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testo 316-4

Budoucnost zavazuje

Přístroj pro detekci úniku chladiv
Rychlá a spolehlivá detekce úniku chladiv z chladicích zařízení a tepelných
čerpadel



Hodnotný detektor úniku chladiv se sondou s extrémně dlouhou
životností

testo 316-4 sada 1 - rychlý a účinný přístroj pro detekci úniku

všech běžných chladiv.

testo 316-4 sada 2 - verze pouze pro detekci čpavku.

Senzor je neustále kontrolován a na displeji se zobrazuje varování

před jeho chybnou funkcí nebo znečištěním. Tím ušetříte mnoho

času. Pokud je senzor znečištěn, je jej možné snadno vyčistit a opět

použít.

Pokud přístroj zaznamená únik, displej změní barvu ze zelené na

červenou. Na detekovaný únik upozorní také akustický signál.

Výstup akustického signálu je i na sluchátko, což umožňuje

komfortní použití i ve hlučném prostředí. Na displeji je graficky

zobrazeno, zda se přibližujete k místu úniku (rostoucí koncentrace).

Ohebný husí krk umožňuje optimalizaci polohy senzoru vůči místu

úniku.

Pro vyhledávání místa úniku amoniaku stačí na přístroji testo 316-4

pouze vyměnit senzor. Tato výměna je velice snadná a může ji

provést sám uživatel.

Přednosti:

•   Velice dlouhá životnost senzoru.

• Optický a akustický alarm.

• Stálá kontrola funkčnosti senzoru.

• Snadná výměna senzoru uživatelem.

• Výstup na sluchátko pro usnadnění práce s přístrojem v hlučném

prostředí.

Množství Popis

Sada 1, obsahuje: testo 316-4, senzor chladiv (FCKW, HFKW, FKW, H2), kufr, nabíječku, sluchátko

Sada 2, obsahuje: testo 316-4, senzor NH3, kufr, nabíječku, sluchátko

Náhradní senzor chladiv (FCKW, HFKW, FKW, H2)

Náhradní senzor čpavku (NH3)

Obj.č.

0563 3164

0563 3165

0554 3180 

0554 3181 

Závazná objednávka faxem

Veličina g/a (=g/rok) 

Jméno a příjmení

Firma

Telefon/Fax

Oddělení

Ulice, č.p.

PSČ, město

E-mail

Datum, podpis

Odesílatel

Technická data

Detekovatelné R134a, R22,
R404a, H2 a
všechna běžná
chladiva, jako
FCKW, HFKW,
FKW

NH3 (zvláštní
senzor)

Rozměry 190 x 57 x 42 mm

Hmotnost 348 g

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Provozní vlhkost 20 ... 80 %rv

Skladovací tepl. -25 ... +70 °C

Odezva <1 s

Alarm při úniku

Výstup z přístroje

optický a akustický
alarm

Délka husího krku 370 mm

Napájení 1 balík aku
(6 článků NiMh)

Životnost
akumulátoru

8 h (stálý provoz)

Záruka

- 1g/a 
citlivost podle
EN 14624 a 
E35-422
- SAEJ1627

24 měsíců
(přístroj +
senzor)

Rychlost
nažhavení

<50 s
(0 ... +50 °C)
<80 s
(-20 ... 0 °C)

Dolní hranice citlivos-
ti

3 g/a

Snadná výměna senzoru
uživatelem

Neustálá kontrola senzoru

Grafické zobrazení vzdálenosti
od místa úniku
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