
Одночасне вимірювання
CO та CO2 в навколишньому 
середовищі.

testo 315-3: Контроль навколишнього середовища відповідно до  норм EN 50543.



Процеси горіння безперервно змінюють склад 

навколишнього повітря. Певні концентрації CO і CO2  

небезпечні для людини. Для їх контролю необхідно 

проводити вимірювання в різних сферах.

Будучи монтажником або працівником сервісної служби, 

ви маєте контролювати параметри навколишнього 

середовища в приватних будинках, офісах і промислових 

підприємствах, не залежно від того чи це приватне чи 

державне газове обладнання. 

Створений для сьогодення. 

testo 315-3 може використовуватися для вимірювання 

навколишнього середовища в різних сферах:

•  Котельні

•  Кухні з газовим обладнанням

•  Вентиляція і та кондиціонування

•  Промисловість та складське господарство

Де можна використовувати testo 315-3?
Вимірювання, де одночасно потрібні дані CO та CO2. 

testo 315-3



Hold
Max/Min

Точність - від датчика до корпусу

З високоточним електрохімічним датчиком вимірювання 

СО і ударостійким інфрачервоним датчиком CO2, 

вимірювальний прилад testo 315-3 переходить на вищій 

рівень розвитку. Він ідеально захищений від зовнішніх 

впливів завдяки міцній конструкції і захисному чохлу 

TopSafe (опція). Крім цього, під час вимірювання, 

оптичні і звукові сигнали дозволяють відразу ж виявити, 

перевищення,  заздалегідь налаштованих граничних 

значень. 

Завдяки бездротовій передачі даних через інфрачервоний 

порт або Bluetooth, ви можете передавати результати 

вимірювань безпосередньо на аналізатор димових газів 

testo 330 або роздрукувати їх на портативному принтері 

testo. Функція автоматичного вимкнення і літій-полімерний 

акумулятор гарантують довготривалі вимірювання та 

уникнення повної розрядки блоку акумуляторів.

Чому testo 315-3 пропонує
високий рівень безпеки?
Томущо одночасно вимірює два 
параметри. 

Найбільш важливі переваги з першого погляду

•  Одночасне і пряме вимірювання CO та CO2  

•  Сертифіковано TÜV  на відповідність до EN 50543

•  Зручний та простий у використанні

•  Виміряні значення можна передати на газоаналізатор 

testo 330 

•  Роздруківка даних на місці



testo 315-3 вимірювальний прилад CO/CO2 з Bluetooth 

(опція). Аксесуари можна замовити в будь-який час.

Що ви можете замовити?
Прилад і аксесуари.

№ замовлення

testo 315-3

без Bluetooth (з USB блоком живлення і кабелем)
0632 3153

testo 315-3

з Bluetooth (з USB блоком живлення і кабелем)
0632 3154

Модуль температури / вологості, що  підключається

Ø 25 мм
0636 9725

Захисний чохол

захищає від ударів і бруду (з магнітами для кріплення на мета-
левій поверхні)

0516 0223

Кейс

(без вмісту)
0516 0191

Портативний принтер

testo ІЧ принтер
0554 0549

Запасний термопапір для принтера (6 рулонів) 0554 5555

Набір для калібрування сенсору вологості

(11,3 %ВВ та 75,3 %ВВ)
0554 0660

USB блок живлення з кабелем 0554 1105

Bluetooth® принтер з блоком живлення 0554 0553



    

Навіщо вам потрібен testo 315-3?
Через його відповідність стандартам безпеки

Безпека результатів вимірювань

Під час контролю навколишнього середовища, як 

правило, вимірюється тільки вміст СО у повітрі. Тим не 

менш, CO2, яке обумовлено перешкоджанням виходу 

вихлопних димових газів, вище певної концентрації, 

також шкідливе для людини. Для того, щоб усунути 

можливу небезпеку необхідно контролювати обидва 

параметри.

Вміст CO2 є беззаперечним раннім індикатором отруєння,  

отже оптимальним доповненням до вимірювання CO. 

Паралельне вимірювання обох значень дозволяє 

відразу і всебічно констатувати наявність небезпечних 

концентрацій. Це забезпечує вам і вашим клієнтам 

додаткову безпеку.

Безпека для найвибагливіших клієнтів

Ваші клієнти потребують найкращого обслуговування. 

Ви можете запропонувати його з 

вимірювальним приладом преміум-

класу, таким як testo 315-3. Це не 

тільки вражає ваших клієнтів, але 

й ставить вас на крок попереду 

конкурентів.

testo 315-3 є вигідною інвестицією. 

Ваші клієнти отримують виміряні з необхідною точністю 

значення CO і CO2, і ви можете працювати з приладом, 

який також пропонує вам безліч переваг: точність, 

швидкість та зручність вимірювання.

EN 50543

Стандарт поширюється на проектування, тестування 

та умови експлуатації вимірювальних приладів, 

які використовують у приватних господарствах, 

комерційних, або промислових будівлях.

Безпека завдяки відповідності стандартам

Прилади повинні відповідати обов’язковим стандартам. 

Зокрема Європейський стандарт EN 50543, який 

передбачає суворі вимоги щодо технологій та конструкції 

приладів для вимірювання навколишнього повітря. Він 

був прийнятий в Іспанії в 2013 році, а з 2014 року, всі інші 

країни Європейського союзу впровадили стандарт EN 

50543, як доповнення до національного законодавства. 

Завдяки використаним технологіям, testo 315-3 повністю 

відповідає цій нормі.

Функція паралельних вимірювань робить testo 315-3 більш 

ефективним, ніж раніше. Це переконує навіть найбільших 

європейських енергетичних постачальників. Багато 

де дозволені тільки прилади з функцією паралельного 

вимірювання CO/СО2, тому ми спеціально 

рекомендуємо testo 315-3 своїм партнерам. 

При відсутності приладів з функцією 

паралельного вимірювання, партнери вже 

не в змозі виконувати роботу.
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Загальні технічні дані

Умови зберігання та 
транспортування

-20 ... +60 °C / 0 ... 95 %ВВ

Умови експлуатації 0 ... +40 °C / 0 ... 95 %ВВ

Клас захисту IP 40 відповідно до EN 60529

Акумулятор Літій-полімерний акумулятор

Термін служби ба-
тареї

10 годин безперервної роботи (при +20 °C) / 
можлива робота від мережі

Зарядка акумулятора В приладі через блок живлення

Інтерфейс IЧ інтерфейс / опціонально: Bluetooth

Дозвіл Відповідно до EN 50543

Гарантія

Прилад 24 місяці
Акум.: 12 місяців
CO сенсор: 12 місяців
CO2 сенсор: 12 місяців

Директива EC 2004/108/EG

Типи датчиків

Діапазон 
вимірювання

CO:

CO2:

Вологість:

Температура:

0 ... 100 ппм

0 ... 10000 ппм

5 ... 95 %ВВ

-10 ... +60 °C

Похибка CO:

CO2:

Вологість:

Температура:

±3 ппм (0 ... 20 ппм)
±5 ппм (>20 ппм)

±300 ппм (0 ... 4 000 ппм)
±8 % від вимір. знач. (4000 ... 6000 ппм)
±500 ппм (6 000 ... 10 000 ппм)

±2,5 %ВВ (5 ... 95 %ВВ)

±0,5 °C (±1 цифра)

Роздільна 
здатність

CO:

CO2:

Вологість:

Температура:

0,5 ппм

10 ппм

0,1 %ВВ

0,1 °C

Час реакції CO / CO2: <120 сек (t90)

testo 315-3

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Технічні дані


