
...când vine vorba despre detectarea combinată a scurgerilor de gaze și 
refrigerant: noua serie testo 316
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Caracteristici suplimentare pentru 
economie de timp: 
•   auto-verificare senzor și aducerea automată la zero
•   conectare la testo Smart App pentru afișarea și 

documentarea valorilor ppm- / %LEL- / g/a
•   funcții expert: modul fin pentru detectarea extrem de 

precisă a scurgerilor, identificarea automată a celor 
mai comune tipuri de gaze

 
INDICATOR LED 

cu mai multe 
culori  

verde, galben, roșu

Afișaj multi-
COLOR

PRIMUL
DETECTOR
DIN LUME
pentru gaz și

refrigerant fără 
schimbarea
senzorului
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Alarmă optică
și acustică

Prima opțiune pentru 
detectarea scurgerilor:
Noua serie testo 316

De ce să complicați lucrurile  
când acestea pot fi simple?
Rutina de muncă zilnică devine din ce în ce mai exigentă.  
Timpul se comprimă în timp ce procesele devin tot mai complexe. Pe de 
altă parte însă, anumite lucruri rămân, din păcate, neschimbate: 
operarea instrumentelor și documentarea sunt ambele greoaie și necesită 
mult timp. Însă lucrurile se pot schimba și aici! 

Testo 316-2-EX: primul senzor  
2-în-1 din lume pentru gaze și refrigeranți 
Noua gamă de detectoare de scurgeri acoperă toate cerințele și  
domeniile de aplicare. Aceasta include o caracteristică revoluționară: 
senzorul nostru inovator 2-în-1 din testo 316-2-EX  
detectează atât gazele de ardere cât și refrigeranții, făcându-vă munca  
și mai eficientă.

testo 316 - detector pentru scăpări de gaze

€
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testo 316 - detector pentru scăpări de gaze

Când vine vorba de 
versatilitate, nu există 
alternativă:
o prezentare generală a 
produselor noastre

Fie că este vorba de un sistem mic sau de o instalație industrială, fie 
că sunteți un utilizator ocazional sau un profesionist - avem soluția 
perfectă pentru detectarea rapidă și fiabilă a scurgerilor. Optați pentru 
noile produse Testo de înaltă eficiență și economisiți timp și bani.

Prezentare generală a noilor detectoare de scurgeri 

testo 316: testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX
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Gaze detectabile: Metan, propan, hidrogen, butan

Aducere automată la zero 

Alarmă acustică

LED multicolor pe capul senzorului pentru o operabilitate intuitivă
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Cutie pentru depozitare și protecție inclusă

Afișaj instrument multicolor pentru alarme vizuale clare

testo Smart App pentru documentarea și efectuarea detectărilor

Afișarea valorilor ppm prin testo Smart App prin afișajul instrumentului prin afișajul instrumentului și testo Smart App

Certificare ATEX (UE/AELS)

Mod fin pentru detectarea cu precizie a scurgerilor

Detectarea automată a tipurilor obișnuite de gaze

Primul detector din lume pentru scăpări de gaze și refrigeranți fără schimbarea senzorilor
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testo 316 - detector pentru scăpări de gaze

Pentru o potrivire perfectă,  
nu există altă alternativă:
instrumentul pentru 
cerințele dumneavoastră

testo 316-1 – pur și simplu UȘOR
Recomandarea noastră, dacă vă place să păstrați lucrurile simple: 
identificarea și localizarea scurgerilor sau chiar citirea valorilor 
concentrației în ppm sau %LEL (limite inferioare de explozie) sunt 
extrem de simple. nu este nevoie de instruire datorită scării intuitive 
cu LED tip semafor de pe capul senzorului și a iluminării afișajului.

Avantaje cheie:
1. LED multicolor pe capul senzorului (precum și alarmă acustică)
2. Auto-verificare senzor și aducerea automată la zero
3. Sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile
4. alimentare cu baterie
5.  toate informațiile disponibile dintr-o privire – grație 

afișajului LED multicolor

testo 316i – pur și simplu SMART
Ideal dacă doriți să excludeți sau să localizați scurgeri la 
racordurile de gaz - dotat cu LED de tip semafor pe cap și o 
scală clară și evidentă. În plus, valorile PPM și chiar %LEL 
(limita inferioară de explozie) pot fi apelate și documentate prin 
intermediul aplicației.

Avantaje cheie:
1. LED multicolor pe capul senzorului (precum și alarmă acustică)
2. Auto-verificare senzor și aducerea automată la zero
3. Sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile
4. alimentare cu baterie
5.•  conectare la testo Smart App pentru documentarea și 

afișarea valorilor PPM

testo 316-1-EX – pur și simplu SIGUR
Instrumentul nostru profesional pentru sectorul gazelor de ardere 
și pentru cerințele sporite de siguranță. Certificare antiexplozie în 
conformitate cu ATEX (UE/AELS) datorită protecției împotriva 
exploziilor (UE). Funcțiile suplimentare, cum ar fi modul fin și 
identificarea automată a grupurilor tipice de gaze, fac detectarea 
scurgerilor și mai ușoară. Integrarea cu aplicația pentru 
documentare facilă.

Avantaje cheie:
1. LED multicolor pe capul senzorului (precum și alarmă acustică)
2. sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile
3.  conectare la testo Smart App pentru documentarea și afișarea 

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

scurgerilor și identificarea automată a celor mai 
obișnuite gaze

testo 316-2-EX – pur și simplu ULTIMA 
GENERAȚIE
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 în conformitate cu ATEX (UE/
AELS), modul fin și identificarea automată a tipurilor comune de 
gaze.

Avantaje cheie:
1. LED multicolor pe capul senzorului (precum și alarmă acustică)
2. sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile
3.  conectare la testo Smart App pentru documentarea și afișarea 

valorilor PPM
4.  alimentare cu acumulator
5.  certificare ATEX (UE/AELS)
6.  funcții expert: modul fin pentru detectarea precisă a scurgerilor 

și identificarea automată a celor mai obișnuite 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

€
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testo 316 - detector pentru scăpări de gaze

Când vine vorba de inovație, 
nu există alternativă:
revoluția în detectarea 
scurgerilor

Pentru instalațiile 
industriale nu există altă 
alternativă: bucurați-vă de 
beneficii la scară largă

Un triumf absolut al eficienței - puteți utiliza noul senzor 2-în-
1, primul senzor din lume dezvoltat pe testo 316-2-EX pentru a 
măsura gazul și refrigerantul fără a fi nevoie să schimbați  
senzorul. 

Creșteți eficiența arzătoarelor și a cazanelor dumneavoastră printr-o 
combustie optimă, fără pierderi de gaz (scurgeri). Acest lucru reduce 
consumul de energie și costurile, ceea ce este esențial în contextul 
creșterii prețurilor materiilor prime. Alegeți tehnologiile de la Testo și 
bucurați-vă de o documentație simplă, fără hârtie, prin intermediul 
aplicației.

Avantaje cheie:
1.  reducerea cheltuielilor operaționale prin creșterea duratei de viață și reducerea consumului de 

combustibil
2.  optimizarea amprentei dumneavoastră de carbon cu emisii nocive mai reduse 
3. documentarea eficientă și fără hârtie prin conexiunea ușoară cu aplicația testo Smart 
4.  detectarea precisă a scurgerilor folosind funcția expertă cu modul fin

€
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Beneficiile dumneavoastră cheie
1. LED multicolor (alarmă optică și acustică)

2. Auto-verificare senzor și aducerea automată la zero

3. Sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile

4. Alimentare cu baterie

5.  Conectare la testo Smart App pentru documentarea  
și afișarea valorilor PPM

Beneficiile dumneavoastră 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. Alimentare cu acumulator
5. Certificare ATEX (UE/AELS)
6.  funcții expert: modul fin pentru detectarea precisă a scurgerilor și 

identificarea automată a celor mai obișnuite gaze

Beneficiile dumneavoastră 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. Alimentare cu acumulator

5. Certificare ATEX (UE/AELS)

6.  funcții expert: modul fin pentru detectarea precisă a scurgerilor și 
identificarea automată a celor mai obișnuite 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

Beneficiile dumneavoastră cheie
1. LED multicolor (alarmă optică și acustică)

2. Auto-verificare senzor și aducerea automată la zero

3. Sondă flexibilă pentru locuri greu accesibile

4. alimentare cu baterie

testo 316i

Detector pentru scăpări de gaze testo 316i cu 
sondă flexibilă și baterie inclusă

Cod produs 0560 3161

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsurare

0590 0018

Geantă

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

testo 316-1

Set pro

Detector pentru scăpări de gaze 
testo 316-1 cu sondă flexibilă, 
baterie și geantă de transport 
incluse

Tot ceea ce un tehnician profesionist are 
nevoie în verificarea conductelor de gaz: 
în plus față de instrumentul de detectare 
a scurgerilor, testo 324, setul conține o 
geantă de sistem cu unitate de alimentare 
și alte accesorii, imprimantă cu infraroșu 
pentru documentarea rezultatelor la fața 
locului și detectorul pentru scăpări de 
gaze testo 316-1.

Cod produs 0560 3162

Cod produs 0563 3240 71

Cod produsAccesorii pentru instrumentul de măsurare

0590 0018Geantă (inclusă cu 
testo 316-1)

testo 316-1-EX

Detector pentru scăpări de gaze testo 316-1-EX  
cu protecție la explozie, geantă de transport și 
încărcător incluse

Cod produs 0560 3163 

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsurare

0590 0018

Geantă (inclusă cu  
testo 316-1-EX)

testo 316-2-EX

Detector pentru scăpări de gaze multi-funcțional 
testo 316-2-EX cu protecție la explozie,  
geantă de transport și încărcător incluse

Cod produs 0560 3164

Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsurare

0590 0018

0393 3164

Geantă (inclusă cu  
testo 316-2-EX)

Cap de senzor interschimbabil

Refrigerant:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R41234ze
R290

R417A
R513A
R32
R449A
R22

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

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

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

testo 316 - detector pentru scăpări de gaze
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www.testo.com

Când vine vorba de  
aplicații smart,  
nu există alternativă: 
o singură aplicație pentru 
toate utilizările
Mai rapid, mai ușor, mai inteligent: aplicația noastră testo Smart App 
este punctul central al tuturor activităților. Toate aplicațiile din domeniul 
sistemelor de încălzire pot fi gestionate folosind un telefon smart sau o 
tabletă - completarea perfectă pentru instrumentele noastre de măsurare.

testo 316 - detector pentru scăpări de gaze

Pentru termografie cu o 
precizie inegalabilă:
camera de termoviziune  
testo 868s  

Pentru măsurători rapide în 
paralel: 
sondele Smart Testo

Pentru întreținerea eficientă 
a pompelor de căldură: 
manifold-uri și cântare 

Simplificarea măsurării  
gazelor de ardere:
testo 300 NEXT LEVEL

Detectarea  
revoluționară a
scurgerilor: 
noua serie  
testo 316 

NOU

NOU

Pentru mai multe informații vizitați


