
 

 

 

 

 

 

Merilnik tlaka in netesnosti 
 

testo 324 za merjenja tlaka in volumskih  

izgub na plinskih in vodovodnih napeljavah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Vsa merjenja na plinskih in vodovodnih napeljavah v enem 
 

   Barvni zaslon visoke resolucije 
 

    Enostavna uporaba menujev 
 

    Enostavno delo s priključki za cevke 
 

    Kovček s črpalko 
 

    Integrirana nastavitev tlaka do 300 mbar 
 

    Natančna senzorika 
 

    Ustreza DVGW 
 

    2-letna garancija 

 

 

 

 

 

 

 

 Po letih uporabe lahko postane plinsko in  testo 324 je digitalni merilnik najnovejše 

vodovodno omrežje netesno. Glede na predpise  generacije. Senzor pretoka, senzor absolutnega 

DVGW, ÖVGW in UNI se morajo vsi vodi in  tlaka in dva senzorja tlaka zagotavljajo najvišjo 

ventili redno preverjati na funkcionalnost in  natančnost. Merilnik je bil razvit za vsakodnevno 

tesnost – tudi pri novih napeljavah ali pri   profesionalno uporabo in združuje vse relevantne 

bistvenih spremembah. S testo 324 ne samo,  elemente merjenj. Ker se sam plin uvede v sistem 

da natančno in enostavno izvedete obremenilne  odpade možnost nastanka nevarnih mešanic zrak- 

in tesnilne preizkuse, izvedete lahko tudi preiz- plin. Preizkušen po DVGW-G-5952. 

kuse uporabnosti. Le test pod realnimi pogoji   

lahko pokaže, če delujejo vsi vodi ni ventili     

brezhibno.       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Dobro opremljen za vsa preverjanja 
 

 Z merilnikom testo 324 lahko izvajate vsa   • Tesnost na tekočinskih napeljavah  

preverjanja na vodovodnih in plinskih napeljavah:     (po TRF 2012) 

          - Preverjanje trdnosti in tesnosti 

 • Tesnost plinskih napeljav       - Ponavljajoča se preverjanja 

  (po TRGI 2008 in DVGW G 5952)     • Pri regulatorjih tlaka plina ugotavljanje 

   - Preverjanje obremenitve in tesnosti      napak na reduktorju tlaka 

   - Preverjanje uporabnosti    • Vodovodne napeljave (po ZVSHK EN 806-4) 

        • Napeljave odpadnih voda (po DIN EN 1610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Avtomatično preverjanje uporabnosti z vzpostavitvijo tlaka in povezavo na plinski bojler 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Obremenilni test       Avtomatični test tesnosti        Preverjanje uporabnosti   Preverjanje vodovodnih   

  napeljav in napeljav odpadnih  

  voda z visokotlačno sondo  

  do 25 barov 

   Ponujeni seti 
 

     Osnovni set testo 324:    Profesionalni set testo 324: 
 

      Za vsa zakonska preverjanja   Profesionalno merjenje, dokumentiranje in  

preverjanje 
 

     testo 324, omrežni priključek, sistemski kovček, vključno s pripravo      testo 324, omrežni priključek in tiskalnik, sistemski kovček,  

    za vzpostavitev tlaka, priklopni blok s priklopno cevjo, ročna črpalka  vključno s pripravo za vzpostavitev tlaka, priklopni blok s  

    za vzpostavitev tlaka, adapter za priklop na plinske bojlerje,   priklopno cevjo, ročna črpalka za vzpostavitev tlaka, adapter za  
    visokotlačni zamaški 3/ 4'' in 1 1/4''     priklop na plinske bojlerje, visokotlačni zamaški 3/ 4'' in 1 1/4'' 

visokotlačni zamaški 3/8'' in 3/4'', visokotlačni zamaški 1/2'' in 1'',  

konični zamaški 1/2'' in 3/4'', detektor plina testo 316-2, IR tiskalnik,  
rezervni termopapir  

 

          Kataloška številka: 0563 3240 70                                                           Kataloška številka: 0563 3240 71 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

Podatki za naročanje / pribor 
 

 Merilnik in pribor 

 Testo 324 (brez omrežnega priključka)     0632 3240 

 Opcija Bluetooth za prenos podatkov      

 Omrežni priključek za testo 324 (tudi za IR tiskalnik)   0554 1096 

 PC software easyHeat        0554 3332 

 USB prenosni kabel na PC       0449 0047 

 

 Tiskalnik in pribor 

 IR tiskalnik (vključno z baterijami)      0554 0549 

Bluetooth tiskalnik, vključno omrežni priključek    0554 0620 

Rezervni termopapir        0554 0568 

 

Kovček 

 Sistemski kovček z napravo za vzpostavitev tlaka, 476x191x363 mm 0516 3240 

Transportni kovček        0516 3121   

 

 Zamaški, kape, cevi 

 Konični zamaški 1/2'' za priklop na plinsko napeljavo 19-32 mm  0554 3151 

 Konični zamaški 3/4'' za priklop na plinsko napeljavo 24-44 mm  0554 3155 

 Visokotlačni zamaški 3/8'' in 3/4''      0554 3163  

 Visokotlačni zamaški 1/2'' in 1''      0554 3164  

 Visokotlačni zamaški 3/4'' in 1 1/4''      0554 0533  

 Povezava testnih fitingov na napeljavo     0554 3156 

 Y – razcep s cevjo        0554 0532 

 Visokotlačni priklop        0554 3139 

 

 Tipala in sonde 

 Površinsko tipalo, kratkotrajno do 500 C     0604 0194 

 Visokotlačna sonda do 25 bar      0638 1748 

 Priključni kabel 1,5 m       0430 0143 

 

 Drugi pribor 

 Ročna črpalka za vzpostavitev testnega tlaka    0554 3157 

 ISO kalibracijski certifikat za plinski pretok     0520 0084 

 Testo 316-2 detektor plina       0632 3162 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Tehnični podatki 
 

 Zaščitni razred   IP40 EN 60526 

Temperatura uporabe   5…40 °C 

Temperatura skladiščenja  -20…50 °C 

Dodatni priklopi    2 Hirschmann vtičnici za priklop sond tlaka in temperaturnih tipal 

Plinski priklopi   2 nipla DN5 

Trajanje aku baterije   cca 5 ur, možno omrežno napajanje 

Zaslon     barvni, prikaz grafičnega poteka 

Prenos podatkov   USB, IRDA, Bluetooth (opcija) 

Kompatibilen tiskalnik  0554 0549, 0554 0547, 0554 0544, 0554 0553 (z Bluetooth) 

DVGW dovoljenje po 5925  Razred merilnika L do volumna 200 L 

Merjenje puščanj   Merilno območje: 0…10 l/h 

     Natančnost: ±0,2 l/h ali ±5 % izmerjenega 

Merjenje tlaka    Merilno območje: 0…1000 hPa 

     Natančnost: ±0,5 hPa ali ±3 % izmerjenega  

Merjenje absolutnega tlaka  Merilno območje: 600…1150 hPa 

     Natančnost: ±3 hPa  

Preobremenitev   do 1200 hPa  

Temperaturno merjenje TE tip K Merilno območje: -40…600 °C 

     Natančnost: ±0,5 °C  

Temperaturno merjenje NTC tip 5k Merilno območje: -20…100 °C 

Teža     Osnovni set (0563 3240 70): 7 kg 

     Profi set (0563 3240 71): 8,5 kg      

  

Garancija    2 leti 

 

 

 

 

Zastopa in prodaja: 

 

Komplast d.o.o. 
Tržaška  cesta 511 

1351  BREZOVICA 

testo@komplast.si 

Boštjan Blatnik tel: 01/360 17 90 

gsm: 051 330 205 

www.komplast.si 
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