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testo 330i - Új fejezet a füstgáz mérésben
BEVEZETŐ ÁR - ÁRELŐNY A LEGGYORSABBAKNAK

A testo füstgázelemző műszerek megbízhatósága, praktikus ke-
zelhetősége, illetve rugalmas mérési lehetőségei már jól ismer-
tek a gázkészülék szerelő szakemberek körében. A napokban
piacra kerülő új 330i tipus a már megszokott Testo minőséget
ötvözi a jelenkor fejlődésével. 

A készülék beépített kijelző helyett, a műszerbe integrált bluetooth
kapcsolat révén kommunikál okostelefonnal, vagy táblagéppel. Ehhez
csupán egy, az eszközre letölthető díjmentes alkalmazás szükséges. 

A műszer teljeskörű kezelését a telefon biztosítja, ami igen magas konfortérzetet jelent. Míg a mintavevő szondát az új
testoFix szondarögzítő adapter tartja stabilan a magáramban, miközben a műszer is stabilan rögzíthető a mérőponton,
a műszer beállítása, a mérés elindítása, illetve a szükséges beállítások elvégzése kényelmesen a telefonon keresztül
történik. Nem kell többé attól tartani, hogy a műszer a funkciók kiválasztása, illetve a mérés elindítása alkalmával lecsú-
szik a rögzítési pontról, és a szonda elmozdul a magáramból. Mivel a precíz mérés alapja a megfelelő pontból történő
mintavétel, ez különösen nagy segítség a felhasználónak. 

További segítséget is ad az alkalmazás, ugyanis pontosan megmutatja,
mikor van a szonda a magáramban. A telefon, mint távoli kijelző tökéle-
tes megoldást jelent ipari méretű berendezések beszabályozása ese-
tén, mivel míg a műszer és a szonda a mintavételi ponton van, a
beállítási ponton kényelmesen leolvashatók a mérési értékek. A funkciók
tárháza kimeríthetetlen. A szokásos füstgáz, nyomás, huzat és beszívott
levegő oldali O2 mérésen túlmenően az alkalmazás képes kiszámítani
a gázórán átfolyó gázmennyiség alapján az aktuális kazánteljesítményt
is, ami azonnali információt ad arról, hogy a tüzelőberendezés illeszke-
dik-e az épület tényleges hőigényéhez. A füstgáz összetétel mérés köz-
ben megjeleníthető grafikon révén a CO2-re történő beszabályozáskor
jól látható a CO érték egyidejű alakulása, ami segíti a helyes beállítást.
A műszerbe épített frisslevegő szelep révén extrém magas, akár 30.000
ppm-es  CO koncentráció is gond nélkül mérhető. Ezáltal a műszer ká-
rosodása nélkül orvosolható  a tüzelőberendezés rendellenes műkö-
dése. A mérésről az alkalmazás segítségével teljes értékű mérési
jegyzőkönyv készíthető, ami e-mail útján azonnal továbbítható a meg-
rendelő postafiókjába. Mindehez már csak hab a tortán a 4 éves garan-
cia, ami nincs kötve költséges éves karbantartáshoz.

További információkért kattintson ide.

Vegye meg testo 330i füstgázelemző szettjét 2016.04.30-ig és gyorsaságát kedvezménnyel jutalmazzuk!
Figyelem, a szett bevezető ára 499.900 Ft + Áfa, mely 2016.05.01-től 532.200 Ft + Áfára emelkedik!

Éljen a lehetőséggel és vegye meg még ma bevezető áron!
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