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Виявлення метану, пропану, водню 
та бутану

Автоматичне обнулення

Звукова сигналізація

Інтуїтивно зрозумілий 
3-кольоровий світлодіод на зонді 
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Кейс для транспортування 

3-х кольорове підсвічування 
дисплею

Додаток testo Smart для виявлення 
витоків та документування даних

Відображення виміряних значень 
у ппм

через 
Додаток 

testo 
Smart

на дисплеї 
приладу

на дисплеї приладу та 
через Додаток testo 

Smart

Сертифікат ATEx (EU/EFTA)

Високоточний режим для 
виявлення витоків

Автоматичне виявлення 
найпоширеніших газів

Найперший в світі детектор 
холодоагентів та горючих 
газів без необхідності заміни 
сенсора

БЕЗ 
АЛЬТЕРНАТИВИ
… коли йдеться про безпечне комбіноване виявлення витоків газу 
та холодоагентів: нова серія детекторів testo 316 

НОВІ

Тип сенсору Детектор горючих газів Детектор горючих газів з відображенням 
значень в ппм на дисплеї

Детектор горючих газів з відображенням 
значень в ппм на дисплеї, 
вибухозахищене виконання (Ex)

Детектор горючих газів та 
холодоагентів з відображенням 
значень в ппм на дисплеї, 
вибухозахищене виконання (Ex)

Параметри, що 
вимірюються

ппм, % НМВ (через Додаток) ппм, % об., % НМВ (нижня межа 
вибуховості)

ппм, % об., % НМВ ппм, % об., % НМВ, г/рік

Гази, що виявляються 
приладом

Метан, пропан, водень, бутан Метан, пропан, водень, бутан Метан, пропан, водень, бутан Метан, пропан, водень, бутан

Холодоагенти, що 
виявляються приладом

– – – R1234yf, R134A, R404A, R407C, 
R410A, R1234ze, R290, R417A, R513A, 
R32, R449A, R22

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.

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.

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.

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.
Холодоагенти: нижній поріг 
виявлення 3 г/рік

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

Швидкодія < 2 с < 2 с < 2 с < 2 с

Сигналізація 3-кольоровий світлодіод на зонді, 
3-кольорова шкала на приладі, 
акустична, у Додатку

3-кольоровий світлодіод на зонді, 
3-кольорове підсвічування дисплея, 
акустична

3-кольоровий світлодіод на зонді, 
3-кольорове підсвічування дисплея, 
акустична, у Додатку

3-кольоровий світлодіод на зонді, 
3-кольорове підсвічування дисплея, 
акустична, у Додатку

Робоча температура -5...+50 °C -20...+50 °C -5...+50 °C -5...+50 °C

Робоча вологість 0...80 % ВВ 0...80 % ВВ 0...80 % ВВ 0...80 % ВВ

Температура зберігання -20...+50 °C -20...+50 °C -20...+50 °C -20...+50 °C

Температура зарядки – – -5...+45 °C -5...+45 °C

Живлення Батарейки (входять в комплект поставки) Батарейки (входять в комплект поставки) Акумулятор та блок живлення Акумулятор та блок живлення

Ресурс батарейок >15 год >15 год >10 год >10 год

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

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

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

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

Огляд нових детекторів витоків testo 316:


