
Miernik stężenia CO-/CO2  
w otoczeniu
Urządzenie testo 315-3 – Równoległy pomiar 
CO i CO2 w powietrzu otaczającym zgodnie  
z normą europejską EN 50543

Jednoczesny i bezpośredni pomiar CO-/CO2 

Zgodny z EN 50543

Wygodna i łatwa obsługa

Możliwy transfer wartości pomiarowych do analizatora 
testo 330 (V2010)

Wydruk danych w miejscu pomiaru

Why do you need the testo 315-3?
Because of its conformity to safety standards.

Security of measurement results

In ambient measurements, often only the CO content of

the ambient air is measured. However, above a certain

concentration, such as that caused by blocked flue gas

exhausts, for example, CO2 is also harmful for humans. In

order to eliminate possible dangers, both parameters need

to be taken into account.

CO2 content is a reliable early indicator for poisoning, and

therefore an optimum complement to CO measurement.

The parallel measurement of both values allows an early

and comprehensive statement on dangerous

concentrations to be made. And gives you and your

customers additional security.

Security for high customer demands

Your customers require first class service. You can offer

this with an above-average measuring instrument such

as the testo 315-3. This not only impresses your

customers, it also puts you a step ahead of the

competition.

A testo 315-3 is a worthwhile investment. Your customers

obtain important and exactly measured CO and CO2

values, and you can work with an instrument which also

offers you many advantages: precise, fast and convenient

measurements.

EN 50543

The standard applies to the design, testing and operative

behaviour of measuring instruments which are operated in

private households or in commercially or industrially used

buildings.

BS 6173:2009

British Standard recommends regular CO-/CO2

measurements in gastronomic kitchens, especially on gas-

burning stoves.

Security of conformity to standards

Instruments must comply with binding standards. In

particular the European Standard 50543, which prescribes

strict requirements regarding technology and design for

instruments for the measurement of ambient air. This

applies in Spain as of 2012, and in 2014 at the latest, all

other countries of the European Union must have carried

the EN 50543 standard over into national law. Thanks to the

technology used, the testo 315-3 is already absolutely

compliant with this norm, and also conforms to British

Standard BS 6173:2009.

The parallel measurement function makes the testo 315-3

more effective than before. This convinces even large

European energy suppliers. Many, for example, allow only

instruments with parallel CO-/CO2 measurement function,

and for this reason specifically recommend the testo 315-3

to their customers. Without norm-compliant instruments

with parallel measurement function, the partners are no

longer capable of doing business.

Testo AG
Postfach 1140, D-79849 Lenzkirch
Testo-Strasse 1, D-79853 Lenzkirch, Germany
Telephone +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
E-mail info@testo.de
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General technical data

Storage/transport
conditions

-20 to +60 °C / 0 to 95%RH
-4 to +140 °F

Operating conditions 0 to +40 °C / 0 to 95%RH
+32 to +104 °F

Protection class IP 40 acc. to EN 60529

Rech. batt. Lithium polymer rechargeable battery

Recharg. battery life 18h measurement time
(at +20 °C/+68 °F) / mains operation possible

Battery charging In instrument via mains unit

Interface IrDA-interface/ optional: Bluetooth

Permit According to EN 50543

Warranty

Instrument: 24 months
Rech. batt.: 12 months
CO sensor: 12 months
CO2 sensor: 12 months

Warranty conditions see website:
www.testo.com/warranty

EC Guideline 2004/108/EG

Sensor types

Measuring
range

CO:

CO2:

Humidity:

Temperature:

0 to 100 ppm

0 to 10000 ppm

5 to 95%RH

-10 to +60 °C
+14 to +140 °F

Accuracy CO:

CO2:

Humidity:

Temperature:

±3 ppm (0 to 20 ppm)
±5 ppm (>0 ppm)

±300 ppm (0 to 4,000 ppm)
±8% of m. v. (4,000 to 6,000 ppm)
±500 ppm (6,000 to 10,000 ppm)

±2.5%RH (5 to 95%RH)

±0.5 °C (±1 digit)

Resolution CO:

CO2:

Humidity:

Temperature:

0.5 ppm

10 ppm

0.1 %RH

0.1 °C/°F

Response time CO / CO2: <120 s (t90)
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Ambient CO-/CO2

measuring instrument

Parallel and direct CO-/CO2 measurement

Conforms to EN 50543

Convenient, easy operation

Measurement values transferable to testo 330 (V2010)

Data printout on site

testo 315-3 – Parallel measurement of
CO and CO2 in ambient air according to
European Standard EN 50543
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Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Warunki przechowywania/
transportu

-20 do +60 °C 0 do 95 % wilg.wzg. 
-4 do +60,00 °C

Warunki pracy 0 do +40 °C / 0 do 95% wilg.wzg. 
+32 do +40,00 °C

Klasa ochrony IP 40 według EN 60529

Akumulator Litowy polimerowy

Trwałość akumulatora 18h pomiaru (przy +20 °C/+68 °F) / 
możliwa praca na zasilaniu z sieci

Ładowanie akumulatora W urządzeniu przez zasilacz

Interfejs IrDA-/ opcjonalnie: Bluetooth

Normy Zgodnie z EN 50543

Gwarancja Urządzenie: 24 miesięcy
Akumulator: 12 miesięcy
Sensor CO: 12 miesięcy
Sensor CO2: 12 miesięcy

Warunki gwarancji patrz strona internetowa:
www.testo.com.pl

Wytyczna WE 2004/108/WE

Typy sensorów

Zakres pomiaru CO: 0 do 100 ppm

CO2: 0 do 10000 ppm

Wilgotność: 5 do 95 % wilg.wzg.

Temperatura: -10 do +60 °C
 +14 do +140 °F

Dokładność CO: ±3 ppm (0 do 20 ppm)
 ±5 ppm (>0 ppm)

CO2: ±300 ppm (0 do 4 000 ppm)
 ±8% wartości pomiaru (4 000 do 6 000 ppm)
 ±500 ppm (6 000 do 10 000 ppm)

Wilgotność: ±2,5 % wilg.wzg. (5 do 95 % wilg.wzg.)

Temperatura: ± 0.5 °C (± 1 cyfra)

Rozdzielczość CO: 0,5 ppm

CO2: 10 ppm

Wilgotność:  0.1 % wilg.wzg.

Temperatura:  0,1 °C/°F

Czas reakcji CO / CO2:  <120 s (t90)

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2 
05-802 Pruszków
Tel: +48 22 292 76 80 do 83 
 +48 22 863 74 01/22 
Fax: +48 22 863 74 15
E-mail testo@testo.com.pl 
www: www.testo.com.pl
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Dlaczego miernik testo 315-3? 
Ponieważ spełnia on standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wyników pomiarów
W przypadku pomiaru charakterystyki otaczającego powietrza, 
mierzone jest wyłącznie stężenie CO. Powyżej pewnych 
stężeń jednak, które mogą być spowodowane zablokowanymi 
wylotami spalin, także CO2 staje się szkodliwy dla ludzi. W celu 
wyeliminowania możliwych zagrożeń pod uwagę należy wziąć 
obydwa parametry.

Bezpieczeństwo zgodności z normami
Urządzenia muszą spełniać wiążące standardy. W szczególności 
odnosi się to do europejskiej normy 50543, która opisuje ścisłe 
wymogi dotyczące technologii i projektowania urządzeń do 
wykonywania pomiarów otaczającego powietrza. Od 2012 
obowiązuje ona także w Hiszpanii, a najpóźniej do 2014 roku 
wszystkie kraje Unii Europejskiej będą musiały wprowadzić 
normę EN 50543 do swoich praw krajowych. Dzięki użytym 
rozwiązaniom technologicznym, urządzenie testo 315-3 w pełni 
spełnia wymogi tej normy, jak również normy BS 6173:2009.

Funkcja pomiaru równoległego sprawia, że urządzenie testo 
315-3 jest jeszcze efektywniejsze. A to z kolei przekonuje wielu 
europejskich dostawców energii. Wielu z nich, na przykład, 
dopuszcza pomiary wyłącznie urządzeniami z funkcją równo-
ległego pomiaru stężenia CO-/CO2 i dlatego też polecają oni 
urządzenie 315-3 swoim klientom. Bez urządzeń, które spełniają 
normy i posiadają funkcję pomiaru równoległego, partnerzy nie  
są w stanie dalej prowadzić swojej działalności biznesowej.

Bezpieczeństwo w odpowiedzi na wysokie wymogi klientów
Klienci wymagają najlepszych usług. Możesz zaoferować  
im to dzięki ponadprzeciętnemu urządzeniu pomiarowemu  
jakim jest testo 315-3. To nie tylko zrobi wrażenie  
na klientach, ale także wyróżni spośród konkurencji.

Miernik testo 315-3 to inwestycja, która się opłaca.  
Klienci otrzymują ważne i dokładnie zmierzone wartości  
stężenia CO i CO2 a dla użytkownika urządzenie to niesie  
jeszcze dodatkowe korzyści: pomiary dokładne, szybkie  
i wygodne.

Stężenie CO2 to wiarygodny, wczesny wskaźnik 
niebezpieczeństwa zatrucia, i dlatego też stanowi ono optymalne 
uzupełnienie pomiaru CO. Równoległy pomiar obydwu wartości 
pozwala na wczesne i pełne rozpoznanie niebezpiecznych stężeń. 
Dla użytkownika i dla klienta oznacza to większe bezpieczeństwo.

PN-EN 50543
Norma dotyczy wymagań w zakresie budowy, badań i eksploatacji 
przenośnych, elektronicznych mierników CO i CO2 w powietrzu 
zawartym w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, 
handlowych i publicznych.

BS 6173:2009
Organizacja certyfikująca British Standard zaleca regularne 
pomiary stężenia CO-/CO2 w kuchniach, zwłaszcza 
wyposażonych w kuchenki gazowe.

% wilg. 
wzg.



Hold
Max/Min

Nr katalogowy Cena PLN

testo 315-3

bez modułu Bluetooth (z ładowarką sieciową na USB i kablem)
0632 3153

testo 315-3

z modułem Bluetooth (z ładowarką sieciową na USB i kablem)
0632 3154

Moduł do pomiaru temperatury/wilgotności
Ø 25 mm, typu plug-in

0636 9725

TopSafe

chroni przed uderzeniami i brudem (z 2 magnesami mocującymi)
0516 0223

Futerał 

(bez zawartości)
0516 0191

Drukarka bezprzewodowa

Szybka drukarka Testo na podczerwień z bezprzewodowym 
interfejsem

0554 0549

Zapasowy papier termiczny do drukarki (6 rolek), nieblaknący 0554 0568

Zestaw kontrolno-kalibracyjny do sensorów wilgotności

(11,3 % wilg. wzg. oraz 75,3 % wilg. wzg.)
0554 0660

Kabel USB A – Mikro-USB B

(do zasilacza sieciowego Mikro-USB)
0449 0134

Zasilacz Mikro-USB 0554 1104

Do czego można zastosować miernik testo 315-3? 
Do pomiarów w powietrzu otaczającym, gdzie potrzebne  
jest jednoczesne oznaczenie CO/CO2.

Dlaczego miernik testo 315-3 
zapewnia wysoki poziom  
bezpieczeństwa?
Dzięki funkcji jednoczesnego 
pomiaru.

Najważniejsze funkcje:

●  Równoległy i bezpośredni pomiar CO-/CO2  

●  Zgodny z EN 50543

●  Wygodna i łatwa obsługa

●  Możliwy transfer wartości pomiarowych do urządzenia testo 
330 (V2010)

●  Wydruk danych w miejscu pomiaru

Procesy spalania nieustannie zmieniają skład otaczającego 
powietrza. Niektóre stężenia CO i CO2 są niebezpieczne dla ludzi. 
W celu ich monitorowania konieczne jest dokonanie pomiarów  
w różnych miejscach

Jako instalator lub technik przeprowadzający serwis instalacji 
grzewczej monitorujesz systemy gazowe zależne i niezależne  
od otaczającego powietrza w prywatnych domach, budynkach 
biurowych i fabrykach przemysłowych.

Wyposażenie do każdej aplikacji
Urządzenie testo 315-3 może być używane do pomiaru powietrza 
otaczającego w następujących obszarach:

●  W kotłowniach
● W kuchniach i pralniach
● W systemach wentylacji i klimatyzacji
● W przemyśle i magazynowaniu

Precyzja - od sensora aż po obudowę
Dzięki bardzo dokładnemu sensorowi elektrochemicznemu  
do pomiaru stężenia CO oraz odpornemu na przekroczenia  
sensorowi CO2 na podczerwień, miernik testo 315-3 stanowi jedno 
z najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych. Jest idealnie 
chroniony przed wpływami zewnętrznymi dzięki solidnej budowie  
i opcjonalnemu futerałowi TopSafe. Ale to nie wszystko. Podczas 
pomiaru, alarm wizualny i dźwiękowy niezwłocznie powiadamia  
o przekroczeniu regulowanych wartości granicznych.

Dzięki bezprzewodowemu transferowi danych przez moduł IrDA  
lub Bluetooth można przesyłać wyniki pomiaru bezpośrednio  
do analizatora spalin testo 330 lub wydrukować je. Funkcja 
automatycznego wyłączania oraz litowy akumulator polimerowy 
zapewniają, że dzięki długiemu czasowi pracy urządzenie może 
być używane ciągle, bez niepotrzebnego zużywania energii.

Dane zamówieniowe. 
Miernik i akcesoria dodatkowe.

testo 315-3, mobilne urządzenie do pomiaru stężenia CO/CO2  
opcjonalnie z modułem Bluetooth. Akcesoria mogą zostać 
zamówione w dowolnym momencie.

Hold
Max/Min

testo 315-3, mobile CO-/CO2 measuring instrument

optionally available with Bluetooth. Accessories can be

ordered at any time.

What can you order?
The instrument and many extras.

testo 315-3

Order no.

testo 315-3

without Bluetooth (incl. USB mains unit and cable)
0632 3153

testo 315-3

with Bluetooth (incl. USB mains unit and cable)
0632 3154

Temperature/humidity module

Ø 25 mm, plug-in
0636 9725

TopSafe

protects from impact and dirt (incl. 2 attachment magnets)
0516 0223

Case

(without contents)
0516 0191

Mobile printer

Testo fast printer IrDA with wireless infrared interface
0554 0549

Spare thermal paper for printer (6 rolls), permanent 0554 0568

Control and calibration set for humidity sensors

(11.3 %RH and 75.3 %RH)
0554 0660

Cable USB A - USB Micro-B

(for Micro-USB mains unit)
0449 0134

Micro-USB mains unit 0554 1104

Precision – from the sensor to the housing

With a highly accurate electrochemical sensor for CO

measurement and a shock-resistant infrared CO2 sensor,

the testo 315-3 measuring instrument is state-of-the-art. It

is ideally protected from external influences by its robust

design and the optionally available TopSafe. And that’s not

all. During the measurement, optical and audible alarms let

you know immediately if the adjustable limit values have

been exceeded.

Thanks to the wireless data transfer via IrDA or Bluetooth,

you can transfer your measurement results directly to the

flue gas analyzer testo 330 or print them out. Your

customers enjoy a special service: the results are now

presented directly on site. The Auto-off function and a

Lithium polymer rechargeable battery ensure that thanks to

its long running time, the instrument can be used

permamently, and never uses up unnecessary power.

Why does the testo 315-3 offer
a high level of security?

Because of its parallel
measurement function.

The most important features at a glance

• Parallel and direct CO-/CO2 measurement

• Conforms to EN 50543

• Convenient, easy operation

• Measurement values transferable to testo 330 (V2010)

• Data printout on site

testo 315-3

Combustion processes continually alter the composition of

the ambient air. Certain CO and CO2 concentrations are

dangerous for humans. In order to monitor these,

measurements in various areas are necessary.

As a heating constructor and service technician, you

monitor ambient air-dependent and independent gas

systems in private houses, business buildings or industrial

plants.

Equipped for the future

The testo 315-3 can be used for ambient measurements in

many areas:

• In heating rooms

• In kitchens and laundries

• In ventilation and and conditioning systems

• In industry and warehousing

Where can you use the testo 315-3?
In ambient measurements, where parallel CO/CO2 data
are required.

testo 315-3

Price

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR

00.00 EUR


