
... pokud jde o bezpečnou a kombinovanou detekci 
úniků plynů i chladiv: nová řada testo 316

SVĚTOVÁ 
INOVACE

NENÍ LEPŠÍ 
ALTERNATIVA
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Další funkce šetřící Váš čas: 
•   Samotest senzoru a automatické nulování

•   Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely 
dokumentace a zobrazení ppm, % LEL nebo g/a

•   Profesionální funkce: režim přesného měření pro 
výjimečně spolehlivou detekci úniků a automatické 
rozeznávání nejběžnějších typů plynů

Pro měření úniků plynu 
není lepší alternativa:
nová řada testo 316
Proč dělat něco složitě, když to jde jednoduše?
Každodenní pracovní režim je čím dál náročnější.  
Času je méně, zatímco procesy jsou složitější.  
Některé věci se ale bohužel nemění: 
práce s přístroji a dokumentace je zbytečně složitá a časově náročná. 
Nemusí tomu tak ale být! 

testo 316-2-EX: první senzor 2 v 1 pro plyny i chladiva 
Nová řada detektorů úniku plynu splňuje všechny požadavky 
a nabízí všestranné využití. Detektory mají revoluční funkci: 
inovativní senzor 2 v 1 u přístroje testo 316-2-EX detekuje plyn  
i chladiva, čímž Vám výrazně usnadní práci.

Detektory úniku plynu testo 316
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Vícebarevná 
LED DIODA 
zelená | žlutá 

| červená

Vícebarevný 
DISPLEJ

První detektor 
pro měření 

PLYNU A CHLADIV 
bez nutnosti 

výměny senzoru

SVĚTOVÁ 
INOVACE

Akustická 
a vizuální 
výstraha
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Detektory úniku plynu testo 316

Pokud jde o všestrannost, 
není lepší alternativy:
přehled našich vysoce 
efektivních produktů
Ať už jde o malé systémy nebo průmyslová zařízení, 
ať už jste příležitostný nebo náročný uživatel – máme pro Vás 
to nejlepší řešení pro rychlou a spolehlivou detekci.  
Pořiďte si novou technologii Testo a ušetřete čas a peníze.

Přehled  nových detektorů úniku testo 316:
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Detekované plyny: metan, propan, vodík, butan

Automatické nulování 

Akustická výstraha

Vícebarevná LED dioda na hlavici senzoru pro intuitivní obsluhu
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M
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M

Pouzdro pro ukládání a ochranu přístroje je součástí balení

Vícebarevný displej na přístroji pro snadnou obsluhu

Aplikace testo Smart App pro účely dokumentace a detekce

Zobrazení hodnot ppm

Certifikace ATEX (EU/EFTA)

Režim přesného měření pro spolehlivou detekci

Automatické rozeznávání běžných typů plynů

První detektor pro plyny i chladiva bez nutnosti výměny senzoru
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testo 316i testo 316-1 testo 316-1-EX testo 316-2-EX

přes aplikaci testo Smart App přes displej přístroje přes displej přístroje a aplikaci testo Smart App
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ppm
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(v aplikaci)
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Detektory úniku plynu testo 316

Není lepší alternativa:
ten správný nástroj 
pro Vaši práci

testo 316-1 – prostě jednoduchý
Naše doporučení, pokud chcete jednoduchý přístroj: 
snadné rozeznávání a lokalizace úniků nebo měření koncentrace 
v ppm nebo % LEL (spodní mez výbušnosti). Díky intuitivnímu 
zobrazení na hlavici a podsvícení displeje není zapotřebí  
žádného školení.

Klíčové výhody

1. Vícebarevná LED dioda na hlavici senzoru  
    (plus akustická výstraha)
2. Automatický test senzoru a nulování
3. Pružná hadice pro měření v těžko dostupných místech
4. Napájení z baterií
5.  Všechny informace na pohled – díky vícebarevnému 

LED ukazateli

testo 316i – jednoduše chytrý
Ideální, pokud chcete vyloučit nebo lokalizovat netěsnosti 
v rozvodech plynu – přístroj je vybaven jednoduchou LED 
kontrolkou na hlavici a přehlednou sloupcovou stupnicí. 
Hodnoty PPM nebo dokonce % LEL (spodní mez výbušnosti) 
je možné zobrazit a dokumentovat v aplikaci.

Klíčové výhody

1. Vícebarevná LED dioda na hlavici senzoru  
    (plus akustická výstraha)
2. Automatický test senzoru a nulování
3. Pružná hadice pro měření v těžko dostupných místech
4. Napájení z baterií
5.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely 

dokumentace a zobrazení PPM
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testo 316-1-EX – jednoduše bezpečný
Profesionální přístroj pro oblast palivových plynů  
a pro zvýšené bezpečnostní požadavky. Certifikovaná 
ochrana proti výbuchu dle ATEX (EU/EFTA) (EU). Funkce, jako 
je režim přesného měření a automatická identifikace běžných 
typů plynů ještě více detekci plynů usnadňují. Integrace  
s aplikací pro účely snadné dokumentace

Klíčové výhody

1. Vícebarevná LED dioda na hlavici senzoru  
    (plus akustická výstraha)
2. Pružná hadice pro měření v těžko přístupných místech
3.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely 

dokumentace a zobrazení PPM
4.  Napájení z baterií
5.   Certifikace ATEX (EU/EFTA)
6.  Profesionální funkce: režim přesného měření  

pro spolehlivou detekci a automatické rozeznávání 
nejběžnějších druhů plynů

testo 316-2-EX – jednoduše všestranný
Všestranný profesionální měřicí přístroj s prvním senzorem  
2 v 1 pro měření plynových rozvodů a tepelných čerpadel  
– skvělý, pokud pracujete s palivovými plyny a chladivy. Nabízí 
navíc prémiové parametry jako přístroj testo 316-1-EX (včetně 
ochrany proti výbuchu dle ATEX (EU/EFTA)), režimu přesného 
měření a automatického rozeznávání běžných typů plynů.

Klíčové výhody

1. Vícebarevná LED dioda na hlavici senzoru  
    (plus akustická výstraha)
2. Pružná hadice pro měření v těžko přístupných místech
3.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely 

dokumentace a zobrazení PPM
4.  Napájení z nabíjecí baterie
5.  Certifikace ATEX (EU/EFTA)
6.  Profesionální funkce: režim přesného měření pro 

spolehlivou detekci úniků a automatické rozeznávání 
nejběžnějších typů plynů

7.  První senzor 2 v 1 pro měření palivových plynů  
a chladiv (např. u tepelných čerpadel) pro detekci 
úniků bez nutnosti výměny senzorů
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Detektory úniku plynu testo 316

Pokud jde o inovace, 
není lepší alternativa:
revoluce v detekci úniků

Absolutní triumf účinnosti – nově vyvinutý, první senzor 
2 v 1 na přístroji testo 316-2-EX můžete použít k měření 
plynu a chladiva, aniž byste museli měnit senzor. 
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Není lepší alternativa 
pro průmyslová zařízení:
využijte řady výhod

Zvyšte účinnost svých hořáků a kotlů díky optimalizaci hoření  
bez ztráty plynu (úniků). Tím snížíte spotřebu energie i náklady 
– což je s růstem cen surovin nezbytné. Pořiďte si technologii 
od firmy Testo a využijte možnosti snadné a bezpapírové 
dokumentace přes aplikaci.

Klíčové výhody:

1.  Snižte své provozní náklady zvýšením životnosti komponent a snížením spotřeby paliva

2.  Optimalizujte svou uhlíkovou stopu díky nižšímu množství škodlivých emisí 

3. Efektivní bezpapírová dokumentace přes aplikaci testo Smart App 

4.  Spolehlivá detekce úniků díky profesionální funkci přesného měření
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Klíčové výhody
1. Vícebarevná LED dioda (vizuální a akustická výstraha)

2. Automatický test senzoru a nulování

3. Pružná hadice pro měření ve špatně přístupných místech

4. Napájení z baterií

5.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely dokumentace  
a čtení hodnot PPM

Klíčové výhody
1. Vícebarevná LED dioda (vizuální a akustická výstraha)

2. Automatický test senzoru a nulování

3. Pružná hadice pro měření v těžko dostupných místech

4. Napájení z baterie

testo 316i

Detektor úniku plynu testo 316i s pružnou hadicí, 
včetně baterie

Obj. č.: 0560 3161
Cena: 3.900,- Kč

Obj. č.            KčPříslušenství k měřicím přístrojům

0590 0018 800,-Přepravní pouzdro

testo 316-1

Profesionální sada

testo 316-1 detektor úniku plynu  
s pružnou hadicí, včetně přepravního 
pouzdra a baterie

Vše, co profesionál potřebuje k testování 
plynových rozvodů: kromě přístroje  
na měření úniků testo 324, včetně  
přepravního kufříku s napájecím zařízením 
a dalším příslušenství, dostanete  
infračervenou tiskárnu pro účely  
dokumentace naměřených dat na místě  
a detektor úniku plynu testo 316-1.

Obj. č.: 0560 3162
Cena: 6.990,- Kč

Obj. č.: 0563 3240 71
Cena: 60.700,- Kč

Příslušenství k měřicím přístrojům

Přepravní pouzdro 
(součástí balení testo 316-1)

Detekované 
plyny:

Metan / CH4
Propan / C3H8
Vodík / H2
Butan / C4H10

Detekované 
plyny:

Metan / CH4
Propan / C3H8
Vodík / H2
Butan / C4H10

Detektory úniku testo 316

Obj. č.            Kč

0590 0018 800,-
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Klíčové výhody
1. Vícebarevná LED dioda (vizuální a akustická výstraha)

2. Pružná hadice pro měření v těžko dostupných místech

3.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely dokumentace  
a čtení hodnot PPM

4. Napájení z nabíjecích baterií

5. Certifikace ATEX (EU/EFTA)

6.  Profesionální funkce: režim přesného měření pro spolehlivou detekci 
úniků a automatickou identifikaci nejběžnějších druhů plynů

Klíčové výhody
1. Vícebarevná LED dioda (vizuální a akustická výstraha)

2. Pružná hadice pro měření ve špatně přístupných místech

3.  Připojení k aplikaci testo Smart App pro účely dokumentace 
a zobrazení PPM

4. Napájení z nabíjecích baterií

5. Certifikace ATEX (EU/EFTA)

6.  Profesionální funkce: režim přesného měření pro spolehlivou detekci 
úniků a automatickou identifikaci nejběžnějších druhů plynů

7.  První senzor 2 v 1 pro plyny i chladiva (např. pro tepelná čerpadla), 
pro detekci úniků bez nutnosti výměny senzoru

Detekované plyny:

Metan / CH4
Propan / C3H8
Vodík / H2
Butan / C4H10

testo 316-1-EX

Detektor úniku plynu testo 316-1-EX s ochranou 
proti výbuchu, včetně přepravního pouzdra 
a nabíječky

Obj. č.: 0560 3163 
Cena: 11.660,- Kč

Příslušenství k měřicím přístrojům

Přepravní pouzdro 
(součástí balení 
přístroje testo 316-1-EX)

testo 316-2-EX

testo 316-2-EX - víceúčelový detektor úniku  
plynu s ochranou proti výbuchu,  
včetně přepravního pouzdra a nabíječky

Obj. č.: 0560 3164
Cena: 14.900,- Kč

Příslušenství k měřicím přístrojům

0393 3164

Přepravní pouzdro 
(součástí balení 
testo 316-2-EX)

Vyměnitelná hlavice senzoru

Chladivo:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R41234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Detekované 
plyny:
Metan / CH4
Propan / C3H8
Vodík / H2
Butan / C4H10

Obj. č.            Kč

0590 0018 800,-

Obj. č.            Kč

0590 0018 800,-

na dotaz
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Pokud jde o chytré aplikace, 
není lepší alternativa: 
jedna aplikace na vše

Rychlejší, snadnější, chytřejší: aplikace testo Smart App je středobodem 
všech činností. Veškeré topné systémy je možné spravovat pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu – jedná se o skvělý doplněk k našim 
měřicím přístrojům.

Detektory úniku testo 316

Pro nepřekonatelně 
přesnou termografii: 
termokamera  
testo 868s  

Pro rychlé
paralelní měření: 
chytré sondy testo

Pro efektivní údržbu 
tepelných čerpadel: digitální 
měřicí přístroje a váhy 

Zjednodušení 
měření spalin: 
inovované 
testo 300

Revoluce 
v detekci úniků 
- nová řada 
testo 316 

NOVINKA

NOVINKA

 s.r.o.

telefon: 
e-mail: @ .cz

www. .cz


