Datasheet
testo 315-3

Omgeving CO-/CO2
meetinstrument
Voor het meten van CO en CO2 in
omgevingslucht conform EN 50543.

Parallel meten van CO/CO2
°C

Conform EN 50543
Eenvoudige bediening

%RH

Overdracht meetgegevens naar de testo 330 (V2010)
mogelijk

ppm
CO2

Printen van meetgegevens op locatie met de optionele
Testo printer

ppm
CO

Precisie – van de sensor tot de behuizing.

Dankzij de draadloze data-overdracht via IrDA of

Met een zeer nauwkeurige elektrochemische sensor voor

Bluetooth, kunt u uw meetresultaten rechtstreeks

CO meting en een schokbestendige infrarood CO2

overdragen naar de rookgasanalyser testo 330 (V2010) of

sensor, is de testo 315-3 state-of-the-art. Het is perfect

uitprinten. De Auto-off functie en een Lithium-polymeer

beschermd tegen invloeden van buitenaf door zijn

oplaadbare accu verzekeren u ervan dat bij lange

robuuste ontwerp en de optioneel verkrijgbare TopSafe.

metingen het instrument continu kan worden gebruikt.

En dat is nog niet alles: Tijdens de meting laten optische
en akoestische alarmen onmiddellijk weten als de
instelbare grenswaarden worden overschreden.
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Technische gegevens
Algemene technische gegevens

testo 315-3 zonder
Bluetooth
testo 315-3 TÜV-getest CO-/CO2
meetinstrument zonder Bluetooth met USB-kabel
en AC adapter.

Opslagtemp.

-20 ... +60 °C / -4 ... +140 °F

Bedrijfstemp.

0 ... +40 °C / +32 ... +104 °F

Werkingsvochtigheid

0 ... 95 %RV

Beschermingsklasse

IP40 conform EN 60529

Voeding

Lithium polymeer oplaadbare accu

Levensd. batterij

10 uur meten (bij +20 °C/+68 °F) /
Netvoeding mogelijk

Opladen accu

In instrument via charger

Interface

IrDA-interface / optioneel: Bluetooth

Meting conform

EN 50543

Europese richtlijn

2004/108/EC

Afmetingen

190 x 65 x 40 mm

Gewicht

200 g

Bestelnr. 0632 3153

testo 315-3 Bluetooth
testo 315-3 CO-/CO2 meetinstrument met Bluetooth en
inclusief USB-kabel en AC adapter.
Bestelnr. 0632 3154

Sensor type

Meetbereik

Nauwkeurigheid ±1 Digit

Resolutie

CO sensor

0 ... 100 ppm

±3 ppm (0 ... 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

0.5 ppm

CO2 sensor

0 ... 10.000 ppm

±300 ppm (0 ... 4.000 ppm)
±8% v.d. mw. (4.000 ... 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)

10 ppm

Temperatuur/vochtmodule

+5 ... +95 %RV

±2.5 %RV (5 ... 95 %RV)

0.1 %RV

-10 ... +60 °C

±0.5 °C (±1 Digit)

0.1 °C
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Accessoires
Toebehoren

Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument
Temperatuur-/vochtmodule Ø 25 mm, plug-in

0636 9725

USB-kabel en netvoeding

0554 1105

Transport en bescherming
Topsafe testo 315-3

0516 0223

Etui voor een veilig transport van het meetinstrument

0516 0210

Printer en toebehoren
Snelle Testo printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen

0554 0549

Set BLUETOOTH-printer met draadloze Bluetooth-interface, incl. 1 rol thermopapier, accu en netadapter

0554 0553

Reserve thermisch papier voor de printer (6 rollen)

0554 0568

Verdere toebehoren
Controle- en kalibratieset voor vochtsensoren (11,3 %RV en 75,3 %RV)

Topsafe testo 315-3

Temperatuur-/vochtmodule
Ø 25 mm, plug-in

0554 0660

Etui voor een veilig transport van
het meetinstrument

Snelle Testo printer met
draadloze infraroodinterface

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
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