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Технічні дані

Сертифікат ATEX (EU/EFTA)

Звукова та візуальна сигналізація через різнокольорові 

світлодіод на зонді та дисплей з підсвічуванням

Відображення даних у ппм / % об. / % НМВ

Передача даних у Застосунок testo Smart для збереження, 

обробки та відображення виміряних значень 

Самодіагностика сенсору та автоматичне обнулення

Високоточний режим для виявлення витоків

Автоматичне розпізнавання найпоширеніших газів

Детектор витоку газу 
testo 316-1-EX

із гнучким зондом та у 
вибухозахищеному виконанні (Ex)

testo 316-1-EX  - професійний прилад для горючих газів, 

що відповідає  високим вимогам безпеки. Сертифікований 

на вибухозахищеність (ATEX, EU/EFTA). Додаткові функції, 

такі як високоточний режим і автоматичне розпізнавання 

найпоширеніших газів, значно спростять вашу роботу 

по виявленню витоків. Детектор testo 316-1-EX може 

передавати виміряні дані у Застосунок для їх подальшої 

обробки та створення звітів. 

Ключові переваги: 

1. Різнокольоровий світлодіод на зонді (візуальна та       

    звукова сигналізація)

2.  Гнучкий зонд для важкодоступних місць 

3.  Передача даних у Застосунок testo Smart для  їх 

збереження, обробки та відображення у ппм / % об. / 

% НМВ 

4.  Сертифікат ATEX (EU/EFTA) 

5. Вбудований акумулятор

6. Експертні функції: високоточний режим для виявлення  

    витоків, автоматичне розпізнавання найпоширеніших       

    типів газів.
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Ілюстрація може відрізнятися від оригіналу
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Технічні дані та приладдя

testo 316-1-EX
Детектор витоків горючих газів testo 316-1-
EX у вибухозахищеному виконанні (ATEX, EU/
EFTA), включаючи кейс та блок живлення

Замовлення № 0560 3163 

Параметри, що 
вимірюються

ппм, % об., % НМВ

Гази, що виявляються Метан, пропан, водень, бутан

Нижній поріг виявлення 
/ Діапазон вимірювань

Метан (CH4): 50 ппм...4 % об.
Пропан (C₃H8): 50 ппм...1,9 % об.
Водень (H2): 50 ппм...4 % об.
Бутан (C4H10): 50 ппм...1,5 % об.

Роздільна здатність 1 ппм
0,01 % об.
1% НМВ

Швидкодія < 2 с

Сигналізація 3-кольоровий світлодіод на зонді 
3-кольорове підсвічування дисплея 
Акустична
У Застосунку

Загальні технічні дані

Робоча температура -5...+50 °C

Робоча вологість 0...80 %ВВ

Температура зберігання -20...+50 °C

Температура 
заряджання

-5...+45 °C

Живлення Акумулятор та блок живлення

Робота від акумулятора >10 год

Габарити 150 x 66,5 x 37,5 мм 
Довжина із зондом 545 мм

Вага 425 г

EX-захист ATEX II 2 G Ex ib IIC T1 Gb

www.testo.kiev.ua

Гази, що виявляються приладом:

Метан / CH₄
Пропан / C₃H₈
Водень / H₂
Бутан / C4H10

Замовлення №Приладдя

0590 0018Кейс для приладу

Авторизований дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


