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Måleinstrumenter:

LETT OG BRUKE

4 linjers display:
Det kraftige LED baklyset gir et bra bildet selv
ved dårlige lysforhold.

Hurtig tilkobling:
Alle tilkoblinger kjøres
ved et “klikk”. Raskt og
enkelt.

LANG LEVETID

Testo 327-1 / 327-2

Den nye generasjonen røkgassanalyseutstyr
Testo 327 er meget robust og sikkert. Dette
er et enkelt instrument men med mange
muligheter. Et meget godt start instrument som
måler O2, CO, CO2, °C og hPa. Instrumentet
bruker selvkalibrende celler som lett kan
byttes ut av brukeren.
Instrumentet leveres i en robust koffert med tilhørende
slangesett. Det kan også leveres en trådløs printer som gjør
det enkelt å dokumentere målinger for senere bruk. Det er
også muligheter for å koble instrumentet opp mot PC via USB
kabel. Dette er ekstrautstyr.
Instrumentet veier kun 500g, dette gjør det til et hendig
apparat å bruke, det er også ustyrt med magneter så den lett
kan henges opp på en kjelekropp el. Dekselet på instrumentet
er laget av gummi så det beskyttes mot skader.

Li-ion batteri:
Oppladbare høykvalitets
batterier som gir en god
arbeidsdag. (ekstra).

Måle celler:
Celler som O2, CO osv
er like enkelt å bytte
som et batteri.
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Informasjon:
•

•
•
•
•
•
•
•

Instrumentet inkluderer alle basisfunksjoner
som forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap,
O2, CO2, CO og trekk
Robust og beskyttet mot støt/slag med deksel
av elastisk plast
Lett og bruke
Effektiv å bruke takkevære raske menyer og
snartveier på display
Stabil avlesing etter 30 sek.
Samtlige prober til 330-serien passer også til
327-serien
Lav vekt (500g)
20 lagringsplasser i minnet (kun 327-2)

Produkt:

Varenr:

Kode:

Testo 327-1 Røkgassanalysator

0632 3201

Ë06323201μ¹¶¸´¹Î

0632 3202

Ë06323201μ¹¶¸´¹Î

0554 0547
0554 0568
0554 0040
0554 3332
0600 9741

Ë05540547μ¹´º´¹Î
Ë05540568μºμ¸μ¸Î
Ì05540040¶¹μ¸´¹Î
Ë05543332´¸μ¹´»Î
Ë06009741´¸´º·¸Î

Inneholder: Koffert, instrument, slangesett 300mm/2.2m, lader, 10 stk filter
Måler: forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2, CO og trekk, temperatur

Testo 327-2 Røkgassanalysator
Lik som 327-1, i tillegg H2 kompensert CO celle, lenger batter og differansetrykk
20 lagringer i minnet, auto. sensor diagnose.

Trådløs IR Printer (inkl. en rull papir + 4 AA batterier)
Papir til printer (6 ruller i en pakke)
Filter til slangesett (10 stk i en pakke)
EasyHeat PC program (fullversjon)
Slangesett 300mm 500°C (2.2 meter lengde)
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