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Merací prístroj CO-/CO2 
okolia
testo 315-3 – Paralelné meranie CO a CO2 v
okolitom vzduchu podľa Europskej normy
EN 50543
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Paralelné a priame meranie CO-/CO2 

TÜV-testovaný v zhode s EN 50543

Osvedčená a jednodcuhá obsluha

Merané hodnoty možno prenášať do analyzátora spalín testo 330 (V2010))

Tlač výsledkov na mieste merania

Precíznosť - od snímača až po kryt prístroja
meranie s veľmi presným elektrochemickým senzorom na 
CO a nárazuvzdorný infračervený senzor CO2. Merací 
prístroj testo 315-3 je state-of-the-art ( technika najvyššej 
úrovne). Je ideálne chránený pred vonkajšími vplyvmi vďaka 
svojej robustnej konštrukcii a voliteľnému puzdru topSafe. A 
to nie je všetko. Počas merania, optické a akustické alarmy 
vám ihneď dajú vedieť, či neboli prekročené nastaviteľné 
koncové hodnoty.

Vďaka bezdrôtovému prenosu dát cez IrDA alebo Bluetooth
môžete prenášať výsledky merania priamo do analyzátora
spalín testo 330 alebo ich vytlačiť. Vašich zákazníkov 
poteší špeciálna služba: výsledky bude teraz mať 
prezentované priamo na mieste merania. Funkcia 
automatického vypnutia a Lithium polymérová nabíjateľná 
batéria zabezpečí, že vďaka svojej dlhej výdrži, môže byť 
prístroj používaný permamentne a stále je pripravený na 
meranie.
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testo 315-3

Technické údaje

testo 315-3 bez 
Bluetooth

testo 315-3 Bluetooth

testo 315-3  CO/CO2 okolia, merací prístroj 
bez Bluetooth včítane USB sieťového 
adaptéra a kábla

testo 315-3  CO/CO2 okolia, merací prístroj s Bluetooth 
včítane USB sieťového adaptéra a kábla

Obj. číslo. 0632 3153

Obj. číslo. 0632 3154

Všeobecné technické údaje

Skladovvacia teplota -20 až +60 °C / -4 až +140 °F

Prevádzková teplota. 0 až +40 °C / +32 až +104 °F

Prevádzková vlhkosť 0 až 95 %R r.v.

Krytie IP40 podľa EN 60529

Nabíjanie batérie v prístroji cez sieťový adaptér

Rozhranie IrDA rozhranie / voľba: Bluetooth

Zhoda Podľa EN 50543

EC smernice 2004/108/EC

Napájanie Lithium polymer akubatéria

Výdrž batérie 10 h merania(pri +20 °C/+68 °F) / Možné 
prevádzka aj na sieťový adaptér

Rozmery 190 x 65 x 40 mm

Hmotnosť 200 g

We measure it.

Záruka Prístroj: 24 mesiacov
Akubatéria 12 mesiacov
CO senzor: 12 mesiacov
CO2 senzor: 12 mesiacov

Záručné podmienky pozri na nete: 
www.testo.com/warranty

Merací rozsahTyp senzora Presnosť ±1 digit Rozlíšenie

CO senzor 0 až 100 ppm ±3 ppm (0 až 20 ppm)
±5 ppm (>20 ppm)

0.5 ppm

CO2 senzor 0 až 10.000 ppm ±300 ppm (0 až 4.000 ppm)
±8% z m.h. (4.000 až 6.000 ppm)
±500 ppm (6.000 až 10.000 ppm)

10 ppm

Modul teplota/vlhkosť +5 až +95 %RH 0.1 % r.v.

-10 až +60 °C

±2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)

±0.5 °C (±1 Digit) 0.1 °C
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Modul teplota/vlhkosť Ø 
25 mm, zasúvateľný

Topsafe testo 315-3 Taška na merací prístroj (bez 
obsahu)

Testo rýchla IRDA tlačiareň 
s bezdrôtovým IR prenosom

testo 315-3

Príslušenstvo

Príslušenstvo Part no.

Príslušenstvo pre merací prístroj

Transport a ochrana

Tlačiareň a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo

0636 9725

0516 0223

0516 0191

0554 0549

0554 0568

0554 0660

0554 0553

0554 1105

Modul teplota/vlhkosť Ø 25 mm, zasúvateľný

Topsafe testo 315-3

Taška na merací prístroj

Testo rýchla IRDA tlačiareň s IR prenosom; 1 rolka termického papiera; 4 AA batérie

Náhradný termický papier ( 6 roliek), trvanlivý

Kontrolný a nastavovací set vlhkosti (11.3 % r.v. a 75.3 % r.v.)

BLUETOOTH tlačiareň s rozhraním BLUETOOTH ; včitane 1 rolky termického papiera, aku batérie a sieťového adaptéra

USB sieťový adaptér a kábel USB A/B

We measure it.
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K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel./fax.: 055 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
www.ktest.sk, www.testo.sk
www.termokamery.net, www.analyzatoryspalin.sk




