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CO en CO2-meter

testo 315-3 - Parallelle meting
van CO/CO2 in de omgeving

Dankzij een uiterst nauwkeurige elektrochemische sensor 

voor CO-meting en een schokbestendige infrarood CO2 

sensor, is de testo 315-3 een meettoestel met de allernieuwste 

technologie. Het meetapparaat is uitstekend beschermd 

tegen externe invloeden dankzij het robuust design en de 

optionele TopSafe. En dat is nog niet alles. Tijdens de meting 

waarschuwt een optisch en een akoestisch alarm wanneer de 

instelbare grenswaarden overschreden worden. 

Met de draadloze gegevensoverdracht via Bluetooth of IrDA, 

kunnen de meetwaarden rechtstreeks overgedragen worden 

naar de rookgasanalyser testo 330 of uitgeprint worden. De 

meetwaarden kunnen onmiddellijk ter plaatse uitgeprint worden. 

Dankzij de auto-off functie en de lithium polymere accu kan het 

toestel gedurende lange tijd gebruikt worden en gebruikt het niet 

onnodig veel stroom.

Parallelle meting van CO en CO2

TÜV getest volgens EN 50543

Handige, eenvoudige bediening

Meetwaarden overdraagbaar naar testo 330 (V2010)

Ter plaatse printen van de meetgegevens
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Technische gegevens / Toebehoren 

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp. 0 tot +40 °C

Opslagtemp. -20 tot +60 °C

Bedrijfsvochtigheid 0 tot 95 %RV

Beschermingsklasse IP 40 volgens EN 60529

Accu Lithium polymere accu

Voeding In toestel via netadapter

EU richtlijn 2004/108/EG

Afmeting 190 x 65 x 40 mm

Levensduur accu

Interface

Normen

10 h meetduur
(bij +20 °C/+68 °F) / werken op netspanning

IrDA-interface/ optie: Bluetooth

Volgens EN 50543

Gewicht 200 g

Toebehoren Bestelnr.

0636 9725

0554 1105

0516 0223

0516 0191

0554 0549

0554 0621

0554 0568

0554 0660

Temperatuur/vocht module, Ø 25 mm, plug-in

USB-netadapter incl. kabel

TopSafe, beschermt het toestel tegen vuil en stoten (incl. 2 magneten)

Etui

Snelle testo-printer met draadloze IRDA- en infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 batterijen

Bluetooth-/IRDA printer, incl. 1 rol thermisch papier, accu en netadapter

Reservepapier voor printer

Controle- en kalibratieset voor vochtvoelers (11,3 %RV en 75,3 %RV)

Sensor types

Meetbereik Nauwkeurigheid Resolutie

CO-sensor 0 tot 100 ppm 0,5 ppm±3 ppm (0 tot 20 ppm)
±5 ppm (> 20 ppm)

CO2-sensor 0 tot 10.000 ppm 10 ppm±300 ppm (0 tot 4.000 ppm)
±8 % vd. mw.
(4.000 tot 60.000 ppm)
±500 ppm (6.000 tot 10.000 ppm)

Temperatuur- en vochtmodule 5 tot 95 %RV
-10 tot + 60 °C

0,1 %RV
0,1 °C/°F

±2,5 %RV (5 tot 95 %RV)
±0,5 °C (±1 digit)

testo 315-3

testo 315-3, draagbare CO/CO2-meter 
zonder Bluetooth incl. USB-netadapter en 
kabel

Bestelnr. 0632 3153



http://www.testo.com
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Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be

Be sure.

Bestel snel en eenvoudig via onze webshop.




