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We measure it.

Baca gazı analizörleri –  
60. yıla özel modeller

testo 330-1 LX, testo 330-2 LX ve 
testo 330i LX

2017, Testo’nun 60. kuruluş yıldönümü ve biz yıldönümümüzü 

testo 330-1 LX, testo 330-2 LX ve testo 330i LX yeni baca 

gazı analiz cihazı setlerimizle kutluyoruz. Bu cihazlar, 

piyasada bakım sözleşmesi olmaksızın 5 yıl garantili satılan 

modellerimizdir. Setler; baca gazı probu, yazıcı, adaptör ve 

çanta içermektedir. Üç cihaz da; uzun ömürlülük, doğruluk 

ve güvenilirlik açısından en yüksek gereksinimleri karşılar. 

Sayısız ölçüm menüsü saklama ve yönlendirici çalışma 

imkanı, işlerinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak. 

Ayrıca, kapsamlı baca gazı prob aralığı ve diğer aksesuarlar 

da ilave bir cihazın yerini almaktadır. 

Yıldönümüne özel modeller, 6 yıla kadar uzun ömürlü, yüksek 

kaliteli O2, CO ve NO (opsiyonel) ölçüm hücreleri ile öne 

çıkmaktadır. Bu da, tipik kullanım ömründe en az bir sensör 

değişimini ertelemek anlamına gelir. 3 cihaz da daha kolay 

çalışma ve dokümantasyon için mobil uygulama bağlantısına 

sahiptir. 

O2  ve CO sensörlerinde bakım sözleşmesi olmaksızın 

5 yıl garanti

30,000 ppm CO’ya kadar seyreltme (testo 330-2 LX / 

testo 330i LX)

6 yıla kadar uzun ömürlü sensörler*

Entegre sensör izleme

EN 50379, Kısım 1-3’e göre TÜV-testli

Çalışma ve dokümantasyon içim mobil uygulama 

* Yıl içerisinde yaptırdığınız (en az 1) düzenli bakımlar için geçerlidir.

5 yıl

garanti!



testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX We measure it.

Sipariş bilgileri

testo 330-1 LX 60. yıla özel 
yazıcılı set

testo 330-1 LX 60. yıla özel set

Ürün kodu 0563 6033 71Ürün kodu 0563 6033 70

Set içeriği: 
·   Bluetooth’lu® ve O2 - CO 

sensörlü testo 330-1 LX 
baca gazı analizörü

·  Şarj adaptörü
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 6 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  Testo IR yazıcı
·  Yedek yazıcı kağıdı
·  Taşıma çantası

Set içeriği: 
·  Bluetooth’lu® ve O2 - CO 

sensörlü testo 330-1 LX 
baca gazı analizörü

·  Şarj adaptörü
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 6 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  Taşıma çantası

Prob ve aksesuarlar için: www.testo.com.tr

testo 330-2 LX 60. yıla özel 
yazıcılı set

testo 330-2 LX 60. yıla özel set

Ürün kodu 0563 6034 71Ürün kodu 0563 6034 70

Set içeriği: 
·  Bluetooth’lu® , O2 ve H2 

düzeltmeli CO sensörlü 
testo 330-2 LX baca gazı 
analizörü

· Şarj adaptörü
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 8 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  Testo IR yazıcı
·  Yedek yazıcı kağıdı
·  Taşıma çantası

Set içeriği: 
·  Bluetooth’lu® , O2 ve H2 

düzeltmeli CO sensörlü 
testo 330-2 LX baca gazı 
analizörü

·  Şarj adaptörü
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 8 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  Taşıma çantası

testo 330i LX 60. yıla özel set testo 330i LX 60. yıla özel
CO H2-düzeltmeli set

Ürün kodu 0563 6035 70 Ürün kodu 0563 6035 71

Set içeriği: 
·  Bluetooth’lu® ve O2 - CO 

sensörlü testo 330i LX 
baca gazı analizörü

·  Şarj adaptörü
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 6 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  testo 330i taşıma çantası

Set içeriği: 
·  Bluetooth’lu® , O2 ve H2 

düzeltmeli CO sensörlü 
testo 330i LX baca gazı 
analizörü

·  Şarj adaptörü
·  testoFix prob yuvası
·  180 mm baca gazı probu 

(Ø 8 mm)
·  Yedek partikül filtresi (10 

adet)
·  testo 330i taşıma çantası 



testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX

IR

We measure it.

testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Yakıtlar Sıvı, gaz, katı yakıt Sıvı, gaz, katı yakıt Sıvı, gaz, katı yakıt

En önemli ölçüm parametreleri O2, CO, NO O2, CO H2-düzeltmeli, NO O2, CO ya da CO H2-düzeltmeli, NO

CO ölçümü ölçüm aralıkları H2-düzeltmesiz:  
0 ...4,000 ppm

H2-düzeltmeli: 0 ... 30,000 ppm
(taze hava seyreltmesi nedeni ile)

H2-düzeltmeli: 0 ... 30,000 ppm H2-
düzeltmesiz: 0 ... 15,000 ppm (taze 

hava seyreltmesi nedeni ile)

CO ölçümü, H2-düzeltmeli

6 yıla kadar uzun ömürlü CO sensörü

Baca gazı kaybı ölçümü

Çekiş ölçümü Baca gazı ölçümüne paralel Baca gazı ölçümüne paralel

Fark/gaz akış basıncı ölçümü

Hata ve sensör teşhisi

Ölçüm hücrelerinin ve sensörün prob 
çıkartılmadan sıfırlanması

Katı yakıt sistemlerinde 15 dakika 
ortalama değer hesaplaması ile CO 
ölçümü

Garanti O2-/CO sensörleri 5 yıl 5 yıl 5 yıl

Ekran Yüksek çözünürlüklü, renkli grafik 
ekran

Yüksek çözünürlüklü, renkli grafik 
ekran Akıllı telefon, tablet

Hafıza 500,000 ölçüm protokolü 500,000 ölçüm protokolü 500,000 ölçüm protokolü

Yazılım/mobil uygulama testo EasyHeat / testo baca gazı 
mobil uygulaması

testo EasyHeat / testo baca gazı 
mobil uygulaması testo 330i mobil uygulaması

mobil
uygulamalı

testo 330 baca gazı analiz cihazları karşılaştırması

Testo 330-1 / -2 LX, ölçüm 
sonuçlarını yazdırmak için 
kullanabileceğiniz testo IR yazıcıya 
ölçüm sonuçlarını infrared ile 
aktarır.

testo baca gazı ve testo 330i mobil uygulamasını indirin  
ücretsiz

Daha esnek ölçüm. Daha kolay dokümantasyon.

Testo 330i LX’in ölçüm sonuçları 
testo 330i mobil uygulamada 
gösterilir. Buradan ölçme 
raporunu e-postayla gönderebilir 
ve bilgisayarda dijital olarak 
arşivleyebilirsiniz. Ölçüm değerleri 
elbette testo 330i Bluetooth 
yazıcıdan da yazdırılabilir. 
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We measure it.

Teknik bilgi

Ölçüm parametresi Ölçüm aralığı Doğruluk (± 1 dijit) Çözünürlük t90

Sıcaklık -40 ... +1,200 °C ±0.5 °C (0.0 ... +100.0 °C)
±0.5 % ölç.değ. (kalan ölçüm aralığı)

±0.1 °C (-40 - 999.9 °C)
±1 °C (kalan ölçüm aralığı)

Çekiş ölçümü -9.99 ... +40 hPa ±0.02 hPa ya da ± 5% ölç.değ. (-0.50 ... +0.60 
hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5% ölç.değ. (+3.01 ... +40.00 hPa)

0.01 hPa

Basınç ölçümü 0 ... 300 hPa ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1% ölç.değ. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5 % ölç.değ. (kalan ölçüm aralığı)

0.1 hPa

O2 ölçümü 0 ... 21 hacim % ±0.2 % hacim 0.1 hacim.% < 20 sn
CO ölçümü  
(H2 düzeltmesiz)

0 ... 4,000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% ölç.değ. (401 ... 2,000 ppm)
±10% ölç.değ. (2,001 ... 4,000 ppm)

1 ppm < 60 sn

CO ölçümü  
(H2-düzeltmeli)

0 ... 8,000 ppm ±10 ppm ya da ±10% ölç.değ. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm ya da ±5% ölç.değ. (201 ... 2,000 
ppm)
±10% ölç.değ. (2,001 ... 8,000 ppm)

1 ppm < 60 sn

CO ölçümü (H2-düzeltmeli) (testo 
330-2 LX, otomatiktik seyreltmeli)

0 ... 30,000 ppm ±100 ppm (0 ... 1000 ppm)
±10% ölç.değ. (1001 ... 30,000 ppm)

1 ppm

CO ölçümü (H2-düzeltmeli) 
aktifleştirilmiş ölçüm aralığı 
genişletme ile (330i LX)

0 ... 30,000 ppm ±200 ppm ya da ±20 % ölç.değ. (0 ... 30,000 
ppm)

1 ppm

CO ölçümü (H2-düzeltmesiz) 
aktifleştirilmiş ölçüm aralığı 
genişletme ile (testo 330i LX)

0 ... 15,000 ppm ±200 ppm ya da ±20 % ölç.değ. (0 ... 15,000 
ppm)

1 ppm

Verimlilik testi (Eta) 0 ... 120% 0.1%
Baca gazı kaybı 0 ... 99.9% 0.1%
CO2 tespiti  
(O2‘den dijital hesaplama)

Görüntü alanı
0 ... CO2 max

±0.2 hacim % 0.1 hacim % < 40 sn

Opsiyon NO ölçümü 0 ... 3,000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% ölç.değ. (101 ... 2,000 ppm)
±10% ölç.değ. (2,001 ... 3,000 ppm)

1 ppm < 30 sn

Ortam CO2 ölçümü (CO problu) 0 ... 500 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5 % ölç.değ. (>100 ppm)

1 ppm ort.  
35 sn

Yanıcı gazlar için gaz kaçak 
ölçümü  
(gaz kaçak dedektör probu ile)

Görüntü alanı 0 ... 
10,000 ppm CH4/C3H8

Görsel sinyal göstergesi (LED) 
zil ile sesli uyarı

< 2 sn

Ortam CO2 ölçümü (ortam CO2 
problu)

0 ... 1 hacim %
0 ... 10,000 ppm

± 50 ppm ya da ± 2% ölç.değ. (0 ... 5,000 ppm)
± 100 ppm ya da ± 3% ölç.değ. (5,001 ... 10,000 
ppm)

ort.  
35 sn

Fark basınç,  
akış hızı ve sıcaklık  
(ince basınç probu ile)

±10,000 Pa

0.15 ... 3 m/sn
maks. -40 ... +1,200 
°C (proba bağlı)

±0.3 Pa (0 ... 9.99 Pa) ve ±1 dijit
±3% ölç.değ. (10 ... 10,000 Pa) ve ±1 dijit

±0.5 °C (-40 ... 100 °C)
±0.5 % ölç.değ. (kalan ölçüm aralığı) ve prob 
doğruluğu 

0.1 m/sn
0.1 °C

Genel teknik bilgi

Uyumluluk (testo 
330i LX)

iOS 7.1 ya da daha yeni sürüm / Android 4.3 ya 
da daha yeni sürüm
Bluetooth 4.0’lı mobil cihaz gerekli

Ağırlık (bataryasız) testo 330i LX: 720 g
testo 330-1/-2 LX: 600 g

Boyutlar testo 330i LX: 270 x 160 x 57 mm
testo 330-1/-2 LX: 270 x 90 x 65 mm

Saklama sıcaklığı -20 ... +50 °C

Çalışma sıcaklığı -5 ... +45 °C

Güç kaynağı Şarj edilebilir batarya 3.7 V / 2.6 Ah;
adaptör 6 V / 1.2 A

Hafıza 500,000 okuma

Ekran  
testo 330-1/-2 LX

Renkli grafik ekran 240 x 320 Pixel

Garanti Gaz sensörleri (O2, CO) 60 ay
Cihaz/prob 48 ay
NO sensörü 24 ay
Termokupıl ve batarya 12 ay


