
Be sure.

testo 316-3 De allrounder

testo 316-4 De expert

Lekdetector voor
koelmiddelen

g/a

Een lek in een koelinstallatie kan ernstige gevolgen hebben. 

Er is een probleem met de koeling en in het ergste geval 

kunnen onderdelen beschadigd zijn. Om nog maar te zwijgen 

over de milieuschade en de depannagekosten. 

Vetrouw op de testo 316-3 en u heeft alles wat u nodig heeft 

om betrouwbaar een lek op te sporen. De testo 316-3 vindt 

snel alle lekken van alle gangbare koelmiddelen. Dankzij de 

hoge gevoeligheid van 4 g/a kunt u zelfs de kleinste lekken 

detecteren. Een optisch en akoestisch alarm waarschuwt u 

bij elk lek.

Voor toepassingen die veeleisender zijn, raden wij de testo 

316-4 aan. Deze lekdetector heeft een hogere gevoeligheid

van (3 g/a) en een trend display om het maximum van

lekken weer te geven. Door de permanente sensorcheck

kunt u snel en veilig werken. Dankzij de speciale sensorkop

voor ammoniak kunt u de testo 316-4 gebruiken voor

koelinstallaties op ammoniak.
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Be sure.testo 316-3 / testo 316-4

Overzicht

Detecteerbare koelmiddelen

Gevoeligheid (algemeen) 3 g/a

R134, R22, R404a, H2 en alle gangbare
koelmiddelen zoals FCKW, HFKW, FKW

testo 316-4 - de expert

4 g/a

R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507,
R438A en alle FCKW, HFKW, FKW

testo 316-3 - de allrounder

Conform

Werkingstemperatuur

EN14624:2012, E35-422, EG 2004/108/EG

-20 … +50 °C

EN14624:2012, SAE J1627, EG 2004/108/EG

-20 … +50 °C

Accu (NiMh)

6 h bij continue werking

Batterijen  2 x D

16 h bij continue werking

Gas sensitive semiconductor

tot 2 jaar

Verwarmde diode

80 - 100 h (ca. 1 jaar)

Voeding

Levensduur batterij

Sensor

Levensduur sensor

Eenvoudig sensor vervangen door de gebruiker

Visueel alarm

Akoestisch alarm

Beschermfilter tegen vuil

Oortje (voor luide omgevingen)

Trend display (lekminimum)

Toebehoren testo 316-3

Sensorkop voor de testo 316-3

Toebehoren testo 316-4

Vervangkop voor de lekdetector testo 316-4 voor FCKW, HFKW, FKW, H2 

Vervangkop voor de lekdetector testo 316-4 voor ammoniak (NH3) 

0554 2610

0554 3180

0554 3181

Bestelnr.

testo 316-3

testo 316-3, lekdetector voor koelmiddelen, 
incl. sensorkop, koffer, kalibratieprotocol, 
filter en batterijen

Bestelnr. 0563 3163

testo 316-4 set 2

testo 316-4 set, lekdetector voor ammoniak 
(NH3), incl. sensorkop, koffer, netadapter en 
oortje

Bestelnr. 0563 3165

testo 316-4

testo 316-4, lekdetector voor koelmiddelen, 
incl. sensorkop, koffer, netadapter en oortjes

Bestelnr. 0563 3164



http://www.testo.com
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be

Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.




