Analizorul de gaze
de ardere testo 310.
Pentru verificări de încredere ale sistemelor de încălzire.

testo 310

Măsoară. Imprimă. Gata.
testo 310. Analiza gazelor de ardere în cel mai ușor mod.

Noul testo 310 combină funcții simple cu o acuratețe mare de
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pe teren.
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Măsurarea tirajului
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Această

testo 310

Robust
Instrument robust și ușor pentru utilizare
zilnică – perfect chiar și pentru condiții dure
de lucru.

Afișaj iluminat
Afișaj pe două linii și o structură clară a
meniului. Ușor de folosit și de citit.

Restabilire automată a punctului de
zero pentru senzori
Restabilirea automată a punctului de zero
pentru senzorii de gaze în doar 30 de
secunde după pornire, funcție ce poate fi
anulată dacă nu este necesară.
Baterie reîncărcabilă cu litiu
Operare cu baterie reîncărcabilă (1500 mAh)
pînă la zece ore de funcționare fără
schimbarea bateriei, fiind posibilă încărcarea
prin USB.
Filtru pentru sondă
Poate fi schimbat rapid și ușor.

Fixare
Magneți integrați pentru fixarea pe arzător.

Container pentru condens
Container integrat pentru condens - poate fi
golit rapid și cu ușurință.

Imprimantă
Documentare prin intermediul interfeței IR.

