
Technická data

Kontrola úplného odtahu spalin

Rozmìry 128x46x18 mm

Baterie 3 mikroèlánky AAA

Displej optický/akustický

Záruka 1 rok

Mìøící médium okolní vzduch

Doba odpovìdi 2 s

Délka sondy

Délka mìøící
hlavy

Prùmìr mìøící
hlavy

200 mm

35 mm

D 10 mm

Hlásiè zpìtného tahu testo 317-1
rozpozná rychle a bezpeènì
unikající spaliny. Únik spalin
poukazuje v topenáøství na
poruchu funkènosti a únik
jedovatého CO. Pøítomnost spalin
spostí optický a akustický alarm.

Elektronický detektor vlhkosti

Ohebná sonda pro špatnì
pøístupná místa

Optický a akustický alarm

Technická dataPøíslušenství

Kontrola tìsnost na domovních
rozvodech

92

1. hladina alarmu: nad 200 ppm CH4

2. hladina alarmu: 10.000 ppm CH4

Rozvody plynù nemusí být tìsné.
Hrozí nebezpeèí výbuchu! Ruèní a
robustní detektor testo 316-1
odhalí i nepatrné netìsosti.

Pouzdro topsafe (neznièotelné
ochranné pouzdro ) vè. stojánku na stùl
chrání pøístroj pøed špínou a nárazem

0516 0189Obj.è.

Detektor úniku plynù

Hlásiè zpìtného tahu

Ohebná sonda

Ohebná sonda

Pohotovostní pouzdro pro pøístroj
pro pøehledné a bezpeèné uchování

0516 0182Obj.è.

Transportní kufr (plast)
pro transport a bezpeèné uchování
pøístroje 

0516 3120Obj.è.

Sada pøíslušenstvít (pro pøístroj bez
topsafe), obsahuje: upevòuvací klips,
poutko, držák sondy

0554 0550Obj.è.

Ohebná sonda pro špatnì
pøístupná místa

Optický a akustický alarm pøi
pøekroèení povolené koncentrce

Ochranné pouzdro topsafe
chrání pøed špínou a nárazem
(na pøání)

Obj.è.

testo 316-1, elektronický detektor
úniku plynu vèetnì baterie

0632 0316

testo 316-1

Obj.è.

testo 317-1, hlásiè zpìtného tahu s
ohebnou sondou a baterií

0632 3170

testo 317-1

Ideální doplòujícím pøístrojem je kompaktní, DVGW zkoušený, tlakomìr pro plynová zaøízení testo 312-2, viz. kapitola Tlak

Pro servis v oblasti plynových zaøízení doporuèujeme testo 315, viz. následující strana

Typ snímaèe

Mìøící rozsah

polovodièový senzor

0... +10000 ppm CH4

Rozmìry

Hmotnost

190x57x42 mm

300 g

Baterie

Životnost

9V 

5 h

Materiál ABS

Záruka 1 Jahr

schváleno DVGW

DVGW-geprüft

ppm
CH4

Rosný
bod


