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Ürün broşürü

Günlük kullanım için sağlam tasarım

10 saate kadar pil ömrü

Entegre ölçüm menüleri: Baca gazı, çekiş, ortam CO ve 

basınç

Sadece 30 saniyede hızlı sensör sıfırlama

Aydınlatmalı ekran

İnfrared arayüzlü yazıcı aracılığıyla ölçüm sonuçlarının 

belgelenmesi

Baca gazı analizörü

testo 310 – Baca gazı analizinin 
kolay yolu

Yeni baca gazı analizörü testo 310, basit fonksiyonları 

yüksek seviyede ölçüm doğruluğu ile birleştirir ve bu 

nedenle bir ısıtma sistemindeki tüm temel ölçümler için 

mükemmel şekilde uygundur. On saate kadar uzun pil ömrü, 

yüksek kullanılabilirliği garanti eder. Kolay kullanımı ve 

kompakt tasarımı, testo 310‘u işler zorlaştığında bile günlük 

işler için sağlam bir araç haline getirir.

testo 310 için özel olarak geliştirilen kızılötesi arayüz yazıcısı 

sayesinde sahada istenildiği gibi net raporlar oluşturulabilir. 

Mevcut ölçüm değeri, ölçüm sırasında veya sonrasında tüm 

ölçüm menülerinden yazdırılabilir. testo 310, elektronik baca 

gazı ölçümünün tüm avantajlarını mükemmel bir maliyet/

fayda oranında yüksek kalitede sunar.
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Ürün özellikleri

Sağlam
Günlük kullanım için sağlam ve hafif cihaz – zorlu 
ve kirli ortamlar için bile ideal

Arkadan aydınlatmalı ekran 
İki satırlı ekran ve net menü yapısı. Çalıştırması 
basit ve okunması kolay.

Lityum şarj edilebilir pil
Lityum şarj edilebilir pil (1500 mAh) ile çalışma 
– pil değişimi gerekmez, on saate kadar çalışma 
süresi, USB bağlantısı üzerinden şarj mümkündür.

Yoğuşma haznesi
Entegre yoğuşma haznesi – çok hızlı ve kolay bir 
şekilde boşaltılabilir.

Yazıcı
İnfrared yazıcı aracılığıyla belgeler.

Prob filtresi
Hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Mıknatıs
Brulöre kolay bağlantı için entegre mıknatıslar.

Hızlı sensör sıfırlama
Gaz sensörünün çalıştırıldıktan sadece 30 saniye 
sonra otomatik olarak sıfırlanması, gerekmediği 
takdirde iptal edilebilir.
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Sipariş verisi

testo 310 baca gazı seti

Testo IR yazıcı

O2, CO, hPa ve °C ölçümü için pil ve 
kalibrasyon protokolü içeren testo 310; 180 
mm prob; çanta; kablolu adaptör; basınç 
ölçümü için silikon hortum; 5x partikül filtresi

Kablosuz infrared arayüzlü Testo IR yazıcı, 1 
rulo termal kağıt ve 4 AA pil.

Sipariş no. 0563 3100

Sipariş no. 0554 3100

testo 310 baca gazı seti, yazıcılı

O2, CO, hPa ve °C ölçümü için testo 310; pil ve 
kalibrasyon protokolü; IR yazıcı (0554 3100); 180 
mm prob; çanta; kablolu adaptör; basınç ölçümü 
için silikon hortum; 5x partikül filtresi; yazıcı için 
2 rulo yedek termal kağıt.

Sipariş no. 0563 3110

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Yedek gaz sensörleri

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

USB adaptör, kablolu

Testo IR yazıcı

Testo hızlı yazıcı IRDA

Yazıcı için yedek termal kağıt, mürekkep ile

Yedek partikül filtresi

Yedek O2 sensörü

Yedek CO sensörü

0563 3100

0563 3110

testo 310 baca gazı seti

testo 310 baca gazı seti, yazıcılı

Ürün setleri Sipariş no.

Aksesuarlar
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Teknik veri

Ölçüm aralığı Doğruluk ±1 dijit Çözünürlük

Sıcaklık (baca 
gazı)

0 ... +400 °C ±1 °C  (0 ... +100 °C)
±1.5% ölç. değ. (>100 °C)

0.1 °C

Ayarlama süresi t90

< 50 sn

Sıcaklık (ortam 
sıcaklığı)

-20 ... +100.0 °C ±1 °C 0.1 °C < 50 sn

Çekiş ölçümü -20 ... +20 hPa ±0.03 hPa  (-3.00 ... +3.00 hPa)
±1.5% ölç.değ. (kalan aralık)

0.01 hPa

Basınç ölçümü -40 ... 40 hPa ±0.5 hPa 0.1 hPa

O2 ölçümü 0 ... 21 hacim % ±0.2 hacim % 0.1 hacim % 30 sn

CO ölçümü
(H2 düzeltmesiz)

0 ... 4000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% ölç.değ. (401 ... 2000 ppm)
±10% ölç.değ. (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 sn

Ortam CO ölçümü 0 ... 4000 ppm 1 ppm±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% ölç.değ. (401 ... 2000 ppm)
±10% ölç.değ. (2001 ... 4000 ppm)

60 sn

Verimlilik 
(ETA)

0 ... 120 % - 0.1% -

Baca gazı kaybı 0 ... 99.9% - 0.1% -

Genel teknik veri

Saklama sıcaklığı -20 ... +50 °C

Çalışma sıcaklığı -5 ... +45 °C

Güç kaynağı Batarya: 1500 mAh, adaptör 5V/1A

Hafıza Hafıza yok

Ekran Arkadan aydınlatmalı 2 satırlı ekran

Ağırlık, problu Ort. 700 g

Boyutlar 201 x 83 x 44 mm


