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Måleinstrumenter:

TRÅDLØS PRINTER

Printer & USB:
Testo 335 støtter bruk av trådløs IR printer for raske
utskrifter på servicer. Kan også kobles opp mot PC
via USB kabel.

CELLER & FILTER

Celler og filter:
Alle sine Testo instrumenter har selvkalibrerende
celler som er lett og skifte ut av bruker. Filter er
plassert bak på måleproben, som gjør det raskt
å bytte ut.

Testo 335

Instrument for den kresene bruker med store
utbygningsmuligheter og programmering
av egendeffinerte menyer for å skreddersy
instrumentet til ditt personlige bruk.
Et avansert, men robust og driftsikkert instrument. Det slekter
på sine mindre modeller i både design og brukevenlighet,
men har også store utvidelsesmuligheter.
Den måler alle de vanlge verdiene som temperatur,
forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2 og trekk.
Den kan også bygges ut så den måler NO og NOlow.
Instrumentet kan også bygges ut med forskjellige andre
sensorer så den kan måle: CO/H2, COlow/H2, NO2, SO2,
m3/s, kg/h, qA.
Ved å kombinere instrumentet med en trådløs printer kan man
raskt og enkelt skrive ut måleresultater. De kan også lagres i
instrumentet for senere bruk. Støtter også overføring til data
via USB-kabel.
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Informasjon:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentet inkluderer alle basisfunksjoner
som forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap,
O2, CO2, CO og trekk
Store utbygningsmuligheter
Støtter egendeffinerte menyer
Robust og beskyttet mot støt/slag med deksel
av elastisk plast
Lett og bruke
Effektiv å bruke takkevære raske menyer og
snartveier på display
Stort utvalg av prober kan ettermonteres
Lav vekt 600g (standard batteri)
100 kataloger/10 sider pr katalog/ 200 data pr
side - kan lagres
USB interface for PC
Kan koble på reletester, se side: 130

Produkt:

Varenr:

Kode:

Testo 335 Røkgassanalysator

0632 3350

Ë06323350¶¸´ºμ¸Î

NO celle 0-3000 ppm (ekstrautstyr)
NO celle 0-300 ppm (ekstrautstyr)
NO2 celle 0-500 ppm (ekstrautstyr)

0440 3935
0440 3928
0440 3926

Ë04403935´º´¹μ¹Î
Ë04403928μ¹¶¸´¹Î
Ë04403926´¹μ¹´ºÎ

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)

0554 0547
0554 0568
0554 0040
0554 3334
0600 9766

Ë05540547μ¹´º´¹Î
Ë05540568μºμ¸μ¸Î
Ì05540040¶¹μ¸´¹Î
Ì05543334·¸´¹´¹Î
Ë06009761´¹´ºμ¹Î

Inneholder: Koffert, instrument, slangesett 300mm/2.2m, lader, 10 stk filter
Måler: forbrenningsvirkningsgrad, røykgasstap, O2, CO2, CO (0-10000ppm) og trekk, temperatur
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