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Testboy TV 350 Accuracy

Indication LCD with backlight

Wind speed measurement 0,8 – 30,0 m / s ±2,0 %, ±50 Digits

1,4 – 108,0 km / h

0,9 – 67,0 mil / h

80 – 5900 ft / min

1,3 – 98,5 ft / s

0,8 – 58 kn

Air temperature measurement -20 – 60 °C ±1,5 °C

-4 – 140 °F ±2,7 °F

Temperature units °C and °F

Relative air humidity 20 – 90 % RH ±3,0 % at 25 °C

Air flow 0 – 9999 m³ / s (CMS)

0 – 99990 m³ / min (CMM)

0 – 99990 ft³ / min (CFM)

Min. / Max. value Yes

More functions Ambient, dew-point and wet-bulb temperature

Dew-Point indication Yes

Interface USB

Data-Hold Yes

Auto-Power-Off Yes

Standard IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Dimensions 170 x 85 x 40 mm

Weight 230 g 

Power supply 1x 9 V, 6LR61

Scope of delivery Carrying case, USB cable and CD

The Testboy TV 350 is the ideal assistant when working with all heating, ventilation 
and air conditioning systems. In addition to wind speeds from 0.8 to 30.0 m / s, 
the Testboy TV 350 measures relative humidity from 20 to 90 %, air temperature 
from – 20 to +60°C, air flow from 0 to 9999 m³ / sec, dew point temperature and air 
volumes. The measured values can be recorded via the integrated USB interface 
and the software included in the scope of delivery. The user can switch between all 
international measuring units such as metres, kilometres, feet, miles and knots.

YOUR BENEFITS
> Illuminated LC display
> Min. / max. value memory
> USB interface for evaluating the data on PC (Windows)

SPECIFICATIONS

TESTBOY TV 350
Digital wheel anemometer
(wind meter)

Not just wind, any air
movement can have

an impact.
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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