
Elektroniczny detektor 
nieszczelności  
w instalacjach chłodniczych

testo 316-3 – niezawodny detektor czynników 
chłodniczych

Wysoka czułość < 4 g/rok pozwala na wykrycie nawet 
najmniejszych nieszczelności

Wszystkie najpopularniejsze czynniki chłodnicze

Łatwa obsługa dzięki pojedynczemu przyciskowi

Natychmiastowa gotowość do pracy bez żadnych ustawień 
wstępnych

Wyciek sygnalizowany diodą LED i sygnałem dźwiękowym

testo 316-3 to niezawodne urządzenie do wykrywania 
nieszczelności w instalacjach chłodniczych, które powinno 
być częścią każdego profesjonalnego wyposażenia wszędzie 
tam, gdzie znajdują się instalacje chłodnicze.  Wykrywa nawet 
najmniejsze nieszczelności dzięki wysokiemu poziomowi  
czułości wynoszącemu 4 g/rok, i spełnia wymogi rozporządzenia  
F-gazowego, jak również normy SAE J1627 oraz EN14624.

Urządzenie jest gotowe do użycia zaraz po jego włączeniu,  
bez konieczności wyboru krzywej charakterystyki. Dzięki 
automatycznemu zerowaniu urządzenie testo 316-3 wykrywa 
nieszczelności nawet w pomieszczeniach, w których jest już 
obecny ulatniający się czynnik.

www.testo.com.pl

Non-contact measurement of surface temperature, ideally

suitable for the food sector

2-point laser measurement point marker and 30:1 optics

Exact measurements even at greater distances

Large measuring range from -30 to +210 °C

Hold-function and display of min./max. values

Two adjustable alarm limit values

Also available as a set with the core thermometer testo 106

Infrared temperature
measuring instrument

testo 831 – Infrared thermometer
for distance measurements

°C

The testo 831 is an infrared thermometer for distance

measurement. Thanks to its 30:1 optics, the measurement

point diameter is only 3.6 cm at a distance of 1 m. This

allows smaller objects such as yoghurt pots to be

conveniently measured at a distance. Thanks to a 2-point

laser marker, the diameter of the measurement point is

displayed exactly, avoiding measurement errors. At two

measurements per second, the testo 831 is so fast that

scans of palettes or refrigerated shelving can be carried out.

Set testo 831 and testo 106

For certain temperature measurements in the food sector, it

is necessary to carry out an additional core temperature

measurement. For this purpose, Testo offers an economic

set consisting of the testo 831 and the proven core

thermometer testo 106.

www.testo.com
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Dane techniczne / Akcesoria

testo 316-3

testo 316-3, detektor czynników chłodniczych 
CFC, HFC, HCFC z głowicą sensora, walizką  
transportową, protokołem kalibracji, bateriami  
i filtrem 

Nr kat. 0563 3163

Akcesoria do urządzenia pomiarowego Nr kat.

Zapasowy sensor do detektora testo 316-3 0554 2610
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Dane techniczne sensora
Parametr pomiaru g/rok

Czułość 4 g/rok (0.15 oz/a)

Ogólne dane techniczne

Czynniki chłodnicze R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A i wszystkie CFC, HFC, oraz HCFC

Spełnia normy SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG

Temperatura pracy -20 do +50 °C

Wilgotność pracy 20 do 80 % wilg. wzgl.

Temperatura 
przechowywania

0 do +50 °C

Baterie 2 x D

Żywotność baterii 16h ciągłej pracy

Trwałość sensora Ok. 80 do 100 h (odpowiada ok. 1 roku)

Waga  Ok. 500 g (z bateriami)

Gwarancja    2 lata 
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