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Ürün broşürü

Ortam CO-/CO2 ölçüm 
cihazı

testo 315-3 – Avrupa standardı EN 
50543'e göre ortam havasında CO ve 
CO2'nin paralel ölçümü
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Paralel ve doğrudan CO-/CO2 ölçümü

EN 50543'e göre TÜV testli

Rahat, kolay kullanım

testo 330'a (V2010) ölçüm değerleri aktarılabilir

Sahada veri çıktısı alabilme

CO ölçümü için son derece hassas bir elektrokimyasal 

sensör ve darbeye dayanıklı infrared CO2 sensörü ile testo 

315-3 ölçüm cihazı son teknolojiye sahiptir. Sağlam tasarımı 

ve isteğe bağlı olarak temin edilebilen TopSafe koruma kılıfı 

ile dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hepsi bu 

kadar da değil. Ölçüm sırasında, görsel ve sesli sinyaller, 

sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını derhal size bildirir.

IrDA veya Bluetooth üzerinden kablosuz veri aktarımı 

sayesinde, ölçüm verilerinizi doğrudan baca gazı analizörü 

testo 330'a aktarabilir veya yazdırabilirsiniz. Müşterilerinize 

özel bir hizmet verilir: sonuçlar doğrudan ölçüm yerinde 

sunulur. Otomatik kapanma işlevi ve Lityum polimer şarj 

edilebilir pil ile cihazın uzun çalışma süresi sayesinde, 

gereksiz güç kullanmadan uzun süre kullanılabilirlik garanti 

edilir.
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Teknik bilgi

testo 315-3 
Bluetooth'suz

testo 315-3 Bluetooth'lu

testo 315-3 ortam CO/CO2 ölçüm cihazı - 
Bluetooth'suz, USB adaptör ve kablo ile birlikte

testo 315-3 CO/CO2 ölçüm cihazı - Bluetooth'lu, USB 
adaptör ve kablo ile birlikte

Sipariş no. 0632 3153

Sipariş no. 0632 3154

Genel teknik bilgi

Saklama sıcaklığı -20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Çalışma sıcaklığı 0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F

Çalışma nemi 0 ... 95 %RH

Koruma sınıfı IP40, EN 60529'a göre

Batarya şarjı Şarj cihazı ile cihazda

Arayüz IrDA arayüz / opsiyonel: Bluetooth

İzin EN 50543'e göre

EC guideline 2004/108/EC

Güç kaynağı Lityum polimer pil takımı

Batarya ömrü 10 sa ölçüm süresi (+20 °C/+68 °F) / 

Boyutlar 190 x 65 x 40 mm

Ağırlık 200 g

Ölçüm aralığıSensör tipi Doğruluk ±1 dijit Çözünürlük

CO sensörü 0 ... 100 ppm ±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

0.5 ppm

CO2 sensörü 0 ... 10.000 ppm ±300 ppm (0 ... 4.000 ppm)
±8% ölç.değ. (4.000 ... 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)

10 ppm

Sıcaklık/nem modülü +5 ... +95 %RH ±2.5 %RH (5 ... 95 %RH) 0.1 %RH

-10 ... +60 °C ±0.5 °C (±1 dijit) 0.1 °C
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Sıcaklık/nem modülü Ø 25 
mm, fişli

Topsafe testo 315-3 Ölçüm cihazının güvenle 
saklanması için çanta

Kablosuz infrared arayüzle testo 
hızlı yazıcı IrDA

Aksesuarlar

Aksesuarlar Sipariş no.

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Taşıma ve Koruma

Yazıcı ve Aksesuarlar

İlave aksesuarlar

0636 9725

0516 0223

0516 0191

0554 0549

0554 0568

0554 0660

0554 1105

Sıcaklık/nem modülü Ø 25 mm, fişli

Topsafe testo 315-3 koruma kılıfı

Ölçüm cihazının güvenle saklanması için çanta

Kablosuz infrared arayüzle testo hızlı yazıcı IrDA; 1 rulo termal kağıt; 4 AA batarya

Yazıcı için yedek termal kağıt, mürekkep ile

Nem sensörleri için kontrol ve ayar seti (11.3 %RH ve 75.3 %RH)

Kablolu USB adaptör
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