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Testboy 
TV 341

THE SPECIFICATIONS

HYGROMETER

TESTBOY TV 341

MEASUREMENT RANGE 0 – 55 %

MEASUREMENT ACCURACY ± 2 %

RESOLUTION 0.1 %

MEASUREMENT FUNCTIONS Hold, max., min. value

AUTO POWER-OFF Yes

OPERATING TEMPERATURE -10 – 50 °C / 14–122 °F

STORAGE TEMPERATURE -20 – 60 °C

DIMENSIONS 143 x 55 x 28 mm

WEIGHT 115 g

VOLTAGE SUPPLY 3 x 1.5 V AAA

SCOPE OF DELIVERY
inc. operating manual and 
carrying case

//  No separate test leads or probes 
//  Auto power-off 
//  Integrated self-testing unit

Your benefits The Testboy TV 341 is a handy instrument for measuring 
the moisture content in building materials. This precise test 
instrument is fitted with integrated and slimline measure-
ment probes, which enable the testing of a wide range of 
materials, without causing visible damage. This includes 
timber, plywood, fixing plates, veneers, gypsum or plaster-
board. The measurement probes can also be used to meas-
ure the temperature. The measurement probes are pro-
tected during transport by a practical cap. The instrument 
features a max./min. value memory for the measurement 
of large surfaces and quantities. A hold function facilitates 
measurements in poorly-accessible locations by saving a 
measured value in the display at the press of a button.
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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