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Az új testo 330 LL füstgázelemző műszer 
 grafikusan jeleníti meg a mért adatokat...
  
  

... az új műszerfunkciókkal a fűtőberendezés rendszeres felülvizsgálata és beállítása
még könnyebben végezhető  el
- professzionálisan és megbízhatóan.

  

  

Az új testo 330 LL előnyei:
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● Nagyfelbontású színes kijelző segíti a fűtőberendezés elemzését a mérési folyamatok
grafikus megjelenítésével

  

● Egyszerű szimbólumok és grafikák jelenítik meg a fűtőberendezésen mért adatokat

  

● Új mérési menük – mint pl. a gázvezeték ellenőrzés – teszik lehetővé a tüzelőberendezés
professzionális telepítését, üzembe helyezését, és ellenőrzését

  

● Adatgyűjtő üzemmód a folyamatmérések végzéséhez – pl. ΔP differenciálnyomás mérésnél

  

● Long Life – csökkent járulékos költségek, 4 év garancia

  

● Bluetooth az egyszerű dokumentációhoz és a gyors adatátvitelhez
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A füstgázelemzés eredményének grafikus megjelenítése…

  

magától értetődő grafikus megjelenés, egyszerű szimbólumok és egyértelmű színjelzések
könnyítik meg a mért adatok elemzését.

  

  

A mért adatok grafikus megjelenítésének központi eleme a füstgázmátrix, amely a
füstgázösszetétel mérésekor grafikusan megjeleníti, hogy a mért CO- és O
2 
értékek, valamint a további paraméterek a megfelelő tartományban vannak-e, azaz a
tüzelőberendezés optimálisan van-e beállítva.

  

  

A hüvelykujj szimbólumok azonnal megmutatják a berendezés állapotát. Amennyiben a CO- és
O 2 koncentráció a zöld tartományban van, a hüvelykujj felfelé mutat.

  

Amennyiben a mért értékek kívül esnek az optimális tartományon, 
 a füstgázmátrix szimbólumai fontos útmutatókat nyújtanak a tüzelőberendezés
beszabályozására vonatkozóan.

  

További ajánlataink:

  

 3 / 5



Új testo 330 LL  Facelift füstgázelemző műszer

Szerkesztő: Bencs Balázs - Módosítás: 2010. november 25. csütörtök, 19:27

testo 330-1 LL szett –  4 év garanciával!  • testo 330-1 LL füstgázelemző O2-, CO- (élettartam 6 év) és NO-mérőcellákkal • 200 mérési adatsor tárolására alkalmas belső memória • hálózati adapter/akkutöltő • 180 mm-es füstgáz-mintavevő szonda • égési levegőhőmérséklet-érzékelő • műszerbőrönd            

testo 327-1 induló füstgázelemző szett –  2 év garanciával!     • testo 327-1  füstgázelemző O2- és CO-mérőcellákkal • hálózati adapter/akkutöltő • 180 mm-es füstgáz-mintavevő szonda • égési levegőhőmérséklet-érzékelő • műszerbőrönd                
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testo 312-4 nyomáspróba szett    • tömörségi, szilárdsági nyomáspróba • belső memória, PC kapcsolat   • jegyzőkönyv nyomtatás  • külső nagynyomás szonda   • csatlakozók, kiegészítők praktikus műszerbőröndben            Engel György  termékmenedzser  engel@testo.hu    Füstgázelemző-kalibrálás Előzetesen egyeztetett időpontban egynapos határidővel vállaljuk füstgázelemző  műszerek évenkénti újrakalibrálását. • O2-, CO- és NO-kalibrálás • szükség szerint O2-, NO, CO-mérőcella jusztírozása   • ingyenes átvizsgálás, tömítettség ellenőrzés  Tekintse meg további műszereinket is a megújult www.testo.hu  oldalra kattintva!  
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