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Fișă tehnică

Un singur instrument pentru gaze de ardere și refrigeranți  

(de ex. pentru pompele de căldură), fără schimbarea 

senzorului

Certificare ATEX (UE/AELS)

Alarmă acustică și optică prin LED multicolor  

pe capul senzorului

Afișare ppm / vol% / %LEL / g/a pe instrument

Conectare la testo Smart App pentru afișarea și  

documentarea valorilor măsurate

Auto-verificare senzor și aducerea automată la zero

Mod fin pentru detectarea cu precizie a scurgerilor

Identificarea automată a celor mai comune tipuri de gaze

Detector multi-funcțional 
pentru scăpări de gaze 
cu protecție la explozie 
(ATEX)
testo 316-2-EX

CH₄

C₃H₈

H₂

C4H10

Instrumentul profesional de ultimă generație cu primul 
senzor 2-în-1 din lume pentru racorduri de gaz și pompe de 
căldură - perfect pentru gaze de ardere și agenți frigorifici. 
Totodată, acesta oferă toate funcțiile premium, cum ar fi 
316-1-EX, inclusiv protecție împotriva exploziilor(ATEX), 
modul fin și identificarea automată a celor mai comune 
tipuri de gaze. 

Avantaje cheie: 
1.  LED multicolor (alarmă optică și acustică) 
2.  sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile  

 
3.  conectare la testo Smart App pentru documentarea și  

afișarea valorilor ppm 
4.  acumulator 
5.  certificare ATEX (UE/AELS) 
6.  funcții expert: modul fin pentru detectarea precisă a 

scurgerilor și identificarea automată a celor mai obișnuite 
tipuri de gaze 

7.  Primul senzor 2-în-1 din lume pentru gaze de ardere și 
refrigeranți (de ex. pentru pompele de căldură), pentru 
detectarea scurgerilor fără schimbarea senzorului



testo 316-2-EX

P
as

ib
il 

d
e 

m
od

ifi
că

ri,
 in

cl
us

iv
 d

e 
m

od
ifi

că
ri 

d
e 

or
d

in
 t

eh
ni

c.
19

81
 7

16
4/

d
k/

TT
/0

6.
20

22

Date tehnice/Accesorii

testo 316-2-EX

Detector pentru scăpări de gaze multi-funcțional 
testo 316-2-EX cu protecție la explozie (ATEX, 
UE/AELS), geantă de transport și încărcător 
incluse

Cod produs 0560 3164

0393 3164Cap de senzor interschimbabil

Parametri măsurați ppm, vol.%, %LEL, g/a

Gaze detectabile Metan, propan, hidrogen, butan, gaz de 
formare (H2)

Refrigerant R1234yf, R134A, R404A, R407C, R410A, 
R1234ze, R290, R417A, R513A, R32, 
R449A, R22

Prag de reacție redus/
domeniu de măsurare

Metan (CH4): 1 ppm până la 4,0 vol.%
Propan (C3H8): 1 ppm până la 1,9 vol.%
Hidrogen (H2): 1 ppm până la 4,0 vol.%
Butan (C4H10): 1 ppm până la 1,5 vol.%
Refrigerant: prag de reacție mai scăzut 
(limită de detecție): 3 g/an

Soluție 1 ppm
0,1 VOL%
1% LEL

Timp de reacție Timp de reacție < 2 sec

Alarmă scurgeri LED tricolor pe capul senzorului
Lumină de fundal ecran în 3 culori
Acustic
App

Date tehnice generale

Temperatură de 
operare

de la -5 la +50 °C

Umiditatea de operare de la 0 la 80 %UR

Temperatură de 
depozitare

de la -20 la +50 °C

Temperatură de 
încărcare

de la -5 la +45 °C

Tip baterie Acumulator  
încărcător USB (standard) cu conexiune prin 
microB

Durată de viață baterie >10 h

Dimensiuni 150 x 66,5 x 37,5 mm (L x l x h) 
Lungime cu braț gât de lebădă 545 mm

Masa 425 g

Protecție EX ATEX II 2 G Ex ib IIC T1 Gb

www.testo.com

Refrigerant:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R41234ze
R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Gaze detectabile:
metan / CH₄
propan / C₃H₈
hidrogen / H₂
butan / C4H10 

gaz trasor (H₂)

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsurare

0590 0018

Geantă


