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Fark basınç ölçüm
cihazı
testo 312-4 – Gaz ve su
tesisatçıları için

DVGW-TRGI 2008’e göre gaz borularındaki basınç
hPa

düşüşüyle gaz sızdırmazlığı ve performans testi
DVGW-TRGI 2008’e göre gaz borularında yüksek basınç
probu yardımıyla yük testi

bar

Belirli bir süre boyunca ölçüm değerlerini kaydederek
regülatörü kontrol etmek

°C

Gaz brülörleri ve kazanlar üzerindeki jet basıncının
ayarlanması yanında, gaz bağlantı basıncının ve gaz akış
basıncının kontrol edilmesi
DIN 1988 (TRWI) uyarınca yüksek basınçlı prob kullanılarak
ve aynı zamanda ZVSHK bilgi formuna içme suyu
borularında basınç testleri
DIN EN 1610’a göre atık su boruları üzerinde yüksek basınç
probu kullanılarak basınç testi

Gazın akış basıncını ve kalan basıncı kontrol ederken, gaz

Eş zamanlı basınç ve sıcaklık kaydı, Easyheat PC yazılımı

yakıtlı ısıtma kazanlarında ve buhar kazanlarında doğru

tarafından grafiksel olarak analiz edilen olağandışı basınç

basıncı ayarlarken, testo 312-4 elektronik fark basınç ölçüm

dalgalanmalarının tespitine izin verir ve böylece müşteriye

cıhazını kullanarak hassas basınç ölçümlerinizi çok çabuk ve

kolayca açıklanabilir.

güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İçme suyu ve atık su boruları üzerindeki yük testleri

Yeni kurulan gaz boruları (yük ve gaz sızdırmazlık

ve sızdırmazlık testleri, kullanışlı yüksek basınçlı prob

testleri) veya zaten kullanımda olan borular (performans

kullanılarak komplikasyonsuz yapılabilir. Harici prob, cihazın

testleri) ile ilgili testler de hızlı ve yasalara uygun olarak

suya ve yüksek basınçlara karşı korunmasını sağlar.

gerçekleştirilebilir. Ölçüm değerlerini otomatik olarak
saklama özelliği sayesinde (maks. 25,000 ölçüm değeri)
sistem bakımlarınızda zamandan ve paradan tasarruf ettirir.
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Sipariş verisi / Teknik bilgi

K tipi sıcaklık probu ve
yüksek basınç probu

testo 312-4

RS232
kablo

K tipi sıcaklık probu ve yüksek
basınç probu

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

Sipariş no. 0632 0327

Basınç ucu p+ (hızlı
bağlantı adaptörü
ile)

Adaptör
12 V

Basınç ucu p- (hızlı
bağlantı
adaptörü ile)

testo 312-4 temel set

testo 312-4 yüksek basınç seti

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 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

Sipariş no. 0563 1327

Sipariş no. 0563 1328

Çizim orijinalden farklı olabilir

Çizim orijinalden farklı olabilir

Sensör tipleri
Basınç (testo 312-4 ün
içinde dahili sensör)

Basınç (yüksek basınç probu
ile)

Sıcaklık (K Tipi harici prob
yoluyla)

Ölçüm aralığı

0 ... 200 hPa

0 ... 25 bar

kullanılan prob tipine bağlı

Doğruluk ±1 dijit

±0.03 hPa (0 ... +3 hPa)
±1.5% ölç.değ. (+3.1 ... +40 hPa)
±2 hPa ya da ±1% tam ölçüm
skalası (+41 ... +200 hPa)

±0.6% tam ölçüm skalası (0 ...
10 bar)
±0.6% tam ölçüm skalası (>10
... 25 bar)

±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (kalan aralık)

Çözünürlük

0.01 hPa

10 hPa

0.01 °C

Genel teknik bilgi
PC yazılımı

Easyheat

Ağırlık

Ort. 600 g

Yazıcı için arayüz

infrared

Boyutlar

219 x 68 x 50 mm

Ölçüm sıklığı
PC için arayüz

RS 232

oto 1 sn ... 24 sa
hızlı 0.04 sn

Ölçüm veri deposu

Ort. 25.000 okuma
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Aksesuarlar

testo 312-4 ölçüm cihazı için aksesuarlar

Sipariş no.

Isıtma sistemleri üzerinde gaz basıncı ölçümleri için basınç takımı

0554 0449

testo 312-4 hortum seti

0554 3172

Cihaz için 9V şarj edilebilir batarya

0515 0025

Uluslararası bağlantı opsiyonlarıyla masaüstü güç kaynağı

0554 1143

TopSafe (koruma kılıfı)

0516 0446

Easyheat PC analizi yazılımı, ölçümü diyagram ve tablolar halinde gösterir ve müşteri verilerini yönetir.

0554 3332

RS232 kablo

0409 0178

Testo hızlı yazıcı IrDA kablosuz infrared arayüz ile; 1 rulo termal kağıt; 4 AA batarya

0554 0549

Yazıcı için termal kağıt (6 rulo), kalıcı mürekkepli

0554 0568

Cihaz, problar ve aksesuarlar için çanta (boy: 130 mm)

0516 3300

Esnek problu testo 316-1 elektronik gaz kaçak dedektörü, batarya ile birlikte

0632 0316

testo 316-1 Topsafe, kire ve darbelere karşı dayanıklı kırılmaz koruma kılıfı

0516 0189

testo 316-2 elektronik gaz kaçak dedektörü; esnek ölçüm probu, şarj cihazı ve kulaklık ile

0632 3162

testo 316-EX, EX korumalı elektronik gaz kaçak dedektörü, batarya, çanta, Allen anahtarı ve kalibrasyon
protokolü ile

0632 0336

Ayırma valfli balon pompa

0554 3173

Konik test tıkacı 1/2“ (19 - 32mm)

0554 3151

Konik test tıkacı 3/4“ (24 - 44 mm)

0554 3155

Tekli boru sayaç başlığı, test bağlantı elemanlarını boruya bağlar

0554 3156

Test basıncı üretmek için test pompası

0554 3157

25 bar'a kadar yüksek basınç probu

0638 1748

Yüksek basınç seviyesi tıkaçları 3/8 ve 3/4; test setini gaz borusuna bağlamak için

0554 3163

Yüksek basınç seviyesi tıkacı 1/2 ve 1; test setini gaz borusuna bağlamak için

0554 3164

Hızlı tepki veren yüzey probu

0604 0194

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

0430 0143

Testo Ltd. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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