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Технічні дані

Звукова та візуальна сигналізація через різнокольорові 

світлодіод на зонді та дисплей з підсвічуванням

Відображення даних у ппм / % об. / % НПВ

Самодіагностика сенсору та автоматичне обнулення

Гнучкий зонд для важкодоступних місць

Детектор витоку газу 
testo 316-1

із гнучким зондом

CH₄

C₃H₈

H₂

C4H10

Детектор витоку газу testo 316-1 допоможе  надзвичайно 

легко та чітко виявити місця витоків горючих газів або навіть 

отримати значення концентрації в ппм або або % НМВ 

(нижня межа вибуховості). Завдяки інтуїтивно зрозумілій 

зміні забарвлення світлодіоду на зонді та підсвічуванню 

дисплею, необхідність у навчанні відсутня. 

Ключові переваги: 

1. Різнокольоровий світлодіод на зонді (візуальна та  

    звукова сигналізація)

2. Самодіагностика сенсору та автоматичне обнулення

3. Гнучкий зонд для важкодоступних місць

4. Дисплей з інтуїтивно зрозумілим підсвічуванням за   

    принципом світлофора

5. Працює від батарейок

Ілюстрація може відрізнятися від оригіналу
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Технічні дані та приладдя

testo 316-1

Комплект для 
професіоналів

Детектор витоків горючих газів 
testo 316-1 із гнучким зондом, 
включаючи кейс та батарейки

Все, що потрібно професіоналам для 
перевірки газових труб: на додаток до 
приладу для контролю герметичності 
труб testo 324 з ручним насосом, 
кейсом та іншим приладдям, ви 
отримуєте бездротовий принтер для 
документування даних  вимірювань, а 
також детектор витоку газу testo 316-1.

Замовлення № 0560 3162

Замовлення № 0563 3240 71

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

Загальні технічні дані

Робоча температура -20...+50 °C

Робоча вологість 0...80 %ВВ

Температура 
зберігання

-20...+50 °C

Живлення Батарейки (входять в комплект поставки)

Ресурс батарейок >15 год

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

Вага 415 г

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


