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TESTO 552  

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG 
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1. Thông số kỹ thuật chung 

Đặc tính Giá trị 

Dải thang đo chân không 0 tới 26.66 mbar / 0 tới 20.000 microns 

Quá tải cảm biến(tương đối) 5 bar / 72 psi 

Độ phân giải chân không 

1 micron (từ 0 tới 1.000 microns) 

10 microns (từ 1.000 tới 2.000 microns) 

100 microns (từ 2.000 tới 5.000 microns) 

500 microns (từ 5.000 tới 10.000 microns) 

5.000 microns (từ 10.000 tới 20.000 microns 

Độ chính xác chân không ± (10% giá trị đo +10 microns) (100 tới 1.000 microns) 

Nhiệt độ vận hành -10 tới 50 °C / 14 tới 122 °F 

Nhiệt độ lưu  trữ -20 tới 50 °C / -4 tới 122 °F 

Dải thang đo nhiệt độ -10 tới 50 °C / 14 tới 122 °F 

Độ phân giải nhiệt độ 0.1 °C / 0.1 °F 

Tuổi thọ pin 50h (không sử dụng ánh sáng nền và không kết nối bluetooth) 

Cấp bảo vệ IP 42 

Đơn vị mmHG, Torr, mbar, hPa, micron, inH2O, inHg 

Chu kỳ đo 0.5 giây 

Cảm biến 1× Pirani sensor 

Kết nối 
- 2× 7/16" UNF 

- 1x MiniDIN (t570) 

 

1.1 Các giá trị cài đặt ngưỡng cảnh báo 

Đơn vị Dải cài đặt Độ phân giải 

mbar / hPa 0 - 7,5 0,05 

micron 0 - 7500 50 

 

1.2 Modun Bluetooth 

Đặc tính Giá trị 

Bluetooth 
Khoảng cách 20m (không có vật cản và thay đổi theo khả năng của thiết 
bị di động được sử dụng) 

Loại Bluetooth 
LSD Science & Technology Co., Ltd 

L series BLE module (08 May 2013) trên nền tảng chip TI CC254X  

Lớp tần số Bluetooth Class 3 
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2. Mô tả thiết bị: 

2.1. Sử dụng: 

Testo 552 là thiết bị đo kỹ thuật số, đo chính xác áp suất cực nhỏ trong dải đo chân không. Cho phép 
bạn giám sát quá trình tạo chân không (thường quá trình đưa vào sử dụng) của các hệ thống điện lạnh 
và các bơm nhiệt. 

Với testo 552, bạn có thể đo áp lực hiện thời trong một hệ thống lạnh và từ đó đưa ra thêm các thông 
tin về mức độ loại bỏ ẩm trong khí và loại bỏ các vật chất bên ngoài lẫn vào(dầu, các khí ngoài, …). 

Một dụng cụ đo chân không luôn được sử dụng kết nối với một bơm chân không (thiết bị tạo chân 
không). Một thiết bị đa dạng (analogue hoặc số) cũng thường được sử dụng để có thể kiểm soát được 
các hệ thống điện lạnh. 

 

2.2.Tổng quan về thiết bị: 

 

 

Mục ghi chú Chức năng 

1 – Khe cắm đầu dò MiniDIN Kết nối với testo 570 bằng dây cable 

2 – Màn hình hiển thị Hiển thị các trạng thái, đơn vị đo và các giá trị đo 

3 – Các phím điều khiển Vận hành thiết bị 

4 – Các cổng kết nối UNF 7/16" bằng đồng Kết nối các ống khí hệ thống lạnh, bơm chân 
không,… 

5 - Móc treo Để treo thiết bị 

6 – Ngăn pin Lắp 2 pin AA 
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2.3 Tổng quan màn hình hiển thị 

 

Mục ghi chú Chức năng 

1 – Biểu tượng  

Hiển thị dung lượng pin 

 

 

 

 

2 – Biểu tượng  Biểu tượng Bluetooth xuất hiện khi chức năng Bluetooth được bật 

3 – Biểu tượng  Một ngưỡng cảnh báo được cài đặt 

4 – Hiển thị nhiệt độ 

- Nhiệt độ đo hiện thời, nhiệt độ được lựa chọn  

- Tham số đo: 

TH2O = Nhiệt độ bay hơi của nước 

Tamb = Nhiệt độ xung quanh 

∆t= Chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ bay hơi của nước và nhiệt độ 
xung quanh 

- Đơn vị cài đặt (°C , °F ) 

5 – Chế độ Slave 
Xuất hiện khi testo 552 được kết nối với testo 570 thông qua dây 
cable và testo 570 thì ở chế độ Evacuation 

6 – Hiển thị áp suất 
Hiển thị áp suất đo hiện thời, thông số đo và nhiệt độ cài đặt 
(mmHG, Torr, mbar, hPa, micron, inH2O, inHg). 
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2.4 Tổng quan các phím điều khiển 

 
Mục ghi chú Chức năng 

1 - set 

- Chọn chế độ cài đặt 

- Chuyển giữa các tùy chọn cài đặt 

(chức năng này thì bị tắt khi máy kết nối với ứng dụng qua Bluetooth) 

2 -  Bật/tắt ánh sáng nền màn hình 

3 -  Bật/tắt nguồn thiết bị 

4 -  
- Chuyển hiển thị giữa các nhiệt độ 

- Điều hướng trong menu Set 

5 -  Bật/tắt Bluetooth (nhấn và giữ 3s) 

 

2.5 Tổng quan về các tùy chọn kết nối 

Về các tùy chọn kết nối, testo 570 được sử dụng đại diện như một thiết bị đa hợp và có thể sử dụng 
testo 552 như một đầu dò thông qua kết nối dây cable qua cổng MiniDIN (xem tùy chọn 2) 

Tùy chọn 1 (khuyên dùng) 

Testo 552 được kết nối tại điểm xa nhất so với bơm hút chân không. Điều này đảm bảo tạo ra một môi 
trường chân không đủ sâu trong hệ thống để loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm hay các khí không mong muốn. 
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Tùy chọn 2 

 

 

 

Tùy chọn 3 

              

 

Tùy chọn 4 
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Tùy chọn 5 

        

 

 

3. Vận hành thiết bị 

3.1 Kết nối 

Luôn sử dụng các ống chuyên dùng trong hệ thống lạnh để kết nối. 

 
 

- Tháo đầu bịt ren ra khỏi thiết bị 

- Kết nối testo 552 vào hệ thống 

 
 

3.2 Bật/tắt nguồn thiết bị 

- Nhấn  

 

+ Thiết bị sẽ bật hoặc tắt 

+ Thiết bị hiển thị oooooo khi áp suất xung quanh đi vào 
thiết bị. Màn hình hiển thị giá trị áp suất cung cấp khi áp 
suất cung cấp vào máy nằm trong dải đo từ 0 tới 20.000 
micron.  
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3.3 Bật/tắt ánh sáng màn hình nền 

 

 

- Nhấn bật nguồn thiết bị 

- Nhấn nút  để bật hoặc tắt ánh sáng nền cho màn hình 

 
 

3.4 Cài đặt đơn vị và AutoOff 

1 - Bật nguồn thiết bị 

2 - Nhấn nút set để thay đổi cài đặt 

3 - Nhấn nút ∆ để cài đặt đơn vị mong muốn 

4 – Nhấn nút set để xác nhận đơn vị cài đặt, sau đó màn hình hiển thị đơn vị nhiệt độ 

5 – Nhấn nút ∆ để chọn lựa đơn vị nhiệt độ mong muốn 

6 - Nhấn nút set để xác nhận đơn vị cài đặt, sau đó màn hình sẽ hiển thị cài đặt ngưỡng cảnh báo. 

Chú ý: Điều chỉnh ngưỡng cảnh báo sẽ kích hoạt cảnh báo khi giá trị cài đặt bị vượt ngưỡng. 

7 – Nhấn nút ∆ để thiết lập ngưỡng cảnh báo 

8 – Nhấn nút set để xác nhận giá trị ngưỡng cảnh báo cài đặt, màn hình tiếp đo hiển thị cài đặt tính 
năng AutoOff 

Chú ý: Khi tính năng AutoOff được kích hoạt thì thiết bị sẽ tự động tắt nguồn sau 15 phút khi chỉ có 
áp lực xung quanh được cấp tới thiết bị 

9 – Nhấn nút ∆ để bật hoặc tắt tính năng AutoOff  

10 – Nhấn nút set để xác nhận cài đặt 

Lúc này tất cả các cài đặt đã được lưu lại, màn hình chuyển tới chế độ đo.  

Thiết bị lúc này đã sẵn sàng để sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.     
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 

 

3.5 Hiển thị các giá trị nhiệt độ 

 
 
- Nhấn nút ∆ để thay đổi tới tham số đo nhiệt độ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tham số nhiệt độ được chuyển đổi giữa TH2O, Tamb 
và t 
 

 
 

3.6 Kết nối Bluetooth 

Bạn cần có một máy tính bảng hoặc một điện thoại thông minh đã được cài đặt ứng dụng Testo Smart 

Probes để có thể kết nối với thiết bị qua Bluetooth. 

Bạn có thể tải ứng dụng trên App Store với thiết bị hệ điều hành iOS và trên Play Store với hệ điều 

hành Android. Yêu cầu iOS 8.3/android 4.3/bluetooth 4.0 trở lên. 

1 – Để bật Bluetooth thì nhấn giữ nút set và nút ∆ đồng thời trong khoảng 3 giây cho tới khi biểu 
tượng Bluetooth hiển thị trên màn hình. Lúc này nếu ứng dụng Testo Smart Probes được mở, thiết bị 

sẽ được kết nối tự động tới thiết bị nếu nằm trong khoảng cách cho phép.  

2 – Để tắt Bluetooth thì nhấn giữ nút set và nút ∆ đồng thời trong khoảng 3 giây cho tới khi biểu 
tượng Bluetooth biến mất khỏi màn hình. 

Hiển thị Ý nghĩa 

 nhấp nháy Không có kết nối Bluetooth hoặc đang tìm kiếm kết nối 

 hiển thị liên tục Đã kết nối Bluetooth 

 không hiển thị Chức năng Bluetooth đã tắt 
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3.7 Tổng quan các chức năng vận hành 

1 – Lựa chọn ứng dụng 

2 – Hiển thị kết nối của testo 552 

3 – Chuyển giữa các màn hình hiển thị (danh sách, đồ 
thị, bảng giá trị) 

4 – Bắt đầu lại quá trình ghi các giá trị đo ở dạng 
bảng và dạng đồ thị. 

5 –  Xuất giá trị đo. 

6 -  Menu tùy chọn. 

 
 

3.8 Các tùy chọn trong ứng dụng 

3.8.1 Cài đặt ngôn ngữ “Language” 

- Nhấn  -> Setting -> Language 

- Một danh sách ngôn ngữ được hiển thị -> chọn ngôn ngữ mong muốn. 

- Thoát ra màn hình đo và lúc này ngôn ngữ đã được thay đổi. 

3.8.2 Hiển thị nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm 

Phần hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn từng bước để vận hành ứng dụng Testo Smart Probes. Thực hiện 
bằng cách: 

- Nhấn -> Tutorial 

- Nội dung hướng dẫn sẽ hiện ra. Chạm gạt sang để chuyển giữa các trang. 

- Nhấn X để tắt phần hướng dẫn. 

 

3.9 Hiển thị dạng List, Graphic diagram và Table 

Giá trị đo có thể được hiển thị ở 3 chế độ khác nhau: 

1 – List: Giá trị đo được hiển thị từ thiết bị testo 552 theo dạng một danh sách. 

2 – Graphic diagram: Đồ thị biểu thị giá trị đo được hiển thị, tối đa 4 tham số đo khác nhau có thể 
được hiển thị. Nhấn để chọn các tham số đo cần hiển thị. 
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3 – Table: Trong hiển thị dạng bảng, tất cả các giá trị đo được hiển thị lần lượt theo trình tự ngày 

tháng. Các giá trị đo khác nhau từ testo 552 có thể được lựa chọn hiển thị bằng cách nhấn  

 

3.10 Xuất kết quả đo 

3.10.1 Xuất file dạng Excel (CSV) 

1 -  Nhấn : Các tùy chọn xuất dữ liệu hiện ra 

2 – Nhấn Export Excel (CSV): Một danh sách các giá trị đo được hiển thị 

3 – Nhấn : Tùy chọn sending/export xuất hiện 

4 – Lựa chọn tùy chọn sending/export mà bạn muốn. 

 

3.10.2 Xuất file dạng PDF 

1 -  Nhấn : Các tùy chọn xuất dữ liệu hiện ra 

2 – Nhấn Export PDF: Một file PDF được tạo và lưu trên thiết bị di động của bạn (chỉ trên thiết bị 
android) hoặc gửi thông qua email (trên thiết bị iOS và android) 

3 – Nhấn  Done để thoát khỏi màn hình xem chi tiết. 

 

3.10.3 Xuất biểu đồ 

1 -  Nhấn : Các tùy chọn xuất dữ liệu hiện ra 

2 – Nhấn Export Graph: Một file ảnh đồ thị được tạo. 

3 – Nhấn : Tùy chọn sending/export xuất hiện 

4 – Lựa chọn tùy chọn sending/export mà bạn muốn. 

 

3.11 Vận hành giống như một đầu dò trên thiết bị testo 570 

Thiết bị testo 552 thì không có khả năng lưu hoặc truyền kết quả đo. Với việc kết nối với thiết bị testo 
570 thì dữ liệu đo được truyền tới thiết bị testo 570, từ đây dữ liệu có thể được lưu lại hoặc được quản 
lý thông qua phần mềm EasyKool. 

Chú ý: Khi kết nối với testo 570 thì testo 522 có thể được sử dụng giống như một đầu dò chân không 
độ chính xác cao khi được kết nối ở đầu trước của testo 570 thông qua dây cable kết nối mã 0554 
5520, phiên bản firmware 1.09 hoặc cao hơn phải được cài đặt trong trường hợp này. 

Trước khi kết nối thì testo 552 phải được bật nguồn và cài đặt đơn vị áp suất trên cả 2 thiết bị phải 
giống nhau. 
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Testo 570 chỉ có thể kết nối với testo 522 khi chế độ Evacuation đã được kích hoạt. Khi sử dụng như 
một đầu dò thì trên thiêt bị testo 522 không cho phép vận hành, các phím bấm trên testo 522 lúc này 
đều bị khóa. 

Để sử dụng giá trị đo từ testo 522 thông qua testo 570 thì phải sử dụng đến phần mềm EasyKool, bạn 
cần phần mềm EasyKool phiên bản 4.0 hoặc mới hơn. 

 
 

1 – Kết nối dây cable vào cổng MiniDIN trên 
thiết bị testo 522 

2 – Kết nối cable tới cổng cắm đầu dò MiniDIN 
trên thiết bị testo 570 

3 – Trên thiết bị testo 570 cài đặt chế độ 
Evacuation 

- Lúc này testo 522 chuyển sang chế độ 
Slave 

- Các phím trên testo 522 lúc này đều bị 
khóa 

- Giá trị đo được truyền tới testo 570 

4 – Tháo dây cable kết nối ra và thiết bị testo 522 
cũng thoát khỏi chế độ Slave. 

 
 

 

4. Bảo trì thiết bị 

4.1 Thay pin 

 

- Tắt nguồn thiết bị 

- Nâng cái móc treo lên rồi mở nắp ngăn phía sau 
thiết bị ngay dưới móc treo. 

- Lấy pin cũ ra và lắp pin mới vào. Chú ý lắp 
đúng loại pin yêu cầu và đúng cực tính của pin 

Đậy nắp ngăn pin lại như ban đầu và sử dụng. 

 

 
4.2 Làm sạch thiết bị 

Các chất ô nhiễm như dầu có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của cảm biến chân không. Thực hiện các 
bước sau để làm sạch cảm biến. 
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Thận trọng:  

- Thực hiện việc làm sạch thiết bị khi thiết bị đang bật nguồn có thể làm hỏng cảm biến. Do đó trước 
khi thực hiện vệ sinh thiết bị cần phải tắt nguồn thiết bị. 

- Cảm biến có thể bị phá hỏng bởi các vật sắc nhọn: Không để bất kỳ vật gì sắc cạnh tồn tại trong các 
ống nối thiết bị. 

Các bước tiến hành vệ sinh thiết bị: 

1 – Tắt nguồn thiết bị 

2 – Nhỏ vài giọt cồn rửa vào một trong 2 đầu kết nối 

3 – Dùng ngón tay bịt đầu kết nối lại hoặc dùng đầu bịt của thiết bị để bịt lại rồi lắc nhanh thiết bị 

4 – Đổ bỏ hết cồn ra khỏi thiết bị 

5 – Lặp lại quá trình trên ít nhất 2 lần 

6 – Để thiết bị khô thoáng trong ít nhất 1 giờ. Để cảm biến khô nhanh hơn, bạn có thể kết nối trực tiếp 
tới một chiếc bơm chân không và hút chân không. 

 

5. Các lời khuyên và hỗ trợ 

Vấn đề Nguyên nhân có thể và giải pháp 

Giá trị đo không chính xác 

- Kiểm tra testo 522 đã được kết nối chính xác chưa 

- Kết nối testo 522 trực tiếp tới bơm chân không và kiểm tra giá trị đo 

- Kiểm tra tất cả các ống nối xem có bị rò khí hay không 

- Làm sạch cảm biến như hướng dẫn ở phần vệ sinh thiết bị bên trên 

Thiết  bị hiển thị oooooo Áp suất cung cấp nằm ngoài dải đo của thiết bị (0 tới 20.000 micron) 

 

6. Phụ kiện dự phòng 

Miêu tả Mã hàng 

Cable kết nối cho testo 522 0554 5520 

 


