
www.testo.ro

testo 312-2

testo 312-3

testo 312-4

Instrument de
măsurare a
presiunii
Pentru instalații de gaz 

HPA

BAR

°C

testo-312-2-3-4-P01_RO  28-Jul-17  14:47  Page 1



testo 312-2 / testo 312-3

Instrument de măsurare a presiunii diferențiale
pentru instalații de gaz

testo 312-2

testo 312-3

testo 312-2, manometru de precizie până la
40/200 hPa, aprobare DVGW, include:
alarmare pe ecran, baterie şi protocol de
calibrare.

t312-3, manometru robust de precizie
până la 300/6000 hPa, aprobare DVGW,
include: alarmare pe ecran, baterie şi
protocol de calibrare.

Cod produs 0632 0313

Cod produs 0632 0314

Utilizați manometrul testo 312-2 pentru măsurări de precizie

a presiunii diferențiale din camera de ardere comparativ cu

presiunea ambientală, tirajului gazelor de ardere sau

presiunilor mici. În intervalul 0 la 40 hPa sunt măsurate

presiuni cu o exactitate de 0,01 hPa. 

Cu aprobare DVGW conform TRGI pentru setările și testele

de presiune la cazanele pe gaz.

Tot ce aveți nevoie pentru a inspecta instalațiile de gaz: cu

instrumentul electronic de măsurare a presiunii testo 312-3

se poate testa etanșeitatea sistemelor.

Testo 312-3, manometru versatil pentru pre-testarea şi

testarea rapidă și fiabilă a conductelor de gaz de până la

6000 hPa (6 bar). Schimbările de presiune cauzate de

schimbările temperaturii în timpul măsurării sunt echilibrate

cu funcţia de compensare a temperaturii. Prin detectarea

unei pierderi de presiune puteți determina rapid dacă există

o scurgere de gaz și să evaluați starea conductelor de gaz. 

• Domeniu de precizie schimbabil cu o rezoluţie foarte mare

• Compensarea fluctuaților apărute la măsurare cauzate de

temperatură

• Funcţia de alarmare - când limitele definite de către

utilizator sunt depăşite

• Ecran clar cu afișarea orei

• Testarea etanșietății conductelor de gaz

• Măsurarea rapidă a scurgerilor de gaze

• Domeniu de măsurare interschimbabil, rezoluție optimă

• Compensarea fluctuaților apărute la măsurare cauzate de

temperatură

• Funcţia de alarmare - când limitele definite de către

utilizator sunt depăşite

• Ecran clar cu afișarea orei

testo-312-2-3-4-P02_RO  28-Jul-17  14:53  Page 2



testo 312-2 / testo 312-3

Date tehnice testo 312-2 / testo 312-3

Date tehnice generale

Temp. de depozitare -20 la +60 °C

Temp. de operare +5 la +45 °C

Tip baterie baterie 9V

Greutate 300 g

Dimensiuni 215 x 68 x 47 mm

Carcasă ABS

Tip afișaj LCD, 2 linii

Garanție 2 ani
Pentru condițiile de garanție vizitați
www.testo.ro

Tip alarmă auditivă și vizuală, dacă pragul limită este
atins

Lmitele alarmei -0.04 hPa și 100 hPa

Alte caracteristici Domeniul de măsură poate fi schimbat de la
±40 hPa la ±200 hPa 
Interval de ajustare: 0.01 hPa sau 5 hPa

Tip senzor

testo 312-2

Domeniu de măsură -40 la +40 hPa

Acuratețe ±1 cifră ±0.03 hPa (0 la +3 hPa)
±1.5% din v.m. (+3 la
+40 hPa)

Rezoluție 0.01 hPa

Supraîncărcare ±1.000 hPa

-200 la +200 hPa

±0.5 hPa (0 la +50 hPa)
±1.5% din v.m. (>50
hPa)

0.1 hPa

testo 312-3

-300 la +300 hPa

±0.5 hPa (0 la
+50 hPa)
±1.5% din v.m.
(≥50 hPa)

0.1 hPa

±8.000 hPa

-6.000 la +6.000 hPa

±4 hPa (0 la +400 hPa)
±2% din v.m. (+400 la
+2.000 hPa)
±4% din v.m. (+2.000 la
+6.000 hPa)
1 hPa
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testo 312-2 / testo 312-3

Cod Produs

0554 0549
Imprimanta rapidă IRDA cu interfaţă în infraroşu wireless, 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA;

0554 0610

0554 0568

0515 0025

0516 0443

0520 0005

0554 3153

0554 3157

0554 3156

0554 3161

0554 3162

0554 3151

0554 3155

0554 3163

0554 3164

0554 3166

0554 3165

0520 0225

0554 3150

0554 0025

0516 0191

0516 3120

Incărcător rapid pentru 1-4 acumulatori AA, 4 acumulatori Ni-MH cu celulă de încărcare
individuală şi control afişat al încărcării, impuls de încărcare lentă, funcţie de descărcare rapidă,
cuplă de conectare internaţională, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă

Acumulator de 9V pentru instrument

TopSafe testo 312 / testo 315; carcasă de protecţie cu suport; protejează instrumentul împotriva şocurilor şi a murdăriei

Certificat de calibrare ISO pentru presiune; 5 puncte distribuite pe domeniul de măsură

Set pentru detectarea pierderii de presiune, 200mbar, incl. pompă balon cu ventil, furtune, cu valvă T-fitting , mufă test
conică dim. 1/2

Pompă de testare pentru presiune

Cap conectare echipament la conductă

Joncțiune cu două valve (alarmă); pentru conectarea a două sau mai multe conducte, acestea pot fi blocate separat

Bloc valvă cu o cale pentru blocarea conductei; ex. la schimbarea furtunelor în timpul testelor

Mufă test conică 1/2" (19 - 32mm)

Mufă test conică 3/4" (24 - 44 mm) 

Treaptă de oprire la presiune ridicată 3/8 și 3/4; pentru a conecta setul de testare la conducta de gaze naturale

Treaptă de oprire la presiune ridicată 1/2 și 1; pentru a conecta setul de testare la conducta de gaze naturale 

Spray pentru detectarea scăpărilor pe conducte

testo 312-2/-3 geantă de transport pentru sistemul complet de testare; asigură depozitarea ordonată a conținutului
genții de transport

Certificat de calibrare DAKKS pentru presiune; 6 puncte distribuite pe domeniul de măsură (>0.6% din valoarea finală)

Set de presiune cu sondă pentru tiraj; constând în: 2
furtune de silicon Ø 4 mm şi respectiv Ø 6 mm, piesă T de
4 mm şi 6 mm, piesă de legătură (mufă)

Incărcător acumulator 9V pentru reîncărcarea externă a bateriei 0515 0025

Geantă testo 312 pentru depozitarea în siguranţă a instrumentului de măsură

Carcasă de protecție; plastic;, pentru transportul și protejarea instrumentului și accesoriilor lui

Accesorii testo 312-2 / testo 312-3

215 mm

Ø 5 mm

Imprimantă și accesorii

Accesorii adiționale și piese de schimb

Transport și protecție

Certificate de calibrare

Accesorii pentru setul de testare al sistemului

Sonde
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testo 312-2 / testo 312-3

Set recomandat testo 312-2

Set testo 312-2 / testo 312-3

Set complet de întreținere cu documentație

- Instrument de măsurare a presiunii de până la 40/200 hPa (cod
produs 0632 0313)

- Carcasa TopSafe testo 312 / testo 315 ; carcasă de protecţie cu
suport; protejează instrumentul împotriva şocurilor şi a murdăriei 
(Cod produs 0516 0443)

- Set presiune (Cod produs 0554 3150)
- Set presiune (Part no. 0632 0316)
- Carcasa TopSafe testo 316-1 carcasă de protecţie cu suport;

protejează instrumentul împotriva şocurilor şi a murdăriei (Cod
produs  0516 0189)

- Imprimantă rapidă Testo (Cod produs 0554 0549)
- Geantă de transport din plastic(Cod produs 0516 3120)

Cod produs 0563 0314 Cod produs 0554 3160

Set sistem de testare Set presiune înaltă, cu valiză (fără instrument)

Set sistem de testare:
manometru testo 312-3 
carcasă TopSafe testo 312 
imprimantă rapidă
detector pentru scăpări de gaze
testo 316-1 
carcasă TopSafe 316-1 
Set pentru testarea pierderii de
presiune  200mbar
pompă de testare
cap conectare echipament la
conductă
două valve T-fitting

barieră cu o singură valvă
furtun de conectare LW6
mufă test conică 1/2, 3/4
treaptă de oprire la presiune
ridicată 3/8, 3/4, 1/2, 1
leak detection spray
geantă de transport

Set pentru testarea pierderii de presiune  200mbar
pompă de testare, mai mare de 500 mbar
cap conectare echipament la conductă
două valve T-fitting
barieră cu o singură valvă
furtun de conectare LW
mufă test conică 1/2" and 3/4"
treaptă de oprire la presiune ridicată 3/8",  1/2", 3/4", and 1"
spray pentru detectarea scurgerilor
geantă de transport

Vă rugăm să comandați și instrumentul testo 312-3 sau testo 312-2
adecvat pentru cerințele dumneavoastră
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testo 312-4

testo 312-4 Instrument de măsurare a
presiunii diferenţiale, include baterie și
protocol de calibrare. 

Cod produs 0632 0327

Cu instrumentul de măsurarea presiunii diferenţiale testo

312-4, măsurarea precisă a presiunii se poate efectua rapid

și fiabil la momentul verificării presiunii de repaus și a

debitului presiunii gazului, și atunci când se reglează corect

presiunea la arzătoare cu gaz și cazane.

Testele efectuate pe conductele de gaz nou instalate (de

încărcare și etanșeitate) sau pe conductele aflate deja în uz

(testarea stării conductelor de gaz) pot fi realizate rapid și în

conformitate cu normele. Structura simplă a meniului

ușurează considerabil munca pentru măsurătorile dorite.

Puteți salva timp și bani, mai ales atunci când se verifică

regulatorul de presiune a gazului, datorită înregistrării

automate a valorilor măsurate de testo 312-4 pe parcursul

mai multor ore (max. 25.000 valori măsurate). Utilizarea unor

furtunuri speciale C-Flex garantează etanșeitatea furtunurilor

de gaze în special în măsurători pe termen lung. Înregistrarea

simultană a presiunii și a temperaturii permite detectarea

fluctuațiilor de presiune neobișnuite, care sunt analizate

grafic de către software-ul Easyheat pentru PC, astfel

acestea pot fi prezentate ușor clientului.

Testele de încărcare și de etanșeitate, de pe conductele de

apă potabilă și apă menajeră, pot fi efectuate fără

complicații, folosind sonda de înaltă presiune. Datorită

acestei sonde externe, instrumentul de măsurare este

protejat de apă și presiuni ridicate.

• Testarea etanșeității și a stării conductelor de gaz prin

detectarea pierderilor de presiune din conductele de gaz

în concordanță cu DVGW-TRGI 2008

• Teste de încărcare pe conductele de gaz cu ajutorul

sondei de înaltă presiune, în concordanță cu DVGW-TRGI

2008

• Verificarea regulatorului prin înregistrarea valorilor

măsurate pe o perioadă definită

• Verificarea presiunii de conectare la gaz și debitul

presiunii gazului, precum și reglarea presiunii la arzătoare

cu gaz și cazane.

• Teste de presiune pe conductele de apă potabilă cu apă,

folosind sonda de înaltă presiune conform DIN 1988

(TRWI), precum și cu aer în conformitate cu fișa de

informații ZVSHK.

• Teste de presiune pe conductele de apă menajeră,

conform DIN EN 1610 folosind sonda de înaltă presiune.

testo 312-4

Instrument ce îndeplinește toate sarcinile de măsurare la 
sistemele de încălzire cu gaz și la conductele de apă 

Sondă de temperatură
tip K și sondă de înaltă
presiune

Sondă de temperatură  tip K și
sondă de înaltă presiuneCablu RS232 

Alimentator
12 V

Niplu de presiune
p+ (cu racord de
cuplare cu acțiune
rapidă)

Niplu de presiune p- (cu racord
de cuplare cu acțiune rapidă)
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testo 312-4

Date tehnice testo 312-4

Set testo 312-4

Date tehnice generale

Set basic testo 312-4 Set pentru presiuni înalte testo 312-4

Greutate Aprox 600 g

Dimeniuni 219 x 68 x 50 mm

Software PC Easyheat

Garanție 2 ani
Condiții de garanție vezi pagina
www.testo.ro

Rata de măsurare auto 1 s la 24 h
0.04 s

Interfăță pentru
imprimantă

Interfață pentru PC

infraroșu

RS 232

Stocarea datelor de
măsurare

Aprox. 25.000 de citiri

Tip senzori

Presiune (senzor intern în
testo 312-4)

Temperatură (prin sondă
temperatură externă tip K)

Domeniu de măsură 0 la 200 hPa în funcție de tipul de sondă
utilizată

Acuratețe ±1 cifră ±0.03 hPa (0 la +3 hPa)
±1.5% din vm (+3.1 la +40 hPa)
±2 hPa or ±1% din val finală
(+41 la +200 hPa)

±0.4 °C (-100 to +200 °C)
±1 °C (domeniul rămas)

Rezoluție 0.01 hPa 0.01 °C 

Presiune (prin sondă de
înaltă presiune)

0 la 25 bari

±0.5% din valoarea finală

10 hPa

Cod produs 0563 1327
Cod produs 0563 1328

Ilustrația poate diferi față de originalIlustrația poate diferi față de original

instrumentul de masură testo 312-4
set de furtune pentru testo 312-4
pompă balon cu șurub de eliberare
conector conic 1/2 pentru test
conector conic 3/4 pentru test
imprimantă rapidă
set de presiune pentru masurarea presiunii
gazului la sistemele de încălzire
geantă de transport

instrumentul de masură testo 312-4
set de furtune pentru testo 312-4
pompă balon cu șurub de eliberare
conical test plug 1/2
conector conic 1/2 pentru test
conector conic 3/4 pentru test
imprimantă rapidă
set de presiune pentru masurarea presiunii
gazului la sistemele de încălzire
conector pentru presiune inalta 3/8 si 3/ 4 
conector pentru presiune inalta 1 / 2 si 1
sonda externa pentru presiune inalta de la 
1 la 25 bari
geantă de transport 
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Accesorii testo 312-4

testo 312-4

www.testo.ro

Cod produs

0554 0449

0632 0316

0554 3166

Detector pentru scăpări de gaze testo 316-1 cu sondă flexibilă și baterie

Spray pentru detectarea scăpărilor pe conducte

0554 3172

0554 3156

0554 1143

0554 3173

0554 3161

0554 3157

0554 3151

0554 3162

0515 0025

0554 3155

0554 0025

0554 0549

0554 0568

0516 0446

0516 0189

0516 3121

0638 1743

0554 3163

0554 3164

0600 4593

0604 0194

0430 0143

0554 3332

0409 0178

Set furtune testo 312-4 

Cap conectare echipament la conductă

Sursă de alimentare pentru desktop cu opțiuni de conectare internaționale

Pompă balon cu ventil

Joncţiune cu două valve (alamă); pentru conectarea a două sau mai multe conducte, acestea pot fi blocate separat

Pompă de testare pentru presiune

Mufă test conică 1/2" (19 - 32mm)

Bloc valvă cu o cale pentru blocarea conductei; ex. la schimbarea furtunelor în timpul testelor

Baterie reîncărcabilă de  9V 

Mufă test conică 3/4" (24 - 44 mm) 

Încărcător pentru baterie reîncărcabilă de  9V 

Imprimantă rapidă Testo IRDA cu interfață în infraroșu fără fir; 1 rolă de hârtie termică; 4 baterii AA; pentru imprimarea
măsurătorilor

Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă

TopSafe (carcasă de protecție)

Carcasă de protecție împotriva murdăriei și șocurilor pentru testo 316-1 

Geantă de transport testo 312 / testo 314 

Sonă pentru presiune înaltă de până la 25 bari 

Treaptă de oprire la presiune ridicată 3/8 și 3/4; pentru a conecta setul de testare la conducta de gaze naturale

Treaptă de oprire la presiune ridicată 1/2 și 1; pentru a conecta setul de testare la conducta de gaze naturale

Sonda tip bandă cu Velcro pentru conducte cu diametrul de până la 2 ", pentru temp pe tur/retur. măs. în sist hidronice

Sondă de suprafață cu acțiune rapidă cu bandă termocuplu suspendată;Dom de masură pe termen scurt până la +500 °C

Cablu de conectare, 1,5 m lungime

Software de analiză, afișarea măsurătorilor în diagrame și tabele ce gestionează date clientului

Cablu RS232 

Accesorii pentru instrumentul testo 312-4

Set pentru măsurarea presiunii gazului asupra sistemelor de încălzire
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