
...ha a gáz- és hűtőközeg-szivárgások biztonságos, kombinált 
észleléséről van szó: az új testo 316 sorozat
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További időtakarékos funkciók: 
•   Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

•   Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a ppm- / 
%LEL- / g/a kijelzéséhez és dokumentációjához

•   Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a 
szivárgások kivételesen pontos észleléséhez, a 
leggyakoribb gáztípusok automatikus észlelése

Többszínű  
LED JELZŐFÉNY  
zöld | sárga | piros

Többszínű 
KIJELZÉS

A VILÁG ELSŐ
MŰSZERE,

amely gázt és 
hűtőközegeket is észlel 

érzékelőcsere nélkül

VILÁGRA 
SZÓLÓ  

INNOVÁCIÓ

Vizuális és 
hangjelzés

A szivárgások 
észleléséhez  
kézenfekvő megoldás:
Az új testo 316 sorozat
Miért bonyolítaná a dolgokat,  
ha egyszerűen is megoldhatja őket?
A mindennapi rutinmunka egyre nagyobb kihívásokat támaszt.  
Az idő egyre kevesebb, a folyamatok pedig egyre összetettebbé válnak. 
Bizonyos dolgok azonban sajnos nem változnak: 
A műszerek kezelése és a dokumentáció egyaránt nehézkes és 
időigényes. Ennek viszont nem kell így lennie! 

A testo 316-2-EX: a világ első 2 az 1-ben érzékelőjével  
gázokhoz és hűtőközegekhez 
Szivárgáskeresőink új kínálata minden követelményre és alkalmazási 
körre kiterjed. Egy korszakalkotó funkciót is nyújtanak: 
A testo 316-2-EX-ben található innovatív 2 az 1-ben érzékelőnk  
a gázt és hűtőközeget is észleli, még hatékonyabbá téve munkáját.

testo 316 gázszivárgás-kereső

€
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testo 316 gázszivárgás-kereső

Ha sokoldalúságról van szó, 
kézenfekvő megoldás:
Magas hatékonyságú 
termékeink áttekintése
Legyen szó kisebb rendszerről vagy ipari létesítményekről, legyen Ön 
alkalmi vagy állandó felhasználó – tökéletes megoldást nyújtunk a 
szivárgások gyors és megbízható észleléséhez. Válassza a Testo új  
magas hatékonyságú termékeit, és takarítson meg időt és 
költségeket.

Áttekintés az új testo 316 gázszivárgás-keresőkről:
testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX

A
L

A
P

Észlelhető gázok: Metán, propán, hidrogén, bután

Automatikus nullázás 

Akusztikus riasztás

Többszínű LED az érzékelőfejen az intuitív használat érdekében

P
R

É
M

IU
M

Tárolásra és védelemre szolgáló táska a szállítási terjedelem részeként

Többszínű kijelzés a műszeren az egyértelmű vizuális riasztás érdekében

testo Smart alkalmazással a dokumentáláshoz és az észlelés elvégzéséhez

PPM értékek kijelzése a testo Smart Probes App 
segítségével

a műszer kijelzőjén a műszer kijelzőjén és a testo Smart alkalmazásban

ATEX-tanúsítvány (EU/EFTA)

Finomhangolt üzemmód a szivárgások pontos észleléséhez

Gyakori gáztípusok automatikus észlelése

A világ első gázszivárgás-keresője, amely érzékelők cseréje nélkül gázokhoz és hűtőközegekhez is 
használható

€
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testo 316 gázszivárgás-kereső

A tökéletes munkavégzéshez  
kézenfekvő megoldás:
Minden igényének  
megfelelő műszer

testo 316-1 – egyszerűen KÖNNYŰ
Ha egyszerű megoldásokat keres, a következőt ajánljuk: 
A szivárgások észlelése és helyük meghatározása, vagy akár a 
koncentráció ppm vagy %LEL (alsó robbanási határérték) értékeinek 
leolvasása is kivételesen egyszerű. Az érzékelőfejen található intuitív 
jelzőlámpás skálának és a kijelző világításának köszönhetően nincs 
szükség képzésre.

Legfontosabb tulajdonságok:

1. Többszínű LED az érzékelőfejen (valamint hallható riasztás)

2. Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

3. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

4. Elemes működés

5.  Minden információ egy pillantással elérhető – a többszínű 
LED-kijelzőnek köszönhetően

testo 316i – egyszerűen INTELLIGENS
Ideális, ha gázszerelvények szivárgásait szeretné kizárni vagy 
meghatározni – egyszerű LED jelzőlámpával a fejen, és magától 
értetődő jelzősávval. Az alkalmazás segítségével emellett a 
PPM értékek és még a %LEL (alsó robbanási határérték) is 
megnyitható és dokumentálható.

Legfontosabb tulajdonságok:

1. Többszínű LED az érzékelőfejen (valamint hallható riasztás)

2. Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

3. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

4. Elemes működés

5.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a 
dokumentáció és PPM értékek kijelzéséhez

testo 316-1-EX – egyszerűen BIZTONSÁGOS
Professzionális műszerünk a gáznemű üzemanyagok szektorához 
és megnövekedett biztonsági követelményekhez. 
Robbanásvédelmének köszönhetően (EU) ATEX (EU/EFTA) 
szerint tanúsítottan robbanásálló. A további funkciók, mint a 
finomhangolt üzemmód és a jellemző gázcsoportok automatikus 
azonosítása, még egyszerűbbé teszik a szivárgáskeresést. 
Alkalmazásintegráció az egyszerű dokumentáció érdekében.

Legfontosabb tulajdonságok:

1. Többszínű LED az érzékelőfejen (valamint hallható riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció és 
PPM értékek kijelzéséhez

4.  Újratölthető akkumulátorral működik

5.   ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a 
szivárgások kivételesen pontos észleléséhez, és a 
leggyakoribb gázok automatikus észlelése

testo 316-2-EX – egyszerűen ÁTFOGÓ
A legátfogóbb profi műszer a világ első 2 az 1-ben érzékelőjével 
gázszerelvényekhez és hőszivattyúkhoz – tökéletes, ha gáznemű 
üzemanyagokkal és hűtőközegekkel foglalkozik. A 316-1-EX által 
kínált prémium funkciókat is tartalmazza, az ATEX szerinti 
robbanásvédelmet (EU/EFTA), a finomhangolt üzemmódot, és a 
leggyakoribb gáztípusok automatikus azonosítását is beleértve.

Legfontosabb tulajdonságok:

1. Többszínű LED az érzékelőfejen (valamint hallható riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció és 
PPM értékek kijelzéséhez

4.  Újratölthető akkumulátorral működik

5.  ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a szivárgások 
kivételesen pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gázok 
automatikus észlelése 

7.  A világ első 2 az 1-ben érzékelője gáznemű 
üzemanyagokhoz és hűtőközegekhez (pl. 
hőszivattyúkhoz), az érzékelők cseréje nélküli 
szivárgáskereséshez

€
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testo 316 gázszivárgás-kereső

Ha innovációról van szó, 
kézenfekvő megoldás:
A szivárgáskeresés 
forradalmasítása

Ipari létesítményekhez 
kézenfekvő megoldás:
Élvezzen nagyszabású 
előnyöket

A hatékonyság diadala – a testo 316-2-EX műszeren található 
újonnan kifejlesztett, világelső 2 az 1-ben érzékelőnkkel annak 
cseréje nélkül mérheti a gázok és hűtőközeg mennyiségét. 

Növelje égői és kazánjai hatékonyságát a gázveszteség 
(szivárgás) nélküli optimális égésnek köszönhetően. Ezzel csökken 
energiafelhasználása, és költségei – ami a növekvő nyersanyagárak 
mellett alapvető fontosságú. Válassza a Testo méréstechnológiáját, 
és élvezze az egyszerű, papírmentes dokumentáció előnyeit.

Legfontosabb tulajdonságok:

1.  Csökkenti az üzemeltetési költségeket a megnövekedett élettartam és a csökkentett 
fűtőanyagfogyasztás révén.

2.  Optimalizálja ökológiai lábnyomát alacsonyabb károsanyag kibocsátással 

3. Hatékony és papírmentes dokumentáció a testo Smart Alkalmazáshoz való egyszerű csatlakozással 

4.  A szivárgások pontos felismerése a szakértői funkció finomhangolt üzemmódjával

€
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Az előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

3. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

4. Elemes működés

5.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció  
és PPM értékek kijelzéséhez

Az előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció és PPM 
értékek kijelzéséhez

4. Újratölthető akkumulátorral működik

5. ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a szivárgások kivételesen 
pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gázok automatikus észlelése

Az előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

3.  Csatlakozás a testo Smart alkalmazáshoz a dokumentáció  
és PPM értékek kijelzéséhez

4. Újratölthető akkumulátorral működik

5. ATEX (EU/EFTA) tanúsítvány

6.  Szakértői funkciók: Finomhangolt üzemmód a szivárgások kivételesen 
pontos észleléséhez, és a leggyakoribb gázok automatikus észlelése

7.  A világ első 2 az 1-ben érzékelője gáznemű üzemanyagokhoz és 
hűtőközegekhez (pl. hőszivattyúkhoz), az érzékelők cseréje nélküli 
szivárgáskereséshez

Az előnyök
1. Többszínű LED (vizuális és akusztikus riasztás)

2. Érzékelő önteszt és automatikus nullázás

3. Rugalmas érzékelő nehezen elérhető helyekhez

4. Elemes működés

testo 316i

testo 316i gázszivárgás-kereső rugalmas 
érzékelővel, mellékelt elemmel

Rend. sz. 0560 3161

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018Műszertáska

Észlelhető gázok:

Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

testo 316-1

Profi szett

testo 316-1 gázszivárgás-kereső 
rugalmas érzékelővel, mellékelt 
műszertáskával és elemmel

Minden, amire csak egy szakembernek 
szüksége lehet gázvezetékek tesztelésé-
hez: a testo 324 szivárgásmérő műszer, 
műszertáska, tápegység és egyéb tarto-
zékok mellett egy infravörös nyomtatót is 
kap a mérési adatok helyszíni dokumentá-
ciójához, a testo 316-1 gázszivárgás-ke-
resővel együtt.

Rend. sz. 0560 3162

Rend. sz.: 0563 3240 71

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018Műszertáska (a testo 316-1 
tartozéka)

testo 316-1-EX

testo 316-1-EX gázszivárgás-kereső  
robbanásvédelemmel, műszertáskával és töltővel

Rend. sz. 0560 3163 

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018Műszertáska (a testo 316-1-EX 
 
tartozéka)

testo 316-2-EX

testo 316-2-EX többcélú gázszivárgás-kereső  
robbanásvédelemmel, műszertáskával és töltővel

Rend. sz. 0560 3164

Rend. sz.Mérőműszer tartozékok

0590 0018

0393 3164

Műszertáska (a testo 316-2-EX 
 
tartozéka)

Cserélhető érzékelőfej

Hűtőközeg:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R41234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Észlelhető  
gázok:
Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

Észlelhető gázok:

Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

Észlelhető  
gázok:

Metán / CH₄
Propán / C₃H₈
Hidrogén / H₂
Bután / C4H10

testo 316 gázszivárgás-kereső



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

510i 915i115i

557s 560i

316-2-EX
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www.testo.hu

Ha okos alkalmazásokról  
van szó, kézenfekvő 
megoldás: 
egy alkalmazás minden 
felhasználási területre
Gyorsabb, könnyebb, okosabb: A testo Smart alkalmazás áll az 
összes tevékenység középpontjában. Az összes fűtéstechnikai 
alkalmazás okostelefon vagy táblagép segítségével kezelhető – 
mérőműszereink tökéletes kiegészítéseként.

testo 316 gázszivárgás-kereső

A verhetetlenül pontos 
termográfiáért: testo 
868s hőkamera  

A gyors párhuzamos 
mérésekhez: testo  
Smart Probes műszerek

A hőszivattyúk hatékony 
karbantartásához: 
Szervizcsaptelepek és 
mérlegek 

A füstgázmérések  
megkönnyítése:  
testo 300 NEXT LEVEL

A szivárgáskeresés  
forradalmasítása: 
Az új testo  
316 sorozat 

ÚJ

ÚJ

Tudjon meg 
többet

http://www.testo.com/316

