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C. Oosterman 

Hoofd Certificatiebestuur 

NMi Certin B.V. 

Hugo de Grootplein 1 
3314 EG  Dordrecht 

Postbus 394 

3300 AJ  Dordrecht 

T (078) 6 332 332 
F (078) 6 332 309 

certin@nmi.nl 

www.nmi.nl 

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen 

zes weken na de dag van toezending, bezwaar 

aantekenen bij de directeur NMi (zie “Regeling 

bezwaar en beroep tegen besluiten van NMi”) 

Dit document wordt verstrekt onder het 

voorbehoud dat generlei 

aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat 

de aanvrager vrijwaring geeft voor 
aansprakelijkheid jegens derden. 

Reproductie van het volledige document 

is toegestaan. 
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Afgegeven door NMi Certin B.V. 
 

Ingevolge De “Regeling Voertuigen” 

Fabrikant Kane International Ltd. 

Kane House, Swallowfield, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1JG 

United Kingdom 

Aangeboden Een model van een olietemperatuurmeter, geïntegreerd in een 

uitlaatgastester. 

Fabrikaat : Kane 

Type : Auto 4-1 or Auto 5-1 

    

Karakteristieken Een olietemperatuurmeter, voor het meten van de olietemperatuur van 

benzine motoren. 

    

Beschrijving en 
documentatie 

De olietemperatuurmeter is beschreven in de beschrijving nummer T10284-B 
revisie 0 en gedocumenteerd in de documentatiemap die bij het 

typekeuringscertificaat van de uitlaatgastester behoort. 
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1 Algemene gegevens betreffende de olietemperatuurmeter 

Alle eigenschappen van de olietemperatuurmeter, benoemd of niet benoemd mogen niet in 
tegenspraak zijn met de “Regeling Voertuigen”. 

1.1 Essentiële onderdelen 

De aanwijzing van de olietemperatuur vindt plaats op een uitlaatgastester:  

 

Fabrikaat Type Typekeuringscertificaat nummer 

Kane Auto 4-1 or Auto 5-1 T10284 

1.2 Essentiële karakteristieken 

De olietemperatuurmeter is geschikt voor het meten van de olietemperatuur van benzinemotoren en 
is geïntegreerd in een uitlaatgastester. 

 

Technische specificaties: 

- Meetbereik olietemperatuur :  0  – 150 C 

1.3 Essentiële vomen 

De essentiële vormen van de olietemperatuurmeter zijn te vinden in de documentatiefolder, 

behorende bij het typekeuringscertificaat van de uitlaatgastester.


