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Fișă tehnică 
testo 310

Design robust pentru utilizare zilnică

Durata de viață a bateriei de până la 10 ore

Meniuri de măsurare integrate: gaze de ardere, tiraj, CO 

ambiant și presiune

Aducere la zero rapidă a senzorului în numai 30 de secunde

Afișaj iluminat

Documentarea rezultatelor măsurătorilor prin 

intermediul imprimantei cu interfață în infraroșu

Analizor de gaze
de ardere

testo 310 – Analiza gazelor arse 
într-un mod simplu

Noul analizor de gaze arse testo 310 combină funcții 

simple cu un nivel ridicat de precizie de măsurare și, 

prin urmare, este perfect pentru toate măsurătorile de 

bază ale unui sistem de încălzire. Durata lungă de viață 

a bateriei de până la zece ore garantează o 

disponibilitate ridicată. Manevrarea sa ușoară și 

designul compact fac din testo 310 un instrument 

robust pentru munca de zi cu zi - chiar și atunci când 

lucrurile devin dificile. Rapoartele clare pot fi create 

după cum este necesar la fața locului,

datorită imprimantei cu interfață cu infraroșu special 

dezvoltată pentru testo 310. Valoarea curentă de măsurare 

poate fi tipărită din toate meniurile de măsurare, fie în 

timpul, fie după măsurare. Testo 310 oferă toate avantajele 

măsurării electronice a gazelor arse de înaltă calitate la un 

raport perfect cost / beneficiu.
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testo 310

Caracteristici produs

Robust
Instrument robust și ușor pentru utilizare zilnică 
- ideal chiar și pentru medii dure și murdare

Afișaj iluminat
Afișaj pe două linii și structură clară a meniului. 
Simplu de operat și ușor de citit.

Aducere la zero rapidă
Reducerea la zero a senzorului de gaz în doar 30 
de secunde după pornire, care poate fi anulată 
dacă nu este necesară.

Baterie reîncărcabilă cu litiu
Funcționare cu o baterie reîncărcabilă litiu
(1500 mAh) - nu este necesară schimbarea 
bateriei, până la zece ore de funcționare, 
încărcare posibilă prin conexiune USB.

Filtru pentru sondă
Poate fi schimbat rapid și ușor.

Montare sigură
Magneți integrați pentru fixarea ușoară pe  
arzător.

Capcană de condens
Capcană de condens integrată - poate fi golită 
foarte repede și ușor.

Imprimantă
Documentare prin imprimantă cu infraroșu.



testo 310

Date de comandă

testo 310 set
testo 310 incl. baterie și protocol de calibrare 
pentru măsurarea O2, CO, hPa și °C; sondă 
180 mm cu con; caz; unitate de alimentare 
incl. cablu; furtun din siliciu pentru măsurarea 
presiunii; filtru de particule 5 oprit.

cod produs 0563 3100

Imprimantă Testo IR
Imprimantă Testo IR cu interfață wireless în 
infraroșu, 1 rolă de hârtie termică și 4 baterii 
AA.

cod produs 0554 3100

testo 310 set cu imprimantă

testo 310 incl. baterie și protocol de calibrare 
pentru măsurarea O2, CO, hPa și °C; Imprimantă 
IR (0554 3100); sondă 180 mm cu con; caz; 
unitate de alimentare incl. cablu; furtun din siliciu 
pentru măsurarea presiunii; filtrul de particule 5 
oprit; 2 role de hârtie termică de rezervă pentru 
imprimantă.

cod produs 0563 3110

Accesorii pentru instrumentul de măsurare

Senzori de schimb

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Unitate de alimentare USB incl. cablu

Imprimantă Testo IR

Imprimantă rapidă Testo IRDA

Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă

Filtru de particule de rezervă

Senzor O2 de schimb

Senzor CO de schimb

0563 3100

0563 3110

set de gaze de ardere testo 310

set de gaze de ardere testo 310 cu imprimantă

Seturi cod produs

Accesorii
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Date tehnice

Domeniu de
măsurare Precizie ± 1 cifră Rezoluție

Temperatura 
(gaz de ardere)

0 la +400 °C ±1 °C  (0 la +100 °C)
±1.5% din m.v. (>100 °C)

0.1 °C

Timp de răspuns t90

< 50 s

Temperatura 
(ambientală) 

-20 la +100.0 °C ±1 °C 0.1 °C < 50 s

Măsurarea tirajului -20 la +20 hPa ±0.03 hPa  (-3.00 la +3.00 hPa)
±1.5% din m.v. (interval rămas)

0.01 hPa

Măsurarea presiunii -40 la 40 hPa ±0.5 hPa 0.1 hPa

Măsurarea O2 0 la 21 Vol. % ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % 30 s

Măsurarea CO 
(fără compensare 
H2 )

0 la 4000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din m.v. (401 la 2000 ppm)
±10% din m.v. (2001 la 4000 ppm)

1 ppm 60 s

Măsurarea CO 
ambiental

0 la 4000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din m.v. (401 la 2000 ppm)
±10% din m.v. (2001 la 4000 ppm)

60 s

Eficiența 
(ETA)

0 la 120 % - 0.1% -

Scăpări de gaze
de ardere

0 to 99.9% - 0.1% -

Date tehnice generale

Temperatura de depozitare -20 la +50 °C

Temperatura de operare -5 la +45 °C

Alimentare Baterie: 1500 mAh, rețea 5V / 1A

Memorie Fără memorie

Ecran Afișaj cu 2 linii retroiluminat

Greutate cu sonda Approx. 700 g

Dimensiuni 201 x 83 x 44 mm
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