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  ÚJ testo 330 LL füstgázelemző műszer - füstgázelemzés
eredményének grafikus megjelenítése
            

  A testo 330 LL füstgázelemző műszer új grafikus kijelzőjén  magától értetődő, egyszerű szimbólumok és színjelzések könnyítik meg a  mért adatok elemzését.  Az új műszerfunkciókkal a fűtőberendezés  rendszeres felülvizsgálata és beállítása még könnyebben végezhető el -  professzionálisan és megbízhatóan.
A mért adatok grafikus megjelenítésének központi eleme a füstgázmátrix ,  amely a füstgázösszetétel mérésekor grafikusan megjeleníti, hogy a mért  CO- és O2 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.Az új testo 330 LL előnyei:
    -  Új mérési menük – mint pl. a gázvezeték ellenőrzés – teszik lehetővé a tüzelőberendezés professzionális telepítését, üzembe helyezését, és ellenőrzését
    -  Nagyfelbontású színes kijelző segíti a fűtőberendezés elemzését a mérési folyamatok grafikus megjelenítésével - füstgázmátrix
    -  Adatgyűjtő üzemmód  a folyamatmérések végzéséhez, pl. ΔP differenciálnyomás mérésnél
    -  Egyszerű szimbólumok és grafikák jelenítik meg a fűtőberendezésen mért adatokat
    -  Long Life – csökkent járulékos költségek, 4 év garancia
    -  Bluetooth a gyors adatátvitelhez (opció)
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  A gázvezeték ellenőrzés négy mérésre oszlik, melyek a gázvezeték átfogó vizsgálatát biztosítják: tömörségvizsgálat, használhatósági vizsgálat, gázarmatúrák tömörségének vizsgálata és szivárgáskeresés. A kívánt mérés kiválasztása után a testo 330 LL azonnal elvégzi a gázvezeték ellenőrzéséhez megfelelő mérést. Szivárgáskeresésnél egy további különálló gázszivárgás-érzékelő szükséges. A tömörségteszt időtartama 10 perc. A gázarmatúrák tömörségvizsgálata egy percet vesz igénybe, közvetlenül működés közben.      

  A füstgázmátrix a mért adatok grafikus megjelenítésének központi eleme, 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.Többet szeretne megtudni a műszerről? > Kattintson ide!         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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Többet szeretne megtudni a műszerről? > Kattintson ide!

  

  

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  

  

Engel György 
termékmenedzser
engel@testo.hu

  

  Új testo 876 hőkamera
  

Camcorder kivitelben, elforgatható kijelzővel

        

  A testo 876 hőkamera újdonsága a nagyméretű, forgatható kijelző. A hőképek készítésekor minden szemszögből teljes áttekintést tesz lehetővé, így minden terület jól belátható. A cserélhető objektívnek köszönhetően garantáltan mindig a megfelelő képrészlet vizsgálható a kijelzőn.
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  A testo 876 hőkamera főbb tulajdonságai:              Rend. sz.  0560 8761      Detektor   160 x 120 pixel      Magas termikus érzékenység (NETD)  Hőmérséklet méréstartomány  -20 °C... +280 °C          Képismétlési frekvencia  9 Hz      Nagylátószögű objektív 32° x 23°  X       Cserélhető teleobjektív 9° x 7°  ( X )       Beépített digitális fényképezőgép  X       Hangjegyzet Headset-el  X       Motoros fókusz  X       Felületi páraeloszlás kijelzése (manuális bevitel alapján)  X       Izoterma kijelzés a műszerben  X       Min/Max-On területszámítás  X       Auto-Hot-Cold-Spot felismerés  X         (X) Opció  X  Sztenderd  A hőkamerát robusztus műszerbőröndben, magyar nyelvű profi szoftverrel, hordszíjjal, SDkártyával, USB kábellel, hálózati adapterrel és Li-ionos akkumulátorral szállítjuk. Érdeklődjön kedvezményes készleteinkről telefonon vagy e-mail-ben: Koczka Péter (1) 237 1743;  koczka@testo.huLetölthető termékprospektus ide kattintva         

  Tekintse meg további műszereinket is a megújult www.testo.hu oldalra kattintva!         
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