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1 O tomto dokumentu 
• Návod k obsluze je nedílnou součástí přístroje.  
• Uchovávejte tuto dokumentaci tak, abyste jí v případě potřeby mohli kdykoliv 

použít.  
• Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se 

s produktem před jeho použitím. 
• Předejte tento návod k obsluze všem budoucím uživatelům výrobku. 
• Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a upozorněním, abyste 

zabránili zraněním a poškození výrobku. 

1.1 Symboly 
 

Zobrazení Vysvětlivky 

 
Upozornění: základní a další informace 

1 
2 
… 

Postup: několik kroků, jejichž pořadí je nutné dodržovat. 

 Výsledek postupu 
 Požadavek 

1.2 Výstražná upozornění 
 

Vždy respektujte informace, které jsou označeny následujícími výstražnými 
pokyny s piktogramy. Proveďte uvedená preventivní opatření! 
 

 NEBEZPEČÍ 
Smrtelné nebezpečí! 
 

 

 VAROVÁNÍ 
Upozorňuje na možnost těžkého úrazu. 
 

 

 VÝSTRAHA 
Upozorňuje na možnost lehkého poranění. 
 

 

POZOR 
Upozorňuje na okolnosti, které mohou vést k poškození přístroje. 
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2 Bezpečnost a likvidace 
 

Řiďte se informačním dokumentem testo (součástí výrobku).  
 

3 Bezpečnostní pokyny 
 

 VÝSTRAHA 
Kondenzát může obsahovat kyseliny. 
Nebezpečí poleptání rukou! 

- Používejte ochranné rukavice (odolné proti kyselinám), brýle a ochranný plášť 
při vyprazdňování kondenzátu. 

 

 
 

• Ujistěte se, že byl kondenzát zcela vyprázdněn z kondenzační nádržky před 
tím, než přístroj uložíte na delší dobu. 

• Před likvidací produktu musí být kondenzační nádržka vyprázdněna a 
kondenzát zlikvidován v nádobě tomu určené. 

 

• Při testování plynovodů dbejte následujících upozornění: 
 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečná směs plynů 
 
Nebezpečí výbuchu! 

- Ujistěte se, že mezi místem odběru a měřicím přístrojem nejsou žádné 
netěsnosti.  

- Během měření nekuřte, ani nepoužívejte otevřený oheň. 
 

 
 

4 Oprávnění a certifikace 
 

Aktuální schválení výrobku v jednotlivých zemích najdete v dokumentu 
Oprávnění a certifikace, který je přiložen k výrobku. 
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5 Specifikace 
 

Testo 300 je měřicí přístroj, který umožňuje profesionální analýzu spalin u 
spalovacích zařízení, jako např.: 
• malá spalovací zařízení (olej, plyn, dřevo, uhlí) 
• nízkoteplotní a kondenzační kotle 
• plynové ohřívače 
 
Pomocí testo 300 lze tato zařízení nastavit a kontrolovat dodržování platných 
limitů.  
Přístroj je ověřen jako krátkodobý měřicí přístroj a neměl by být používán jako 
bezpečnostní (alarmové) zařízení. 
Dále je s tímto přístrojem možné vykonávat následující úkoly: 
• Regulace hodnot O2, CO a CO2, NO, NOx u spalovacích zařízení, jejichž 

cílem je zajistit optimální provoz. 
• Měření tahu. 
• Měření 4 Pa 
• Měření a regulace tlaku plynu u plynových ohřívačů. 
• Měření a optimalizace teploty topné a vratné vody u otopných systémů. 
• Měření koncentrace CO v okolí. 
• Zařízení může být použito pro měření na zařízeních CHP v souladu s první 

German Federal Immission Control Ordinance (BImSchV). 
• Senzor CO lze v zásadě použít i pro měření na zařízeních CHP. Pokud 

provádíte více než 50 měření na zařízeních CHP za rok, kontaktujte, prosím, 
nejbližší servisní středisko Testo nebo zašlete zařízení do servisu Testo na 
kontrolu.  

Filtr NOx pro CO senzor lze objednat jako náhradní součást k výměně použitého 
filtru. 
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6 Popis výrobku 
6.1 Pohled z čelní strany 
 

 
 

1 USB rozhraní / 
síťový zdroj 

4 Uživatelské rozhraní 

2 Výstup plynu 5 Kondenzační jímka 
3 On/Off tlačítko 6 Konektory 
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6.2 Pohled ze zadní strany 
 

 
 

1 Místo pro upevnění popruhu 2 Magnety 
 
 

6.3 Konektory 
 

 
 

1 Konektory pro další sondy 3 Konektor odběrové sondy 
2 Integrovaná sonda teploty 

okolního (nasávaného) vzduchu 
4 Připojení diferenčního tlaku 

 

 

Mezi měřicí přístroj a odběrovou sondu se smí připojit maximálně jeden 
prodlužovací kabel (0554 1201). 
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6.4 Kompaktní odběrová sonda 
 

 
 

1 Odnímatelný průhlední kryt filtru, 
filtr nečistot 

3 Připojovací konektor do měřicího 
přístroje 

2 Rukojeť sondy 4 Propojovací kabel 
 
 

6.5 Modulární odběrová sonda 
 

 
 

1 Odnímatelný průhledný kryt filtru, 
filtr nečistot 4 Připojovací konektor do měřicího 

přístroje 
2 Aretace 5 Rukojeť sondy 
3 Trubice sondy 6 Propojovací kabel 

 
 

7 První kroky 
7.1 Uvedení do provozu 
 

Řiďte se informační dokumentací testo (součástí výrobku).  
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7.2 Síťový zdroj / akumulátor 
Měřicí přístroj je dodáván s akumulátorem. 
 

 
Před použitím měřícího přístroje nabijte akumulátor naplno. 

 

 
Jestliže je připojen síťový zdroj, probíhá napájení měřicího přístroje 
automaticky přes síťový zdroj. 

 

 
Akumulátor je možné nabíjet pouze při okolní teplotě od 0 do 35°C. 

 
 

 

Podmínky skladování akumulátoru: 
• Teplota okolí od 10 do 20°C 
• Úroveň nabití 50 až 80% 

 
 

7.2.1 Nabíjení akumulátoru 
1 Připojte síťový zdroj pomocí kabelu do přístroje. 

 

2 Zasuňte vidlici síťového zdroje do zásuvky. 
 

 Spustí se proces nabíjení. LED 
kontrolka v kondenzační nádržce 
bude blikat červeně. 
Jakmile bude akumulátor plně nabitý, 
proces nabíjení se automaticky 
ukončí. LED kontrolka v kondenzační 
nádržce bude nepřetržitě svítit 
červeně. 

 

 

 

Pokud je akumulátor zcela vybitý, je doba nabíjení při pokojové teplotě 
přibližně 5-6 hodin. 

 

7.2.2 Provoz ze sítě 
1 Připojte síťový zdroj pomocí kabelu do přístroje. 

 

2 Zasuňte vidlici síťového zdroje do zásuvky. 
 

 Měřicí přístroj je napájen ze sítě. 
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 Pokud je přístroj vypnutý a akumulátor vložený, spustí se automaticky 
proces nabíjení. Zapnutím přístroje se přeruší nabíjení akumulátoru a 
měřicí přístroj je napájen ze sítě. 

 

 
Pro delší měření při provozu ze sítě doporučuje společnost Testo 
používat snímač teploty nasávaného vzduchu s připojovacím kabelem. 
Při samočinném zahřívání přístroje během provozu ze sítě může být 
ovlivněno měření miničidlem pro měření teploty nasávaného vzduchu. 

 
 

7.3 Ovládání dotykové obrazovky 
Před použitím měřicího přístroje se seznamte s koncepcí ovládání dotykové 
obrazovky.  
Akce se většinou provádějí takto: 

Popis 
Klepnutí 
Chcete-li otevřít aplikace, vybrat nabídku 
symbolů, stisknout tlačítka na displeji nebo 
zadat znaky na klávesnici, poklepejte na ně 
prstem. 

 
Přetažení 
Přejetím prstu na displeji doprava nebo doleva 
zobrazíte další pohledy, např. pro přepnutí ze 
zobrazení seznamu do grafického zobrazení. 

 
Zvětšování / zmenšování 
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit část zobrazení, 
dotkněte se dvěma prsty displeje a přesuňte je 
od sebe nebo k sobě. 

 



7 První kroky 

15 

Popis 
Přetahování 
Některé prvky můžete přesunout dotykem, 
držením a přetažením do požadovaného místa.  
Příklad: Změna zobrazení pořadí parametrů 
měření. 

 
 
 

7.4 Klávesnice 
Některé funkce vyžadují zadání hodnot (písmena, číselné hodnoty, jednotky, 
znaky). Hodnoty se zadávají pomocí klávesnice. 

 Vstupní pole je aktivní (blikající kurzor) 
 

1 Zadejte hodnotu: klepnutím na 
požadovanou hodnotu na displeji 
(písmena, číselné hodnoty, jednotky, 
znaky). 

 
 

2 Potvrďte zadání: Stiskněte . 
 

3 Opakujte kroky podle potřeby. 
 

7.5 Zapnutí a vypnutí přístroje 
Aktuální 
stav 

Akce Funkce 

Přístroj je 
vypnutý 

Stiskněte tlačítko po 
delší dobu (> 3 s)  

Přístroj se zapne. 
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Aktuální 
stav 

Akce Funkce 

 
Po prvním spuštění přístroje vás průvodce instalací krok za  
krokem provede následujícím nastavením:  
- Nastavení země a jazyka 
- Vítejte! 
- WLAN (Bezdrátová síť) 
- Datum & Čas 
- Kontaktní informace 
- Nastavení Emailu 
Po průvodci instalací je možné spustit tutoriál. 
Tento tutoriál ukazuje obecnou obsluhu a nejdůležitější funkce  
měřicího přístroje pomocí příkladů. 

  

 

Přístroj je 
zapnutý 

Krátce stiskněte 
tlačítko (< 1 s) 

Přístroj se přepne do pohotovostního 
režimu. Přístroj se aktivuje opětovným 
stisknutím tlačítka. 

Přístroj je 
zapnutý 

Stisknutím tlačítka 
po delší dobu (> 1 s) 

Výběr: [OK] Přístroj se vypne nebo zruší 
vypnutí přístroje pomocí tlačítka 
[ZRUŠIT]. 

 

 

Neuložené naměřené hodnoty budou po vypnutí přístroje ztraceny. 
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7.6 Sondy / připojení sondy 
 
 
 
 
 

Odběrové sondy 

 Přístroj je zapnutý. 
 

1 Nasuňte připojovací konektor na 
konektor pro odběrovou sondu a 
zajistěte jej lehkým pootočením ve 
směru hodinových ručiček 
(bajonetový uzávěr). 

 
 

 

Mezi měřicí přístroj a odběrovou sondu se smí připojit maximálně jeden 
prodlužovací kabel (0554 1201). 

 

Teplotní konektor 

 Přístroj je zapnutý. 
 

1 Nasuňte připojovací konektor na 
konektor pro sondu. 

 
 

 Systém sondu rozpozná (zobrazí se informace). 
 

 
Parametr měřený externí sondou je na displeji označen jako "ext.1 
nebo ext.2". 
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8 Používání výrobku 
8.1 Uživatelské rozhraní 

 
 

1  Typy měření 
2  Stavový řádek 

3  Hlavní nabídka (Menu) 
4  Seznam pro výběr Paliva 
5  Vybrat Zákazník / Místa měření 

6  

Vybrat typ zobrazení: 
• Seznam 
• Graf 
• Jádro spalin 

7  Upravit data měření Protokoly 

8 
 Zahájit měření 

Pozastavit měření 
Zastavit měření 

9  Nastavení 

Další symboly v uživatelském rozhraní (bez číslování) 

 Opakovat měření 

 O úroveň zpět 
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 O úroveň zpět 

 O úroveň zpět 

 Zrušit proces 

 Vytisknout hodnoty 

 Uložit protokol 

 Uložit a odeslat protokol 
 
 

8.1.1 Seznam - typ zobrazení měřených hodnot 

 
 

Parametry / jednotky měření a počet a pořadí měřených parametrů zobrazených 
v Seznamu – typu zobrazení měřených hodnot, mohou být nastaveny, viz sekce 
Nastavení náhledu měření. 
Na displeji, v uložených protokolech a na vytištěných protokolech se zobrazují 
pouze ty parametry měření a jednotky, které jsou aktivovány v zobrazení na 
displeji. 
Nastavení platí pouze pro aktuálně zvolený typ měření.  
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8.1.2 Graf – typ zobrazení měřených hodnot 

 
 

V Grafu – typu zobrazení měřených hodnot, může být vývoj měřených hodnot 
zobrazen jako liniový graf. 
V jednom okamžiku je možné nastavit maximálně 4 parametry měření. Mohou 
být zobrazeny pouze ty parametry měření / jednotky, které jsou k dispozici 
v Seznamu - typu zobrazení měřených hodnot.  
Měřené parametry / jednotky lze v případě potřeby upravit: 

 Náhled měření je aktivní. 
 

1 Vyvolejte funkci: Graf  
 

2  Klepnutím na tlačítko  otevřete seznam pro parametry měření / 
jednotky. 

 

3 Vyberte požadované údaje / jednotky měření. 
 

 Výběr je automaticky potvrzen. 
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8.1.3 Jádro spalin – typ zobrazení měřených 
hodnot 

 
 

Hledání jádra spalin: 

 Náhled měření je aktivní. 
 

1 Vyvolejte funkci: Jádro spalin 
 

2 Vyhledat:  
 

3 Proveďte nulování. 

 Měření se spustí automaticky po nulování.  
 

4 Vyrovnejte sondu spalin v odkouření 
tak, aby špička sondy byla v jádře 
(oblast s nejvyšší teplotou spalin 
Max TS). 
- Šedá hodnota / šedý ukazatel: 

Zobrazuje aktuální teplotu spalin 
- Oranžová hodnota / oranžový 

ukazatel: Zobrazuje maximální 
teplotu spalin 

- Resetovat hodnoty / symbol:  
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8.2 Přehled hlavní nabídky (  ) 
 

 
 

Hlavní nabídka Popis 
Zákazník / Místo měření Vytváří, upravuje a odstraňuje informace o 

zákaznících a systémových informacích. 
Protokoly Vyvolává, odstraňuje a odesílá měření, která 

byla provedena (možné různé formáty). 
Uložené protokoly Vyvolává a odstraňuje protokoly o měření. 
Kontrola cesty plynu Pro dokonalou funkci přístroje se doporučuje 

pravidelné testování těsnosti měřících 
systémů (měřicí přístroj + odběrová sonda). 

Nastavení přístroje Nastavení 
- Země a jazyk 
- WLAN 
- Datum/Čas 
- Vlastní data společnosti 
- Bluetooth 
- Hotspot 
- Jas displeje 
- Správa E-mail účtů 
- Ochrana senzoru.  
- Doplněk NO₂  
- O2 referenční 
- Kompenzace výšky 
- Mezní hodnoty 

Diagnostika senzorů Přehled namontovaných senzorů a jejich 
stav. 

Chybová hlášení Vyvolat seznam chyb 
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Hlavní nabídka Popis 
Informace o přístroji Informace  

- Název zařízení 
- Sériové číslo 
- Datum posledního servis 
- Volná paměť 
- Doba provozu 
- Doba provozu od posledního servisu 
- Verze software 
- Verze firmware 
- Datum firmware 
- qA verze 
- qA datum 

Informace o serveru Informace o dostupném serveru 
E-mail Nastavení a vyvolání e-mailového účtu. 
Moje aplikace Další aplikace 

- Hodiny 
- Galerie 
- Prohlížeč 
- Kalendář 
- Kalkulačka 
- Rychlá podpora (QuickSupport) 
- Správce souborů 

Nápověda Pomoci 
- Registrace přístroje 
- Tutoriál 
- Průvodce nastavením 
- Online nápověda 
- Internetové stránky Testo 
- Aktualizace přes USB 

 
 

8.2.1 Zákazník / Místo měření 
Vytváří, upravuje a kopíruje informace o zákazníkovi a místě měření. 
Zákazníka a místo měření je možné odstranit. 

1 Vyvolejte funkci:  | Zákazník / Místo měření 
 

 Zobrazí se nabídka Zákazník / Místo měření. 
 
 

K dispozici jsou následující funkce: 
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1 Vyhledávání 3 
Zobrazení / úprava stávajících 
údajů o zákazníkovi / místě 
měření 

2 Vytvořit nového zákazníka / místo 
měření   

 

Vyhledávání 

1 Klikněte na pole Vyhledat. 
 

 Textový kurzor bliká. 
 

2 Zadejte vyhledávaný text pomocí textového editoru. 

 

Pomocí vyhledávání textu se zobrazí pouze stránka 
zákazníka / místa měření, která obsahuje vyhledávaný text. 

 

 

3  Potvrďte výsledek vyhledávání: stisknutím .  
 

Vytvoření nového zákazníka 

1 Klepnutím na tlačítko + Nový zákazník / Místo měření. 
 

 Otevře se obrazovka pro zadání Zákazníka. 
 

2 Klepněte na požadované vstupní pole. 
 

 Zobrazí se klávesnice. 
 

3 Zadejte informace pomocí klávesnice. 
 

4 Potvrďte každé zadání stisknutím . 
 

 
Vstupní pole Zákazník / Místo měření je povinné a musí být vyplněno.  

5 Uložit. 
 

 Zákazník je vytvořen. 
 



8 Používání výrobku 

25 

 

Abyste mohli vybrat zákazníka, musí být vytvořeno a vybráno alespoň 
jedno místo měření! 

 

Vytvoření nového místa měření 

 Zákazník je vytvořen.   
 

1 Klepněte na tlačítko Místo měření. 
 

2 Klepněte na pole + Nové místo měření. 
 

 Nabídka Parametry místa měření je otevřena. 
 

3 Zadejte údaje. 
 

 
Vstupní pole Název místa měření je povinné a musí být vyplněno.  

 

4 Potvrďte každé zadání stisknutím  . 
 

 
V některých vstupních polích se zobrazí tlačítko (>). 
Tato tlačítka obsahují výběr parametrů, které přijmete klepnutím na ně 
v zadávacím poli. 

 

5 Uložit. 
 

Úprava zákazníka  

1 Klepněte na zákazníka. 
 

 Otevře se obrazovka pro zadání Zákazníka. 
 

2 Vstupní pole může být upraveno. 
 

Úprava místa měření 

 Je otevřena obrazovka pro zadání Zákazníka. 
 

1 Klepněte na tlačítko Místo měření. 
 

2 Vyberte Místo měření. 

3 Upravte údaje. 
 

4 Uložit. 
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8.2.2 Protokoly 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Protokoly 
 

 Nabídka Protokoly je zobrazena. 
 

2 Vyberte zákazníka. 
 

3 Otevřete místo měření. 
 

4 Měření pro vybraného zákazníka / 
místo měření může být zobrazeno  
a smazáno .  

Více možnosti pro vybrané měření 
:  

 Vytisknout hodnoty 
 

 Uložit protokol 

 Uložit a odeslat protokol 
 

 

Následující informace mohou být vybrány / přidány do vytvářeného protokolu. 
 

Kategorie Popis 

Formát a tisk Výběr výstupního formátu: 
- CSV (textový soubor oddělený čárkami, např. 

pro Microsoft® Excel)  
- PDF 
- ZIV 2.00 (XML soubor, který je v souladu 

s předpisy kominíků v Německu). 

Údaje o zákazníkovi Zadání / přidání podrobností o kontaktu.  

Komentáře a obrázky Přidávání komentářů a Přidat (otevře Galerii). 
Obrázky jsou dostupné pouze u výstupního 
formátu PDF. 



8 Používání výrobku 

27 

Kategorie Popis 

Vybrat měření Všechna uložená měření se zobrazují 
v následujících časových kategoriích v závislosti 
na datu vytvoření: Dnes, Včera nebo Starší. 
Vybraná měření pro vytvoření protokolů jsou 
označena symbolem . 

Podpis Podpis protokolu. 
 

5 Zpět do hlavní nabídky: klepněte na  
nebo 
Zpět do nabídky měření: klepněte na . 

 
 

8.2.3 Uložené protokoly 
Protokoly o měření, které byly vytvořeny, jsou uloženy v části Uložené 
protokoly. Ty mohou být znovu navoleny, odeslána nebo smazány. 

1 Vyvolejte funkci:  | Uložené protokoly. 
 

 Otevře se složka OI Správce souborů a zobrazí se dostupné 
protokoly. 

 

Otevřít protokol 

1 Klepněte na požadovaný protokol. 
 

 Protokol je zobrazen ve formátu PDF. 
 

Smazat protokol 

1 Podržte požadovaný protokol po dobu > 2 sekundy. 
 

 Protokol je označen. 

 
 

2 V případě potřeby označte klepnutím více protokolů. 
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3 
Odstraňte protokol: klepnutím na . 

 

Odeslat protokol 

1 Podržte požadovaný protokol po dobu > 2 sekundy. 
 

 Protokol je označen. 
 

2 V případě potřeby označte klepnutím více protokolů.  
 

3 Klepněte na symbol . 

4 Klepněte na Odeslat. 
 

5 Odešlete protokol e-mailem. 
 

Seřadit protokoly 

1 Klepněte na symbol . 
 

2 Klepněte na Nastavení. 
 

3 Zakázat nastavení seřazení Vzestupně. 
 

 Nejnovější protokoly jsou zobrazeny jako první. 
 
 

8.2.4 Kontrola cesty plynu 
Pro bezchybný provoz měřicího přístroje se doporučuje pravidelné zkoušení 
měřicích systémů (měřicí přístroj + odběrová sonda). 

1 Vyvolejte funkci:  | Kontrola cesty plynu 
 

 Kontrola cesty plynu se spustí automaticky. 
 

2 Nasaďte černou krytku na špičku odběrové sondy. 
 

 Zobrazí se průtok čerpadla. Pokud je průtok menší než 0.02 l/min, 
cesta plynu těsní a měření je ukončeno. 

 

3 Odstraňte krytku ze špičky sondy. 
 

4 Zpět do hlavní nabídky: klepněte na . 
 



8 Používání výrobku 

29 

 

8.2.5 Nastavení přístroje 
 

8.2.5.1 Nastavení země a jazyk 
Nastavte svůj měřicí přístroj pro vaši zemi. 
Konfigurace národní verze ovlivňuje parametry měření, palivo, parametry paliva 
a základy a vzorce pro výpočty, které jsou povoleny. Konfigurace národní verze 
ovlivňuje jazyky uživatelského rozhraní, které lze povolit. 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | Země a jazyk 
 

 
 

Nastavení národní verze 

1 Klepněte na pole výběr Nastavení země. 
 

 Zobrazí se dostupné národní verze.  
 

2 Vyberte národní verzi. 
 

 Zobrazí se dotaz Změnit verzi země? 
 

3 Klepněte na Pokračovat. 

 
Konfiguraci národní verze lze ukončit zrušením a zobrazení se 
vrátí do Nastavení přístroje. 

 

 

 Vybraná národní verze je nakonfigurována (to může trvat několik 
minut). Poté se zobrazí nabídka Nastavení přístroje. 

 

 Pro dokončení konfigurace restartujte měřicí přístroj. 
 

Nastavení jazyka 
 Nabídka Nastavení země a jazyka 
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1 Klepněte na pole výběru Jazyk 
 

 Zobrazí se dostupné jazyky pro vybrané země. 
 

2 Vyberte Jazyk a klepněte na . 
 

 Přístroj je předkonfigurovaný do vybraného jazyka. 
 

1 Zpět do hlavní nabídky: klepněte na  a . 
 
 

8.2.5.2 Bezdrátová síť WLAN 

 
Rádiové spojení, jako je bezdrátová síť WLAN, není pro provádění 
měření relevantní. 

 

Nastavte připojení k bezdrátovému routeru WLAN nebo k bezdrátovému WLAN 
hotspotu. Připojení umožňuje odesílání protokolů o měření e-mailem přímo 
z místa měření. 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | WLAN. 
 

2 Klepněte na pole výběr bezdrátové sítě WLAN. 
 

3 Aktivujte bezdrátovou síť WLAN: klepnutím na tlačítko Vypnuto nebo 
přesunutím šedého bodu doprava. 

 

 Přístroj se přepne do polohy Zapnuto. Bod zezelená. 
 

 Zobrazí všechny dostupné bezdrátové WLAN routery a bezdrátové 
WLAN hotspoty v okolí. 

 

4 Vyberte bezdrátový WLAN router nebo bezdrátový WLAN hotspot. 
 

5 Klepněte na Připojit. 
 

6 Pro vybranou bezdrátovou síť WLAN může být nutné zadat heslo. 
 

 Připojení je nastaveno a zobrazuje se jako Připojeno.  
 

Další zadání pomocí tlačítka   
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Kategorie Popis 

Přidat síť Pomocí klávesnice zadejte název sítě, nastavte 
standard zabezpečení a v případě potřeby 
zadejte další možnosti. Uložte zadání. 

Uložené sítě Zobrazuje uložené sítě. 
Aktualizovat Aktualizuje zobrazení dostupných sítí. 
Rozšířené nastavení Zobrazí se další nastavení bezdrátové sítě 

WLAN. 
 

 
Bezdrátová síť WLAN je v pohotovostním režimu deaktivována a po 
ukončení pohotovostního režimu se opět aktivuje. Aktivování může trvat 
několik sekund. 

 
 

8.2.5.3 Datum / Čas 
V nabídce Datum / Čas můžete nastavit datum, čas a časové pásmo. Můžete si 
vybrat mezi časovými formáty 24 hodin nebo AM/PM. 
 

 
Je-li bezdrátová síť LAN již aktivní, datum a čas se nastaví 
automaticky. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení 
přístroje | Datum / Čas. 

 
 

 Zobrazí se různé možnosti nastavení. V závislosti na vašich 
požadavcích můžete  
• Zapnout ( ) / vypnout ( ) pole výběru klepnutím 
• Otevřít další pole výběru 
• Zadat parametry pomocí klávesnice 
• Nastavit formát času 24 hodin nebo AM/PM: 24 h ( ) / AM/PM ( ) 
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2 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: Klepněte  |  | . 
 

Datum / Čas - ruční nastavení  

1 Klepněte na Datum / Čas. 
 

2 Klepněte na Autom. datum / čas. 

 
 

3 Vyberte Vypnuto. 

 
 

 Autom. datum / čas je vypnutý. Vyskakovací okno se automaticky 
zavře. 

 

4 Klepněte na Nastavit datum. 
 

5 Zvolte datum v kalendáři a potvrďte tlačítkem OK. 
 

6 Klepněte na Nastavit čas. 
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7 Klepněte na hodiny a nastavte. 
 

8 Klepněte na minuty, nastavte a potvrďte tlačítkem OK. 
 

9 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na  |  | . 

Ruční nastavení časového pásma 

1 Klepněte na Časové pásmo.  
 

2 Klepněte na Autom. časové pásmo a vypněte ( ). 
 

3 Klepněte Časové pásmo. 
 

1 Vyberte požadované časové pásmo. 
 

2 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na  |  | . 
 
 

8.2.5.4 Vlastní data společnosti 
Zadejte adresu vlastní firmy. Tato informace se zobrazí v protokolech. 
 

1 Vyvolejte funkci: | Nastavení přístroje | Vlastní data společnosti 
 

 Je otevřena vstupní obrazovka Kontaktní informace. 
 

2 Klepněte na požadované vstupní pole. 
 

 Zobrazí se klávesnice. 
 

3 Zadejte informace pomocí klávesnice. 
 

4 Potvrďte každé zadání tlačítkem ✓. 
 

5 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na . 
  
8.2.5.5 Bluetooth 
Zapněte Bluetooth, chcete-li vytisknout nebo přenášet měřená data. 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | Bluetooth® 
 

2 Zapněte / vypněte Bluetooth klepnutím na pole výběru. 
 

3 Zpět do nabídky Nastavení přístroje:  klepněte na . 
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8.2.5.6 Hotspot 
Zapněte hotspot, aby bylo možné přenášet data do softwaru / průmyslového 
softwaru. 

 
Rozhraní musí být k dispozici také v softwaru / průmyslovém softwaru. 

 

 
1 Vyvolejte funkci:   | Nastavení přístroje | Hotspot 

 

2 Klepnutím na pole výběru zapněte ( ) / vypněte ( ) Hotspot. 
 

3 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na . 
 

Upravit název a heslo pro hotspot 

1 Klepněte na Nastavení hotspot. 
 

2 Vyberte Aktivní bod Wi-Fi. 
 

3 Klepněte na Nastavit hotspot sítě Wi-Fi. 
 

4 Upravte název a heslo pro hotspot. 
 

5 Klepněte na Uložit. 
 

6 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na . 
 
 

8.2.5.7 Jas displeje 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | Jas displeje 

 

2 Upravte jas displeje pomocí posuvníku. 
 

3 Zpět do nabídky Nastavení přístroje: klepněte na . 
 
 

8.2.5.8 Ochrana CO/NO senzoru 
Mezní hodnoty lze nastavit tak, aby chránily senzory CO/NO proti přetížení. 
Ochrana senzoru se zapne při překročení těchto hodnot:  
• Ředění čerstvým vzduchem při překročení (pouze pro přístroje s možností 

"Ředění") 
• Vypnutí při opětovném překročení 
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Je-li povoleno ředění, jsou hodnoty CO a nezředěné CO zobrazeny 
modrým písmem. Na výtisku se za názvem obou hodnot zobrazí “*”, 
která označuje ředění. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | Ochrana senzoru 
 

 Vstupní obrazovka pro CO: Otevře se Nastavení senzoru. 
 

2 Zadejte mezní hodnoty pomocí klávesnice. 
 

3 Zadání potvrďte . 
 

 
Pro vypnutí ochrany snímače, musí být mezní hodnoty nastaveny na 
0 ppm. 

 

8.2.5.9 Referenční hodnota O2 
Je možné nastavit referenční hodnotu O2 aktuálního paliva.  

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | O2 referenční 
 

 Je otevřena vstupní obrazovka O2ref aktuálního paliva. 
 

2 Zadejte hodnotu pomocí klávesnice. 
 

3 Zadání potvrďte . 
 

4 Klepněte na [OK]. 

8.2.5.10 Mezní hodnoty 
Mezní hodnoty lze nastavit pro měření CO v okolí. Po dosažení mezní hodnoty 
se spustí zvukový poplašný signál. 

1 Vyvolejte funkci:  | Nastavení přístroje | Mezní hodnoty 
 

 Otevře se vstupní obrazovka Mezní hodnoty. 
 

2 Klepněte přímo na hodnotu v požadovaném vstupním poli. 
 

 Zobrazí se klávesnice. 
 

3 Zadejte hodnotu pomocí klávesnice. 
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4 Potvrďte každé zadání ✓. 
 

5 Klepněte na [OK]. 
 

8.2.6 Diagnostika senzorů 
Přehled namontovaných senzorů a jejich stav. 

1 Vyvolejte funkci:  | Diagnostika senzorů 
 
 

8.2.7 Chybová hlášení 
Zobrazí seznam chyb. 

1 Vyvolejte funkci:  | Chybová hlášení 
 
 

8.2.8 Informace o přístroji 
Zobrazí informace o přístroji. 

1 Vyvolejte funkci:  | Informace o přístroji 
 
 

8.2.9 Informace o serveru 
Informace o dostupném serveru. 

1 Vyvolejte funkci:  | Informace o serveru 
  
8.2.10 E-mail 
Nastavení e-mailového účtu  

 
Je třeba nastavit e-mailový účet, aby bylo možné odesílat protokoly e-
mailem. Pro nastavení účtu musí být k dispozici bezdrátové připojení 
LAN. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | E-Mail  
 

2 Zadejte e-mailovou adresu. 
 

3 Zadejte heslo. 
 

4 Nastavte možnosti účtu, jako například interval synchronizace. 
 

5 Zadejte název účtu (volitelné) a jméno, které se zobrazí v odeslaných 
e-mailech. 

 

 Otevře se doručená pošta e-mailového účtu. 
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Pokud systém nepřijme kombinaci e-mailové adresy a hesla, ale jste 
si jisti, že je správná, zkuste následující možná řešení:  

 

• Otevřete e-mailového klienta, např. gmail, na PC a zkontrolujte 
přijaté e-maily. Poskytovatel vám mohl zaslat bezpečnostní e-mail, 
který je třeba potvrdit před přijetím e-mailového účtu v testo 300. 

• Povolte protokol IMAP 
Chcete-li to provést, otevřete váš e-mailový účet na PC, kde u 
běžného poskytovatele e-mailu v nastavení naleznete záložku 
nastavení – POP/IMAP. Informace o nastavení IMAP e-mailového 
účtu získáte u příslušného poskytovatele služby. Informujte se o 
tom u příslušného poskytovatele nebo na internetu. 

• Ruční nastavení e-mailového účtu 
1. Vyvolejte funkci:  | E-Mail.  
2. Zadejte e-mailovou adresu. 
3. Zvolte Ruční nastavení. 
4. Zvolte Typ osobního účtu (IMAP) (doporučeno). 
5. Zadejte heslo. 
6. Zadejte/změňte server, port a typ zabezpečení. 

Tato informace je specifická pro e-mailový účet a získáte ji 
od poskytovatele e-mailového účtu. Informujte se o tom u 
příslušného poskytovatele nebo na internetu. 

7. [Další] 
8. Zadejte/změňte smtp server, port a typ zabezpečení. 

Tato informace je specifická pro e-mailový účet a získáte ji 
od poskytovatele e-mailového účtu. Informujte se o tom u 
příslušného poskytovatele nebo na internetu. 

9. [Další] 
10. Nastavte možnosti účtu, jako např. interval synchronizace. 
11. [Další] 
12. Zadejte název účtu (volitelné) a jméno, které se zobrazí 

v odeslaných e-mailech. 
13. [Další] 

 

 Otevře se doručená pošta e-mailového účtu. 
 

 

Vyvolání e-mailového účtu 

1 Vyvolejte funkci:  | E-Mail  
 

 Nabídka Doručená pošta je otevřena. 
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2 Vytvořit e-mail: klepněte na . 
 

 Otevře se nabídka Napsat a klávesnice. 
 

3 Zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice. 
 

4 Vyplňte předmět a napište zprávu. 
 

 
V případě potřeby lze k e-mailu připojit další soubory pomocí symbolu 
kancelářské sponky.   

 

5 Odeslat e-mail: klepněte na . 
 

 E-mail je odeslán. 
  
8.2.11 Moje aplikace 
Další aplikace 

1 Vyvolejte funkci:  | Moje aplikace 
 

 Zobrazí se dostupné aplikace. 
 

Symbol Název 

 Budík 

 Galerie 

 Prohlížeč 

 Kalendář 

 Kalkulačka 

 QuickSupport (Rychlá podpora) 
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8.2.12 Nápověda 
 

8.2.12.1 Registrace přístroje 
1 Vyvolejte funkci:  | Nápověda | Registrace přístroje 

 

Společnost Testo by vám ráda nabídla ty nejlepší zákaznické služby. 
Zaregistrujte svůj přístroj, aby při zavolání na naši zákaznickou linku, měli naši 
zaměstnanci po celou dobu k dispozici informace, které potřebují k tomu, aby 
vám mohli rychle poskytnout další asistenci. 
Zaregistrujte se na: https://testo.com/register 
Informace, které potřebujete pro registraci, naleznete na štítku na zadní straně 
přístroje. 
Postupujte podle pokynů na displeji. 
Registrace vám poskytuje následující výhody: 
• prodloužení záruky o 1 rok zdarma 
• Vždy aktuální informace od společnosti Testo 
 

8.2.12.2 Tutoriál 
1 Vyvolejte funkci:  | Nápověda | Tutoriál 

 

Tento tutoriál vám poskytuje přehled a úvodní informace o ovládání a o funkcích 
přístroje. 
 

8.2.12.3 Průvodce nastavením 
1 Vyvolejte funkci:  | Nápověda | Průvodce nastavením 

 

2 Je možné provést následující nastavení: 
 

Funkce Sekce 
Nastavení země a jazyka 8.2.5.2 
Bezdrátová síť WLAN 8.2.5.2 
Datum & Čas 8.2.5.3 
Kontaktní informace 8.2.5.4 (Adresa vlastní firmy) 
Nastavení Emailu 8.2.10 (E-mail) 
Registrace 8.2.11.1 (Registrace přístroje) 

 

https://testo.com/register
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3 Další> 
 

 Nastavení je dokončeno. 
 

4 V případě potřeby klepněte na spustit tutoriál nebo ukončit 
nastavení. 

 
 

8.2.12.4 Aktualizace přes USB 
Aktuální software přístroje (firmware) naleznete na stránkách Testo 
www.testo.com v sekci Ke stažení u daného přístroje. 

1 Vyvolejte funkci:  | Nápověda | Aktualizace přes USB 
 

2 Potvrďte informace tlačítkem OK. 
 

 Aktualizace firmwaru je spuštěna.  
 

3 Zasuňte propojovací kabel (0449 0134) do USB portu měřicího přístroje 
a připojte ho k PC. 

 

 Váš PC rozpozná měřicí přístroj jako vyměnitelné médium. 
 

4 Zkopírujte soubor nového softwaru přístroje (t300.zip) do rozpoznaného 
vyměnitelného média. 
Doba kopírování: přibližně 10 – 15 minut 

 

5 Odpojte propojovací kabel od měřicího přístroje. 
 

 Po aktualizaci softwaru přístroje (trvání asi 1,5 hodiny) se měřicí přístroj 
automaticky restartuje a je opět připraven k použití. 

9 Měření 
9.1 Příprava měření 
 

1 Zkontrolujte hladinu kondenzační nádržky a v případě potřeby nádržku 
vyprázdněte, viz sekce 10.5 Vyprázdnění kondenzační nádržky.  

 

2 Zkontrolujte filtr nečistot odběrové sondy a včas jej vyměňte. V případě 
potřeby, viz sekce 10.10 Kontrola / výměna filtru nečistot. 

 
 

9.2 Fáze nulování 
Měření teploty nasávaného vzduchu (TV) 
Pokud není připojeno žádné externí teplotní čidlo nasávaného vzduchu, je 
teplota nasávaného vzduchu měřena integrovaným teplotním čidlem. 
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Nulování senzorů 
Senzory jsou automaticky nulovány po zapnutí přístroje. 

 

testo 300 bez možnosti nulování sondy ve spalinách:  
Odběrová sonda se musí během fáze nulování nacházet na čerstvém 
vzduchu (30 sekund)! 
testo 300 bez možnosti nulování sondy ve spalinách:  
Odběrová sonda může již být v potrubí spalin během fáze nulování (30 
sekund). 

 

> Ruční spuštění nulování plynových senzorů:  | Nulování senzorů 

Nulování tahu / tlaku 
Při vyvolání funkce měření tlaku se spustí nulování tlakových senzorů. 

 

testo 300 bez možnosti nulování sondy ve spalinách: 
Odběrová sonda musí být během fáze nulování na čerstvém vzduchu! 
Přístroj nesmí být během fáze nulování zatěžován tlakem! 
testo 300 bez možnosti nulování sondy ve spalinách:  
Odběrová sonda může již být v potrubí spalin během fáze nulování. 
Tlaková přípojka přístroje musí být volná (odtlakovaná, neuzavřená). 

 
 

9.3 Kontrola cesty plynu 

 

Pravidelně kontrolujte těsnost měřicího systému (měřicí přístroj 
+ odběrovou sondu).  

 

Zejména vysoká hodnota O2 může indikovat netěsnost měřicího systému. 

>  | Kontrola cesty plynu. 
 
 

9.4 Použití odběrové sondy 
Kontrola termočlánku před použitím 

> Termočlánek odběrové sondy se 
nesmí dotýkat sondy. 
V případě potřeby termočlánek 
narovnejte. 

 

 
Způsob umístění odběrové sondy 

> Termočlánek musí být volně obtékán 
proudem spalin. 
Vyrovnejte sondu otočením dle 
potřeby.  
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Hledání jádra spalin 

 Špička sondy je v jádře spalin. 
 
 
 

1 Zvolte Jádro spalin. 
 

2 Začněte hledat jádro spalin: klepněte na . 
 

3 Proveďte nulování. Postupujte, prosím, podle pokynů. 
 

4 Vyrovnejte sondu spalin v potrubí 
tak, aby špička sondy byla v jádře 
(oblast s nejvyšší teplotou spalin 
Max TS). 

 
 

 Šedá hodnota / šedý ukazatel: Zobrazuje aktuální teplotu spalin 
 

 Oranžová hodnota / oranžový ukazatel: Zobrazuje maximální teplotu 
spalin 

 

> Resetovat hodnoty / symbol: . 
 

5 Ukončete hledání jádra spalin: klepněte na . 
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9.5 Přehled typů měření (  ) 
 

 
 

Typy měření 
Měření spalin 
Měření tahu 
NV měření 
Neředěné CO 
Sazové č. 
Diferenční tlak 
Diferenční teplota 
O2 přiváděné 
Průtok plynu 
Průtok oleje 
CO v okolí 
Zkouška těsnosti 1 
Test provozuschopnosti 
Zkouška těsnosti 2 
4 Pa měření 
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9.6 Přehled možností (  ) 
 

 
 

Možnosti Popis 
Nastavení náhledu měření Přidat, smazat ( ), parametry měření, 

sekvence zobrazení (  ) a úprava jednotek 
(klikněte na Jednotky). 

Nulování senzorů Ruční nulování senzorů. 

 
Nabídka je dostupná pouze pro měření 
elektrochemickými senzory. 

 

 
 

9.6.1 Upravit zobrazení 
1 

Vyvolejte funkci:  | Možnosti | Nastavení náhledu zobrazení 
 

 Nabídka Upravit zobrazení je otevřena. 
 

2 Parametr měření 
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- Přidat: klepněte na Přidat pro otevření seznamu měřených 

parametrů. 
- Smazat: klepněte na . 
- Upravit jednotky: klepněte měřený parametr, který chcete upravit. 

Klepněte na požadovanou měřenou jednotku v seznamu, který byl 
otevřen. 

- Změnit pozici v seznamu: Stihněte a podržte  a přetáhněte na 
požadovanou pozici. 

- Potvrdit změny: klepněte na Potvrdit. 
 

Přehled parametrů měření (dostupný výběr závisí na zvoleném typu měření, 
nastaveném palivu a senzorech dostupných v měřicím přístroji):  
 

Zobrazení Parametr měření 

TS Teplota spalin 

TV Teplota nasávaného vzduchu 

Tpřístr Teplota přístroje 

Pumpa Výkon čerpadla  

O2 Kyslík 

CO2 Oxid uhličitý 

qA Komínová ztráta bez ohledu na rozsah výhřevnosti 

ŋ Účinnost bez ohledu na rozsah výhřevnosti 

qA+ Komínová ztráta s ohledem na rozsah výhřevnosti 

ŋ+ Účinnost s ohledem na rozsah výhřevnosti 
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Zobrazení Parametr měření 

Tah Měření tahu 

ΔP Diferenční tlak 

CO Oxid uhelnatý 

COneř Neředěný oxid uhelnatý 

NO Oxid dusnatý 

NOx Oxidy dusíku 

λ Přebytek vzduchu 

COok Oxid uhelnatý v okolí 

O2vzt. Referenční kyslík 

ΔT Diferenční teplota 

RB Teplota rosného bodu 

 
Na displeji, v uložených protokolech a na vytištěných protokolech se 
zobrazují pouze ty parametry měření a jednotky, které jsou aktivovány v 
zobrazení na displeji. 

 

 
Nastavení platí pouze pro aktuálně zvolený typ měření. 

 
 

9.6.2 Měření spalin 

 
Aby byla zachována přesnost měření přístroje, musí být zvoleno nebo 
nakonfigurováno správné palivo. 
Klepněte na tlačítko  (Paliva) 
> Vyberte palivo. 

 

 
Pro dosažení použitelných výsledků měření by zkušební doba měření 
spalin měla být nejméně 3 minuty a měřicí přístroj by měl vykazovat 
stabilní hodnoty. 

 

 
Pokud ještě nebylo provedeno samostatné měření neředěného CO, je 
tato hodnota vypočtena pomocí údajů z odběrové sondy a průběžně 
aktualizována. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Měření spalin 
 



9 Měření 

47 

 
 

2 Spuštění měření: Klepněte na . 
 

 Provede se nulování. 
 

 Zobrazují se naměřené údaje. 
 

 
Pokud je měřený parametr tahu aktivní na displeji, spustí se měření 
tahu paralelně k měření spalin. Parametr měření Měření tahu se začne 
automaticky měřit paralelně s měřením spalin, je-li aktivován na displeji 
zobrazení měření. V zobrazení měřených údajů Seznam, může být 
paralelní měření tahu zastaveno nebo restartováno. Toto měření tahu 
je prováděno odděleně od typu měření Měření tahu. 

 

 
Pro měření tahu, musí být mínusové připojení pro měření diferenčního 
tlaku volné (okolní tlak neuzavřen). 

 

3 Klepněte na tlačítko  nebo  vedle zobrazovaného měření tahu. 
 

4 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.3 Měření tahu 
 Musí být připojena odběrová sonda. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Měření tahu 
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Mínusové připojení pro měření diferenčního tlaku musí být volné (okolní 
tlak neuzavřen). 

 

2 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Provede se nulování. Postupujte, prosím, podle pokynů. 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

3 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.4 CO neředěné 
 Musí být připojena víceotvorová sonda (0554 5762). 

 

1 Vyvolejte funkci:  | CO neředěné 
 

2 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

3 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.5 Sazové číslo 

 

Parametry Sazové číslo a Derivát oleje jsou k dispozici pouze u 
olejových paliv. Hodnoty vypočítané přístrojem na měření sazového 
čísla mohou být zadány. 
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Úprava hodnot 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně podtrženy. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Sazové č. 
 

2 Klepněte na požadovanou hodnotu. 
 

 Zobrazí se klávesnice. 
 

3 Zadejte hodnotu. 
 

4 Potvrzení zadání: klepněte na ✓. 
 

5 Reset hodnot: klepněte na . 
 
 

9.6.6 Diferenční tlak 
 VAROVÁNÍ 

Nebezpečná směs plynů! 
Nebezpečí výbuchu! 
- Ujistěte se, že mezi místem odběru a měřicím přístrojem nejsou žádné 

netěsnosti. 
- Během měření nekuřte, ani nepoužívejte otevřený oheň. 

 

 

 Musí být připojena souprava připojovacích hadic pro oddělené měření 
tlaku plynu (0554 1203). 

 

 Pro přístroj bez možnosti ředění: Připojení mínus pro měření 
diferenčního tlaku musí být na začátku měření odtlakováno (okolní tlak, 
přístroj není připojen ke kontrolovanému systému), protože je tlakový 
senzor nulován. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | Diferenční tlak 
 

2 Klepněte na Diferenční tlak. 
 

3 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Nulování tlakového senzoru. 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
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4 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.7 Diferenční teplota 
 Musí být připojena sada pro měření diferenční teploty (0554 1208) 

nebo dvě externí teplotní čidla. 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Diferenční teplota. 
 

2 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty a výpočet diferenční teploty 
Δt (T1 - T2). 

 

3 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.8 O2 přiváděné 
 Musí být připojena štěrbinová sonda pro měření přisávaného O2 (0632 

1260). 
 

1 Vyvolejte funkci:  | O2 přiváděný 
 

2 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

4 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.9 Průtok plynu 

 
Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zvoleným palivem plyn. 

 

Výkon hořáku se vypočítává ze spotřebovaného množství plynu. K tomuto účelu 
je přiváděný plyn a jeho spotřeba odečítán u plynoměru. 

1 Vyvolejte funkci:  | Průtok plynu 
 

2 Nastavte množství plynu, které je třeba sledovat u plynoměru.  
 

3 Zadejte výhřevnost spáleného plynu.  
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4 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Zobrazí se zkušební čas. 
 

5 Po dosažení nastaveného množství plynu: klepněte na . 
 

 Zobrazí se vypočítaný průtok plynu a výkon plynového hořáku (v kW). 
 

Úprava hodnot 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně podtrženy. 

 
 

9.6.10 Průtok oleje 

 
Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zvoleným palivem olej. 

 

Tato funkce slouží k výpočtu výkonu hořáku z nastaveného tlaku oleje a průtoku 
oleje v olejové trysce. 

1 Vyvolejte funkci:  | Průtok oleje 
 

2 Nastavte průtok oleje olejové trysky a tlak oleje. 
 

 Zobrazí se vypočítaný výkon olejového hořáku (v kW). 
 

Úprava hodnot 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně podtrženy. 

 

9.6.11 CO v okolí 

 

• Cigaretový kouř ovlivňuje měření o více než 50 ppm. Dech kuřáka 
ovlivňuje měření o cca 5 ppm. 

• Při použití sondy CO v okolí vezměte na vědomí, že: 
Směr proudění plynu ovlivňuje přesnost měření. Frontální proudění 
na senzor vede ke zvýšeným naměřeným hodnotám. Nejlepších 
výsledků měření se dosáhne mírným pohybováním sondou sem a 
tam.  

• Při použití sondy CO v okolí a odběrové sondy pamatujte, že: 
sonda musí být během fáze nulování na čerstvém vzduchu (bez 
CO). 
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 Musí být připojena sonda CO v okolí (0632 1272). 
 

1 Vyvolejte funkci:  | CO v okolí 
 

2 Spuštění měření: klepněte na . 
 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

3 Ukončení měření: klepněte na . 
 
 

9.6.12 Test těsnosti 1 
Test těsnosti 1 (s použitím vzduchu nebo inertního plynu, jako je CO2 nebo N2) 
je zkouška těsnosti plynových potrubí, včetně šroubení, ale bez plynových 
spotřebičů a příslušných regulačních a bezpečnostních zařízení. Test těsnosti 1 
se provádí po úspěšném dokončení zátěžového testu na nových plynovodech 
nebo po rekonstrukci stávajících plynových potrubí a slouží k jejich přejímkám. 
Ukazuje i nejmenší úniky u plynových potrubí. 
 

 

Podle DVGW TRGI 2008 a ÖVGW G10, stabilizační a zkušební čas 
závisí na objemu potrubí. 
- Objem potrubí < 100 l: Doba seřízení 10 min, doba zkoušky 

10 min. 
- Objem potrubí > 100 l až < 200 l: Doba seřízení 30 min, doba 

zkoušky 20 min. 
- Objem potrubí > 200 l: Doba seřízení 60 min, doba zkoušky 

30 min. 
 

> Připojte přípojku soupravy připojovacích hadic pro oddělené měření 
tlaku plynu (0554 1203) do tlakovací soupravy pro zkoušku plynového 
potrubí (0554 1213). Nasuňte tlakový adaptér na konektor pro 
odběrovou sondu a zajistěte jej lehkým pootočením ve směru 
hodinových ručiček (bajonetový uzávěr). 

 

Měření 
 

 Tlaková přípojka přístroje musí být volná (odtlakovaná, neuzavřená). 
 

 Nulování tlaku bylo provedeno. 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Test těsnosti 1. 
 

2 Nastavte parametry nebo zadejte hodnoty. 
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Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně 
podtrženy. 

 

 

3 Natlakujte systém. 
 

 
Po natlakování by měl být dodržen stabilizační čas stanovený normou 
DVGW-TRGI 2008, aby se zajistilo, že v měření nebude zaznamenáno 
žádné kolísání tlaku. Příslušné normy poskytují podrobnější informace.  

 

4 Spusťte stabilizační čas: klepněte na . V případě potřeby postupujte 
podle pokynů. 

 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

 Doba stabilizace skončila. 

 
Předčasné ukončení stabilizace: klepněte na . 

 

 

 Měření času začíná. 
 

 Naměřené hodnoty se po dokončení měření automaticky zobrazují a 
ukládají. 

 

5 Výsledek naměřené hodnoty lze posoudit. 
 

6 Ukončení měření: klepněte na Další. 
 

7 V případě potřeby opakujte měření: klepněte na . 
 

9.6.13 Test provozuschopnosti 
Toto měření se provádí za účelem použitelnosti stávajícího systému potrubí 
plynů (na rozdíl od zátěžové zkoušky a zkoušky těsnosti 1) a slouží k ověření 
skutečného stavu potrubí. Systém plynového potrubí může být v provozu i mimo 
provoz. 

 
Podléhá normě DVGW-TRGI 2008, list G624! 
Je nutné zadat absolutní tlak (parametr místa měření) pro získání 
správné hodnoty měření. Pokud není znám, doporučuje se použít 
hodnotu 966 hPa (odpovídá 1013 hPa barom. 400 m nad mořem). 

 

> Zasuňte připojovací konektor soupravy připojovacích hadic pro 
oddělené měření tlaku plynu (0554 1203) do konektoru pro odběrovou 
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sondu a zajistěte jej lehkým pootočením ve směru hodinových ručiček 
(bajonetový uzávěr). 

 

Měření 
 

 Tlaková přípojka přístroje musí být volná (odtlakovaná, neuzavřená). 
 

 Nulování tlaku bylo provedeno. 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Test provozuschopnosti 
 

2 Nastavte parametry nebo zadejte hodnoty. 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně 
podtrženy. 

 

 

 

Mohou být zadány tři průměry a tři délky potrubí, které jsou pak použity 
pro výpočet tří dílčích objemů. Objem potrubí se vypočítá součtem 
těchto tří dílčích objemů. 

 

3 Natlakujte systém. 
 

4 Spusťte stabilizační čas: klepněte na . V případě potřeby postupujte 
podle pokynů. 

 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

 Stabilizační doba skončila. 

 
Předčasné ukončení stabilizace: klepněte na . 

 

 

5 Ukončení měření: klepněte na . 
 

 Měření času začíná. 
 

 Naměřené hodnoty se po dokončení měření automaticky zobrazují a 
ukládají. 

 

6 Výsledek naměřené hodnoty lze posoudit. 
 

7 Ukončení měření: klepněte na Další. 
 

8 V případě potřeby opakujte měření: klepněte na . 
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9.6.14 Zkouška těsnosti 2 
> Zasuňte připojovací konektor soupravy připojovacích hadic pro 

oddělené měření tlaku plynu (0554 1203) do konektoru pro odběrovou 
sondu a zajistěte jej lehkým pootočením ve směru hodinových ručiček 
(bajonetový uzávěr). 

 

Měření 

 Tlaková přípojka přístroje musí být volná (odtlakovaná, neuzavřená). 
 

 Nulování tlaku bylo provedeno. 
 

1 Vyvolejte funkci:  | Zkouška těsnosti 2. 
 

2 Nastavte parametry nebo zadejte hodnoty. 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně 
podtrženy. 

 

 

3 Spusťte stabilizační čas: klepněte na . V případě potřeby postupujte 
podle pokynů. 

 

 Zobrazují se naměřené hodnoty. 
 

 Stabilizační doba skončila. 

 
Předčasné ukončení stabilizace: klepněte na . 

 

 

 Měření času začíná. 
 

 Naměřené hodnoty se po dokončení měření automaticky zobrazují a 
ukládají. 

 

4 Výsledek naměřené hodnoty lze posoudit. 
 

5 Ukončení měření: klepněte na Další. 
 

6 V případě potřeby opakujte měření: klepněte na . 
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9.6.15 4 Pa měření 

 
Měření 4 Pa je dostupné pouze u přístrojů, které mají k dispozici 
možnost ředění. 

 

1 Vyvolejte funkci:  | 4 Pa měření 
 

2 Nastavte parametry nebo zadejte hodnoty. 

 
Všechny hodnoty, které je možné upravovat, jsou tečkovaně 
podtrženy. 

 

 

3 Připojte adaptér 0554 1203, soupravu připojovacích hadic a kapilární 
hadice 0554 1215, jako je znázorněno na obrázku. 

 

4 Klepněte na Další. 
 

 Zkouška hadice je spuštěna. 
 

5 Klepněte na Další. 
 

 Měření začíná. 
 

 Zobrazí se naměřené hodnoty a čas měření. 

 
Postupujte podle pokynů na displeji. 

 

 

 Naměřené hodnoty se po dokončení měření automaticky zobrazují a 
ukládají. 

 

6 Předčasné ukončení měření: klepněte na . 
 

Pokyny pro kvalifikační zkoušku přístrojů měřících diferenční tlak pro 
určení podtlaku v místnostech, kde je nainstalováno spalovací zařízení 
Tyto pokyny byly vytvořeny ZIV (kominíci) ve spolupráci s výrobci přístrojů pro 
měření diferenčního tlaku, se zkušebním centrem TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH, s technology spalování a výhřevu, a DVGW (Německé technické a 
vědecké sdružení pro plyn a vodu). V České republice tuto problematiku řeší 
norma TPG 704 01. 
Účel a oblasti použití: 
Zařízení pro spalování, která jsou závislá na vnitřním vzduchu, nesmí být 
instalována v místnostech s odsávacím zařízením. Jsou možné výjimky, pokud 
však nedojde k nebezpečnému podtlaku v době, kdy jsou spalovací zařízení 
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v provozu. Podtlak větší než 4 Pa by měl být považován za nebezpečný při 
provozu spalovacích zařízení, která jsou závislá na vnitřním vzduchu. Při 
zkouškách spalovacích zařízení na tuhá paliva, která nejsou závislá na vnitřním 
vzduchu, není zpravidla povolen podtlak větší než 8 Pa (viz schválení použití, 
např. Technické požadavky stavby pro spalovací zařízení). 
Tyto zkušební pokyny se vztahují na přístroje měřící diferenční tlak pro určení 
podtlaku v místnostech s nainstalovaným spalovacím zařízením a jsou určeny 
výrobcům těchto měřicích přístrojů. Stanovují požadavky na konstrukci a 
minimální požadavky na výkonnostní charakteristiky příslušného měřicího a 
kontrolního zařízení v oblasti měření podtlaku spolu se specifikacemi pro 
provádění kvalifikačních zkoušek. 
Popis typických principů měření: 
S přístrojem, který byl testován podle těchto pokynů, je možné zkontrolovat 
mezní hodnotu podtlaku 4 Pa nebo 8 Pa u spalovacích zařízení, která nejsou 
závislá na vnitřním vzduchu v místnosti. Ukazuje vývojový diagram v průběhu    
3 minut na displeji nebo je možné jej vytisknout a vyhodnotit. Dvě flexibilní 
kapilární hadice stejné délky umožňují zaznamenávat a přenášet diferenční 
tlaky mezi místností se spalovacím zařízením a referenčním bodem, který je 
pneumaticky odpojen od sítě spalovacího vzduchu (vnější vzduch, schodiště) a 
oba tlaky jsou přiváděny do tlakového senzoru. 
Kapilární hadičky mohou být vedeny jak ven přes okenní těsnění, tak i 
polodrážkou dveří nebo klíčovou dírkou do schodišťového prostoru. Druhá 
kapilární hadička zůstává celá v místnosti se zařízením. 
Postup pro měření podtlaku v místnostech se zařízením: 
Zařízení pro spalování, která jsou závislá na vnitřním vzduchu, nesmí být 
instalována v místnostech s odsávacím zařízením. Jsou možné výjimky, pokud 
však nedojde k nebezpečnému podtlaku v době, kdy jsou spalovací zařízení 
v provozu. Podtlak větší než 4 Pa by měl být považován za nebezpečný při 
provozu spalovacích zařízení, která jsou závislá na vnitřním vzduchu. Při 
zkouškách spalovacích zařízení na tuhá paliva, která nejsou závislá na vnitřním 
vzduchu, není zpravidla povolen podtlak větší než 8 Pa (viz schválení použití, 
např. Technické požadavky stavby pro spalovací zařízení). 
To lze zajistit různými opatřeními, jako např. instalací sklopného okna, instalací 
podtlakového monitoru nebo ochranné měřicí techniky, která při současném 
provozu zařízení pro spalování a systému odsávání vnitřního vzduchu zajistí, 
aby nevznikal nebezpečný podtlak.  
Otázka, která opatření mohou poskytnout požadovaný výsledek, závisí 
v podstatě na místních podmínkách. Jedná se např. o těsnost pláště budovy, 
velikost použité jednotky, přítomnost nebo těsnost dveří a množství vzduchu, 
které je odváděno z jednotky odsávacím zařízením. 
Lze předpokládat, že efektivní digestoře odvádějí nejméně 400 m3/h vzduchu 
(běžné odsávací zařízení často nemají o mnoho menší hodnoty, velmi silné 
odsávací systémy však odsávají i více jak 1000 m3/h vzduchu). Při velmi 
vysokých výkonech odsávání vzduchu není často vhodné provádět měření 
podtlaku v bytech nebo srovnatelných jednotkách využití. 
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Řešením zde zpravidla může být pouhé otevření ven, například vyklápěcího 
okna. V takovém případě má měření smysl pouze tehdy, pokud potřebuje 
majitel / provozovatel spalovacího zařízení mít důkaz o příliš vysokém podtlaku. 
Oblast použití měření podtlaku v místnostech se zařízení je tedy především 
v případech, kdy se odhaduje, že výkon systému odsávání vnitřního vzduchu je 
nízký nebo existují určité fyzikální podmínky, které naznačují, že podtlak 
nepřesahuje přípustnou hodnotu (4 nebo 8 Pa) ani při současném provozování 
spalovacího zařízení a systému odsávání vnitřního vzduchu. 
Kontrola, že nedochází k nebezpečnému podtlaku, by měla být provedena 
přístroji pro měření tlaku, které byly podrobeny kvalifikační zkoušce pro „měření 
podtlaku v místnostech, kde jsou instalována spalovací zařízení“. 
Měření se provádí podle následujícího postupu: 
1. Zavřete všechna okna a dveře jednotky. Pokud jsou na oknech a vnějších 

dveřích žaluzie, měly by být také zavřeny. Zapněte přístroj pro měření 
diferenčního tlaku a počkejte, až se určí nulový bod. Propojte kapilární 
hadice s měřicím přístrojem (referenční = (-) připojení, místnost se zařízením 
= (+) připojení), otevřete okna, popřípadě i žaluzie a natáhněte externí 
kapilární hadici (pro referenční tlak), zkontrolujte nulový bod na displeji 
měření, spusťte záznam vývoje tlaku, počkejte s otevřeným oknem nebo 
vnějšími dveřmi přibližně 30 sekund, než dojde k registraci nulové linie. 

2. Zapněte spalovací zařízení a nastavte maximální výkon. U ručně 
nakládaných spalovacích zařízení na tuhá paliva musí být dosaženo plného 
zatížení. Všechna dostupná zařízení pro odsávání vzduchu by měla být 
spuštěna. Proces musí zahrnovat měření zaznamenávající nejnepříznivější 
stav, tj. vyhodnocení by mělo být prováděno se spuštěným systémem 
odsávání vzduchu na nejvyšší výkon. V případech, kdy není ventilační 
zařízení umístěno ve stejné místnosti jako spalovací zařízení, musí zůstat 
otevřené všechny dveře a otvory mezi těmito místnostmi. Nulový bod by se 
neměl měnit po spuštění spalovacího zařízení a odsávacího zařízení 
s otevřenými okny a vnějšími dveřmi. 

3. Zavřete dveře / okna, vyčkejte 30 sekund, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte 
čistý odběr spalin. Pokud jsou na oknech / vnějších dveřích žaluzie, měly by 
být v každém případě zavřeny a otevřeny současně. 

4. Otevřete dveře / okna, vyčkejte přibližně 30 sekund, musí být opět dosaženo 
nulové linie. 

5. Zavřete dveře / okna, vyčkejte 30 sekund, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte 
čistý odběr spalin. 

6. Otevřete dveře / okna, vyčkejte přibližně 30 sekund, musí být opět dosaženo 
nulové linie. 

7. Zavřete dveře / okna, vyčkejte 30 sekund, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte 
čistý odběr spalin. 

Po měření je možné výsledek vytisknout a vyhodnotit. Pokud je podtlak 
v místnosti, kde je instalováno spalovací zařízení, neustále pod 4 Pa nebo u 
zkoušeného spalovacího zařízení na tuhá paliva, které není závislé na vnitřním 
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vzduchu pod maximálním povoleným podtlakem (v současné době je v zásadě 
8 Pa), pak je možná bezpečná současná činnost spalovacího zařízení a 
systému odsávaného vzduchu. 
Pečlivé měření v souladu s výše uvedenými kroky umožňuje správné 
vyhodnocení a určení bezpečného provozu spalovacího zařízení a systému 
odsávání vnitřního vzduchu. 
Výsledek měření představuje vyhodnocení aktuálního stavu s přihlédnutím 
k dostupným zařízením pro zkoušku, k ovlivnění výsledku (spalovací zařízení a 
systém odsávání vzduchu) a ke stavu budovy (např. okna a dveře). Je nutné 
nové vyhodnocení, pokud dojde ke změně spalovacího zařízení, ke změnám 
ostatních zařízení, která na něj mají vliv nebo ke změnám na budově.  
Opakované kontroly: 
Bezchybné ovládání přístroje, tlakové sondy pro jemný tlak a kapilární hadice 
musí mít stanoveny pravidelné půlroční kontroly v technickém zkušebním centru 
kominíků. 

9.7 Přehled protokolů (  ) 
 

 
 

Protokoly Vlastnosti 
Hodnoty k tisku Vytiskne naměřené hodnoty pomocí Bluetooth®. 
Uložit Uloží naměřené hodnoty, včetně zvolených 

zákazníků / míst měření. Uložené hodnoty 
měření je možné vyvolat v hlavní nabídce. 
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Protokoly Vlastnosti 
Dokončit protokol Vytvoří, uloží a odešle protokol o měření, včetně  

- Údaje o vlastní firmě 
- Formát a tisk 
- Údaje o zákazníkovi 
- Komentáře a obrázky 
- Vybraná měření 
- Podpis 

Uložený protokol je možné vyvolat v hlavní 
nabídce. 

 
 

9.7.1 Tisk 
 

Aktuální naměřené hodnoty vytisknete Bluetooth® tiskárnou (příslušenství: Testo 
tiskárna 0554 0621).  
Nastavení textu pro tisk 
Je možné provádět nastavení textu pro tisk a doplnění jednotlivých informací do 
tištěného záznamu (záhlaví: adresa firmy; zápatí: jméno technika), viz sekce 
8.2.5.4 Vlastní data společnosti. 
 

Tisk aktuálních naměřených hodnot 

 Tiskárna je zapnutá a v dosahu bezdrátového připojení. 
 

1 Klepněte na . 
 

 Nabídka Protokoly je otevřena. 
 

2 Klepněte na Vytisknout hodnoty. 
 

 Protokol je vytvořen a odeslán do tiskárny. 
 

 Protokol je vytištěn.  
 
 

9.7.2 Uložit 
Údaje z posledního prováděného měření u každého typu měření jsou uloženy 
v měřicím přístroji. 
Měření, která byla provedena, je možné uložit k zálohování naměřených hodnot 
a pro následné vytvoření protokolů: 

1 Klepněte na . 
 

 Nabídka Protokoly je otevřena. 
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2 Klepněte na Uložit. 
 

 Protokol o měření je uložen. 
 

 
Pozdější zpracování protokolů je možné pouze u uložených měření. 

 

 
Automatické ukládání naměřených hodnot je prováděno u následujících 
typů měření: 
• Zkouška těsnosti 1 
• Test provozuschopnosti 
• Zkouška těsnosti 2 
• 4 Pa měření  
• BImSchV (národní verze DE) 
• Výpočet průměrné hodnoty (národní verze IT)  

9.7.3 Dokončení protokolu 
1 Klepněte na . 

 

 Nabídka Protokoly je otevřena. 
 

2 Klepněte na Dokončit protokol. 
 

 Možnosti pro Protokoly jsou otevřeny. 
 

3 Zadejte / vyberte data: 

Kategorie Popis 
Formát a tisk Vyberte výstupní formát(y): 

- CSV (soubor hodnot oddělených 
čárkami, např. pro Microsoft® 
Excel),  

- PDF 
- ZIV (XML soubor, který je v souladu 

s předpisy kominíku v Německu). 
Údaje o zákazníkovi Zadejte kontaktní údaje 
Komentáře a obrázky Zadejte komentáře a můžete Přidat 

obrázky. 
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Vybrat měření Všechna uložená měření se zobrazují 
v následujících časových kategoriích v 
závislosti na datu vytvoření: Dnes, 
Včera nebo Starší. 
Vybraná měření pro vytvoření 
protokolů jsou označena symbolem 

. Nedávno uložená měření pro tyto 
zákazníky jsou automaticky 
identifikována. 
Chcete-li zobrazit uložená měření pro 
jejich kontrolu: 
 . 
Chcete-li smazat jednotlivá měření: 
 . 
Chcete-li smazat všechna měření 
časové kategorie: 
 Klepněte na  vedle názvu 

časové kategorie. 
Pro označení / zrušení označení 
vybraného měření pro protokoly: 
 . 

Podpis Klepněte na Podepsat zprávu a 
podepište.  
Možnosti: 
Storno, Obnovit a Uložit 

 

 

4 
Vytisknout hodnoty: klepněte na . 

Uložit naměřené hodnoty: klepněte na . 

Uložit a odeslat protokol: klepněte na . 
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10 Údržba 
10.1 Servis 

 
Společnost Testo doporučuje každoroční kontrolu testo 300, kterou 
můžete provést v autorizovaném servisním centru společnost Testo. 
Pro více informací kontaktujte, prosím, společnost Testo na 
http://www.testo.cz 

 
Fr d 

10.2 Kalibrace 

 
Měřicí přístroj je standardně dodáván s kalibračním protokolem. 
Společnost Testo doporučuje kalibraci měřicího zařízení každých 12 
měsíců. Tu mohou provádět Testo Industrial Services (TIS) nebo jiné 
certifikované servisní centrum. Pro více informací kontaktujte, prosím, 
společnost Testo na http://www.testo.cz 

 
 

10.3 Kontrola stavu přístroje 
10.3.1 Diagnostika senzorů 
Je možné zobrazit stav senzorů. 
Pro výměnu senzorů, viz sekce "Výměna senzorů". 
Vyvolejte funkci:  | Diagnostika senzorů 
 

 Zobrazí se diagnostika senzorů. 
 

 
Senzor se může vzpamatovat. Proto je možné, že se zobrazení stavu 
senzoru změní z není OK na OK. 

 

10.3.2 Chybová hlášení 
Je možné zobrazit chybová hlášení, která ještě nebyla odstraněna. 
Vyvolejte funkci:  | Chybová hlášení 
 

 Zobrazí se seznam chyb, pokud se nějaké vyskytují. 
 
 

10.4 Čištění měřicího přístroje 
> Pokud je pouzdro měřicího přístroje znečištěné, očistěte jej navlhčeným 

hadříkem. 
 

 
Pro čištění analyzátoru spalin použijte destilovanou vodu nebo 
alternativně jemné rozpouštědlo, jako je isopropanol. 
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 VÝSTRAHA 
Nesprávné použití isopropanolu! 
Dráždí oči a sliznice! Výpary mají mírný narkotický účinek! 
- Pokud používáte isopropanol, řiďte se, prosím, návodem k použití 

výrobku. 
- Používejte pouze v dobře větraných prostorech. 

 

 

POZOR 
Pozor na unikající rozpouštědla a odmašťovadla! 
Hrozí poškození přístroje a senzorů! 
- Neuchovávejte v přístrojovém pouzdře (kufru) rozpouštědla a 

odmašťovadla, jako je isopropanol. 
 

 

POZOR 
Pozor na silný alkohol a čističe brzd! 
Způsobuje poškození přístroje! 
- Nepoužívejte silný alkohol nebo čistič brzd. 

 

 
 

10.5 Vyprázdnění kondenzační nádržky 
Hladinu naplnění kondenzační nádržky je možné odečíst z označení na 
kondenzační nádržce. Pro kontrolu hladiny kondenzační nádržky držte přístroj 
v horizontální nebo vertikální rovině. 

 
 

 VÝSTRAHA 
Slabá směs kyselin v kondenzátu! 
Způsobuje drobná poranění! 
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. 
- Dejte pozor, aby kondenzát nestékal po pouzdře. 

 

 

 VÝSTRAHA 
Nebezpečí poškození senzorů a čerpadla spalin v případě vniknutí 
kondenzátu do cesty plynu! 
- Nevyprazdňujte kondenzační nádržku při běžícím čerpadle spalin. 
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1 Otevřete výpusť kondenzační 
nádržky. 

 
 

2 Nechte kondenzát vytéct do odpadu 

 
 

3 - Zbylé kapky na výpusti kondenzátu vysušte hadříkem a výpusť 
kondenzační nádržky uzavřete. 

 

 
Výpusť kondenzační nádržky musí být kompletně uzavřena, jinak může 
docházet k chybnému měření díky přisávání okolního vzduchu. 

10.6 Otevření měřicího přístroje 
Měřicí přístroj otevírejte pouze tehdy, je-li to nutné pro účely údržby (výměna 
elektrochemických senzorů). 

 Měřicí přístroj nesmí být připojen přes síťový zdroj do sítě. Měřicí 
přístroj musí být vypnutý. 

 

 
Při otevírání / sestavování přístroje dbejte na to, abyste neztratili žádné 
odstraněné šrouby. Doporučujeme umístit hadr na pracovní plochu. 

 

1 Položte přístroj na přední stranu tak, aby jeho zadní část směřovala 
nahoru. 
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2 Pomocí torxového šroubováku 
(velikost T 10), odstraňte šrouby 
krytu na horní straně přístroje. 

 
 

POZOR 
Přístroj může být poškozen nesprávným odstraněním šroubů krytu! 
- Odstraňte pouze dva šrouby na horní straně přístroje. Ostatní čtyři šrouby 

musí zůstat tak, jak jsou. 
 

 

3 Odemkněte ovládací modul ve směru 
šipek. 

 
 

4 Demontujte ovládací modul. 
 

5 Umístěte přístroj znovu na přední stranu. 
 

6 Odstraňte zbývající čtyři šrouby na zadní straně přístroje. 
 

7 Zvedněte zadní část přístroje. 

 
 

Sestavení 

 

V opačném pořadí proveďte sestavení přístroje. Pozor: 
- Uložte hadičky a kabely do vodítek k tomu určených.  
- Ujistěte se. že nejsou hadičky a kabely skřípnuté. 
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10.7 Výměna senzorů 

 
Slot můstku (0192 1552) musí být vložen do slotů, které nejsou 
vybaveny senzorem. Použité senzory zlikvidujte jako nebezpečný 
odpad! 

 

Dostupné sloty: 

 
 

1 NO senzor nebo NOlow senzor. 3 O2 senzor 
2 CO senzor nebo COlow senzor   

 

 
Při dodatečné montáži senzoru musí být na displeji aktivován příslušný 
měřicí parametr / jednotka. 

 
 

10.7.1 Výměna O2 senzoru 
 Měřicí přístroj je otevřen, viz sekce Otevření měřicího přístroje. 

 

1 Odemkněte a otevřete držák. 
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2 Vyjměte vadný senzor ze slotu. 
 

3 Zasuňte nový senzor do slotu. 

 Ujistěte se, že jsou konektory na 
desce se senzorem řádně 
připojeny. 

 

 
 

4 Zavřete držák a zacvakněte "klik". 
 

5 Zavřete měřicí přístroj. 
 

 
Po výměně senzoru O2 vyčkejte před použitím přístroje 15 minut, než 
dojde ke srovnání. 

 

 
Při výměně snímače O2 a při přerušení napájení po dobu delší než 10 
hodin doporučujeme vyčkat po dobu 1 hodiny pro dodržení přesnosti 
měření.  

 

10.7.2 Výměna CO, CO-H2 a NO senzoru 
 Měřicí přístroj je otevřen, viz sekce Otevření měřicího přístroje. 

 

1 Vyjměte vadný senzor a připojovací 
hadičky ze slotu. 

 
 

2 Vyjměte připojovací hadičky 
z vadného senzoru / mostku. 
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Pro NO senzor: Vyjměte pomocnou desku s obvody. 
Neodstraňujte pomocnou desku s obvody z NO senzoru až do doby 
těsně před instalací. Nenechávejte senzor bez pomocné desky déle 
než 15 minut. 

 

3 Namontujte připojovací hadičky na nový senzor. 
 

4 Namontujte nový senzor do slotu a ve stejnou dobu namontujte 
připojovací hadičky na přípojky cesty plynu. 

 Ujistěte se, že jsou konektory na desce se senzorem řádně 
připojeny. 

 

 

5 Zavřete měřicí přístroj. 
 
 

10.8 Čištění modulární odběrové sondy 
 Odpojte odběrovou sondu od měřicího přístroje. 

 

1 Stisknutím tlačítka na rukojeti sondy uvolněte zámek sondy a vysuňte 
modul sondy. 

 

2 Spalinové kanálky modulu sondy a 
rukojeti sondy vyfoukejte stlačeným 
vzduchem (viz obrázek). Nepoužívejte 
kartáček! 

 
 

3 Nasuňte modul sondy na rukojeť sondy a zajistěte. 
 
 

10.9 Výměna modulu sondy 
 Odpojte odběrovou sondu od měřicího přístroje. 
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1 Stiskněte tlačítko na horní straně 
rukojeti sondy a modul sondy 
odejměte. 

 
 

2 Nasaďte nový modul sondy a zajistěte. 
 
 

10.10  Kontrola / výměna filtru nečistot 
Kontrola filtru nečistot 
• Pravidelně kontrolujte filtr nečistot modulární odběrové sondy z hlediska 

nečistot: proveďte vizuální kontrolu průzorem krytu filtru. 
• Při viditelném znečištění nebo nedostatečném průtoku čerpadla filtr 

vyměňte. 
 

Výměna filtru nečistot 

 
Komůrka filtru může obsahovat kondenzát. Nejedná se o poruchu a 
nezpůsobuje nepřesnosti měření. 

 

1 Otevřete komůrku filtru: lehkým 
pootočením proti směru hodinových 
ručiček. 

 
 

2 Vyjměte komůrku filtru. 
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3 Vyjměte filtr a nahraďte jej novým 
(0554 3385). 

 
 

4 Nasaďte komůrku filtru a zajistěte: 
lehkým pootočením po směru 
hodinových ručiček. 

 
 
 

10.11  Výměna termočlánku 
1 Stisknutím tlačítka na rukojeti sondy uvolněte zámek sondy a sundejte 

modul sondy. 
 

2 Uvolněte pomocí šroubováku 
násuvnou hlavu termočlánku 
z objímky a termočlánek vytáhněte 
z trubice sondy. 

 
 

3 Zaveďte do trubice sondy nový termočlánek, až násuvná hlavice 
zaklapne. 

 

4 Nasuňte modul sondy na rukojeť sondy a zajistěte. 
 
 

  



11 Technická data 

72 

11 Technická data 
 

Vlastnost Hodnota 
Měření teploty  -40 až +1200°C 
Měření tahu -9.99 až +40 hPa 
Měření tlaku -100 až 200 hPa 
Měření O2 0 až 21 vol.% 
Měření CO 0 až 4000 ppm 
Možnost: měření CO (s H2-kompenzací) 0 až 8000 ppm 
Možnost: měření CO s aktivovaným 
ředěním vzduchem/rozšíření měřícího 
rozsahu 

0 až 15000 ppm 

Možnost: měření CO  
(s H2 kompenzací) s aktivovaným 
ředěním vzduchem/rozšíření měřícího 
rozsahu 

0 až 30000 ppm 
 

Měření NO 0 až 3000 ppm 
Účinnost (Eta) 0 až 120% 
Spalinové ztráty 0 až 99.9% 
Stanovení CO2 (výpočet z O2) Zobrazený rozsah 0 až CO2 max. 
Měření CO okolí (vnitřní/odběrovou 
sondou) 

0 až 2000 ppm 

Měření CO okolí (externí sondou CO) 0 až 500 ppm 
Životnost O2 senzoru až 72 měsíců, v závislosti na zatížení 
Životnost CO senzoru až 72 měsíců, v závislosti na zatížení 
Životnost NO senzoru až 72 měsíců, v závislosti na zatížení 

 
 

Obecná technická data 

Vlastnost Hodnota 
Skladovací teplota -20 až +50°C 
Provozní teplota -5 až +45°C 
Nabíjecí teplota -0 až +45°C 
Akumulátor 3.6 V/3.5 Ah 
Síťový zdroj 5 V / 1 A 
Vlhkost 15 až 90% RH, bez kondenzace 
Napájení Akumulátor, USB síťový zdroj 
Výdrž akumulátoru 10 hodin 
Životnost akumulátoru > 1000 nabíjecích cyklů 
Krytí IP 40 
Paměť 1 milion naměřených hodnot 
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Vlastnost Hodnota 
Displej 5.0" dotykový displej,  

HD 1280x720 pixelů 
Hmotnost Přibližně 800 g 
Rozměry D: 244 mm (včetně připojení sondy) 

V: 59 mm 
Š: 98 mm. 

Certifikace certifikát TÜV podle 1. BImSchV 
EN 50379, Části 1-3 

 
 

11.1 Kontakt a podpora 
 

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na 
svého prodejce nebo zákaznický servis společnosti Testo. Podrobnosti o 
kontaktech naleznete na adrese www.testo.com/cz-CZ/podpora/zakaznicky-
servis. 
 

 
 

 



 

 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Testo-Straße 1 
79853 Lenzkirch 
Germany 
Tel.: +49 7653 681-0  
Fax: +49 7653 681-7699 
E-Mail: info@testo.de 
www.testo.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970 3010 cs 01 
 

 

http://www.testo.de/
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