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Testo 340 Full Set

ü Okumaların s�yah beyaz dokümantasyonu 

ü 2 san�ye �ç�nde hızlı ver� transfer� 

ü Çıkış fonks�yonu 

Okumaların hızlı ve güven�l�r b�r şek�lde belgelenmes� �ç�n yazıcıyı IRDA ve �nfrared arayüzle kullanın.

ü  Takılab�l�r kafa g�r�ş kablosu ve c�haz arasında kullanılab�l�r 

Ek�pmanınızı sağlam taşıma çantasında sağlam b�r şek�lde saklayın: Çanta, uygun ölçüm c�hazı, 

problar ve aksesuarlar �ç�n yeterl� saklama alanı sağlar.

üHızlı değ�şt�r�leb�l�r tıklama s�stem� �le kolayca prob şaftının değ�şt�r�lmes�

üNO2/SO2 özel hortum (uzunluk: 2.2 m)

üBaca gazı yolu ve sıcaklık kanalı, c�haza b�r bayonet k�l�d� �le bağlanab�l�r 

ü500 ° C'ye kadar sıcaklık ölçümler� �ç�n entegre termokupıl probu

Modüler baca gazı probu, 700 mm daldırma der�nl�ğ�, +500°C'ye kadar çıkab�len N�Cr-N� termokupıl, 

kondensat tutucu, montaj adaptörü �le b�rl�kte, hortum uzunluğu 2.2 m

ü C�hazda şebeke elektr�ğ� veya şarj etmek �ç�n 

ü 1 00-240 V AC / 6.3 V DC

Ölçüm c�hazınızın şebeke �şlet�m� veya c�hazda p�l şarjı �ç�n adaptörü kullanın. Uluslararası kullanıma uygundur.

ü Endüstr�yel egzoz havasında, ambalajsız mallarda ve �kl�m test kab�nler�nde uzun sürel� ölçüm, 

 bağıl nem ve hava sıcaklığının paralel olarak bel�rlenmes� �ç�n açıkça yapılandırılmış ölçüm menüsü 

ü Hassas: yaş küre sıcaklığı, ç�ğleşme noktası ve mutlak nem hesaplanması 

ü Sağlam: +180 ° C'ye kadar sert çevre koşullarında ölçümler �ç�n uygundur 

ü Akıllı kal�brasyon konsept�

Endüstr�yel egzoz havasında, dökme malzemelerde ve �kl�msel test kab�nler�nde yapılan ölçümler �ç�n: bağıl nem

 ve +180 ° C'ye kadar olan hava sıcaklığını ölçmek �ç�n sağlam nem / sıcaklık sensörünü (uyumlu ölçüm c�hazı �le) kullanın.

ü Akıllı: Hac�msel deb�, türbülans dereces�, soğutma/ısıtma yükü, küf algılama ve CO2 g�b� uzun sürel� ölçüm �ç�n
    açıkça yapılandırılmış ölçüm menüler�

 Kablosuz: Ölçüm yaparken ekstra rahatlık sağlayan Bluetooth® problar ve ölçüm yer�nde daha az kablo dağınıklığıü
    (lütfen probları ayrıca s�par�ş ed�n)

 Kolay anlaşılır ekran: Aynı anda 3 ölçümü gösteren gen�ş grafik ekranü

 Güven�l�r ve güvenl�: Dah�l� ver� saklama ve ver� aktarımı �ç�n USB portuü

Tek b�r ölçüm c�hazı �le tüm hava hızı ve �ç hava kal�tes� parametreler�n�n hassas, güven�l�r ölçümü: çok fonks�yonlu ölçüm c�hazı,
 açıkça yapılandırılmış ölçüm menüler�yle akıllı kullanıma sah�pt�r. Kl�ma ve havalandırma s�stemler�n� ayarlamak, hava kal�tes�n� 
�zlemek veya konfor sev�yes� ölçümler� yapmak - yüksek kal�tede d�j�tal problarla kullanılab�len çok yönlü ops�yonları �le 
ölçümler�n�z� yapacak gerekl� donanıma sah�ps�n�z (lütfen probları ayrıca s�par�ş ed�n).

ü Yağlı duman test ed�c�, kurum kağıdı, baca gazı �ç�ndek� kurumu ölçmek �ç�n

ü CO, CO , NO, NO , NO  ya da SO  ölçeb�l�rdüşük düşük 2 2

 Yüksek gaz konsantrasyonları bunlunan ortamlarda kullanım �ç�n, gen�şlet�lm�ş ölçüm aralığı ü

 Hızlı ve kolay sensör değ�ş�m� �ç�n önceden kal�bre ed�lm�ş gaz sensörler�ü

 Kütle akışı hesaplamaları �ç�n, entegre fark basınç ve deb� ölçümler�ü

Endüstr�de em�syon kontrolü: testo 340 baca gazı anal�zörü s�ze tek b�r c�hazda profesyonel teknoloj�, 
kolay kullanım ve prat�k uygulama sunar. Yüksek performanslı testo 340 baca gazı anal�zörü b�r O2 sensörüne sah�pt�r 
ve 3 adede kadar ek sensörle donatılab�l�r.

KAMPANYALI FİYAT:  26.6  3  0    T  L    +   KDV

SET İÇERİĞİ

CO: 0…10.000 ppm 

NO: 0 … +3000 ppm

SO2: 0 … +5000 ppm

NOx Hesaplama yöntemi ile

CO2 hesaplama yöntemi ile

200 mbar fark basınç ölçer (pitot tüp ile hız)

O2: 0 … +25 % hacim

4 Sensör yuvası(O2,CO,NO,NO2,SO2) Kompakt Gaz Hazırlama Ünitesi 

700mm (+500°C) standart Prob

Bluetooth

Kablosuz Yazıcı

Taşıma Çantası, Adaptör ve Yedek Filtreler

Testo 440 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı

180°C ye dayanıklı baca sıcaklık ve nem probu

İslilik Pompası
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