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Termékadatlap

Gáz és vízcsövek valamennyi vizsgálati lehetősége egy 

műszerben

Nagy felbontású színes, grafikus kijelző

Egyértelmű menü struktúra

Könnyű kezelhetőség, az egytömlős csatlakozásnak 

köszönhetően

Műszerbőrönd a méréshez szükséges csatlakozókkal

Beépített nyomás szenzor 300 mbar-ig

Nagypontosságú érzékelők

DVGW megfelelő mérés

Nyomásmérő és 
gázszivárgás vizsgáló 
műszer

testo 324 – Nyomás és 
szivárgás mérés gáz és 
vízvezeték hálózatokon

Az évek során a gáz- és vízvezetékrendszerek tömítetlenné 

válhatnak. Éppen ezért a DVGW, az ÖVGW és az UNI 

jogszabályi előírásai szerint minden csövet és szelepet 

rendszeresen ellenőrizni kell a működési biztonság és 

a tömítettség szempontjából, valamint akkor is, ha új 

beállításokat vagy jelentős változtatásokat hajtanak végre. 

A testo 324 műszerrel nemcsak a terheléses és tömörségi 

vizsgálatok végezhetők el pontosan és egyszerűen, hanem 

a fontos karbantarthatósági vizsgálat is. Csak egy valós 

körülmények között végzett teszt mutatja meg, hogy 

minden cső és szelep megfelelően működik-e. A testo 

324 egy legújabb generációjú digitális mérőműszer. Egy 

átfolyásérzékelő, egy abszolút nyomásérzékelő és két 

nyomásérzékelő biztosítja a legnagyobb pontosságot. 

Kifejezetten a mindennapi munka professzionális 

alkalmazásaihoz lett kifejlesztve, így a méréshez szükséges 

összes lényeges elem egyetlen műszerházban található meg. 

Annak köszönhetően, hogy a gáz a rendszerbe van vezetve, 

elkerülhető a veszélyes gáz-levegő keverék kialakulása. 

DVGW-G-5952-konform.
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testo 324

Rendelési adatok

Minden vizsgálathoz szükséges csatlakozásokkal

testo 324 alap szett: Készen áll 
az összes jogszabályban előírt 
vizsgálat mérésére
testo 324 szivárgás vizsgáló műszer, hálózati adapter, műszerbőrönd 
gázadagolóegységgel, csatlakozóblokkal* és csatlakozó tömlővel, kézi 
nyomáspumpa a próbanyomás létrehozásához, adapter gázkészülékek 
méréséhez, nagynyomású vizsgálódugók 3/4" és 1 1/4"

testo 324 szivárgás vizsgáló műszer, hálózati adapter a testo 324 
műszerhez és az alap nyomtatóhoz, műszerbőrönd gázadagolóegységgel, 
csatlakozóblokkal* és csatlakozó tömlővel, kézi nyomáspumpa a 
próbanyomás létrehozásához, adapter gázkészülékek méréséhez, 
nagynyomású vizsgálódugók 3/4" és 1 1/4", nagynyomású vizsgálódugók 
3/8" és 3/4", nagynyomású vizsgálódugók 1/2” és 1”, kónuszos 
vizsgálódugó 1/2", kónuszos vizsgálódugó 3/4", testo 316-2 gázszivárgás 
kereső műszer, infra alap jegyzőkönyv nyomtató (elemekkel), tartalék 
hőpapír

Rend. sz.: 0563 3240 70

testo 324 professzionális 
szett: Professzionális mérés, 
dokumentáció és tesztelés

Rend. sz.: 0563 3240 71

 * Műszer, szivattyú és tömlő csatlakozással együtt, túlnyomás szeleppel és leeresztő csappal

Terheléses vizsgálat Automatikus tömörségi vizsgálat

Használhatósági vizsgálatAutomatikus használhatósági teszt, működő hálózaton, csatlakoztatott 
gázkazánnal.

A sokoldalú testo 324 a gáz- és vízvezetékeken végzett 

valamennyi vizsgálathoz:

• Nyomáspróba gázvezeték hálózatokon  

(a TRGI 2018 G-600 és a DVGW G 5952 szerint)

 - Terheléses és tömörségi próba

 - Használhatósági vizsgálat

• Nyomáspróba LPG vezetékeken ( TRF 2012 szerint)

 - Terheléses és tömörségi próba

 - Megismételt vizsgálatok

• Gáznyomás szabályzók, nyomáscsökkentők hibáinak 

feltárása

• Ivóvízvezetékek vizsgálata a ZVSHK (EN 806-4 szerint)

• Szennyvízvezetékek vizsgálata a DIN EN 1610 szerint

Ivóvíz- és szennyvízvizsgálat 
(nagynyomású szonda 25 bar 
nyomásig kapható)



testo 324

Rendelési adatok / Kiegészítők

 * Műszer, szivattyú és tömlő csatlakozással együtt, túlnyomás szeleppel és leeresztő csappal

0516 3240

0554 0549

0554 0620

0604 0194

0554 3157

0632 3240

0554 3151

0554 3155

0554 3163

0554 3164

0554 0533

0554 0532

0554 3139

0554 0568

0638 1748

0520 0084

0632 3162

0554 1096

0554 3332

0449 0047

0430 0143

Műszerbőrönd gázadagolóegységgel, csatlakozóblokkal* és csatlakozó tömlővel; 476 x 191 x 363 mm (Szé x Ma x Mé)

Alap infra nyomtató (elemekkel)

testo Bluetooth®/IRDA nyomtató, 1 tekercs hőpapírral, újratölthető akkumulátorral, hálózati adapterrel

Nagyon gyors reakcióidejű felületi hőmérséklet érzékelő rugós hőelem sávval, rövid ideig akár +500°C-ig

Teszt pumpa a próbanyomás beállításához

testo 324 nyomásmérő és gázszivárgás vizsgáló

Kónuszos vizsgálódugó 1/2" a vizsgáló készlet gázvezetékekhez való csatlakoztatásához 19-32 mm

Kónuszos vizsgálódugó 3/4" a vizsgáló készlet gázvezetékekhez való csatlakoztatásához 24-44 mm

Nagynyomású vizsgálódugó 3/8" és 3/4"; a vizsgáló készlet gázvezetékekhez való csatlakoztatásához 

Nagynyomású vizsgálódugó 1/2" és 1"; a vizsgáló készlet gázvezetékekhez való csatlakoztatásához 

Nagynyomású vizsgálódugó 3/4" és 1 1/4”

Egycsöves ellenzáró kupak, a vizsgáló készlet vezetékekhez való csatlakoztatásához

Y-csatlakozó tömlővel

Magas nyomású csatlakozó

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz, tartós tinta

Nagynyomás mérő szonda, 25 bar-ig

ISO kalibrálási bizonylat füstgázra

testo 316-2 elektronikus gázszivárgás kereső rugalmas mérési érzékelővel, hálózati töltővel és fülhallgatóval.

Hálózati adapter testo 324 műszerhez (alap infra nyomtatóhoz is használható)

Opcionális Bluetooth® vezeték nélküli adatátvitel

Bluetooth® utólagos beépítés

PC szoftver easyHeat

USB csatlakozó kábel PC-hez

Csatlakozókábel, 1,5 m hosszú, csatlakoztatható fejű szondákhoz

Táskák

Dugók, kupakok, tömlők stb.

Nyomtatók és kiegészítők

Érzékelők

Egyéb tartozékok

Mérőműszer és tartozékok

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

0516 3300Műszerbőrönd (magasság: 130 mm), műszerhez, szondákhoz, kiegészítőkhöz
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Műszaki adatok

Védelmi osztály IP40 az EN 60526-nek megfelelően

Üzemi hőmérséklet +5 ... +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50 °C

További érzékelő csatlakozások 2 db Hirschmann csatlakozó nyomás és hőmérséklet érzékelők csatlakoztatásához

Gázcsatlakozás 2 db nyomás csatlakozó DN 5

Elem élettartam kb. 5 óra mérésidő, hálózati üzem lehetséges

Kijelző Szines kijelző, grafikus görbék megjelenítése

Adatátvitel USB, IRDA, Bluetooth® (opció)

Csatlakoztatható nyomtatók 0554 0549, 0554 0547, 0554 0544, 0554 0553 (Bluetooth® opció)

DVGW engedély G 5952 alapján Műszer osztály L akár 200 liter térfogatig

Szivárgáskeresés Méréstartomány: 0 ... 10 l/óra
Pontosság: ±0,2 l/óra vagy a mért érték ±5%-a
Felbontás: 0,1 l/óra

Nyomásmérés Méréstartomány: 0 ... 1000 hPa
Pontosság: ±0,5 hPa vagy a m. ért. ±3%-a
Hiszterézis: ≤ 0,2 mbar (0 ... 300 mbar)

Nyomásmérés nagynyomású szondával 
(opcionális)

Méréstartomány: 0 ... 25 bar
Pontosság: A végérték ±0,6 %-a (0 ... 10 bar)  / a végérték ±0,6 %-a (>10 ... 25 bar)

Abszolút nyomás mérés Méréstartomány: 600 ... 1150 hPa
Pontosság: ±3 hPa

Túlterhelés ... 1200 hPa

Hőmérséklet mérés K típusú 
hőelem (csak a műszer)

Méréstartomány: -40 ... +600 °C
Pontosság: ±0,5 °C vagy ±0,5%

Hőmérséklet mérés 5k típusú 
hőelem (csak a műszer)

Méréstartomány: -20 ... +100 °C

Súly

Csőtérfogat kiszámítása

Alap szett (0563 3240 70): 7,0 kg
Professzionális szett (0563 3240 71): 8,5 kg

Méréstartomány: max. 1200 l
Pontosság: ±0,2 l vagy a mért érték 5%-a (1 ... 200 l)
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