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testo 312-2 / testo 312-3

Gaz ve su tesisatları için basınç ölçüm cihazları

testo 312-2

testo 312-3

testo 312-2; 40/200hPa’a kadar hassas
manometre, DVGW onaylı, alarm göstergesi,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

testo 312-3; 300/6000 hPa'ya kadar
sağlam manometre, DVGW onaylı, alarm
göstergesi, batarya ve kalibrasyon
protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0632 0313

Ürün kodu 0632 0314

hassas manometre testo 312-2; baca gaz çekişini, yanma

odası fark basıncı ile ortam basıncını ve gaz akış basıncını

yüksek hassasiyetle ölçer. 0.01 hPa çözünürlüklü düşük

basınçlar 0 ...40 hPa aralığında ölçülebilir.

TrGI’ye göre DVGW onaylı testo 312 serisi, gaz yakıtlı

ısıtma kazanlarındaki tüm basınç ayarlamaları ve ölçümleri

için uygundur.

Çok yönlü basınç ölçüm cihazı testo 312-3, hızlı ve güvenilir

bir şekilde 6000 hPa (6 bar)'a kadar olan gaz ve su

borularında ilk ve son test işlemlerinin gerçekleştirilmesine

olanak sağlar. Gaz ve boru tesisatlarını incelemek için

ihtiyacınız olan herşey: elektronik basınç ölçüm cihazı 312-3

ile basınç ve gaz sızdırmazlığı test edilebilir. basınç düşüşü

üzerinden hızlı bir şekilde gaz sızıntı miktarı ve gaz boru

hatlarının servis imkanlarını belirleyebilirsiniz. Gaz sızıntısı da

testo 316-1 tarafından hızlı bir şekilde tespit edilir.

• İdeal çözünürlüklü, ayarlanabilir ölçüm aralığı

• Sıcaklık düzeltmeli ölçüm

• Kullanıcı tanımlı limit değerleri aşıldığında alarm verme

• Zamanı gösteren geniş ekran

• Gaz borularında ön ve esas test

• Su borularında basınç testi

• Gaz kaçağı miktarının hızlı şekilde tayini

• Yüksek çözünürlüklü ayarlanabilir hassasiyet aralığı

• Sıcaklığa bağlı ölçüm dalgalanmalarının kompanzasyonu

• Kullanıcı tanımlı limit değerleri aşıldığında alarm verme

• Ölçüm süresini gösteren geniş ekran

We measure it.



testo 312-2 / testo 312-3

Teknik bilgi testo 312-2 / testo 312-3

Ortak veri

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C

Çalışma sıcaklığı +5 ... +45 °C

batarya tipi 9V blok batarya

ağırlık 300 g

boyutlar 215 x 68 x 47 mm

Malzeme/Gövde abS

Ekran LCD, 2 satır

Garanti 2 yıl
Garanti koşulları www.testo.com.tr/garanti
sayfasına bakınız

alarm göstergesi: kullanıcı tanımlı limit değerleri aşıldığında,
sesli ve görüntülü alarm verme

alarm eşiği -0.04 hPa ve 100 hPa

Diğer özellikler ±40 hPa'dan ±200 hPa'ya kadar ölçüm
aralığı
ayar derecesi: 0.01 hPa veya 5 hPa

Sensör tipleri

testo 312-2

Ölçüm aralığı -40 ... +40 hPa

hassasiyet ±1 basamak ±0.03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1.5% ölç.değ. (+3 ...
+40 hPa)

Çözünürlük 0.01 hPa

aşırı yük ±1.000 hPa

-200 ... +200 hPa

±0.5 hPa (0 ... +50 hPa)
±1.5% ölç.değ. (>50
hPa)

0.1 hPa

testo 312-3

-300 ... +300 hPa

±0.5 hPa (0 ...
+50 hPa)
±1.5% ölç.değ.
(≥50 hPa)

0.1 hPa

±8.000 hPa

-6.000 ... +6.000 hPa

±4 hPa (0 ... +400 hPa)
±2% ölç.değ. (+400 ...
+2.000 hPa)
±4% ölç.değ. (+2.000 ...
+6.000 hPa)
1 hPa

We measure it.



testo 312-2 / testo 312-3

Ürün kodu

0554 0549Sahada dokümantasyon için testo IrDa infrared yazıcı; 4 aa pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

0554 0610

0554 0568

0515 0025

0516 0443

0520 0005

0554 3153

0554 3157

0554 3156

0554 3161

0554 3162

0554 3151

0554 3155

0554 3163

0554 3164

0554 3166

0554 3165

290521 4002

0554 3150

0554 0025

0516 0191

0516 3120

1-4 aa şarj edilebilir pil için harici hızlı şarj cihazı, ayrı hücre şarjı ve şarj kontrol ekranı, 4 adet Ni-Mh şarj edilebilir pil
ile birlikte, 100-240 V, 300 ma, 50/60 hz

Yazıcı için termal kağıt (6 rulo), silinmez baskı özelliği

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil

testo 312 / testo 315 TopSafe: tezgah standı ile birlikte koruma kılıfı; cihazı kir ve darbelere karşı korur,
cihazı kirden ve darbeden korur

ISO kalibrasyon sertifikası/basınç, fark basıncı; ölçüm aralığına dağıtılmış 5 noktada

200 mbar basınç düşüş seti, manuel balon pompası, hortumları, valfi, 1/2" konik test tıkaçları ile birlikte

Test basıncı üretmek için test pompası

Tekli boru sayaç başlığı, test bağlantı elemanlarını boruya bağlar

2 veya daha fazla boruyu bağlamaya yarayan 2-valflı T-bağlantısı; ayrı olarak bloke edilebilir

boruyu tıkamaya yarayan tekli tıkaç

Konik test tıkacı 1/2" (19 - 32 mm)

Konik test tıkacı 3/4" (24 - 44 mm)

Yüksek basınç seviyesi tıkaçları 3/8" ve 3/4"

Yüksek basınç seviyesi tıkacı 1/2" ve 1"

Gaz borusu üzerine püskürtmek için kaçak tespit köpüğü, baloncukların oluştuğu yerlerde kaçak olduğunu gösterir

Komple test sistemi için testo 312-2/3 sistem çantası, Çantanın içindekilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar

TÜrKaK basınç Kalibrasyonu Kalibrasyon aralığı: -0,25...20 bar 

baca çekişi için prob seti, Ø 4 mm ve Ø 6 mm olan 2
silikon hortum, 4 mm ve 6 mm T-parçası, bağlantı parçası
ile birlikte

Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için

Çanta, ölçüm cihazının güvenli bir şekilde saklanması için, ölçüm cihazının güvenli saklanması için

Plastik taşıma çantası, ölçüm cihazını ve aksesuarlarını güvenlilir şekilde saklamak, taşımak için

Aksesuarlar testo 312-2 / testo 312-3

215 mm

Ø 5 mm

We measure it.

Yazıcı ve aksesuarlar

Ek aksesuarlar ve yedek parçalar

Taşıma ve Koruma

Kalibrasyon sertifikaları

Test sistem seti için aksesuarlar

Problar



testo 312-2 / testo 312-3

Önerilen set testo 312-2

Takım testo 312-2 / testo 312-3

Dökümantasyon ile komple bakım seti

- 40/200 hPa'ya kadar ölçüm yapan basınç ölçüm cihazı (Ürün kodu
0632 0313)

- testo 312 / testo 315 TopSafe: tezgah standı ile birlikte koruma kılıfı;
cihazı kir ve darbelere karşı korur (Ürün kodu 0516 0443)

- basınç seti (Ürün kodu 0554 3150)
- basınç seti (Ürün kodu 0632 0316)
- Topsafe, kire ve darbelere karşı dayanıklı kırılmaz koruma kılıfı (Ürün

kodu 0516 0189)
- testo yazıcı (Ürün kodu 0554 0549)
- Plastik taşıma çantası (Ürün kodu 0516 3120)

Ürün kodu 0563 0314 Ürün kodu 0554 3160

Test sistemi seti Çanta ile yüksek basınç seti (cihazsız)

test sistemi seti: 
testo 312-3 basınç ölçer
testo 312 için TopSafe
Yazıcı
testo 316-1 gaz kaçak dedektörü
316-1 için TopSafe
basınç düşüş testi seti 200mbar
Test pompası
Tekli boru sayaç başlığı
2 valflı T-bağlantısı
Tek valflı tıkaç

LW6 bağlantı hortumu
Konik test tıkaçları 1/2, 3/4
Yüksek basınç seviyesi tıkaçları
3/8, 3/4, 1/2, 1
Gaz kaçak spreyi
Sistem çantası

basınç düşüş testi seti, 200 mbar
Test pompası, 500 mbar'dan büyük
Tekli boru sayaç başlığı
2 valflı T-bağlantısı
Tek valflı tıkaç
LW bağlantı hortumu
Konik test tıkaçları 1/2" ve 3/4"
Yüksek basınç seviyesi tıkaçları 3/8", 1/2", 3/4" ve 1"
Gaz kaçak tayini için köpük
Sistem çantası

Lütfen gereksinimlere uygun testo 312-3 veya testo 312-2'yi sipariş ediniz

We measure it.



testo 312-4

Fark basınç ölçüm cihazı testo 312-4,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0632 0327

Gazın akış basıncını ve kalan basıncı kontrol ederken, gaz

yakıtlı ısıtma kazanlarında ve buhar kazanlarında doğru

basıncı ayarlarken, testo 312-4 elektronik fark basınç ölçüm

cıhazını kullanarak hassas basınç ölçümlerinizi çok çabuk ve

güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni yerleştirilen gaz borularında (ilk ve son test işlemleri)

veya kullanımdaki borularda (performans testi) çok çabuk ve

standartlara uyumlu olarak ölçüm yapabilirsiniz. ayrı ayrı

gerçekleştirilen ölçümleri görüntüleyebilen kullanıcı dostu

menüsüyle işinizi oldukça kolaylaştırır.

Ölçüm değerlerini otomatik olarak saklama özelliği sayesinde

(maks. 25,000 ölçüm değeri) sistem bakımlarınızda zamandan

ve paradan tasarruf ettirir. Özel C-Flex hortum kullanımı,

özellikle uzun süreli ölçümlerde gaz sızdırmazlığını garanti

eder. Eş zamanlı basınç ve sıcaklık kaydı sayesinde anormal

basınç dalgalanmaları tespit edilebilir. Dalgalanmalar

easyheat PC yazılımı sayesinde grafiksel olarak analiz edilir

ve böylece müşteriye kolayca açıklanabilir.

İçme suyu ve atık su borularındaki ilk test ve sızdırmazlık testi

pratik yüksek basınç probları kullanılarak herhangi bir

karışıklık olmadan gerçekleştirilebilir. harici prob, cihazı

sudan ve yüksek basınç gibi etkenlerden mükemmel şekilde

korur.

• DVGW- TrGI 2008 pusulasına göre, gaz borularında

basınç düşüşüyle gaz sızdırmazlığı ve performans testi

• DVGW- TrGI 2008 pusulasına göre, yüksek basınç

probunun yardımıyla gaz borularında ilk test

• belirli bir süre içerisinde ölçüm değerlerinin

kaydedilmesiyle ayarlayıcının kontrolü

• Gaz brülörleri ve kazanlardaki yüksek basınç ayarının yanı

sıra gaz bağlantı ve gaz akış basıncının kontrolü

• DIN 1988 (TrWI)'e göre, yüksek basınç probu kullanarak

içme suyu borularında basınç testi

• DIN EN 1610'a göre, atıksu borularında basınç testi

testo 312-4

Gaz ve su borularında ve doğalgazlı ısıtma
sistemlerindeki tüm ölçüm görevlerini yerine getirir

K tipi sıcaklık probu ve
yüksek basınç probu

K tipi sıcaklık probu ve yüksek
basınç proburS232 kablo

adaptör, 12
V

basınç ucu p+ (hızlı
bağlantı adaptörü
ile)

basınç ucu p+ (hızlı bağlantı
adaptörü ile)

We measure it.



testo 312-4

Teknik bilgi testo 312-4

Takım testo 312-4

Genel teknik veriler

testo 312-4 temel set Yüksek basınç seti testo 312-4

ağırlık Yaklaşık 600 g

boyutlar 219 x 68 x 50 mm

PC yazılımı Easyheat

Garanti 2 yıl
Garanti koşulları www.testo.com.tr/garanti
sayfasına bakınız

Ölçüm sıklığı auto 1 sn ... 24 sa
hızlı 0,04 sn

Yazıcı için arayüz

PC için arayüz

İnfrared

rS 232

Ölçüm veri hafızası Yaklaşık 25.000 ölçüm değeri

Sensör tipleri

Basınç (testo 312-4 ün
içinde dahili sensör)

Sıcaklık (K Tipi harici prob
yoluyla)

Ölçüm aralığı 0 ... 200 hPa kullanılan prob tipine bağlı

hassasiyet ±1 basamak ±0,03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1,5% ölç.değ. (+3,1 ... +40 hPa)
±2 hPa veya ±1% tam ölçüm skalası
(+41 ... +200 hPa)

±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (kalan aralık)

Çözünürlük 0,01 hPa 0,01 °C 

Basınç (yüksek basınç probu
ile)

0 ... 25 bar

±0,5% tam ölçüm skalası

10 hPa

Ürün kodu 0563 1327 Ürün kodu 0563 1328

resim orjinalinden farklı olabilirresim orjinalinden farklı olabilir

testo 312-4 fark basınç ölçer
testo 312-4 için hortum seti
Vida ayarlamalı balon pompa
Konik test tıkacı 1/2" 
Konik test tıkacı 3/4" 
testo yazıcı 
Isıtma sistemlerinde gaz basıncı ölçümü için
basınç testi 
Sistem çantası

testo 312-4 fark basınç ölçer
testo 312-4 için hortum seti
Vida ayarlamalı balon pompa
Konik test tıkacı 1/2" 
Konik test tıkacı 3/4" 
testo yazıcı 
Isıtma sistemlerinde gaz basıncı ölçümü için
basınç testi 
Yüksek basınç seviyesi tıkacı 3/8" ve 3/4" 
Yüksek basınç seviyesi tıkacı 1/2" ve 1" 
Yüksek basınç probu 1'den 25 bara kadar
Sistem çantası

We measure it.
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Aksesuarlar testo 312-4

testo 312-4

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

www.testo.com.tr

Ürün kodu

0554 0449

0632 0316

0554 3166

Esnek problu elektronik gaz kaçak dedektörü, batarya ile birlikte

Gaz borusu üzerine püskürtmek için kaçak tespit köpüğü, baloncukların oluştuğu yerlerde kaçak olduğunu gösterir

0554 3172

0554 3156

0554 1143

0554 3173

0554 3161

0554 3157

0554 3151

0554 3162

0515 0025

0554 3155

0554 0025

0554 0549

0554 0568

0516 0446

0516 0189

0516 3121

0638 1743

0554 3163

0554 3164

0600 4593

0604 0194

0430 0143

0554 3332

0409 0178

testo 312-4 için hortum seti

Tekli boru sayaç başlığı, test bağlantı elemanlarını boruya bağlar

Uluslararası bağlantı opsiyonlarıyla masaüstü güç kaynağı

ayırma valfli balon pompa

2 veya daha fazla boruyu bağlamaya yarayan 2-valflı T-bağlantısı; ayrı olarak bloke edilebilir

Test basıncı üretmek için test pompası

Konik test tıkacı 1/2" (19 - 32 mm)

boruyu tıkamaya yarayan tekli tıkaç

Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil

Konik test tıkacı 3/4" (24 - 44 mm)

Pillerin harici şarjı için şarj cihazı

Sahada dökümantasyon için testo IrDa infrared yazıcı; 4 aa pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

Yazıcı için termal kağıt (6 rulo), silinmez baskı özelliği

TopSafe (koruma kılıfı)

Topsafe, kire ve darbelere karşı dayanıklı kırılmaz koruma kılıfı

Sistem çantası, testo 312 / testo 314

Yüksek basınç probu, 25 bara kadar

Yüksek basınç seviyesi tıkaçları 3/8" ve 3/4"

Yüksek basınç seviyesi tıkacı 1/2" ve 1"

2" çapa kadar olan borular için kıskaç tipi prob, gidiş/dönüş sıcaklığı ölçümü için

Yaylı termokupıl bantlı, çabuk sonuç veren yüzey sıcaklık probu; ölçüm aralığı kısa süreli ölçümlerde +500 °C'ye kadar

Sökülebilir başlıklı probları cihaza bağlamak için, 1.5 m uzunluğunda bağlantı kablosu

analiz yazılımı, ölçümleri şekil ve tablo formunda gösterir ve kullanıcı verilerini yönetir

rS232 kablo

Ölçüm cihazı için aksesuarlar testo 312-4

We measure it.

Isıtma sistemleri üzerinde gaz basıncı ölçümleri için basınç takımı


