
Kolay, açıklamalı menü

Net bölmeli ekran

LED ekran aydınlatması

Kolay IR çıktı

TÜV onaylı

BLUETOOTH® arayüz (opsiyonel)

Kolay değiştirilebilir iş filtresi rulosu

Yedek batarya, ayrı olarak veya cihazda şarj edilebilir

IP40 koruma sınıfı

İslilik ölçümü

testo 308

testo 308, kolay kullanılabilen, elektronik islilik ölçüm

cihazıdır. Sabit örnekleme ile bir ondalık basamağa dijital

islilik sayımını kaydeder. Güçlü LED aydınlatma, kötü

ışıklandırma koşulları altında bile rahat okunabilirliği garanti

eder.

Li-iyon batarya (2600 mA, 45tek ölçüm), cihazın içinde ve

dışında şarj edilebilir. testo 327 ve testo 330 ürünlerinin

batarya ve şarj aleti kullanılabilir. Kolay menüsü ve

ergonomik pistol sapı ile kullanımı kolaydır. Yüksek

hassasiyeti, ölçüm noktasını ısıtma özelliği ile yoğuşmadan

kaynaklı ölçüm hatalarını önler. Infrared arayüz, IRDA yazıcı,

baca gazı analizörü ve Cep bilgisayarı ile kablosuz iletişimi

sağlar.

www.testo.com.tr

We measure it.
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İslilik ölçümü

testo 308

testo 308 / BLUETOOTH®

testo 308 seti

testo 308 islilik ölçüm cihazı; şarj edilebilir
batarya ve islilik ölçümü için kalibrasyon
protokolü ile birlikte

testo 308 islilik ölçüm cihazı; şarj edilebilir
batarya ve islilik ölçümü için kalibrasyon
protokolü ile birlikte

testo 308 islilik ölçüm cihazı seti, adaptör ve
çanta ile birlikte

Ürün kodu 0632 0308

Ürün kodu 0632 0309

Ürün kodu 0563 3080

Yüksek hassasiyet – ölçüm
noktasını ısıtma özelliği ile
yoğuşmadan kaynaklanan ölçüm
hatalarını önler

Infrared arayüz – otomatik
hesaplama ve ölçüm verilerini
dijital olarak aktarma sayesinde
zamandan kazanım

Li-iyon pilleri kolay ve hızlı
biçimde değiştirilebilir

Dahili yoğuşma tutucu
(boşaltılabilir)



testo 308

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Ürün koduÖlçüm cihazı için aksesuarlar

0516 0002testo 308 islilik ölçüm cihazı için cihaz çantası

0554 1096

0554 0616

0515 5107

0554 1103

0554 0146

0554 1101

0554 9010

0554 0549

0516 3330

0440 1115

100-240 V şarj adaptörü

testo 308 islilik ölçüm cihazı ve baca gazı probları için prob tutucu

Yedek batarya 2600 mA

Yedek batarya için şarj aleti

Yedek iç filtre kağıdı (8 kağıt rulo)

Yedek filtre (10 ad.)

Sabitleme vidalı koni

Sahada dokümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

Analizör, prob ve aksesuarlar için sistem çantası

testo 308 islilik ölçüm cihazı için, 330 mm uzunluğunda prob

Genel teknik veriler

Pompa kapasitesi 1,63 ± 0,1 l

Referans filtre 990 mbar ve +20 °C ortam sıcaklığında

Ağırlık 600 g batarya ile birlikte

Boyutlar 270 x 63 x 120 mm

Şarj edilebilir batarya Lityum iyon batarya, 2600 mA

Batarya ömrü 45 tek ölçüm

Batarya şarjı

Ekran

Normlar ve testler

Çalışma sıcaklığı

Saklama sıcaklığı

Koruma sınıfı

Arayüzler

Gaz örnekleme

Garanti

Cihazda, adaptör vasıtasiyla veya şarj aleti tarafından harici olarak

Net bölmeli LED ekran

1. BlmSchV, METAS, EU-guideline 2004/108/EG

0 ... +40 °C

-20 ... +50 °C

IP40

IR/IRDA arayüz, BLUETOOTH® 1)

Paslanmaz çelik boru kablosu 220 mm, kauçuk hortum 100 mm

2 yıl

1) Ülke izinleri: testo tarafından kullanılan BLUETOOTH® kablosuz modül aşağıda listelenmiş olan ülkeler tarafından kabul edilmiştir ve sadece bu ülkelerde kullanılabilir Tüm AB üyelerini
içeren Avrupa ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Türkiye; Avrupa ülkeleri (EFTA): İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre; Avrupa
ülkesi olmayan ülkeler: Ukrayna, Kolombiya ve El Salvador.

Sensör tipi Fotodiyot

Ölçüm aralığı

Hassasiyet
±1 basamak

Çözünürlük

0 ... 6 RZ

±0.2 RZ

0.1 RZ

We measure it.
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Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

www.testo.com.tr
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We measure it.


