Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 

✓  Halutut yksiköt on valittu. 

1. Paina [ ]. 

2. Nollaa laite ympäristön ilmanpaineessa [p=0] . 

3. Paina [Mode] . 

4. Valitse [Evacuation] . 

- Tyhjennys-tila avautuu näyttöön. 

5. Aloita järjestelmän tyhjennys. 

6.2.5. Lataaminen 
 
 
 
 

✓  Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 

1. Paina  [Mode] . 

2. Valitse  [Charging] . 

- Lataamis-tila avautuu näyttöön. 

3. Valitse lukema kylmäainetaulukosta: Paina [Change] . 

4. Säädä välkkyvää arvoa painamalla [▲] ja [▼] , siirry 
seuraavaan arvoon painamalla  [◄] ja [►] . 

5. Vahvista painamalla [OK] . 

6. Valitse muistipaikka. 

7. Paina [Save] . 
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6.2.6. Tyhjennys 

✓  Luvussa “Mittauksen valmistelu” esitetyt toimenpiteet on tehty. 

1. Paina  [Mode] . 

2. Valitse  [Emptying] . 

- Tyhjennys-tila avautuu näyttöön. 

3. Valitse lukema kylmäainetaulukosta: Paina [Change] . 

4. Säädä välkkyvää arvoa painamalla [▲] ja [▼] , siirry 
seuraavaan arvoon painamalla  [◄] ja [►] . 

5. Vahvista painamalla [OK] . 

6. Valitse muistipaikka. 

7. Paina [Save] . 

6.2.7. Paine / kompressori 

✓  Öljynpaineanturi on kytketty ylempään Mini-DIN-pistokkeeseen.    

1. Paina  [Mode] . 

2. Valitse  [Pressure/Compressor] . 

- Matalapainepuolen paineen ja öljynpaineen (pext) mittaus-
tulokset näkyvät näytössä. 

6.2.8. Virta 

✓  Puristinanturi on kytketty ylempään Mini-DIN-pistokkeeseen. 

1. Paina  [Mode] . 

2. Valitse  [Current] . 

- Virran mittaus-tulos näkyy näytössä. 

6.2.9. Hyötysuhteen laskenta 
1. Paina  [Mode] . 

2. Valitse [Efficiency calc.] . 

- Hyötysuhdelaskelma näkyy näytössä. 
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6.3. Mittaustulosten tallentaminen 
Laitteella on mahdollista tallentaa mittauksia jopa 72 tuntia. 
Mittaukset voidaan ohjata yksittäiseen kategorioihin (asiakas, 
mittauspaikka, asennus, komponentti) jotka on laitteessa.  

 
Seuraavat kategoriat mittaustuloksille on esiasetettuna 
laitteessa: Customer (asiakas) / Measplace 
(mittauspaikka) / Installation (asennus) / Component  
(komponentti). 

Näitä kategorioita voidaan muokata(esim. testo / talo 1 / 
kellari 1 / kompressori) ja täydentää EasyKool-ohjelma 
avulla.  

Yksittäisen mittauksen tallentaminen 

✓  Haluttu mittaustila on valittuna. 

1. Paina [  ] 

2. Valitse Single measurement . 

3. Valitse Save. 

4. Valitse muistipaikka: Valitse mittaustulos painamalla [▲] ja [▼],  
paina  [◄] ja [►] valitaksesi Customer / Measplace / 
Installation / Component . 

- Valittu mittaus näkyy näytössä. Muistin symboli  näkyy 
näytössä. 

5. Paina [Save] . 

- Muistin symboli  vilkkuu ja häviää näytöstä kun mittausdata 
on tallennettu. 

Mittaussarjan tallentaminen 
 
 

 
Riippuen mittaussarjan pituudesta laitteen kytkeminen 
verkkolaitteeseen voi olla tarpeellista. 

 
 

✓  Haluttu mittaustila on valittuna. 

1. Paina  [  ]. 

2. Valitse  Serial measurement . 

3. Mittaustiheyden asettaminen: Säädä välkkyvää arvoa 
painamalla [▲] ja [▼], siirry seuraavaan arvoon painamalla  
[◄] ja [►]. Vahvista painamalla [OK] . 
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4. Mittausjakson asettaminen: Säädä välkkyvää arvoa painamalla 
[▲] ja [▼], siirry seuraavaan arvoon painamalla  [◄] ja [►]. 
Vahvista painamalla [OK] . 

5. Valitse muistipaikka: Valitse mittaustulos painamalla [▲] ja [▼],  
paina  [◄] ja [►] valitaksesi Customer / Measplace / 
Installation / Component . 

- Valittu mittaus näkyy näytössä. Muistin symboli  näkyy näy-
tössä. 

6. Paina [Start] . 

- Muistin symboli  välkkyy näytössä kun mittaustuloksia tallen-
netaan. Kello (00:00:00 ) näyttää jäljellä olevan mittauksen 
keston. 

7. Paina  [Stop] . 

- Mittaaminen pysäytettiin. Kello (00:00:00 ) näyttää jäljellä olevan 
mittauksen keston. 

- Mittaustilan näyttö näkyvissä. 
 

6.4. Mittaustulosten tulostaminen 

Mittaustilasta 

✓  Haluttu mittaustila on valittuna.  

✓  testo-tulostin (0554 0549) on kytketty päälle. 

1. Paina  [  ]. 

2. Valitse  Single measurement . 

3. Kohdista mittalaitteen ja tulostimen infrapuna-rajapinnat. 

4. Valitse  Print . 

- Valitse mittaus ja printing... tulee näyttöön.  

- Tulostin tulostaa mittauksen. 

Laitteen muistista 

1. Paina  [  ]. 

2. Valitse  Memory . 

3. Siirry tallennettuun mittaukseen. 

4. Kohdista mittalaitteen ja tulostimen infrapuna-rajapinnat. 

5. Valitse  Print . 

- Valitse mittaus ja printing... tulee näyttöön.  
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- Tulostin tulostaa mittauksen. 
 
 

 
Tallennettuja mittauksia voi tarkastella EasyKool-ohjelman 
avulla.  

 
 
 

7 Laitteen kunnossapito 
 

Laitteen puhdistaminen 

>  Jos laitteen kotelo on likainen, puhdista se kostealla liinalla.  

Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai liuottimia! Laitteen puhdista-
misessa voidaan käyttää laimeata astianpesuaineliuosta.  

 

Liittimien pitäminen puhtaana 

> Pidä kierreliitokset puhtaana rasvasta ja muusta liasta, ja 
tarvittaessa puhdista ne kostealla liinalla.  

 

Öljyjäämien poistaminen 

> Puhalla öljyjäämät venttiililohkosta varovasti paineilmalla.  

Mittaustarkkuuden varmistaminen 

Halutessasi maahantuoja ja Testo Asiakaspalvelu auttaa sinua 
mielellään. 

> Tarkista laite säännöllisesti vuotojen varalta (suositus: 
vuosittain). Varmista pysyminen sallitulla painealueella! 

> Kalibroi laite säännöllisesti (suositus: vuosittain). 

Paristojen / ladattavien akkujen vaihto 

✓  Kytke laite pois päältä. 
 

 
 

1. Käännä ripustuskoukku, löysää klipsi ja irrota paristokotelon 
kansi. 
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2. Poista vanhat paristot/ladattavat akut, ja aseta uudet 
paristot/ladattavat akut (4x 1.5 V, typen AA, Mignon, LR6) 
paikalleen paristokoteloon. Varmista että laitat paristot/ 
ladattavat akut oikeinpäin! 

3. Laita paristokotelon kansi paikalleen (varmista klipsi).  

4. Kytke laite päälle. 

Venttiilin ja venttiinsäätimen nupin vaihto 
 

  VAROITUS! 

Venttiilejä ja/tai venttiilien säätimiä ei saa vaihtaa itse!  

> Lähetä mittalaite huollettavaksi. Ota yhteyttä myyjään tai 
maahantuojaan.  

 

 
 
 

8 Vihjeitä ja apua 
 

8.1. Kysymyksiä ja vastauksia 
 
 

Ongelma Mahdollinen syy / ratkaisu 

  välkkyy näytössä Paristot ovat lähes tyhjät. 

> Vaihda paristot. 

Laite sammuu itsestään. Paristojen varaus ei riitä. 

> Vaihda paristot. 

uuuu  vilkkuu näytössä 
mittaustuloksen sijaan 

 

Sallittu mittausalue alitettu. 

> Pysy sallitulla mittausalueella. 

oooo  vilkkuu näytössä 
mittaustuloksen sijaan  

Sallittu mittausalue ylitetty.  

> Pysy sallitulla mittausalueella. 
 
 

8.2. Mittausparametrit 
Merkintä Kuvaus 

∆toh SH Ylikuumennus, höyrystymispaine 

∆tcu SC Alijäähdytys, kondensoitumispaine 

to Ev Kylmäaineen höyrystymislämpötila 

tc Co Kylmäaineen kondensoitumislämpötila 

toh T1 Mitattu lämpötila, höyrystyminen 
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Merkintä Kuvaus 

tcu T2 Mitattu lämpötila, kondensoituminen 

T3 T3 Mitattu lämpötila 
 

8.3. Virheilmoitukset 
 

Virheilmoitus Mahdollinen syy / ratkaisu 

----  tulee näyttöön 
mittaustuloksen sijaan 

Anturi tai kaapeli on viallinen 

> ota yhteyttä laitteen myyjään tai 
maahantuojaan. 

Näytössä  EEP FAIL  Laitteen muisti on vioittunut 

> ota yhteyttä laitteen myyjään tai 
maahantuojaan. 

 
 

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä laitteen myyjään tai 
maahantuojaan.  

 

8.4. Varusteet ja varaosat 
 
 

Kuvaus Tuotenumero 

Pihtianturi putkien lämpötilamittauksiin 0613 5505 

Tarranauha-anturi, lämpötilamittauksiin, 
putken Ømax 75 mm, Tmax. +75 °C, NTC 

0613 4611 

Vesitiivis NTC-pintalämpö-anturi 0613 1912 

Tarkka NTC-ilmanlämpöanturi 0613 1712 

Puristinanturi Ø = 5 .. 65 mm putkille 0613 5605 

Puristinanturi, vaihdettava mittausalue 
(kompressorin virrankulutuksen mittaukseen). 

0554 5607 

Öljynpaineanturi (kompressorin öljymäärän 
tarkistukseen). 

0638 1742 

Verkkolaite, 5 VDC 500 mA, 100-250 VAC, 
50-60 Hz, Euro-pistoke 

0554 0447 

EasyKool-ohjelma 0554 5604 

Nopea Testo-tulostin infrapuna-rajapinnalla,  
1 rulla lämpöpaperia ja  4 AA-paristoa 

0554 0549 

USB-kaapeli  0449 0047 

Säilytys- ja kuljetuslaukku mittalaitteelle, 
antureille ja letkuille sekä muille varusteille 

0516 5700 
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Täydellinen luettelo kaikista tarvikkeista ja varaosista löytyy laitteen 
esitteestä ja käyttöohjeesta sekä internetistä: www.testo.com.  

 
 

9 Liitteet 
 

9.1. COP:n laskentaperiaatteet 

Lämpöpumppu 

Lämmitystehon ja hyötysuhteen laskeminen. testo 570 laskee 
lämpöpumpun COP:n seuraavalla tavalla: 

• Lämmitysteho = Tilavuusvirta x tiheys x 
ominaislämpökapasiteetti x ∆T (K) / 3600 

• COP = Lämmitysteho / virrankulutus 

 

Seuraavat arvot voidaan syöttää [Set] | [Efficiency calc.] kautta:  
 

Termi Yksikkö  Alue Tehdas-
asetus 

Kuvaus 

Ottoteho kW 0,000–9,999 2,000 Järjestelmän 
sähkönkulutus (esim. 
kompressori 

Tilavuusvirta m3/h 00.0-99.9 20.0 Lämpöpumpun 
toisiopiirin väliaineen 
tilavuusvirta (esim. 
aurinkolämpöpiiri, jne.) 

Tiheys  kg/m³ 0000.0-
9999.9 

1000.0 Toisiopiirin väliaineen 
tiheys (esim. vesi, 
suolavesi, jne.) 

Ominaislämpö- 
kapasiteetti 

kJ/(kg x 
K) 

0,000-9,999 4,182 Toisiopiirin väliaineen 
ominaislämpökapasitee
tti (esim. vesi, 
suolavesi, jne.) 

 

testo 570 näytössä näkyy seuraavat arvot: 

• COP 

• Lämmitysteho (kW) 

• Toisiopiirin syöttölämpötila (esim. aurinkolämpöpiiri) T1 (°C ) 

• Toisiopiirin paluulämpötila (esim. aurinkolämpöpiiri) T2 (°C ) 



 

0970 5700 en 02 
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