
4 g/a duyarlılık

Tüm ortak soğutucu akışkanlar için geçerli

Tek bir düğme ile kolay uygulama

Ön ayara gerek kalmadan kullanıma hazır

LED göstergesi ve sesli alarm sayesinde hassas kaçak

tespiti

Soğutucu akışkanlar için

elektronik

kaçak dedektörü

testo 316-3 – Tüm kaçakları
kolayca tespit edin

Testo 316-3, her profesyonelin soğutma teknolojisi

ekipmanları arasında olması gereken, soğutucu akışkanlar için

güvenilir bir kaçak dedektörüdür. Yüksek 4 g/a duyarlılığı

sayesinde en küçük kaçakları bile tespit eder ve F-gaz

yönetmeliğinin yanı sıra SaE J1627 ve EN14624 standartlarını

da yerine getirir.

Cihaz karakteristik eğrisinin seçilmesine gerek kalmadan,

açıldıktan hemen sonra kullanım için hazırdır. Otomatik

sıfırlama özelliği sayesinde, testo 316-3 noktasal olarak

kaçakları tespit eder.

www.testo.com.tr

We measure it.
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testo 316-3

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 316-3

testo 316-3, CFC, HFC, HCFC özellikli gazlar için
kaçak dedektörü; sensör başlığı, taşıma çantası,
kalibrasyon protokolü, batarya ve filtre ile birlikte

Ürün kodu 0563 3163

Genel teknik veriler

algılanabilen
soğutucular

R-22, R134a, R-404a, R-410a, R-507,
R438a ve tüm CFCs, HFCs, ve HCFCs

Uyumluluk SaE J1627, EN 14624, Eg 2004/108/Eg

Çalışma sıcaklığı -20 ... +50 °C

Çalışma nemi 20 ... 80 %RH

Saklama sıcaklığı 0 ... +50 °C

Batarya tipi 2 x D

Batarya ömrü Sürekli uygulamada 16 saat

Sensör ömrü Yaklaşık 80....100 s (ort. 1 yıla karşılık gelir)

ağırlık Yaklaşık 500 g (batarya dahil)

garanti 2 yıl

Ölçüm cihazı için aksesuarlar Ürün kodu

0554 2610testo 316-3 için sensör başlığı

www.testo.com.tr
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Teknik veri sensörü

Ölçüm parametresi

Duyarlılık

g/a

4 g/a (0.15 oz/a)

We measure it.


