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CO

Pøístroj pro kontrolu koncentrace CO

Varování pøed otravou CO
Bezpeènostní mìøení koncentrace CO
v okolním vzduchu

RYchlá a pøenosná dokumentace
namìøených hodnot pøímo na místì,
vèetnì údaje o èasu, datu a
nastavených hranièních hodnotách

Tisk

0...2.000 ppm

testo 315-2, mìøí pøesnì
koncentraci CO v okolním
vzduchu. Píøstroj pro všechny
topenáøe. Bezvadný odtah spalin
je pøedpokladem pro správnou
funkci spalovacích zaøízení.
Pomocí tiskárny protokolù testo
zdokumentujete okamžitì
namìøené hodnoty vèetnì údaje o
èasu, datu a nastavených
hranièních hodnotách.

Volba rùzných hranièních
hodnot

Tisk data, èasu a nastavených
hodnot  (hranice alarmu)

Topsafe, ochranné pouzdro
chrání pøístroj pøi nešetrném
zacházení

Obj.è.

testo 315-2, pøístro jpro kontrolu
koncentrace CO, vèetnì baterie

0632 0317

testo 315-2

Technická data

Doporuèená sada:

Baterie 9V

Provozní teplota +5... +45 °C

Matriál krytu ABS

Displej dvouøádkový LCD 

Záruka

Hranice alarmu: 50/ 100/ 500 ppm
Alarm: akustickýr & optiscký alarm pøi
pøekroèení zvolená hranièní hodnoty
Nulování: automatické pøi zapnutí

2 Jahre

Pøesnost ±10% z nam. h. (+100...
+2000 ppm CO)
±10 ppm CO (0... +100
ppm CO)

Rozlišení 1 ppm CO (0... +2000
ppm CO)

215x68x47 mm

400 g

Rozmìry

Hmotnost

Mìøící rozsah 0... +2000 ppm CO

testo 315-2, sada pro ìmøení koncentrace CO
testo 315-2, pøístro jpro
kontrolu koncentrace
CO, vèetnì baterie

Pouzdro topsafe
(neznièitelné ochranné
pouzdro) 

Pohotovostní pouzdro

Obj.è.Pøíslušenství
0554 3154Odbìrová sonda pro mìøení CO ve spalinách, s výmìnným

filtrem  NOx a sbìrným vakem
0515 0025Akumulátor 9V pro pøísroj

0554 0025Nabíjeèka pro 9V kaumulátor
pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025
Pouzdro topsafe (neznièitelné ochranné pouzdro) 
chrání pøístroj proti neèistotám a nárazùm

0516 0443

0554 0407Magnetický tømen pasující na topsafe 0516 0443
pro rychlé upevnìní pøístroje napø. na kotel

místo baterie

0554 0398Upevòovací klips pro pøístro, skládá se z: upevòovacího klipsu
a magnetického držáku

0554 0040Náhradní filtry (10 kusù)
pro odbìrovou sondu CO

0554 3167Filtraèní granulát (sada pro doplnìní) pro obnovu filtru NOX odbìrové
sondy CO

0554 0545Tiskárna protokolù testo s 1 rolí termopapíru a 4 bateriemi
pro tisk namìøených hodnot na místì

0554 0110

0554 0569

Nabíjeèka pro tiskárnu (se 4 standardními akumulátory)

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)
nabíjení probíhá externì

0554 0568Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)
dlouhodobì stabilní - èitlenost záznamu až 10 let

0516 0191Pohotovostní pouzdro
pro bezpeèné uchování pøístroje

0516 3120Transportní kufr  (plast)
pro transport a bezpeèné uchování pøístroje a pøíslušenství
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