
Gáz és vízcsövek valamennyi vizsgálati lehetősége egy műszerben

Nagy felbontású színes, grafikus kijelző

Egyértelmű menü struktúra

Könnyű kezelhetőség,  az egytömlős csatlakozásnak köszenhetően

Műszerbőrönd a méréshez szükséges csatlakozókkal

Beépített nyomás szenzor 300 mbar-ig

Nagypontosságú nyomásszenzor

DVGW-szerinti mérés

Garancia 2 év

Gáz és vízvezeték hálózatok 
nyomáspróba és szivárgás-
vizsgáló műszere
testo 324 – Nyomás és szivárgás 
mérés gáz és vízvezeték hálózatokon

Az évek során a gáz- és vízvezeték rendszerek tömörtelenné 

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

szerint, a rendszerek tömörségét, illetve szivárgás mentességét 

minden jelentősebb szerelés, beavatkozás után, illetve a 

karbantartások alkalmával ellenőrizni kell. A testo 324 műszer 

nem csak a szilárdsági és tömörségi nyomáspróbák elvégzését 

teszi lehetővé, hanem a haszongázzal végzett használhatósági 

tesztet is. Ez a vizsgálat valós körülmények között mutatja 

meg, hogy minden cső, szelep és kötés megfelelően 

szivárgásmentes-e. 

A testo 324 egy legújabb generációjú digitális szerviz műszer. 

Az áramlás érzékelő, valamint az abszolut nyomás és 

differenciál nyomás szenzorok a legmagasabb szintű mérési 

pontosságot biztosítják. A speciálisan a professzionális 

alkalmazásokra kifejlesztett műszer a mindennapi munka során 

előforduló mérési feladatok teljeskörű ellátását teszi lehetővé. A 

műszer által végzett vizsgálatok segítségével 

megakadályozható, hogy veszélyes koncentrációjú gáz kerüljön 

a levegőbe. A műszer rendelkezik a DVGW-G-5952 szerinti 

bevizsgálással.
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Rendelési adatok

testo 324 We measure it.

Minden vizsgálathoz szükséges csatlakozásokkal 

testo 324 Bázis szett: 
Valamennyi hivatalos vizsgálathoz 
szükséges tartozékkal
testo 324 szivárgás mérő műszer hálózati adapterrel, 
műszerbőröndben a nyomáspróbákhoz szükséges csatlakozókkal, 
kézi nyomáspumpával, 3/4" és 5/4" -os csatlakozó adapterekkel

testo 324 szivárgás mérő műszer hálózati adapterrel, műszerbőröndben a 
nyomáspróbákhoz szükséges csatlakozókkal, kézi nyomáspumpával, 3/4" 
és 5/4" -os csatlakozó adapterekkel, 3/8 "-os és 3/4" -os nagynyomású 
csatlakozókkal, kúpos vizsgálló dugókkal 1/2"-os és 3/4"-os csövekhez, 
testo 316-2 gázszivárgás kereső műszerrel, infra jegyzőkönyv 
nyomtatóval, tartalék hőpapírral

Rsz. 0563 3240 70

testo 324 Professzionális szett: 
Professzionális vizsgálatokhoz, 
jegyzőkönyv készítéshez

Rsz. 0563 3240 71

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

Tömörségi nyomáspróba Szilárdsági nyomáspróba Használhatósági vizsgálat

Automatikus használhatósági teszt, működő hálózaton, csatlakoztatott tüzelőberendezés mellett.

testo 324 a gáz és vízvezetékeken végzett valamennyi 

vizsgálathoz:

• Nyomáspróba gázvezeték hálózatokon

(TRGI 2008 és DVGW G 5952 szerint)

- Tömörségi és szilárdsági próba

- Használhatósági vizsgálat

• Nyomáspróba LPG vezetékeken  ( TRF 2012 szerint)

- Tömörségi és szilárdsági próba

- Megismételt vizsgálatok

• Gáznyomás szabályzók, nyomáscsökkentők hibáinak

feltárása

• Ivóvíz vezetékek vizsgálata ZVSHK (EN 806-4) szerint

• Szennyvíz vezetékek vizsgálata  DIN EN 1610 szerint

Ivó- és szennyvíz vezetékek 
nyomáspróbája nagynyomás 
szondával 25 bar-ig.
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testo 324

Rendelési adatok / Tarozékok

We measure it.

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

0516 3240

0554 3162

0554 0549

0604 0194

0554 3157

0632 3240

0516 3121

0554 3161

0554 3151

0554 3155

0554 3163

0554 3164

0554 0533

0554 3171

0554 3156

0554 0532

0554 3139

0554 0553

0554 0568

0638 1748

0554 3166

0520 0084

0554 1096

0554 3332

0449 0047

0430 0143

Rendszer bőrönd beépített csatlakozókkal; 476 x 191 x 363 mm 

Elzáró szelep

Infra jegyzőkönyv nyomtató 

Nagyon gyors reakcióidejű felületi hőmérséklet érzékelő rövid ideig Max.+500 °C

Pumpa nyomáspróba szetthez

testo 324 nyomás és szivárgás mérő műszer

Műszerbőrönd 476 x 122 x 363 mm 

Kétszelepes elágazás 

Kónuszos vizsgálódugó 19-32mm

Kónuszos vizsgálódugó 3/4

Lépcsős csatlakozó 3/8" és 3/4"-os magas nyomáshoz

Lépcsős csatlakozó 1/2 és 1"-os magas nyomáshoz 

Nagy nyomás csatlakozókp 3/4" és 1 1/4"

Nyomás leeresztő dugó

Gázmérő csatlakozó,1 csonkhoz

Y-csatlakozó tömlővel

Nagy nyomás csatlakozó

Bluetooth® nyomtató hálózati adapterrel

Tartalék hőpapír (6 db)

Nagynyomás szonda 25 bar

Szivárgás kereső spray

ISO kalibrációs bizonyítvány gáz áramlásra

Hálózati adapter testo 324-hez (használható a 0554 0549 nyomtatóhoz is)

Opció Bluetooth® vezetéknélküli kommunikációhoz

Bluetooth® utólagos beépítés

easyHeat PC szoftver 

USB csatlakozó kábel

Érzékelő csatl.kábel 1,5m

Műszerbőröndök

Tartozékok

Nyomtatók és tartozékok

Érzékelők

Kiegészítők

Mérőműszer és tartozékok

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

0632 3162testo 316-2 gázszivárgás kereső műszer
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testo 324
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We measure it.

Műszaki adatok

Védettségi osztály IP40 EN 60526 szerint

Működési hőmérséklet +5 ... +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50 °C

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

Gáz csatlakozók 2 db nyomás csatlakozó DN 5

Elem élettartam kb. 5 óra mérési idő. Hálózati adapterrel történő üzemeltetés is lehetséges

Kijelző Szines kijelző grafikus megjelenítéssel

Adat átvitel USB, IRDA, Bluetooth® (opció)

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

DVGW bevizsgálás  5925 szerint Műszer osztály L  200 liter tértfogatig

Szivárgás vizsgálat Méréstartomány: 0 ... 10 l/h 
Pontosság: ±0,2 l/h vagy ±5% a mért értéknek

Nyomás mérés Méréstartomány: 0 ... 1000 hPa 
Pontosság: ±0,5 hPa vagy ±3%  a mért értéknek

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

Túlterhelhetőség 1200 hPa-ig

Hőmérséklet mérés  K tip. 
hőelem (csak a műszer)

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

Hőmérséklet mérés    5k tip.
(csak a műszer)

Méréstartomány: -20 ... +100 °C

Súly Bázis szett (0563 3240 70): 7 kg 
Professzionális szett (0563 3240 71): 8,5 kg

Garancia 2 év
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