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PRZEZNACZENIE 
Detektor wycieku gazu testo 316-2 (producent Testo, Niemcy) jest 

przenośnym detektorem gazów wybuchowych, przeznaczonym do wykrywania 
wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji gazowych i przemysłowych.  
Polecany jest do konserwacji domowych i przemysłowych instalacji/urządzeń 
gazowych, samochodowych instalacji zasilania gazem LPG. 
 Jest urządzeniem o konstrukcji zwykłej i nie można go stosować w strefach określonych 
jako zagrożone wybuchem gazów, par cieczy lub pyłów. 

   

CECHY UŻYTKOWE 
 prosty w obsłudze, poręczny;   
 wbudowany akumulator - czas pracy przy pełnym naładowaniu ok. 6 godz.; 
 krótki czas odpowiedzi t90 < 2 s (wbudowana pompka ssąca); 
 duża czułość na gazy wybuchowe (dolny próg reakcji - 10 ppm); 
 przełącznik rodzaju gazu wykrywanego – wybór: metan, propan, wodór; 
 elastyczna, długa sonda pomiarowa; 
 wyświetlacz LCD 18-segmentowy + wskaźnik naładowania akumulatora; 
 dwa poziomy alarmowe; 
 wyłącznik sygnalizacji akustycznej oraz słuchawka zewn.(standardowo); 
 wbudowany sensor półprzewodnikowy (żywotność ok.3 lat); 
 opcjonalnie - futerał mieszczący detektor, ładowarkę, słuchawkę, instrukcję obsługi. 

KOMPLETACJA DETEKTORA 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model 316-2 
 Zasilanie wbudowany akumulator NiMH; ładowarka na wyposażeniu standardowym 
 Czas pracy ok. 6 godz. (przy pełnym naładowaniu) 
 Temperatura pracy  -5°C do +50°C, (przechowywania -25°C do +60°C) 
 Pomiar stężenia  
 gazu 
 (wybór przełącznikiem) 

metan  - 10 ppm ÷ 4 %v/v,    Alarm 1= 200 ppm, Alarm 2 = 10000 ppm; 
propan - 10 ppm ÷ 1,9 %v/v, Alarm 1= 100 ppm, Alarm 2 =  5000 ppm; 
wodór  - 10 ppm ÷ 4 %v/v,    Alarm 1= 200 ppm, Alarm 2 = 10000 ppm. Czas wygrzewania 1 min 

 Wymiary / waga  57 x 190 x 42 mm, szer. x wys. x głęb. / ok. 0,35 kg (bez futerału) 
 Gwarancja 12 miesięcy  
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