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2 Segurança e Meio Ambiente 
 

2.1. Sobre o manual 
 

Esse manual descreve o produto Texto 350 com a configuração do 
aparelho Versão do país  | Alemanha . 

 

Utilização 

> Por favor, leia atentamente este manual na íntegra para se 
familiarizar com o produto antes de usá-lo. Dê atenção especial 
para as instruções de segurança e avisos para evitar danos ao 
produto. 

> Mantenha esse manual em mãos para tê-lo como referência 
quando for necessário.  

> Passe esse manual adiante para outros usuários do produto. 
 

Avisos 

Sempre preste atenção às informações que estiverem marcadas 
com os pictogramas de aviso. Utilize as medidas de precaução 
específicas. 

 

Representação Explicação 

 CUIDADO Indica sérios danos potenciais 

 ADVERTÊNCIA Indica leves danos potenciais 

AVISO Indica circunstâncias que podem danificar os 
produtos 

 
 

Símbolos e padrões de escrita 
 

Represen-
tação 

Explicação 

 
Obs.: Informações básicas ou mais avançadas. 

1. ... 

2. ... 

Ação: mais passos, a sequência deve ser seguida. 

> ... Ação: passo único ou passo adicional. 

- ... Resultado de uma ação. 

Menu Elementos do instrumento, as telas do instrumento 
ou a interface do programa. 



 

8 

Represen-
tação 

Explicação 

[OK] Teclas de controle do instrumento ou botões da 
interface do programa.  

... | ... Funções/percursos no menu. 

“...” Exemplos 
 
 

2.2. Ensure safety 
 

>  Utilize o produto apropriadamente, para seu propósito 
específico e segundo os parâmetros específicos nos dados 
técnicos. Não utilize força.  

 

> Não utilize o produto caso haja sinais de danos em sua parte 
externa, na unidade de abastecimento ou linhas de 
alimentação.    

> Não faça medições de contato em partes não isoladas, seres 
vivos. 

 
 

> Não armazene o produto próximo a solventes. Não use 
dessecantes.  

 

> Faça apenas a manutenção e o reparo do instrumento, como 
descritos no manual. Siga precisamente os passos indicados. 
Use apenas peças originais da Testo.   

 

> Qualquer manutenção adicional deve ser realizada apenas por 
profissionais autorizados. Caso o contrário seja feito, a Texto 
não será responsável pelo funcionamento adequado do 
instrumento de medição após reparos e pela validade das 
certificações. 

> Apenas utilize o aparelho em salas fechadas e secas, 
protegidas da chuva e umidade. 

> As temperaturas fornecidas pelas sondas / sensores referem-
se apenas à faixa de medição dos sensores. Não exponha as 
alças e as linhas de alimentação a temperaturas acima de 70 
°C, ao menos que seja expressamente permitida para 
temperaturas mais altas. 

> Os objetos a serem medidos ou o ambiente de medição 
também podem apresentar riscos: Observe as 
regulamentações de segurança válidas em sua área ao realizar 
tais medições. 
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Segurança relacionada aos símbolos no instrumento 
 

Representação Explicação 

 

Se o produto não está sendo utilizado em 
estrita conformidade com este manual, sua 
proteção pode ser prejudicada. 

> Utilize o produto somente como descrito 
 neste manual. 

> Por favor, consulte seu representante ou 
fabricante em caso de dúvidas. 

 
 
 

Para produtos com Bluetooth ® (opcional) 
Trocas ou modificações feitas sem o consentimento expresso da 
autoridade responsável pela aprovação podem causar retração do 
tipo de aprovação. 
A transferência de dados pode ser prejudicada pelo equipamento 
que utiliza a mesma faixa ISM, ex.: WLAN, microondas, ZigBee. 
O uso de links de comunicação via rádio não é permitido em 
aeronaves e hospitais, entre outros. Por isso, os seguintes pontos 
devem ser conferidos antes da entrada: 
 >  Desligue o instrumento (unidade de controle e caixa de   
  medição). 
 >  Desconecte a unidade de controle e caixa de medição de  
  todas as fontes de energia externas (cabos principais,   
  baterias recarregáveis externas, ...).  

 

2.3. Protegendo o meio ambiente 
 

> Descarte de baterias recarregáveis com defeito / baterias 
usadas de acordo com as especificações legais vigentes. 

 

> No final de sua vida útil, envie o produto para a coleta seletiva 
de equipamentos elétricos e eletrônicos (observar as normas 
locais) ou leve o produto para que a Testo o descarte.   

 

3 Especificações 
 

3.1. Utilização 
 

O Testo 350 é um analisador de gás de combustão portátil 
utilizado para análise profissional de gás de combustão. O 
instrumento é composto pela Unidade de Controle (unidade de 
controle para exibir leituras e controlar a caixa de medição) e pela 
caixa de medição (instrumento de medição). Contatos tipo plug, 
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cabos databus ou Bluetooth ® (opcional) são usados para conectar 
a Unidade de Controle à caixa de medição. 

O texto 350 foi desenvolvido para as seguintes tarefas / 
aplicações: 

• Serviço / ajuste de sistemas de fornos industriais (plantas de 
processamento, usinas hidrelétricas). 

• Controle de emissão e inspeção de conformidade com as 
diretrizes de emissão.  

• Serviço / comissionamento de combustores / caldeiras em 
áreas industriais.  

• Medição em turbinas a gás / máquinas industriais 
estacionárias. 

O Texto 350 não deve ser usado: 

• Em medições de longo prazo. 

• Como um dispositivo de segurança (alarme) 

O Bluetooth® (opcional) só pode ser operado em países que foi 
aprovado.  

 

3.2. Dados Técnicos 
 

3.2.1. Controles e Licenças 
Como declarado no certificado de conformidade, esse produto está 
de acordo com a Diretiva 2004/108/EC. 

Produto aprovado pelo TÜV. 

3.2.2. Módulo Bluetooth® (opcional) 
• Tipo de Bluetooth®: BlueGiga WT 11 

• Observações do Bluetooth®: WT 11 

• Identificação do Bluetooth®: B01867 

• Companhia Bluetooth®: 10274 
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Certificação 

Europa 
Bélgica (BE), Bulgária (BG), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), 
Estônia (EE), Finlândia (FI), França (FR), Grécia (GR), Irlanda (IE), 
Itália (IT), Letônia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Malta 
(MT), Holanda (NL), Áustria (AT), Polônia (PL), Portugal (PT), 
Roménia (RO), Suécia (SE), Eslováquia (SK), Eslovênia (SI), 
Espanha (ES), República Checa (CZ), Hungria (HU), Reino Unido 
(GB), Chipre (CY). 

 
Países da EFTA 

Islândia, Listenstaine, Noruega, Suiça 

 

Outros Países  
EUA, Canadá, Turquia, Colômbia, EL Salvador, Ucrânia, 
Venezuela, Equador, Japão. 

 
Informações sobre o FCC (Comissão Federal de 
Comunicação) 
Contém FCC ID: QOQWT11 
 
• Seção 15.19 Requisitos de Rotulagem 
• Esse dispositivo está de acordo com o item 15 das diretivas da 
 FCC 
• O comissionamento está sujeito às duas condições a seguir: 
 

1. esse instrumento não deve causar qualquer interferência 
perigosa e 

2. esse instrumento deve cooperar com interferências, 
mesmo se essas tenham um efeito indesejado na 
operação. 

 
Modificações 
A FCC exige que o usuário seja informado sobre quaisquer 
alterações e modificações no dispositivo, que não foram 
explicitamente aprovadas pela Testo AG, o direito do usuário a 
utilizar este dispositivo será nulo e sem efeito. 
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3.2.3. Declaração de Conformidade 
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3.2.4. Faixas de Medição e Resolução 
Caixa de Análise 

Parâmetro de 
medição  

Faixa de Medição  Resolução 

O2 0…25vol.% 0.01vol.% 

CO, H2-comp. 0…10000ppm 1ppm 

COlow, H2-comp. 0...500ppm 0.1ppm 

NO 0...4000ppm 1ppm 

NOlow 0...300ppm 0.1ppm 

NO2 0...500ppm 0.1ppm 

SO2 0...5000ppm 1ppm 

H2S 0...300ppm 0.1ppm 

CO2-(IR) 0...50vol.% 0.01Vol.% (0…25Vol.%) 
0.1Vol.% (> 25Vol.%) 

HC 1, 2 Gás Natural: 

100…40000ppm 

Propano: 

100…21000ppm 

Butano: 

100…18000ppm 

 
10ppm 

 
10ppm 

 
10ppm 

Pressão 

 Diferencial 1 

-40…40hPa 0.01hPa 

Pressão  

Diferencial 2 

-200…200hPa 0.1hPa 

NTC (instalado 
permanentemente) 

-20 to 50°C 0.1°C 

                                                           
1 Detection limit: 50ppm 
2 Strict compliance with the lower explosion limit is mandatory. 
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Parâmetro de 
medição  

Faixa de Medição  Resolução 

Pressão Abs., 
opcional quando o 
sensor 
Infravermelho 
estiver instalado 

600…1150hPa 1hPa 

Velocidade do fluxo 0…40m/s 0.1m/s 

Tipo K (NiCr-Ni) -200 to 1370°C 0.1°C 

Tipo S (Pt10Rh-Pt) 0 to 1760°C 1°C 

3.2.5. Precisão e tempo de resposta 
 

Caixa de Análise  

Parâmetro de 
medição  

Faixa de Medição Resolução 

O2 ±0.2Vol.% < 20s (t95) 

CO, H2-comp. ±10ppm (0…199ppm) 

±5% de leitura (200…2000ppm) 

±10% de leitura (restante da 
faixa) 

< 40s (t90) 

COlow, H2-comp. ±2ppm (0…39.9ppm CO) 
±5% de leitura (restante da faixa) 

< 40s (t90) 

NO ±5ppm (0…99ppm) 

±5% de leitura (100…1999ppm) 

±10% de leitura (restante da 
faixa) 

< 30s (t90) 

NOlow ±2ppm (0…39.9ppm) 

±5% de leitura (restante da faixa) 

< 30s (t90) 

NO2 ±5ppm (0…99.9ppm) 

±5% de leitura (restante da faixa) 

< 40s (t90) 

SO2 ±5ppm (0…99ppm) 

±5% de leitura (100…1999ppm) 

±10% de leitura (restante da 
faixa) 

< 30s (t90) 
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Parâmetro de 
medição  

Faixa de Medição Resolução 

H2S ±2ppm (0…39.9ppm) 

±5% de leitura (restante da faixa) 

< 35s (t90) 

CO2-(IR) ±0.3Vol.% ±1% de leitura 

(0…25Vol.%) 

±0.5Vol.% ±1.5% de leitura 
(restante da faixa) 

< 10s (t90) 

tempo de 
aquecimento: 

< 15s 

HC ±400ppm (100…4000ppm) 

±10% de leitura (restante da 
faixa) 

< 40s (t90) 

 

Pressão 
Diferencial 1 

±0.03hPa (-2.99…2.99hPa) 

±1.5% de leitura (restante da 
faixa) 

- 

Pressão 
Diferencial 2 

±0.5hPa (-49.9…49.9hPa) 

±1.5% de leitura (restante da 
faixa) 

- 

Absolute  
pressure 

±10hPa - 

Type K (NiCr-Ni) ±0.4°C (-100 a 200°C) 
±1°C (restante da faixa) 

- 

Type S  
(Pt10Rh-Pt) 

±1°C (0 a 1760°C) - 

Combustion air 
(VT) via 
permanently 
installed NTC 

±0.2°C (-10…50°C) ±3°C 
Deslocamento 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6. Extensão da faixa de medição para 
compartimento individual (opcional) 
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Parâmetro  

de medição  

Faixa de Medição 
máx. com o maior 
fator de diluição 

Precisão 3 Resolução  

CO, H2-comp. 0…400000ppm ±2% de leitura 1 ppm 

CObaixo,  

H2-comp. 

0…20000ppm ±2% de leitura 0.1ppm 

SO2 0…200000ppm ±2% de leitura 1 ppm 

NObaixo 0…12000ppm ±2% de leitura 0.1 ppm 

NO 0…160000ppm ±2% de leitura 1 ppm 

HC 4, 5 Gás Natural: 

100…40000ppm 

Propano: 

100…21000ppm 

Butano: 

100…18000ppm 

±2% de leitura  

10 ppm 

 

10 ppm 

 

10 ppm 
 
 

3.2.7. Válvula de ar puro (opcional) 
Diluição de todos os sensores, fator de diluição 5 

Parâmetro  

de medição  

Faixa de Medição 
máx. com o maior 
fator de diluição 

Precisão 6, 7 

O2 A leitura não aparece 
no visor. 

- 

CO, H2-comp. 2500…50000ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

COlow, H2-comp. 500…2500ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

NO2 500…2500ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

SO2 500…25000ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

NOlow 300…1500ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

NO 1500…20000ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

H2S 200…1500ppm ±5% de leitura 
(-150...0hPa) 
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HC 3, 4 Gás Natural: 
500…40000ppm 
Propano: 
500…21000ppm 
Butano: 
500…18000ppm 

±5% de leitura 
(-150...0hPa) 

CO2-(IR) A leitura não aparece 
no visor 

- 

 
 

3.2.8. Dados de outros instrumentos 

Analisador de gás de combustão 
 

Características Valores 

Temperatura 
ambiente 

-5°C…45°C 

Em curto prazo (máx. 5min.): até 80°C por 
calor radioativo (ex.: radiação de um canal 
exaustor quente) 

                                                           
3 Detection limit: 50ppm 
4 Strict compliance with the lower explosion limit is mandatory. 
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Características Valores 

Pressão ambiente 600…1100mbar (abs.) 

Humidade ambiente 5…95%rF 

Temperatura de 
armazenagem e 
transporte 

-20 a 50°C 

Nível de proteção IP40 

Garantia Analisador de gás de combustão: 24 meses 
(com exceção das peças de desgaste) 

Sensores de CO-, CObaixo- ,NObaixo-, SO2, 
H2S-, HC-: 12 meses 

Sensor de O2: 18 meses 

Sensor de NO: 12 meses 

Sensor de CO2-(IV): 24 meses 

Sonda de gás de combustão: 24 meses 

Termopar: 12 meses 

Bateria recarregável: 12 meses 

Termos da garantia Termos da garantia: consulte o website 

www.testo.com/warranty 
 

Unidade de Controle 

Características  Valores 

Suprimento de 
energia 

• Bateria recarregável Lion 
• Caixa de medição 
• Adaptador de corrente 

Tempo de carga da 
bateria 

7h (pelo adaptador de corrente) 

14h (pela interface CAN) 

Vida útil da bateria 
recarregável 

Aproximadamente 5h (visor ligado, 
Bluetooth® desativado)  

Memória 250.000 leituras 

Material de 
acabamento 

PC, TPE  

Peso 440g 

Visor Visor gráfico colorido, 240 x 320 pixels  

Dimensões 88 x 38 x 220mm 
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Caixa de Análise 

Características Valores 

Suprimento de 
energia 

Bateria recarregável Lion 
Unidade de alimentação interna: 100V 
AC/0.45ª – 240V AC/0.2A (50-60Hz) 
Entrada DC (opcional) 11V...40V DC/ 1-4A 

Tempo de carga da 
bateria 

< 6h 

Tempo de 
funcionamento da 
bateria 

2.5h (com resfriador de gás e módulo IR) / 
4.5h (sem resfriador de gás e módulo IR) 

Dimensões 330 x 128 x 438mm 

Acabamento 
externo 

ABS URL 94V0 

Peso 4800g (completamente montado) 

Memória 250000 leituras  

Sobrepressão do 
gás de combustão 

Máx 50hPa 

Subpressão Máx. 300hPa 

Índice do fluxo 
volumétrico da 
bomba 

1 l/min (controlado), litragem padrão 
±0.1l/min  

Comprimento da 
mangueira 

Máx. 16,2m (corresponde a cinco extensões 
da mangueira da sonda) 

Gás diluidor Ar puro ou nitrogênio 

Carga de pó do gás 
de combustão 

Máx. 20g/m3 

Humidade Máx. 70° Ctd na entrada de medição 

Interface USB USB 2.0 

Entrada de disparo Voltagem: 5... 12 V (queda ou subida do 
flanco) 

Largura do pulso: > 1s 

Carga: 5V/máx. 5mA, 12V/máx. 40mA 

Bluetooth® opcional Módulo Classe (alcance <100m em área 
aberta) 
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4 Descrição do Produto 
 

4.1. Unidade de Controle  
 

4.1.1. Visão Geral 
 

 
 

1 Interface IrDA 

2 Liga / desliga 

3 Suporte magnético (traseiro). 
 

 

AVISO 

Ímãs fortes 

Pode causar danos a outros aparelhos! 

> Mantenha uma distância segura de produtos que podem ser 
danificados por ímãs (ex.: monitores, computadores, marca-
passo, cartões de crédito). 
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4 Visor 

5 Teclado 

6 Barra de contato para a caixa de medição (na parte traseira) 

7 Interfaces: USB 2.0, carregador, Barramento de dados Texto 

 
 
 
 

4.1.2. Teclado 
 

Key Funções  

[ ] Liga / desliga o instrumento de medição 

[OK] 

Example 

Tecla de função (laranja, 3x), funções relevantes são 
mostradas no visor 

[▲] Role para cima, aumenta o valor 

[▼] Role para baixo, diminui o valor 

[esc]  Voltar, cancelar função 

[ ] Abrir menu principal 

[ i ]  Abrir menu Diagnose do Instrumento  
 

4.1.3. Visor 

  

1  Barra de Status (fundo cinza escuro) 

• Exibição de data e hora (válido para controle e caixa de 
medição). 

• Exibição do status do Bluetooth®, energia e capacidade da 
bateria recarregável remanescente (válido para controle): 
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Ícone  Característica  

 - Fundo azul / símbolo branco = Bluetooth® 
ligado, conexão do Bluetooth® com a caixa 
de medição ajustada 

- Fundo cinza / símbolo branco = Bluetooth® 
desligado 

- Fundo azul / símbolo verde = Bluetooth® 
conectado à caixa de medição instalado e 
funcionando 

 

 Funcionamento da bateria 

Indicação da capacidade remanescente da 
bateria recarregável por cor e nível de 
preenchimento do símbolo da bateria (verde = 
20-100%, vermelho = <20%) 

 Funcionamento da Alimentação 

Indicação da capacidade remanescente da 
bateria recarregável: veja acima 

 
 

2 Abas e campo de informações de aba: 

• Abas: Exibição dos componentes do sistema de medição 
(CU = Controle, 2, 3, ... = caixas de medição, caixa de 
saída analógica) conectada ao Controle.  

  As abas fornecem acesso aos componentes individuais. 

Símbolo de alerta:  

- Quadro vermelho, símbolo vermelho / fundo branco: 

Exibe erros do instrumento no menu de diagnose do 
instrumento, caso contrário: Denominação de 
instrumento. 

 - Quadro preto, símbolo preto / fundo amarelo: 

Mensagem de informação (o símbolo é exibido 
alternativamente com a denominação do instrumento). 

- Quadro amarelo, símbolo amarelo / fundo vermelho: 

Alerta (o símbolo é exibido alternativamente com a 
denominação do instrumento). 
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• O campo de informações na aba (somente nas abas das 
caixas de medição): Indicação de pastas 
selecionadas/locais, combustível selecionado, aplicação 
escolhida, status da fonte de energia e capacidade da 
bateria recarregável (válido para a caixa de medição, 
símbolos para exibição do Controle, veja acima), ajuste o 
fator de diluição. 

3  Campo de seleção para as funções (a função escolhida   
  aparece em um fundo branco, funções indisponíveis são  
  identificadas por caracteres cinza) ou exibição de valores de 
  medição. 

4   Exibição da função para as teclas de função. 
 

4.1.4. Conexões / interfaces 
 

 
 

1 USB 2.0 

2 Barramento de dados Testo 

3 Conexão de encaixe para unidade de alimentação 0554 1096 

4 Compartimento para travar com caixa de medição 

4.1.5. Guia do menu para o controle 
 

Menu principal Menu Descrição 

Registros de medição  

 

- Exibe registros de 
medição salvos 

Configuração do 
aparelho  

Data / hora 

 

Ajusta data, hora e 
formato de hora 

 Opções de Alimentação  

 

Liga / desliga automático 

 Brilho do visor  

 

Ativa luz de fundo ao 
ligar/desligar a bateria 

 Impressora Ajusta o brilho do visor 
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Menu principal Menu Descrição 

 Bluetooth ® (option) Seleciona a impressora, 
introduz texto a ser 
impresso 

 Idioma Liga / desliga Bluetooth® 

 Versão do País Ajusta o idioma do 
instrumento 

 Proteção de senha Ajusta a versão do país 

 Barramento de dados Troca a senha 

Diagnose do 
Instrumento 

Diagnose de erro Exibe o endereço de 
barramento, introduz o 
índice de barramento 

 Informações do 
aparelho 

Exibe os erros atuais 

Busca por caixas 

 

- Exibe informações do 
aparelho 
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4.2. Caixa de Medição 

4.2.1. Visão Geral 
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1 Armadilha condensada e recipiente condensado, 

2 Trava / destrava o botão do Controle 

3 Filtro de partículas 

4 Entrada do filtro de ar puro (opção: válvula de ar puro / extensão 
da faixa de medição no geral (5x)) 

5 Barra de contato para conectar ao Controle 

6 Pinos para travar o Controle 

7 Filtro de gás diluidor 

8 Status do display 

9 Visualização completa para marcação / identificação 

10 Saída de gás 1 

11 Entrada de ar puro 

12 Saída de gás 2 

4.2.2. Status do Visor 
 

O status do visor demonstra o estado de funcionamento da caixa 
de medição: 

 

Visor Estado 

Verde / permanente (caixa de 
medição ligada) 

Alimentação ou bateria 
recarregável carregada 
completamente 

Vermelho / piscante (caixa de 
medição ligada) 

• Operação de bateria 
recarregável / 
capacidade da bateria 
recarregável residual 
<20% 

• Erro de outro dispositivo 

 

Verde / piscante (caixa de medição 
desligada) 

Carregar a bateria 
recarregável 

 

Verde / permanente (caixa de 
medição desligada) 

Bateria recarregável cheia, 
carga lenta 

Verde, vermelho / piscando alternados Modo de atualização ativo 
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4.2.3.  Conexões / interfaces 

 
1 Interruptor de término do barramento de dados 

2 Sensor para combustão da temperatura atmosférica 

3 Sonda do gás de combustão 

4 Entrada do sensor 

5 USB 2.0 

6 Entrada de disparo 

7 Entrada de gás de diluição para extensão da faixa de 
medição 

8 Conexão de corrente 100...240V AC, 50-60Hz 

9 Entrada de voltagem DC 11... 40V DC (opcional) 

10 Tampa do acesso ao canal de gás (somente para 
manutenção) 

 
 

 Plugado na tampa: A posição ( )não deve 
ser trocada! 

 

11 Portas de pressão p+ e p- 

12 Barramento de dados Texto 
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4.2.4. Funções / opções do instrumento 
Algumas funções estão disponíveis com opcionais extras. As 
funções com as quais a sua caixa de medição estão equipadas 
(condição conforme entrega) podem ser lidas na placa de 
identificação na parte inferior da caixa de medição. 

 

Impressão: Descrição: 

CO, NO, NO2, SO2, 
NOlow, COlow, 
CxHy/HC, H2S, O2, 
CO2-(IR) 

O sensor do tipo especificado está 
conectado 

SG Bomba a gás especial para medição em 
longo prazo 

1/x Extensão da faixa de medição (diluição 
individual com fatores de diluição 
selecionáveis) 

DC Entrada da voltagem DC (11... 40V DC) 

∆p-0 Pressão automática sendo zerada para 
medição do fluxo 

GP Preparação do gás, através de redução e 
constante medição da temperatura do ponto 
de condensação do gás para maior precisão 
de medição 

 Válvula de ar puro para diluição geral (x5) 
para medir altos valores de gás de 
combustão 

Contém Bluetooth® 
FCC ID: QOQWT11 

 

Módulo Bluetooth® 

4.2.5. Menu da caixa de medição 
Menu principal: 

 

Menu Descrição 

 

Aplicações 

 

- Seleciona uma aplicação de 
acordo com a tarefa de 
medição a ser realizada 

Pastas - Cria e gerencia pastas e 
locais 
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Menu principal: 

 

Menu Descrição 

 

Combustíveis - Seleciona e configura os 
combustíveis 

Registros de Medição - Exibe e gerencia os 
registros de medição 

Configurações do 
dispositivo 

Diluição Ajusta o fator de diluição 

 Visualização da 
medição 

Configura o visor, ajusta os 
parâmetros de medição e 
unidades para a aplicação 
selecionada e o tipo de 
medição 

 Unidades Ajusta unidades para exibir 
as variáveis 

 Data / hora Ajusta data, hora e formato 
de hora 

 Opções de energia Ajusta o desligamento 
automático do instrumento e 
desliga a luz de fundo do 
visor nas operações com 
bateria recarregável 

 Brilho do visor Ajusta o brilho do visor 

 Impressora Seleciona a impressora, 
introduz o texto a ser 
impresso 

 Bluetooth® Liga / desliga Bluetooth® 

 Idioma Ajusta o idioma do 
instrumento 

 Versão do País Ajusta a versão do país 
(combustíveis, variantes do 
visor, fórmulas de cálculo) 

 Proteção de senha Troca a senha 

 Entrada Analógica Configura a entrada 
analógica 

 Barramento de dados Exibe o endereço de 
barramento, introduz o 
índice de barramento 
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Menu principal: 

 

Menu Descrição 

 

Configurações do 
sensor 

- Realiza as configurações do 
sensor, calibração / ajustes 

Programas -  Configura e ativa os 
programas de medição 

Diagnose do 
instrumento 

Diagnose de erro Exibe os erros presentes 

 Verificação do trajeto 
do gás 

Realiza teste de 
estancamento 

 Diagnose do sensor Realiza a diagnose do 
sensor 

 Informações do 
aparelho 

Exibe informações do 
dispositivo 

 

 

4.2.6. Sonda Modular do Gás de Combustão 

 
 
 

1 Câmara de filtro removível com janela e filtro de partículas 

2 Alça da sonda 

3 Cabo conector 

4 Plug conector para o instrumento de medição 

5 Desbloqueio do módulo sonar 

6 Módulo Sonar 
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5 Primeiros passos 
 

5.1. Comissionamento 
 

 

Controle 

O Controle tem uma bateria recarregável instalada 
permanentemente. 

>  Remova o filme protetor do visor 

> Carregue a bateria recarregável completamente antes de usar 
o Controle 

 

 Caixa de Medição  

A caixa de medição é fornecida com uma bateria recarregável já 
encaixada. 

> Carregue a bateria recarregável completamente antes de usar 
a Caixa de Medição 

 
 

5.2. Conhecendo o produto 
 
 

5.2.1. Unidade de Alimentação, pilhas e baterias 
recarregáveis 

 

 
Em caso de interrupções mais longas da fonte de energia 
ao Controle (ex.: bateria recarregável vazia), as 
configurações para data / hora serão perdidas. 

 

5.2.1.1. Recarregando a bateria recarregável do Controle 
A bateria recarregável só pode ser carregada à temperatura 
ambiente de ±0...+35°C. Se a bateria recarregável f oi 
completamente descarregada, o tempo de carga na temperatura 
ambiente será de cerca de 7h (carregando com o adaptador de 
corrente) ou aproximadamente 14h (carregando com o cabo de 
barramento de dados da Testo). 

Carregando com a unidade de alimentação (Art. N° 05 54 1096) 
 
 

✓  O Controle est\a desligado. 
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1. Conecte o plugue da unidade de alimentação no encaixe de 
alimentação do Controle 

2. Conecte o plug de alimentação da unidade de alimentação a 
um encaixe de alimentação. 

- o processo de carga se iniciará. A condição de carga será 
demonstrada no visor. 

- após o carregamento da bateria recarregável, o instrumento 
trocará automaticamente para a carga lenta. 

 

Carregando através da caixa de medição 

✓  O Controle está travado para a caixa de medição ou está 
conectado através do cabo de barramento de dados da Testo. 

✓  A caixa de medição é fornecida através da unidade de 
alimentação. 

Durante a operação com carga baixa ou desligado. 

5.2.1.2. Carregando a bateria recarregável da caixa de 
medição 
As baterias recarregáveis só podem ser carregadas à temperatura 
ambiente de ±0...+35°C. Se a bateria recarregável f oi 
completamente descarregada, o tempo de carga na temperatura 
ambiente será de cerca de 6h. 

 
 

✓  A caixa de medição está desligada. 
 

> O carregamento iniciará, o ventilador pode ligar 
automaticamente  

- Os LEDs de status ficarão verdes enquanto a bateria 
recarregável está sendo carregada. 

- Uma vez que a bateria recarregável foi carregada, o 
instrumento mudará automaticamente para a carga lenta. Os 
LEDs de status permanecerão verdes. 

5.2.1.3. Cuidados com a bateria 
>   Não descarregue as baterias recarregáveis completamente. 

>  Carregue as baterias recarregáveis somente nas condições 
apropriadas e em baixas temperaturas, mas não abaixo de 0 
°C. 
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> Para pausas mais longas você deve descarregar e recarregar 
as baterias a cada 3 meses. O carregamento lento não deve 
passar de 2 dias. 

5.2.1.4. Operação em rede 
Em caso de perigo, o instrumento deve ser desconectado da 
energia elétrica, basta puxar o cabo de alimentação. 

> Sempre posicione o instrumento para que o plugue de 
alimentação possa ser facilmente alcançado. 

 

Controle 

1. Conecte o plugue da unidade de alimentação no encaixe de 
alimentação no Controle.  

2. Conecte o plugue de alimentação da unidade de rede no 
encaixe de alimentação. 

-  A Unidade de Controle é ligada pelo alimentador. 

-  Se o Controle estiver desligado, o processo de recarga da 
bateria iniciará automaticamente. Ao ligar o Controle, a carga 
da bateria será interrompida e o Controle será alimentado 
pela unidade de alimentação. 

 

Caixa de Medição via alimentação interna 

> Conecte o cabo principal à caixa de medição e no encaixe de 
energia. 

- A caixa de medição é alimentada através da unidade de 
alimentação interna. 

- Se a caixa de medição estiver desligada, o processo de carga 
da bateria iniciará automaticamente. A carga da bateria será 
interrompida quando o analisador do gás de combustão 
estiver ligado pelo Controle. 

 

Caixa de Medição via Voltagem DC entrada DC 

✓  C É necessário o cabo com terminais de baterias e 
adaptadores para conexão à caixa de medição (acessório 0554 
1337). 

- Se a caixa de medição estiver desligada, o processo de carga 
da bateria iniciará automaticamente. A carga da bateria será 
interrompida quando o analisador do gás de combustão estiver 
ligado pelo Controle. 
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5.2.2. Conectando sondas / sensores 

 
A detecção do sensor ocorre durante a ativação do 
processo: os sensores necessários devem ser sempre 
conectados antes que o analisador de gases de 
combustão seja ligado, ou o analisador de gases de 
combustão deve ser desligado e, em seguida, ligado 
novamente depois de uma troca de sensor, de modo 
que os dados corretos do sensor possam ser lidos. 

 

> Conecte as sondas / sensores necessários nas portas 
correspondentes. 

 
 

5.2.3. Preenchendo a entrada de disparo 
A entrada de disparo somente pode ser utilizada como um critério 
tanto para iniciar quanto para interromper (flancos ascendentes ou 
descendentes) os programas de medição. 

> Ao preencher a entrada de disparo, com fornecimento de 
voltagem externa (5... 12V) 

 
 

 
 

> Ao preencher a entrada de disparo, com fornecimento através 
da voltagem do instrumento (12V) 

 

 
 

  
 

 
Em caso de fornecimento através da voltagem do 
instrumento, o analisador de gases de combustão só pode 
ser iniciado através da entrada de disparo em estado 
desligado quando o plugue de alimentação estiver 
conectado. 
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5.2.4. Conectando os componentes do sistema 
 
 

5.2.4.1. Conexão através da faixa de contato 

 
 

O Controle pode ser conectado na caixa de medição. 

1. Coloque a guia na parte inferior do Controle nos pinos da 
caixa de medição. 

2. Pressione o Controle contra a caixa de medição até o 
travamento / destravamento dos perceptíveis através de 
clicks duplos  quando se encaixarem. 

 

 
Para proteger o visor (por exemplo, durante o transporte) o 
Controle também pode ser inserido com as costas voltadas 
para cima, no entanto, neste caso não há nenhuma 
conexão com a caixa de medição. 

  

5.2.4.2. Conexão através do cabo de barramento de dados 
(acessório do sistema de barramento) 

 
ou 

  

 
Se o software easyEmission da Testo está conectado 
através de um controle às caixas de medição, o número de 
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caixas de medição não deve ser alterado. Para adicionar 
novas caixas de medição, finalize o software easyEmission 
da Testo, conecte a nova caixa de medição e reinicie o 
software easyEmission da Testo. 

ou 
 

  

ou 
 

 
Os componentes individuais (por exemplo, Unidade de Controle 
com caixa de medição ou Caixa de medição com caixa de 
medição) podem ser conectados a um sistema de barramento 
utilizando o cabo de barramento de dados da Testo. 

 
Antes de iniciar um sistema de barramento, o endereço do 
barramento e o índice de barramento dos componentes 
conectados devem ser mudados. 

 
 

Para isso, antes que os componentes sejam conectados a um 
sistema de barramento, cada componente deve ser configurado 
separadamente ou com o controle ou o notebook / PC. 

 
 

Ativando a função: 

 [ ] → Configurações do Aparelho → [OK] → Barramento de 
dados→ [OK] . 

 

Endereço do barramento 

O endereço de barramento de cada componente conectado ao 
barramento de dados da Testo deve ser inequívoco. O endereço 
de barramento do componente conectado pode ser alterado, se 
necessário. 

 

1. Endereço de barramento  → [Editar] 

2. Configurando um novo endereço de barramento:  [ ], [ ], 
[◄], [►]. 
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3. Confirmar a entrada: [OK] . 

 

Índice de barramento 

O índice de dados relevantes deve ser selecionado, dependendo 
do número de componentes conectados em um sistema. 

• Unidade de controle com uma caixa de medição: 500 kbit/s  

• Todos os outros sistemas: 50 kbit/s 

> Selecione índice de barramento  500 kbit/s  ou 50 kbit/s : [ ], 
[ ], → [Editar]  → [ ] or [ESC] . 

 
Se várias caixas de medição estão conectadas com a 
Unidade de Controle, somente os dados de medição de 
uma caixa de  

 
Os valores de medição de sensores de diluição (com 
extensão da faixa de medição disponibilizada) são 
sublinhados na impressão. 

 respectivamente Isto é realizado ao 
selecionar a caixa de medição, consulte 
Procurar caixas de medição, página 42. 

 
Se várias caixas de medição estão conectadas a um 
notebook / PC, as caixas de medição podem ser ativadas e 
abertas em paralelo uma com a outra, ex.: exibir os canais 
de medição de diferentes caixas de medição em paralelo 
uma com a outra. 

 
Se um notebook / PC ou controlador de barramento de 
dados (0554 0087) possui diversas caixas de medição 
conectadas e disponíveis, a taxa de medição mínima 
muda, dependendo do numero de caixas de medição, 
como segue: 

 
 Caixas de 

medição  
Taxa mínima de 
medida  

1 a 2 1 s 

3 a 4 2 s 

5 a 8 3 s 

9 a 16 5 s 

> Conecte o cabo do barramento de dados nas interfaces do 
barramento de dados. 
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Por favor, observe os seguintes pontos ao configurar uma conexão 
via cabo de dados de barramento: 

• Use somente cabos Testo databus 

• Não passe cabos de barramento nas imediações com cabos 
de energia elétrica. 

• Certifique-se de que a energia é suficientemente fornecida 
através do fornecimento de cada caixa de medição com a 
tensão de rede. 

• Os cabos devem, idealmente, ser conectado antes que o 
sistema seja ligado. Conectar durante a operação (hot 
plugging) é possível, entretanto, dependendo da 
combinação do sistema pode ser necessário desligá-los e 
liga-los novamente. 

• A conexão não pode ser separada sob carga. 

• Os assinantes de dados de barramento: máx. 16 caixas de 
medição em um sistema de barramento de dados. 

• Comprimento do cabo: máx. 50m entre o Controle e a caixa 
de medição, máx. 800m entre todas as caixas de medição 
no sistema de barramento de dados. 

• O sistema de barramento deve ter um término elétrico 
definido, veja a seguir. 

Término elétrico do sistema de barramento 

O sistema de barramento de dados é linear em sua estrutura. O 
Controle ou o controlador de barramento de dados da Testo com 
conexão USB representa o início da linha. 

O fim é representado pelos últimos componentes conectados no 
sistema (caixa de medição ou caixa de saída analógica). Esse 
componente deve ter um término elétrico definido. 

Uma caixa de saída analógica é o assinante mais afastado. 

> Conecte o plugue de término de barramento de dados no 
encaixe de barramento de dados na caixa de saída analógica. 

Uma caixa de medição é o assinante mais afastado. 

> Ajuste o interruptor de término do barramento de dados na 
caixa de medição (veja Conexões / interfaces na página 27, 

ponto 1) para mudar a posição para a direita. ( ). 
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5.2.4.3. Conexão via Bluetooth® (opcional) 

  

ou 

 
ou 

  

Através do Bluetooth®, o Controle pode ser conectado a uma caixa 
de medição ou a um PC/Notebook, contanto que os dois 
componentes sejam equipados com essa função, veja Bluetooth®, 
página 56. 

 

5.2.5. Ligando 
 
 

 

Antes de ligar 

> Conecte todos os componentes do sistema. 

> Conecte todas as sondas / sensores necessários. 

> Conecte todos os componentes do sistema na rede elétrica. 

Ao ligar o Controle 

- este deve estar conectado na faixa de contato da caixa de 
medição 

ou 

- conectado com um cabo de barramento de dados or 
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- conectado ao cabo de alimentação da caixa de medição, de 
forma que seja disponível iniciar através do Bluetooth®. 

 

Ligando 

> Pressione [ ]. 

-  a tela de boas vindas será exibida (aproximadamente 5s) 

-  a tela de exibição do Controle aparecerá. 

-  O Controle faz uma busca por caixas de medição e as 
 demonstra como abas independentes no visor. 

 
 

 
O Controle e a caixa de medição não estão conectados: 
Se o Controle já foi ligado, você deve pressionar [ ]mais 
uma vez por um momento para ajustar uma conexão com 
a caixa de medição. 

 
 

5.2.6. Ativando uma função 
 
 

1.  Selecione a função: [▲], [▼]. 

-  A função escolhida aparecerá no quadro. 

 

2. Confirme a seleção: [OK] . 

-  A função escolhida será aberta. 

5.2.7. Introduzindo Valores 
Algumas funções necessitam de valores (números, unidades, 
caracteres) a ser introduzidos. Dependendo da função escolhida, 
os valores são introduzidos através de uma lista ou um editor de 
entrada. 
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1. Selecione o valor a ser trocado (valor numérico, unidade): [▲], 
[▼], [◄], [►] (dependendo da função selecionada). 

2. Pressione [Change] . 

3.  Ajuste os valores: [▲], [▼], [◄], [►](dependendo da função 
selecionada). 

4.  Confirme a entrada: [OK] . 

5.  Repita os passos 1 e 4, se necessário. 

6.  Salve a entrada: [Finished] . 

 

Editor de entrada 
 

  

1. Selecione o valor a ser trocado (caractere): [▲], [▼], [◄], [►]. 

2. Aceite o valor: [OK] . 

Opções: 
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> Alterne entre caracteres e caracteres especiais: 

 Selecione Ι←   ABC→&$/    →Ι: [▲], [▼] → 

[ABC→&$/] . 

> Posicione o cursor no texto: 

Selecione Ι←   ABC→&$/    →Ι: [▲], [▼] → [Ι←] or [→Ι]. 

> Delete character after the cursor:  

Selecione Ι←   ABC→&$/    →Ι: [←] or [→]→[▼] → 
[Del] . 

> Apague o caractere atrás o cursor: 

 

Selecione Ι←   ABC→&$/    →Ι: [←] or [→]→[▼] → 

[←]. 

3. Repita os passos 1 e 2, se necessário 

4. Salve a entrada: Selecione←   Finished   →: [▲], [▼] → 
[Finished] . 

5.2.8. Imprimindo / Salvando dados 
As funções imprimir e salvar são realizadas através do menu 
Options , o qual é acessado através da tecla de função esquerda e 
está disponível em diversos menus diferentes. 

A atribuição da tecla de função direita com a função Save ou Print,  
veja Atribuindo a tecla de função direita, página 49. 

 

 
Somente leituras, as quais possuem um campo na 
visualização de medição atribuída, serão salvas / 
impressas. 

 
 

 
Os dados de medição podem ser impressos em paralelo 
com o processo de salvar, enquanto um programa de 
medição está sendo executado. 

 
 

 
Os valores de medição de sensores de diluição (com 
extensão da faixa de medição disponibilizada) são 
sublinhados na impressão. 

5.2.9. Busca por caixas de medição 
(disponível apenas através da aba Control Unit ) 

> [ ] → Search for boxes  → [OK] . 
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- As caixas de medição conectadas através do barramento de 
dados da Testo: são exibidas (abas) 

- As caixas de medição conectadas através do Bluetooth® 

• Caixas de medição encontradas: 

A Caixa de medição e a unidade de Controle são conectadas 
automaticamente. 

• Várias caixas de medição encontradas: 

As caixas de medição disponíveis são exibidas para seleção 
 
 

 
Uma conexão Bluetooth® existente é desconectada ao 
selecionar uma nova caixa de medição do campo de 
seleção. 

 
 

5.2.10. Confirmando uma mensagem de erro 
Se houver um erro, será exibida uma mensagem de erro no visor. 

> Confirmando uma mensagem de erro: [OK] . 

Os erros que aconteceram e ainda não foram corrigidos são 
indicados por um símbolo de alerta na barra de status. 

As mensagens de erro ainda não corrigidas podem ser exibidas no 
menu Error diagnosis , veja Diagnóstico do Sensor, página49. 

5.2.11. Desligando 
 

 
Leituras não salvas serão perdidas quando o analisador 
de gás de combustão for desligado. 

 
 

 

Fase de enxágue  

Ao desligar, a caixa de medição confere se os gases de 
combustão ainda se encontram nos sensores. Os sensores são 
enxaguados com ar puro, se necessário. A duração da fase de 
enxague depende da concentração de gás nos sensores. 

> pressione [ ]. 

-  A fase de enxágue se iniciará. 

-  O analisador de gás de combustão se desligará. É normal que o 
ventilador da caixa de medição funcione por mais um tempo. 



 

44 

 

5.3. Pastas / Locais 
(disponível apenas através da aba Meas.box) 

Todas as leituras podem ser salvas no local atualmente ativo. 

As leituras ainda não salvas serão perdidas quando o instrumento 
de medição for desligado. 

Pastas e locais podem ser criados, editados, copiados e ativados. 

Pastas e locais (inclusive protocolos) podem ser apagados. 

Ativando a função: 

> [ ] → Pastas → [OK] . 

 

Adaptando o visor: 

> Alterne entre visão geral (exibição do numero de locais por 
pasta) e visualização detalhada (exibição de todos os locais por 
pasta): [Overview]  ou [Details] . 

 

Ativando um local: 

> Selecione o local→ [OK] . 

O local será ativo e o menu Measurement Type será aberto. 

Creating a new measurement site: 

A measurement site is always created in a folder. 

1. Selecione the folder in which the measurement site is to be 
created. 

2. [Options] → New measurement site → [OK] . 

3. Introduza os valores ou faça os ajustes. 

 

As seguintes entradas / configurações são possíveis: 

Parâmetro  Descrição 

Local Insira o nome 

Aplicação Selecione a aplicação 

Combustível Selecione o combustível 
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Parâmetro  Descrição 

Perfil Para uma medição correta da vazão do volume, 
selecione o perfil e a área. Um índice de vazão 
volumétrica será calculado a partir das 
geometrias introduzidas junto com a velocidade 
medida. 

Tubo Pitot O Parâmetro “Tubo Pitot” influencia a medição da 
velocidade da vazão, do índice do volume da 
vazão e da vazão de massa. O fator Pitot 
depende do tipo de tubo Pitot utilizado: 

Tubo Pitot Reto: Fator = 0,67 

Tubo Pitor Prandt’l (dobrados): Fator = 1 

Humidade O Parâmetro “Humidade” (humidade do ar de 
combustão) influencia o cálculo do qA (perda de 
gás de combustão) e o ponto de condensação do 
gás de combustão. A configuração de fábrica é 
80% de humidade. Para alcançar uma precisão 
maior, os valores podem ser ajustados para as 
condições ambientes atuais. 

Pressão 
absoluta 

A pressão absoluta influencia o cálculo da 
velocidade da vazão, volume da vazão, vazão de 
massa e o ponto de condensação do gás de 
combustão. A configuração de fábrica é 
980mbar. Para alcançar uma precisão maior, os 
valores podem ser ajustados para as condições 
ambientes atuais. 

  

 
Se um módulo CO2-(IV) estiver instalado, 
o valor medido da pressão absoluta será 
utilizado automaticamente. 
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Parâmetro  Descrição 

Pressão 
Barométrica 

  

 
A entrada da pressão barométrica e a 
altura acima do mar são apenas 
necessárias quando não há pressão 
absoluta disponível (nenhum módulo CO2 
IV presente). 

  

A pressão barométrica influencia o calculo da 
velocidade da vazão, volume da vazão, vazão de 
massa e o ponto de condensação do gás de 
combustão. Para alcançar uma precisão maior, 
os valores podem ser ajustados para as 
condições ambientes atuais. 

A média anual é de 1013mbar, independente da 
altitude. Dependendo das condições climáticas, 
essa pressão pode variar para ±20mbar em torno 
da média anual. 

Altitude A altura acima do nível do mar influencia o 
cálculo da velocidade da vazão, volume da 
vazão, vazão de massa e o ponto de 
condensação do gás de combustão. Para 
alcançar uma precisão maior, os valores podem 
ser ajustados para as condições ambientes 
atuais. 

Ponto de 
condensação 

O parâmetro “Ponto de Condensação” (ponto de 
condensação do ar de combustão) influencia o 
cálculo do qA (perda de gás de combustão) e o 
ponto de condensação do gás de combustão. A 
configuração de fábrica para o ponto de 
condensação é 1,5 °C. Para alcançar uma 
precisão maior, os valores podem ser ajustados 
para as condições ambientes atuais. 

 

4. Finalize a entrada: [Finished] . 

 

Outras opções de locais: 

> [Options] → Edit measurement site : Altera um local 
existente 

> [Options] → Copy measurement site : Faz uma cópia de um 
local existente na mesma pasta 

> [Options] → Delete measurement site : Apaga um local 
existente 
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Como criar uma nova pasta: 

1.  [Options] → New Folder → [OK] . 

2.  Insira valores ou faça os ajustes. 

3.  Finalize a entrada: [Finished] . 

 

Outras opções de pastas: 

• Edit Folder : Altera uma pasta existente. 

• Copy Folder : Faz uma cópia de uma pasta existente. 

• Delete Folder : Apaga uma pasta existente, inclusive os locais 
criados nela. 

• Delete All Folders : Apaga todas as pastas existentes, 
inclusive os locais criados nelas. 

 
 

5.4. Registros de Medição 
 

Caixa de medição 

Os dados de medição são sempre salvos em um registro de 
medição na caixa de medição com a qual os dados de medição 
foram medidos. 

Uma visão geral com todas as pastas e locais criados é exibida. 
Os registros de medição salvos para os locais correspondentes 
são exibidos. Os registros de medição podem ser exibidos, 
impressos, apagados e copiados para a Unidade de Controle. 

 

Unidade de Controle 

Os locais não podem ser salvos na Unidade de Controle. Os 
registros de medição salvos na caixa de medição podem ser 
copiados para a Unidade de Controle, ex.: estar apto a transportá-
los para avaliação pelo PC software enquanto a caixa de medição 
continua no local. 

Para uma fácil atribuição, os registros de medição são salvos com 
o numero de série da caixa de medição. Os dados (pastas, locais, 
leituras) contidos nesses registros são exibidos como na caixa de 
medição. 

Ativando a função: 

> [ ] → Saved measurements → [OK] . 
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> somente com a aba Unidade de Controle: Escolha o numero 
de série da caixa de medição.→ [OK] . 

 

Adaptando o visor: 

> Alterne entre visão geral (exibição do numero de locais por 
pasta) e visualização detalhada (exibição de todos os locais por 
pasta): [Overview]  ou [Details] . 

 

Exibir Registros: 

1. Escolha o registro desejado na visualização detalhada. 

 

4. [Data] . 

 

Opções 

> [Options] → [Delete All Measurements] : As leituras de todos os 
locais serão apagadas. 

> [Options] → [Copy All Measurements] : As leituras de todos os 
locais serão copiadas. 

 

Opções da Caixa de Medição 

> [Options] → Print Data : Transmite dados do registro escolhido 
para uma impressora registrada. 

> [Options] → Copy Record : Copia o registro para o Log da 
Unidade de Controle. 

> [Options] → Delete Record : Apaga o registro escolhido. 

> [Options] → Show Graphic : Exibe os dados de registro salvos 
em um gráfico. 

> [Options] → Number of lines : Troca o numero dos valores de 
medição por página de exibição. 

> [Options] → Delete All Measurements : Apaga todos os 
registros salvos em um local. 

> [Options] → Copy All Measurements : Copia todos os registros 
de um local em um Log da Unidade de Controle. 

 

Opções da Unidade de Controle 

> [Options] → Delete All Measurements : Apaga todos os 
registros salvos em um local.   
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5.5. Diagnóstico do Instrumento 
São exibidos valores importantes de operação e dados de 
instrumento. Pode ser realizada uma verificação do trajeto do gás. 
O status dos sensores e quaisquer erros de aparelho ainda não 
corrigidos são exibidos. 

Ativando a função: 

> [ ] → Instrument diagnosis → [OK] . 

ou 

>  [ i ] . 

5.5.1. Diagnóstico do Erro 
> Error diagnosis → [OK] . 

-  São exibidos erros não corrigidos, avisos e observações. 

> Para visualizar o próximo erro / erro anterior: [▲], [▼]. 

5.5.2. Verificação do trajeto do gás 
(disponível apenas através da aba Meas. Box ) 

Confira o analisador de gás de combustão regularmente para 
evitar vazamentos, para garantir medições precisas. 

Para o teste de vazamento é necessário uma tampa plástica 0193 
0039, (acompanha a sonda de gás de combustão). 

1. Gas path check → [OK]  

2. Coloque a tampa plástica na ponta da sonda do gás de 
combustão para que as aberturas estejam completamente 
cobertas. 

- a vazão da bomba é exibida. 

- o índice volumétrico da vazão é menor ou igual a 
0,04l/min: os trajetos do gás são à prova de vazamentos 
(semáforo no visor acende verde) 

- o índice volumétrico da vazão é maior que 0,04l/min: os 
trajetos do gás estão vazando (semáforo no visor acende 
vermelho). Devem ser verificados vazamentos na sonda e 
na caixa de medição. 

5.5.3. Diagnóstico do sensor 
(disponível apenas através da aba Meas. Box ) 

1.  Sensor diagnosis → [OK] . 

2. Selecione o sensor: [▲], [▼]. 
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- o status do sensor é indicado por uma lâmpada. 
 

 
Um sensor pode se recuperar. Assim, é possível que a 
indicação do status do sensor mude de amarelo para verde 
ou de vermelho para amarelo. 

 
 

5.5.4. Informações do Instrumento 
> Device information → [OK] . 

- As informações são exibidas. 
 

6 Utilizando o produto 
 

6.1. Ajustando as configurações 
 

6.1.1. Atribuindo a tecla de função direita 
A tecla de função direita pode ter a função do menu Opções 
atribuída. O menu Opções  é acessado através da tecla de função 
esquerda e está disponível em diversos menus. Essa atribuição 
somente é válida para o menu aberto / função aberta no momento. 

✓  Um menu / função será aberto onde o menu Opções  for 
exibido na tecla de função esquerda. 

 
 

1.  Pressione [Options] . 

2. Selecione a opção: [ ], [ ]. 

 

Dependendo do menu / função na qual o menu Opções  foi 
aberto, há várias funções disponíveis. 

 

3. Atribua a função selecionada à tecla direita: Pressione 
[Config. Key] . 

 

6.1.2. Configuração do Instrumento 
 

6.1.2.1. Diluição 
(disponível apenas através da aba Meas. Box  e com a opção 
extensão da faixa de medição) 

 

Opção de diluição (para compartimento único com fat ores de 
diluição selecionáveis) 
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Com a diluição ativa, o gás de medição para o sensor no 
compartimento 6 é diluído com o ar ambiente (outra possibilidade: 
gás nitrogênio) de forma controlada. Para isso, o gás de diluição é 
extraído através de uma entrada de gás separada por uma bomba 
e uma válvula em funcionando no princípio de Modulação por 
Largura de Pulso (MLP). Um filtro é instalado para proteger o 
trajeto do gás contra a poeira. 

Se a extensão da faixa de medição estiver ativa, será indicada por 
um clique claramente perceptível da válvula. Além disso, o símbolo 
1/x aparece na parte superior direita da tela (no cabeçalho) e o 
fator de diluição selecionado aparece no parâmetro 
correspondente (a linha completa do parâmetro de diluição 
aparece em um fundo azul). 

 

Os fatores de diluição a seguir podem ser ajustados manualmente: 
 

Factor  Proporção do gás de diluição: Gás de 
medição 

x 1 nenhuma diluição 

x 2 1 : 1 

x 5 4 : 1 

x 10 9 : 1 

x 20 19 : 1 

x 40 39 : 1 

Diluição Automática 4 : 1 
 
 

Se o nível de diluição automática  for selecionado, a diluição (5x) 
será ativada automaticamente quando for atingido o limite de 
desligamento configurado do sensor no compartimento 6. 

 
 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Dilution → [OK] 

1.  Single slot → [Change]  

2. Ajuste o fator de diluição: [ ], [ ]. 

3. Confirme: [OK] . 

Opção: 

> Sem diluição: Pressione [Without] . 
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Extensão da faixa de medição com fator de diluição fixo (x5) 
para todos os sensores (opção válvula de ar puro) 

A seleção to dilute all  (x5) proporciona a diluição de todos os 
sensores (x5). Os canais de medição O2, CO2-(IR), CO2, qA, 
Lambda, Eta e todos os canais medidores para medição de vazão 
estão desaparecendo nas diluições to dilute all . 1x desativa a 
diluição (extensão da faixa de medição). 

É possível calibrar / ajustar com gás de teste quando a diluição 
estiver ligada para eliminar quaisquer erros de medição causados 
pela diluição (veja Calibração / ajustes página 61). 

 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Dilution → [OK] 

1.  Selecione to dilute all (x5) : [ ] → [Change] . 

2. Selecione o ajuste [On] / [Off] . 

3. Confirme: [OK] . 
 

6.1.2.2. Visualização da medição 
(disponível apenas através da aba Meas. Box ) 

Os parâmetros/unidades e a representação do visor (número de 
leituras exibidas por página do visor) podem ser definidos. 

As configurações são válidas apenas para a atual combinação 
escolhida no momento da aplicação e tipo de medição, que é 
indicado pelo símbolo (aplicativo) e o texto (tipo de medição) no 
campo de informações. 

Visão geral de parâmetros e unidades selecionáveis (seleção 
disponível depende do tipo de aplicação escolhida / medição): 

 

Visor   Parâmetro de medição  

FT    Temperatura do gás de combustão 

AT    Temperatura do ar de combustão 

HCT   Temperatura do transportador de calor 

Ap    Pressão diferencial 

Draught  Corrente de Combustão 

O2   Oxigênio 

O2ref   Referência Oxigênio 

CO2   Dióxido de carbono 

CO2max  Máximo teor de dióxido de carbono 
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qAnet   Perda de gás de combustão 

Effn   Eficiência  

CO   Monóxido de carbono 

uCO   Monóxido de carbono puro 

AmbCO  Ambiente de monóxido de carbono 

NO    Monóxido de nitrogênio 

NO2   Dióxido de nitrogênio 

NOx   Óxido de Nitrogênio 

SO2   Dióxido de enxofre 

H2S   Ácido sulfídrico 

HC    Hidrocarboneto 

H2     Hidrogênio 

λ     Proporção de Ar 

SmNum ø   Número médio de fumaça 

Oil deposits  Depósitos de óleo sim / não 

Vel     Velocidade do fluxo 

Volume flow Volume de fluxo 

DP    Temperatura do ponto de condensação do gás de 
combustão 

MCO    Fluxo de massa CO 

MNOx    Fluxo de massa NOx 

MSO2    Fluxo de massa SO2 

MH2S    Fluxo de massa H2S 

CO2IR    Dióxido de carbono ativo IR 

Pabs    Pressão absoluta 

MCO2    Fluxo massa de CO2 

Pump   Capacidade de Bombeamento 

UI ext    Tensão externa 

Itemp    Temperatura do Instrumento 
 

 

Ativar a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Measurement view → 
[OK]  
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Trocar o parâmetro / unidade em uma linha: 

1. Selecione a linha: [▲], [▼] → [Change]  

2.  Selecione o parâmetro: [▲], [▼] → [OK]  

3.  Selecione a unidade:  [▲], [▼] → [OK]  

4.  Salve as alterações: [OK] 

 

Opções: 

> [Options] → Number of lines : Troque o numero de valores de 
medição por página de exibição. 

> [Options] → Blank line :  ¨ Blank line: Insira a linha vazia antes 
da linha selecionada. 

> [Options] → Delete line : Apague a linha selecionada. 

> [Options] → Factory setting : Resete as exibições de leituras 
para a configuração de fábrica. 

 

6.1.2.3. Unidades 
(disponível apenas através da aba Meas. Box ) 

As unidades utilizadas para parâmetros nos menus de 
configuração podem ser ajustados. 

> [ ] → Device settings → [OK] → Units → [OK]  

 

Unidades Ajustáveis 

Altitude     m, ft 

Comprimento   cm, inch, mm 

Pressão    mbar, psi, inHG, inW, hPa 

Área     mm², in² 

Volume     m³, l 

Volume de Fluxo  m³/h, l/min 

Tempo    sec, min 
 

Setting the unit 

1. Selecione a linha: [▲], [▼] → [Change] . 

2.   Selecione a unidade: [▲], [▼] → [OK] . 

3.   Confirme: [Finished]  
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6.1.2.4. Data / Hora 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

Data, formato da hora e hora podem ser configurados. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device Settings → [OK] → Date/Time → [OK]  

 

Ajuste a data / hora 

1.Selecione o parâmetro: [◄], [▲], [▼] → [Edit] . 

2. Ajuste o parâmetro: [▲], [▼]e parcialmente [◄], [►]→ [OK] . 

3.  Salve: [Save] . 
 

6.1.2.5. Opções de Energia 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

O desligamento automático do instrumento (Auto-Off) e a 
desativação da luz do visor durante o funcionamento da bateria 
podem ser ajustados. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Power Options → [OK]  

 

Fazendo os ajustes: 

1.Selecione o parâmetro: [▲], [▼] → [Change]  

2.  Ajuste o parâmetro: [▲], [▼]e parcialmente [◄], [►] → [OK] . 

3. Salve: [Finished]  
 

6.1.2.6. Iluminação do visor 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

A intensidade da iluminação do visor pode ser ajustada. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device Settings → [OK] → Display Brightness → 
[OK] 
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Fazendo os ajustes: 

>  Ajuste o parâmetro:: [◄], [►]→ [OK] . 
 

6.1.2.7. Impressora 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

O cabeçalho (linhas 1-3) e o rodapé da impressão podem ser 
ajustados. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device Settings → [OK] → Printer → [OK]  

 

Ativando a impressora:  

 
A impressora 0554 543 pode ser selecionada apenas 
após a ativação da interface do Bluetooth. Veja 
Bluetooth, página 55. 

1.  Selecione a Impressora  → [OK] . 

2. Selecione a impressora: [▲], [▼] → [OK] . 

- A impressora está ativada e o menu Printer  está aberto. 

 

Configurando o texto de impressão: 

 

1. Texto de impressão  → [OK] . 

2. Selecione a função: [▲], [▼] → [Edit] . 

3.  Digite os valores → [Next] . 

4.  Salve: [Finished] . 
 

6.1.2.8. Bluetooth ® 
Este menu só estará disponível se o instrumento estiver equipado 
a opção Bluetooth®. O módulo Bluetooth pode ser ligado / 
desligado. 

Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As configurações se aplicam apenas para o 
dispositivo ativado no momento. 

Para configurar uma conexão entre a Unidade de Controle e a 
Caixa de medição, veja Conexão via Bluetooth® (opção), página 
38. 
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Para configurar uma conexão entre a Unidade de Controle e um 
Notebook / PC: Siga as instruções de operação do software e do 
Notebook / PC utilizado. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Bluetooth ® → [OK] . 

 

Ligando / desligando o Bluetooth 

1.  [Change] . 

2. Selecione a configuração: [ ], [ ] → [OK] . 

3.  Confirme: [Finished] . 
 

6.1.2.9. Idioma 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

O idioma do menu pode ser definido. O número de idiomas 
disponíveis depende da versão do país ativado, consulte Versão 
do País, página 56. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Language → [OK]  

 

Ativando o idioma: 

> Selecione o idioma → [OK] . 
 

6.1.2.10. Versão do país 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

A versão do país pode ser definida. A seleção da versão do país 
influencia o menu de idiomas que pode ser ativado. Por favor, 
certifique-se que a versão correta do país tenha sido definida. 

Ao mudar a versão do país, as bases de cálculo e, logo, os 
parâmetros de medição exibidos, combustíveis, parâmetros de 
combustível e fórmulas de cálculo podem mudar. 

Informações relativas à tabela de atribuição, base de cálculo e 
versão de país, consulte www.testo.com/download-center (é 
necessário registrar-se). 
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Se vários componentes com versões diferentes de países 
estão conectados, os componentes mudarão 
automaticamente para a versão do país da Unidade de 
Controle, quando a Unidade de Controle estiver conectada. 

 
 

Calling up the function: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Country Version → [OK]  
 

 
Essa ação pode ser protegida por senha. A senha é 
especificada no menu Password protection,  consulte 
Proteção de senha, página 57. 

 

É possível: 

>  Digite a senha:  [Enter]  → Digite a senha → [Next] → [OK] . 

 

Ajustando a versão do país: 

1. Selecione a versão do país:[▲], [▼] → [OK] . 

2. Confirme o pedido de confirmação:Yes → [OK]  

- O sistema será reinicializado. 

 
Se a unidade de controle estiver conectada à caixa de 
medição via Bluetooth, quando a caixa de  

 
Os valores de medição de sensores de diluição (com 
extensão da faixa de medição disponibilizada) são 
sublinhados na impressão. 

 

 
 

6.1.2.11. Proteção de senha 
Essa função está disponível tanto na caixa de medição quando na 
Unidade de Controle. As mudanças são aceitas para a unidade de 
Controle e para a caixa de medição. 

A proteção de senha só é válida para as funções identificadas 

pelos símbolos:  ou . 

A proteção de senha pode ser ativada / desativada, a senha pode 
ser trocada. 

Para desativar a proteção de senha, troque a senha para 0000 
(configuração de fábrica). 

 
 

Ativando a função: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Password Protection 
→ [OK]  
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É possível: 

> Digite a senha atual válida: 

[Enter]  → Digite a senha → [Next] → [OK] . 
 

 

Trocando a senha: 

1. [Edit] .  

2. Digite a nova senha → [Next] . 

3. [Edit] .  

4. Digite a nova senha novamente para confirmar → [Next] . 

5. Salve as alterações: [Finished] . 

6.1.2.12. Entrada analógica 
(disponível apenas através da aba Meas. Box ) 

É necessário o cabo de alimentação 0554 0007 (acessório). 

Um sinal analógico é lido por um instrumento externo. O sinal é 
dimensionado e atribuído a um parâmetro físico. O valor calculado 
é exibido. 

 
 

 
Antes de iniciar o analisador de gases de combustão, 
insira o cabo de alimentação 0554 0007 na porta de 
entrada da sonda da caixa de medição. 

 
 

1. Selecione sinal analógico (±1 V, ±10 V, 0…20 mA) no cabo de 
alimentação 0554 0007. 

Ativando a função: 

> [ ] → Device settings → [OK] → Analog input → [OK] . 

 

Configurando a entrada analógica: 

1. Measurement vs  → [Change] . 

2. Digite ou defina valores: [▲], [▼], [◄], [►] → [OK] . 

3. Salve a entrada: [Finished] . 

4. Digite os limites de valores min. e máx. de medição (Min0V  or 
Min0mA ) → [Change] . 

5. Digite ou defina os valores: [▲], [▼], [◄], [►] → [OK] . 

6. [Finished] . 
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6.1.2.13. Barramento de Dados 
Endereço de barramento 

Veja Conectando aos componentes de sistema, página 34. 

 

Índice de Barramento 

Veja Conectando aos componentes de sistema, página 34. 
 

6.1.3. Combustíveis 
O combustível pode ser selecionado. Os coeficientes de 
combustível específicos podem ser definidos. 

Além dos combustíveis já pré-configurados, até mais 5 tipos 
podem ser configurados de forma personalizada (ex.: com o 
software texto easyEmission). Para o parâmetro do combustível, 
consulte www.testo.com/download-center (é necessário registrar-
se). 

 

 
Com o intuito de manter uma precisão de medição do 
instrumento, é preciso escolher e configurar o combustível 
correto. 

 
    

Ativando a função: 

> [ ] → Fuels & Test option → [OK] . 

 

Ativando os combustíveis: 

>  Selecione o Combustivel → [OK] . 

- O combustível estará ativado e o menu principal aberto. 

 

Configurando os coeficientes: 

1.  Selecione o combustível → [Coeff.] . 

2. Selecione os coeficientes: [Change] . 

É possível: 

>  Digite a senha: [Enter]  → [Next] → [OK] . 

3. Defina os valores → [OK] . 

4. Salve as mudanças: [Finished] . 
 

6.1.4. Configurações do Sensor 
Uma adição de NO2 e os limites de encerramento podem ser 
configurados para proteger os sensores. 
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Ativando a função: 

> [ ] → Sensor settings → [OK]  

6.1.4.1. Adição de NO 2 

O valor da adição de NO2 pode ser ajustado. 

A configuração do valor da adição de NO2 pode ser protegida por 
senha, veja proteção de senha, na página 57.  

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → NO2 addition → 
[Change] . 

É possível: 

>  Enter the password: [Enter]  → Enter password → [Next] → 
[OK] . 

 

Ajustando a adição de NO 2: 

>  Defina o parâmetro → [OK] . 

6.1.4.2. Sensor CxHy 
O Sensor CxHy pode ser ativado / desativado. 

 
O menu HC-Sensor  abaixo de Sensor Settings  é exibido 
somente se um sensor HC estiver conectado. 

Este sensor é um Pellistor que sempre precisa de certa quantidade 
de O2 para funcionar (cerca de 2% de O2). Este sensor seria 
destruído em valores mais baixos. O sensor, portanto, desliga-se 
ao ficar com valores de O2 inadequados. Se sabe-se desde o 
início que valores abaixo de 2% existem, o sensor também pode 
ser desligado manualmente. O sensor CxHy ON inicia o analisador 
de gases de combustão com uma fase zero (30s). 

 
 

 
Para o funcionamento adequado, o sensor é aquecido até 
aproximadamente 500 °C, duração: aprox. 10min. Isto  
significa que o sensor precisa ser zerado novamente 10min 
depois que o dispositivo foi ligado, a fim de evitar deriva 
(para a faixa de “menos"). 

 
 

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → HC-Sensor  
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Ligando / desligando o sensor CxHy: 

1.  [Change] . 

2. Selecione a configuração: [▲], [▼] 

3.  Confirme: [OK]  

6.1.4.3. Proteção do sensor 
Os limites de proteção podem ser definidos para proteger os 
sensores contra sobrecarga. 

O desligamento de proteção do sensor está disponível para os 
seguintes sensores: H2S, NO, NO2, CO2 (IV), CxHy, CO, SO2. 

A proteção do sensor é ativada se o limite for excedido, o gás de 
medição é diluído. Se o limite for excedido novamente, o sistema 
será desligado. 

Para desativar a proteção do sensor, os limites devem ser 
definidos como 0ppm. 

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → Sensor protection → 
[Change] . 

 

Definindo os limites de proteção do sensor: 

1.  Selecione o parâmetro: [Change] 

2.  Defina o parâmetro → [OK] 

3. Salve as alterações: [Finished]  

6.1.4.4. Calibração / Ajustes 
Os sensores de CO-, SO2-, NO2-, NO-, O2- e CO2-(IV) podem ser 
testados (calibrados) e ajustados. 

A calibração do sensor O2 (referência O2) geralmente acontece da 
mesma forma que a calibração dos sensores tóxicos. O valor de 
O2 nominal digitado é apenas temporário, ex.: o valor nominal será 
sobrescrito, o dispositivo será desligado e ligado novamente da 
próxima vez em que ou em caso de zerar. O mesmo se aplica 
quando um programa de medição passa por uma fase zero. O gás 
de ensaio O2 também deve ser aplicado à entrada de gás de 
medição (como com os sensores tóxicos). 
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Os ajustes feitos com baixas concentrações de gases 
podem levar a desvios de precisão nas faixas de medição 
superior. 

A proteção do sensor (função encerrar) não está 
desativada. A concentração de gás de ensaio deve ser 
inferior aos limites previstos para a proteção do sensor. 

A função to dilute all (x5) é automaticamente desativada. 

Se o instrumento estiver equipado com um sensor CxHy, 
este deve ser desligado antes do gás de teste ser aplicado. 

 
 
 

 
Se um sensor CxHy estiver equipado, desligue-o antes de 
medir gases de ensaio com conteúdo de O2 a  <2%. Se 
você esquecer-se de fazer isso, o sensor desligará 
automaticamente durante o processo de medição, mas 
ainda assim vai ser forçado desnecessariamente. 

 
 

As seguintes condições limiares devem ser cumpridas ao calibrar / 
ajustar: 

• Utilize material de mangueira não absorvente. 

• Selecione Testgas  como combustível. 

• Ligue o analisador de gases de combustão, pelo menos, 20 
minutos antes da calibração / ajuste (para aquecer) 

• Use ar limpo para zerar o gás. 

• Sobrepressão máxima do teste de gás 30hPa (recomendado: 
sem pressão via by-pass) 

• Aplique o gás de ensaio por pelo menos 3 minutos 

Concentrações de gás de ensaio recomendada e sua 
composições podem ser encontradas no Manual de Gás de 
Ensaio (Pedido N° 0981 2313) ou no Centro de Downlo ads. 

 

 

Ativando a função: 

 
Certifique-se que o ar ambiente está livre de gases 
interferentes (por exemplo, CO, NO, etc.) ao zerar! 

 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → Recalibration → [OK] . 

É possível: 

>  Enter the password: [Enter]  → Enter password → [Next] → 
[OK] . 

- Zerando o gás (30s). 
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Faça a calibração / ajuste dos sensores CO-, SO 2-, NO2-, NO-, 
O2-  

 
 

 

 CUIDADO 
Gases perigosos 

Perigo de envenenamento! 

> Consulte as normas de segurança / prevenção de acidentes 
 ao manusear o gás de ensaio. 

> Use gases de ensaio somente em locais bem ventilados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recomenda-se a aplicação de gás de ensaio através do 
adaptador de serviços (0554 1205), ou aplique o gás de 
ensaio diretamente na extremidade da sonda para evitar 
possíveis absorções no trajeto do gás. 

 
 
 
 
 
 

1. Selecione o parâmetro: [▲], [▼] → [OK]  

4. [Change] → Digite a concentração de gás de ensaio (valor 
nominal) 

5. Aplique gás de ensaio no sensor 

6. Inicie a calibração: [Start] 

7.  Aceite o valor nominal quando o valor atual estiver estável 
(ajuste): [Adjust]  
-ou- 
Cancele (sem ajustes): [esc]  

8. Salve as alterações: [Finished] 

 

Faça a calibração / ajuste do sensor CO 2-(IV) 

Confira o sensor CO2-(IV) com a absorção do filtro para obter 
leituras precisas. O valor de CO2 exibido deve ser <0.3%CO2. Se o 
valor for maior, realize a calibração e o ajuste do gradiente. 

 
 

 

 CUIDADO 
Gases perigosos 

Perigo de envenenamento 

> Consulte as normas de segurança / prevenção de acidentes 
 ao manusear o gás de ensaio. 

> Use gases de ensaio somente em locais bem ventilados. 
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Recomenda-se a aplicação de gás de ensaio através do 
adaptador de serviços (0554 1205), ou aplique o gás de 
ensaio diretamente na extremidade da sonda para evitar 
possíveis absorções no trajeto do gás. 

 
 

1. Selecione o sensor CO2IV: [▲], [▼] → [OK]  

2. Conecte o filtro de absorção ou aplique Testgas CO2 com 0%. 

3. [◄], [►],  [Yes] → [OK] 

- Tempo de estabilidade (300s) 

4. Comece a medir os valores de medição admissíveis 
manualmente: [Start]  
 

ou 

aguarde o tempo de estabilidade: Valor de medição é iniciado 
automaticamente. 

- Valor de medição admissível é terminado automaticamente. 

5. [Next] 

6. Digite o valor gradiente nominal: [Change] → [▲], [▼], [◄], 
[►] → [OK] . 

7. Inicie o tempo de estabilidade: [Start]  

- Tempo de estabilidade (300s) 

8. Inicie os valores de medição manualmente: [Start]  
 

ou 
 

aguarde o tempo de estabilidade: Valores de medição 
admissíveis serão automaticamente iniciados. 

- Meas. val. admis. ends automatically. 

9. . Ajuste:  [Finished]  
-ou- 
Cancele (sem ajustes): [esc]  

6.1.4.5. Contador ppmh 
Para os sensores, que utilizam um filtro químico para neutralizar 
gases cruzados, está disponível um contador de hora ppm. 

Trata-se de: NENHUM sensor 

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → ppmh counter  → [OK] . 
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- O visor exibe o ciclo de vida máximo, atual e restante do 
filtro.Resetting a sensor hour meter 

1. [Reset].  

2. Confirme o pedido: Yes → [OK] 

6.1.4.6. Dados de calibração  
Com esta função, os atuais dados de calibração e o status dos 
sensores individuais podem ser exibidos. 

A condição do sensor é verificada com a calibração / ajuste de 
cada sensor. A representação gráfica mostra as últimas 25 
calibrações. 

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → Calibration data → [OK] . 

 

Opções 

>  [Options]  → [Print] : Os dados de calibração atuais de todos 
os sensores são impressos. 

>  [Options]  → [Graphic] : O status do sensor selecionado é 
exibido graficamente. 

 

Limite Explicação 

100% Capacidade total 

70% Sensibilidade do sensor reduzida. 
Recomendação: Adquira um sensor substituto 

50% Substitua o sensor 

6.1.4.7. Valores Negativos 
O visor para valores negativos podem ser ativados / desativados. 

 
 

Ativando a função: 

>  [ ] → Sensor settings → [OK] → Negative values  

  

Ligando / Desligando valores negativos 

1.  [Change]  

2. Selecione a configuração: [▲], [▼] 

3.  Confirme: [OK]  
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6.1.5. Programas 
Cinco programas de medição de gases de combustão podem ser 
definidos, salvos e executados. 

A função Trigger  (Sinal de gatilho como critério de início / fim) está 
apenas disponível para dispositivos com a opção de entrada de 
gatilho. 

 
 
 
 

 
As definições de instrumento não podem ser alteradas se 
um programa está ativo ou em execução. 

 
 
 

 
O programa Flue Gas (before + after cat) verifica se a 
caixa de medição está equipada com válvula de ar puro. 
Caso não esteja, será adicionado um programa de 
medição com medidas normais do gás de combustão 
medição, ao invés do programa Flue Gas (before + after 
cat). Um programa Flue Gas (before + after cat) sem a 
válvula de ar puro não demonstra resultados sensíveis de 
medição. 

 
 

Ativando a função: 

> [ ] → Programs → [OK] . 

 

Ativando / desativando um programa: 

> Selecione o programa: [▲], [▼] → [Enable]  or [Disable] . 

- Ao ativar um programa: O programa será ativado e será aberto o 
tipo de medição correspondente ao programa. 

 

Editando o programa de medição: 

Parâmetros Ajustáveis: 
 

Parâmetros  Função 

Programa de 
medição 

Edite o nome do programa 
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Parâmetros  Função 

Tipo de medição Selecione o menu de gás de combustão: 

• Gás de combustão 

• Gás de combustão + m/s 

• Gás de combustão AP 

• Gás de combustão (antes e depois da catálise)

• Combustível Sólido 

 

Leitura por valor 
médio 

Com o valor médio Yes somente os valores 
médios serão salvos 

Início  Determine o critério de início 

 •  
O programa de medição será iniciado a 
qualquer momento (a tecla de função muda 
automaticamente para a função Fim) 

• Hora 

O inicio da medição em horário pré-
programado. 

• Sinal externo 

O sinal de gatilho para controlar o início dos 
programas de medição. 
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Parâmetros  Função 

Fim Determinando o critério de finalização: 

•   
O programa de medição será finalizado a 
qualquer momento (a tecla de função muda 
automaticamente para a função Início) 

• Hora 

A gravação das leituras será interrompida no 
momento desejado. 

• Sinal externo 

O sinal de gatilho para controlar o fim dos 
programas de medição. 

• Duração 

Defina os ciclos para salvar as leituras. 

• Memória cheia 

O salvamento de leituras finalizará quando a 
memória estiver cheia. 

 

Duração do gás Seleção do ciclo da duração do gás 

Hora de 
lavagem  

Introduza a hora de lavagem (consulte 
Recomendações para medições das emissões 
por um período prolongado, página 103). 

  

  

 

Índice de 
medição 

O índice de medição é o ciclo de salvamento 
para valores médios. É programado em 
unidades de segundos, minutos, onde o menor 
índice de medição possível depende do numero 
e tipo das sondas conectadas. 

 
 

1. Selecione o programa: [ ], [ ] → [OK] . 

2. Pressione [Change] . 

3. Pressione [Change] . 

4. Edite o nome do programa: [ ], [ ], [◄], [►]. 

5. Confirme: [OK] . 

6. Repita os passos 4 e 5 conforme necessário. 

 

7. Pressione [Next] . 



 

70 

8. Faça os passos 4 e 7 para critérios suplementares. 

9. Pressione [Finished] . 
 

6.2. Medição 
 

6.2.1. Preparando para medição 

 
A temperatura do ar de combustão (VT) é continuamente 
medida pelo sensor de temperatura instalado na caixa de 
medição. O ar puro necessário para a fase de zeragem é 
enviado através de exaustão caso nenhuma válvula de ar 
puro (opcional) esteja instalada e através da entrada da 
válvula se uma válvula de ar puro estiver instalada. 

A sonda de gases de combustão pode, assim, já estar 
dentro do canal do gás de combustão antes ou durante a 
fase zero. 

 
 
 

 
O testo 350 pode ser operado da seguinte forma: 

• deitado 

• pendurado horizontalmente virado para baixo pela alça 

• plugado na vertical para o suporte de parede pela alça 

Para evitar erros de medição, a posição do testo 350 não 
deve ser trocada durante a medição. 

 
 

 
Em temperaturas ambientes de <10 °C, o sensor de CO 2 
(IV) precisa de um menor tempo de aquecimento para 
atingir a precisão de medição completa. A -5 °C, is so 
normalmente leva 15min. 

 

Antes de ligar 

> Confira se: 

• Todos os componentes do sistema estão conectados 
adequadamente. 

• Todas as sondas / sensores necessários estão conectados. 

• O fornecimento de energia de todos os componentes do 
sistema está garantido. 

 

 

 

Durante a fase de zeragem 
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Durante a fase de zeragem, os sensores do analisador de gás de 
combustão estão zerados. O ponto zero e a deriva dos sensores 
são verificados. O valor O2 é ajustado para 21% O2. 

> Certifique-se que o ar ambiente esteja livre de interferência de 
gases (ex.: CO, No) durante a fase de zeragem! 

 

Antes da medição 

>Ajuste o combustível para o sistema de fornos a ser medido. 

> Atribua os parâmetros de medida necessários e unidades a uma 
exibição na visualização de medição. 

> Ative o local em que as leituras sejam feitas. 

> Certifique-se que as saídas de gás estão livres, de modo que o 
gás possa escapar sem obstrução. Caso contrário, os resultados 
da medição poderão ser corrompidos. 

 

Medidas com o sensor CxHy 
 

 

 CUIDADO 
Mistura perigosa de gases 

Danger of explosions. 

> Faça medições apenas nos dutos de gases de combustão 

> Somente meça os gases que não formam uma mistura 
combustível no ar ambiente. 

 

 
 

 
Sempre deve haver oxigênio suficiente nos gases de 
combustão para impedir que o sensor CxHy seja 
destruído. Com um conteúdo de O2 de menos de 2%, o 
sensor CxHy desligará automaticamente (função 
protetora). Maiores concentrações de silicones, H2S e 
hidrocarbonetos sulfurosos também podem levar à 
destruição do sensor CxHy. 

 

A zeragem acontece automaticamente quando o sensor CxHy 
está ativado. Para garantir que as leituras de CxHy sejam 
precisas, é necessário esperar cerca de 10min (com o 
instrumento ligado) antes de iniciar outro processo de 
zeragem manualmente. 

Para evitar que o sensor CxHy fique à deriva durante longas 
operações de medição, a zeragem deve ser realizada de vez 
em quando. 
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6.2.2. Utilizando a sonda de gás de combustão 
Conferindo o termopar 

� Certifique-se que o termopar da sonda do gás de combustão 
não toque a cesta da sonda. Dobre a traseira do termopar, se 
necessário. 

 

Alinhando a sonda do gás de combustão 

� Vire a sonda para alinhar o termopar para que fique exposto 
ao fluxo do gás de combustão. 

� Alinhe a sonda do gás de combustão no duto do gás de 
combustão para que a extremidade fique no hotspot (área de 
temperatura mais alta do gás de combustão). 

 

6.2.3. Aplicativos 
Você pode escolher entre o aplicativo fixo e um definido pelo 
usuário (aplicativo definido a partir do objeto de medição). 

A memória contém as configurações do dispositivo adequadas 
para a caixa de medição e combustíveis típicos e os cálculos para 
essas aplicações. Isso rapidamente lhe oferece configurações 
otimizadas do dispositivo para a respectiva tarefa de medição e o 
dispositivo automaticamente informará sobre importantes 
peculiaridades específicas do aplicativo (informações no display). 

maçarico 

• Combustíveis: óleo leve, óleo pesado, gás natural, gás líquido, 
coque, briquete, lignito, carvão, gás de coqueria, gás 
doméstico, madeira em 15%, madeira em 30%, madeira em 
45%, madeira em 60%, pellets de madeira, Testgas (g ás de 
ensaio) 

• Programas de medição disponíveis: Flue Gas, Flue Gas + m/s, 
Flue Gas + ∆p, Program for all analyzer boxes 

 

Turbina 

• Combustíveis: óleo leve, gás natural, gás de coqueria, gás 
doméstico, Testgas (gás de ensaio) 

• Programas de medição disponíveis: Flue Gas, Flue Gas + m/s, 
Flue Gas + ∆p, Flue gas before + after catalyst, Program for al l 
analyzer boxes  
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Motor λλλλ >1 e Motor λλλλ<1 

• Combustíveis: óleo leve, gás natural, gás de coqueria, gás 
doméstico, Testgas (gás de ensaio) 

• Programas de medição disponíveis: Flue Gas, Flue Gas + m/s, 
Flue Gas + ∆p, Program for all analyzer boxes, Flue gas before 
+ after catalyst 

 

Programa de medição Flue Gas before + after catalyst: É 
necessário duas caixas de medição. 

Se uma das duas caixas de medição estiver equipada com 
uma extensão da faixa de medição (diluição individual), o 
Testo 350 recomendará automaticamente que essa caixa 
de medição seja usada para Before cat. 

Se a caixa de medição utilizada para medição Before cat 
não estiver equipada com a opção da extensão da faixa 
de medição, o dispositivo recomendará que essa opção 
seja instalada. 

Se a caixa de medição utilizada para medição Before cat 
estiver equipada com a opção de diluição e o sensor de 
CO estiver plugado no compartimento de diluição, 5x será 
utilizado automaticamente para diluição. Se um fator de 
diluição mais alto já foi ativado, essa configuração será 
mantida. 

Se a caixa de medição utilizada para medição Before cat 
estiver equipada com a opção de diluição e o sensor de 
CO não estiver plugado no compartimento de diluição, o 
dispositivo recomendará plugar o sensor novamente 
apropriadamente. 

Definidos pelo usuário 

• Combustíveis: : óleo leve, óleo pesado, gás natural, gás 
líquido, coque, briquete, carvão, lignito, carvão, gás de 
coqueria, gás doméstico, madeira em 15%, madeira em  30%, 
madeira em 45%, madeira em 60%, pellets de madeira,  Testgas 
(gás de ensaio) 

 

 

Ativando a função: 

1. [ ] → Applications → [OK] . 
 

 
Pressione a tecla de função Options para abrir os menus 
de configuração. 
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2. Selecione um aplicativo: [ ], [ ] → [OK] . 

3. Selecione o combustível:  [ ], [ ] → [OK] . 
 

6.2.3.1. Gás de combustão, Gás de combustão + m/s, Gás 
de combustão + ∆p, Programa para todas as 
caixas de medição, Gás de combustão antes + 
depois da catálise 
Os menus dos gases de combustão (Measurement Type)  são os 
menus de medição centrais, que - além das leituras medidas com 
esta função - contêm as leituras de todas as medições realizadas 
(se selecionadas no menu Measurement View). Todas  as 
leituras também podem ser salvas ou impressas a partir desses 
menus. 

Os menus dos gases de combustão sempre podem ser 
selecionados, independentemente se estiverem conectados em 
sensores. 

Funções de medição do menu de gases de combustão: 

• O tipo de medição Flue Gas pode ser usado para uma 
medição de gás de combustão. 

• O tipo de medição Program for all analyzer boxes pode ser 
usado, por exemplo, para um sistema de barramento, no qual 
vários analisadores de gases de combustão estão 
interligados. Um programa de medição pode, assim, ser 
definido e transferido para todas as caixas de medição. 

• O tipo de medição Flue Gas before + after cat proporciona 
medição sincronizada da concentração de gás de combustão 
antes e depois da catálise. Para esse menu de gás de 
combustão, são necessárias duas caixas de medição, as 
quais estão ligadas através do barramento de dados de teste. 
As leituras de ambas as caixas são exibidas em paralelo no 
visor da Unidade de Controle para fornecer uma rápida visão 
geral sobre a condição do catalisador. 

• Com o tipo de medição Flue Gas + m/s, uma medição de gás 
de combustão pode ser realizada paralelamente com a 
medição de fluxo (cálculo +volume / massa de fluxo) através 
de um tubo de Pitot (o cabo de conexão para o termopar do 
tubo Pitot em linha reta não deve, assim, ser ligado no 
encaixe do sensor do instrumento). 

• O tipo de medição Flue Gas + ∆P pode ser usado para 
executar uma medição de gases de combustão com medição 
paralela da pressão diferencial. 
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Após as medições com altas concentrações e após 
medições mais longas, o instrumento deve ser enxaguado 
com ar puro, para que os sensores possam ser 
regenerados novamente. 

 
 

 
Medição de vazão: Antes da medição, faça as 
configurações de localização (fator tubo Pitot e fator de 
correção), consulte Pastas / Locais, página 43. 

Não meça por mais de 5min, pois a deriva do sensor de 
pressão pode ter o efeito que as leituras estão fora dos 
limites de tolerância. 

 

Ativando a função: 

✓ Aplicativo selecionado. 

>Escolha o tipo de medição: [ ], [ ] → [OK] . 

 

Opções 

> [Options] → Save: As leituras estão salvas em um registro. 

> [Options] → Print : As leituras de um registro são impressas. 

> [Options]  → Fuels : Selecione o combustível. 

> [Options]  → Dilution : Selecione o fator de diluição. 

> [Options]  → Measurement view : (Essa função não está 
disponível durante a medição): O menu de configuração da 
visualização da medição está aberto. 

> [Options]  → Folders : (Essa função não está disponível durante 
a medição): - A pasta Pasta/Locais está aberta. 

> [Options]  → Programs : O menu de programas está aberto. 

[Options]  → Recalibrate:  (Essa função não está disponível 
durante a medição): Os sensores de gás estão zerados. 

> [Options]  → Number of lines : Muda o numero de valores de 
medição por página. 

> [Options]  → Show Graphic : As leituras são exibidas em um 
gráfico linear. 

> [Options]  → Configure Graphic:  os parâmetros de medição a 

ser representados (máx. 4) podem ser exibidos ( ) ou escondidos 

( ). 

- É possível: zerar o gás (30s). 

> Despressurização do sensor de pressão e zerar pressão. 

Realizando a medição: 
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1. Inicie a medição: [ ]. 
 

 
Leitura de CO não diluído 

Se uma medição de CO não diluído ainda não foi realizada 
separadamente, esse valor é calculado utilizando as 
leituras da sonda do gás de combustão e é atualizado 
continuamente. 

Se o CO não diluído já foi medido separadamente, o valor 
obtido será adotado. 

 

- As leituras são exibidas. 

 

2. Termine a medição, grave as configurações.: [ ]. 
4.  

6.2.3.2. Medição Teste 
✓   Uma sonda de gás de combustão deve ser conectada. 

✓ O soquete de pressão do instrumento deve estar livre   
   (despressurizado, não fechado) 

 

 
Não meça por mais de 5 min, pois a deriva do sensor de 
pressão pode ter o efeito que as leituras estão fora dos 
limites de tolerância. 

 

> [Opções]  → Save: As leituras estão salvas em um registro. 

> [Options]  → Print : As leituras do registro são impressas. 

> [Options]  → Fuels : Selecione o combustível. 

> [Options]  → Measurement view : (Essa função não está 
disponível durante a medição): O menu de configuração da 
visualização da medição está aberto. 

> [Options]  → Folders : A pasta Pasta/Locais está aberta. 

> [Options]  → Programs : O menu de programas está aberto. 

> [Options]  → Show Graphic : As leituras são exibidas em um 
gráfico linear. 

> [Options]  → Configure Graphic : os parâmetros de medição a 

ser representados (máx. 4) podem ser exibidos (  ) ou 

escondidos ( ). 

 

Ativando a função: 

> Measurement type → Draft-Measurement → [OK] . 

Realizando a medição: 
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1. Inicie a medição: [ ] 

- zere o teste (7s) 

- enxágue (aprox. 10s) 

 

5. Posicione a sonda do gás de combustão no hotspot (área de 
temperatura mais alta do gás de combustão). O display 
exibindo a temperatura máxima do gás de combustão medido 
(FT) ajuda ao posicionar a sonda. 

- a leitura é exibida. 

6. Interrompa a medição [ ]. 

- a leitura é mantida. 

Options: 

> [Options] → Save: As leituras estão salvas em um registro. 

> [Options] → Print : As leituras do registro são impressas. 

> [Options] → Show Graphic : As leituras são exibidas em um 
gráfico linear. 

> [Options] → Configure Graphic : Os parâmetros de medição a 

ser representados (máx. 4) podem ser exibidos ( ) ou 

escondidos ( ). 
 

6.2.3.3. Numero de Fumaça / HCT 
Ativando a função: 

> Measurement Type  → Smoke number → [OK] . 

Determine o numero da bomba de fumaça / os números de fumaça 
/ derivados de óleo com a bomba de fumaça e digite manualmente: 

 

 
A função só está disponível se o combustível escolhido for 
um tipo de óleo. 

 

1. Selecione o parâmetro → [Change] .  

2. Digite os dados ou valores → [Next] or [OK] . 

 

Digite a temperatura do condutor de calor (HCT): 

> Heat carrier  → [Change]  → Digite valores → [OK].  

Options 

> [Options] → Reset values : Os valores digitados são apagados. 
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> [Options] → Save: As leituras estão salvas em um registro. 

> [Options] → Print : As leituras de um registro são impressas. 

 
 

6.2.3.4. Classificação do Gás 
A função Gas rating  fica disponível somente se o combustível 
ativo for um gás. 

Ativando a função: 

> Measurement Type → Gas rating. → [OK] . 

Realizando a medição: 

1. Inicie a medição: [ ]. 

-  A duração da medição é exibida. 

2. Quando o fluxo de gás for alcançado: [ ]. 

- O fluxo de gás calculado e a capacidade do maçarico (em 
kW) são exibidos. 

 

Opções: 

>  [Options] → Print : As leituras de um registro são impressas. 

> [Options] → Save: As leituras são salvas em um registro. 

> [Options] → Change Gas amount : Defina o valor do fluxo de 
gás. 

> [Options] → Change unit : A unidade do fluxo de gás pode ser 
alterada (m3 > l  ou l > m3 ). 

 

6.2.3.5. Índice do fluxo de óleo 
A função só está disponível se o combustível escolhido for um 
óleo. 

Ativando a função: 

>  [ ] → Measurement Options → [OK]  → Oil Flow calc. → 
[OK] . 

 

Realizando a medição: 

1. Selecione os parâmetros Fluxo de Óleo  (do bico de óleo) e a 
pressão do óleo  (sem efeitos no cálculo): [▲], [▼] → [Change] . 

2. Digite os valores. [▲], [▼] e parcialmente [◄], [►] → [OK].  

- A capacidade do queimador de óleo calculada (em kW) é exibida. 
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Opções: 

>  [Options] → Print : As leituras de um registro são impressas. 

> [Options] → Save: As leituras são salvas em um registro. 

> [Options] → Change unit : A unidade do fluxo de gás pode ser 
alterada (kg/h > gal/h  ou gal/h > kg/h ). 

6.3. Saídas Analógicas 
 (disponível somente através da aba Analog output box ) 

 
 

 
A caixa de saída analógica é exibida como a caixa de 
medição. A aba contém o numero do barramento de 
dados. 

 
 
 

 
 

A caixa de saída analógica 0554 0845 (acessório) é adequada 
para saída de até 6 canais de medição em forma de sinais 
analógicos (4 a 20 mA). A caixa de saída analógica está conectada 
ao instrumento através do barramento de dados, a configuração 
pode ser feita através da Unidade de Controle ou do software de 
PC easyEmission (com o Controlador de Barramento de Dados da 
Testo). 
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Alimentação 

A energia é fornecida para a caixa de saída analógica através da 
caixa de medição. 

O LED da unidade de saída analógica acende verde quando a 
alimentação é correta. 

Cada canal de saída individual é, assim, atribuído a um canal de 
medição, o alcance do canal de medição é digitado e, em seguida, 
corresponde à saída de 4 t de saída de 20 mA da caixa de saída 
conectada a este canal. Se a faixa de medição é excedida, a saída 
ainda será de 21-22 mA, dependendo da carga. Se a faixa de 
medição está aquém, a saída será de até 3,5 mA. 

O valor atual está definido para 3,5 mA como valor inicial para uma 
caixa de saída analógica não ajustada em casos de falhas. 

 

 

Conexões 

Os canais são eletricamente isolados do cabo de barramento de 
dados Testo. 

No entanto, os canais individuais não estão isolados eletricamente 
entre si. 

Ao conectar, tenha certeza de que não há montes de terra 
indesejados! 

 

 
 

Em ambos os canais, a saída positiva está conectada à ligação 
térrea do registro. As interfaces funcionam corretamente. 

> [ ] → Analog outputs  → [OK] . 

Configuração das saídas analógicas 

1.  Pressione [Edit] . 

2. Atribua um canal à caixa: [ ], [ ] → [OK] . 

3. Pressione [►]. 

4.  Pressione [Edit] . 
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5. Selecione o parâmetro: [ ], [ ] → [OK] . 

6. Pressione [Edit] . 

7. Defina o limite de medição mínimo: [ ], [ ], [◄], [►]→ 
[OK] . 

8. Defina o limite de medição máximo: [ ], [ ], [◄], [►]→ 
[OK] . 

9. Selecione o canal: [ ]. 

> Repita os passos de 1 a 9. 

10.  Confirme: [Finished] . 
 
 

7 Manutenção do produto 
 
 
 

7.1. Trocando a bateria recarregável 
 

Unidade de Controle 
 

 
O conjunto da bateria recarregável só pode ser trocado 
pela Testo. 

 

 

 Caixa de medição 

✓ A caixa de medição deve estar conectada à encaixe de 
alimentação. 

. ✓ A caixa de medição deve estar desligada. 

 
 
 
 

  

1. Abra o compartimento de serviço (clipe de travamento) na parte 
traseira da caixa de medição. 
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2. Tire o conjunto de bateria recarregável do compartimento de 
bateria e afrouxe a conexão do plugue do compartimento. 

 

 
Utilize apenas o conjunto de baterias da Testo 0515 0039. 
Ao inserir a ateria, certifique-se de que os fios não ficam 
dobrados ou apertados. 

 

3. Conecte o conector do novo conjunto de baterias recarregáveis 
no compartimento e a acomode a bateria no compartimento. 

4. Feche o compartimento de serviço. 
 

7.2. Limpando o analisador de gás de 
combustão 
 Em caso de contaminação, limpe a parte externa da Unidade 

de Controle e da caixa de medição com um pano úmido. Não 
utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes! Use apenas 
produtos de limpeza domésticos fracos e espuma de sabão.  

> Limpe os canais de ventilação, saídas de gás, entrada de ar 
puro, conectores de pressão e entrada de diluição de ar com 
um aspirador de pó. Não utilize sopro de ar comprimido. 

 

7.3. Trocando / Adaptando os sensores 
 

 
Um extensor de compartimento (0192 1552) deve ser 
inserido nos compartimentos que não estão equipados com 
um sensor. Os sensores usados devem ser eliminados 
como resíduos como perigosos! 

 
 

 
O sensor de CO2-(IV) só pode ser alterado / adaptado pelo 
Serviço da Testo. 

 

 
Quando o sensor for trocado, os valores limites de 
desligamento só são retidos se a caixa de medição estiver 
isolada da rede elétrica e da bateria recarregável durante a 
troca, e for reiniciado depois. 

✓ A caixa de medição deve estar desligada e isolada da rede 
elétrica e da bateria recarregável... 

1. Coloque a caixa de medição virada para cima. 

 2. Abra a tampa do compartimento do sensor (clipe de 
travamento) e retire-o. 
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3. Solte o arco do sensor. 
 

 
 

4. Retire o sensor do suporte. 

5. Puxe os conectores de mangueira dos bicos de ligação do 
sensor / extensor defeituoso. 

6. Remova o sensor / extensor do compartimento. 

� Sensores NO- / NObaixo: Remova a placa de circuito auxiliar. 

 

 
 

 

 
Remova as placas de circuito adicionais dos novos 
sensores pouco antes da instalação. Não deixe que os 
sensores fiquem sem uma placa de circuito adicional por 
mais de 15min. 
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Os sensores devem estar conectados ao compartimento dedicado 
e correspondentemente. 

 

 
 
 

Compartimento Sensores 

1  NO2, H2S, CO, COlow, NO, NOlow, SO2 

2 NO2, H2S, CO, COllow, NO, NOlow, SO2 

3 CO2-(IR), NO2, H2S, CO, COlow, NO, 
NOlow, SO2 

4 O2 

5 CO, COlow, NO, NOlow, SO2, CxHy 

6 CO, COlow, NO, NOlow, SO2, CxHy  
 

4. Instale o novo sensor / extensor no compartimento. 

5. Conecte os conectores de mangueira no sensor / extensor. 
 

 
 

6. Insira a alça no suporte. 
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. 

7. Coloque a tampa do compartimento do sensor e feche-o (o clipe 
de travamento deve clicar ao encaixar). 

 

 
Depois de substituir um sensor de O2, dê um tempo de 60 
mins. para a adaptação antes de utilizar o dispositivo. 

 

7.4. Substituindo o filtro para os 
sensores de NO 
✓ O instrumento de medição deve estar desligado e isolado da 

rede elétrica. 

1. Coloque o instrumento de medição virada para cima. 

2. Abra a tampa do compartimento do sensor (clipe de 
travamento) e retire-o. 

3. Solte o arco do sensor e retire-o do suporte, veja Trocando / 
readaptando os sensores, página 80. 

4. Puxe os conectores de mangueira do sensor. 

5. Remova o sensor do compartimento. 

6. Remova o filtro usado do sensor. 

7. Conecte o novo filtro no sensor. 
 

 
 

7. Conecte o novo filtro no sensor. 
 

 
Evite tocar no sensor. Siga as marcações no filtro e no 
sensor. 

 

8. Insira o sensor no compartimento. 

9. Pressione os conectores de mangueira no sensor. 

10. Insira a alça no suporte, veja Trocando / readaptando os 
sensores, página 80. 

11. Coloque a tampa de serviço e feche-o (o clipe de travamento 
deve clicar ao se encaixar). 
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12. Resete o medidor ppm-horas, veja o contador ppmh, página 
64. 

 
 

7.5. Recalibrando os sensores 
Veja os dados de calibração, página 64. 

  

7.6. Limpando a sonda de gás de 
combustão modular 
Desconecte a sonda de gás de combustão do instrumento de 
medição antes da limpeza. 

 

1. Solte a trava da sonda pressionando a tecla na alça da sonda 
e remova o módulo da sonda. 

 

 
 

2. Sopre ar comprimido através dos dutos de gás de combustão 
no módulo da sonda e na alça da sonda (veja ilustração). Não 
utilize uma escova! 

3. Encaixar um novo módulo de sonda na alça da sonda e 
encaixe-o no lugar. 

 

7.7. Substituindo o pré-filtro da sonda 
Nos módulos de sondas com pré-filtro, o pré-filtro pode ser 
substituído. 

� Desaperte o pré-filtro do eixo da sonda e encaixe-o em um 
novo filtro. 

 
 

7.8. Trocando o termopar 
1. Solte a trava da sonda pressionando a tecla na alça da sonda 

e remova o módulo de sonda. 
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2. Remova a cabeça de plug do termopar do soquete utilizando 
uma chave de fenda e retire o termopar do eixo da sonda. 

3. Continue inserindo o novo termopar no eixo da sonda até que 
a cabeça conectora faça um clique ao se encaixar no lugar. 

4. Encaixe um novo módulo de sonda na alça e coloque-o no 
lugar. 

 

7.9. Armadilha de condensados / 
recipientes de condensados 
Com a opção de preparação de gás instalada, o condensado é 
separado a partir do gás de medição e é levado em um recipiente 
de condensado que fica isolado do trajeto do gás. No caso de 
medições mais longas com gás de combustão úmido, o 
condensado pode ser levado utilizando um tubo sem vestígios de 
ar externo. 

O nível de enchimento da armadilha condensado pode ser lido a 
nas marcações. 

 

Esvaziando a armadilha de condensados / recipiente de 
condensados 

 

 
O condensado consiste em uma mistura fraca de ácidos. 
Evite o contato com a pele. Certifique-se de que o 
condensado não caia na parte externa. 

 
 

 

 ADVERTÊNCIA 
Condensado entrando no trajeto do gás. 

Danos aos sensores e à bomba de gás de combustão! 

> Não esvazie a armadilha de condensado / recipiente de 
condensado enquanto a bomba de gás de combustão esteja em 
funcionamento. 
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1. Destrave a armadilha de condensado / recipiente de 
condensado pela alça laranja na parte inferior. 

 
 

 
 

2. Destrave a armadilha de condensado / recipiente de 
condensado e puxe-a verticalmente, retirando-a da caixa de 
medição. 

 
 

 
 

3. Abra o bujão de drenagem (1) e deixe que o condensado caia 
em uma pia. 

4. Limpe todas as gotas que inda se encontram na saída do 
condensado com um pano e feche a saída de condensado. 
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5. Conecte a armadilha de condensado / recipiente de 
condensado na caixa de medição. 

 
 

7.10. Verificando / substituindo o filtro de 
sujeira 
Verificando o filtro de sujeira: 

� Confira o filtro de sujeira da caixa de medição periodicamente 
para evitar contaminação: Verifique visualmente através da 
janela das câmaras dos filtros. Em caso de contaminação 
visível: Troque o filtro de sujeira. 

 

Trocando o filtro de sujeira: 
 

 
A câmara do filtro pode conter condensado. 

 
 

 
 

1. Abra a câmara do filtro: Gire a tampa do filtro no sentido anti-
horário e retire-a. 

 
 

 
 

2. Remova o filtro de sujeira e substitua-o por um novo 0554 
3381. 

 



 

90 

 
 

3. Coloque a tampa do filtro e trave-a girando no sentido horário. 
A saliência na tampa deve estar em paralelo com a alça. 

 
 

7.11. Limpando / substituindo a bomba 
 
 

✓ A caixa de medição deve estar desligada e isolada da rede 
elétrica. 

1. Esvazie o recipiente de condensado. 

2. Coloque a caixa de medição virada para cima. 

 
 

 
 

3. Abra a tampa do compartimento de serviço (clipe de 
travamento que trava) na parte traseira da caixa de medição. 
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1 Bomba de condensado 

2 Bomba de gás principal 

3 Enxágue / bomba de alimentação do gás de diluição 

 
 

7.11.1. Limpando a bomba de gás principal 
1. Puxe a bomba de gás para cima retirando-a do bloco de 

medição de gás. 

2. Puxar as mangueiras de entrada e saída dos encaixes da 
cabeça da bomba. 

3. Solte os conectores e retire a bomba de gás principal. 
 

 
 

4. Solte os quatro parafusos de fixação (Torx chave T 9) na 
cabeça da bomba de gás principal. 

6. Retire a cabeça da bomba. 

7. Remova os dois anéis das depressões da cabeça da bomba 
(dianteiro e traseiro). 

8. Retire e limpe o diafragma da bomba (por exemplo, white 
spirit). 

� Se necessário, sopre os encaixes de entrada e saída com ar 
comprimido. 

9. Recoloque os diafragmas da bomba com os anéis. 

10. Coloque a cabeça da bomba na bomba de gás principal e 
aperte os parafusos (Torx chave T 9). 
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11. Ligue os conectores e insira a bomba de gás principal no 
bloco de medição de gás. 

 

7.11.2. Trocando a bomba de gás principal 
 
 

 
Quando a bomba de gás principal for trocada pelo usuário, o 
horímetro operacional não é resetado. A diferença entre a 
leitura atual de horas funcionamento e as horas de 
funcionamento da última troca de bomba serve como um 
indicador para a troca da próxima bomba. 

 
 

1. Puxe a bomba de gás para cima, retirando-a do bloco de 
medição de gás. 

2. Puxe as mangueiras de entrada e saída dos encaixes na 
cabeça da bomba. 

3. Solte o conector e remova a bomba de gás principal. 

4. Empurre as mangueiras de entrada e saída ao longo dos 
encaixes na cabeça da bomba da nova bomba de gasolina 
principal. 

5. Ligue os conectores e insira a bomba de gás principal no 
bloco de medição de gás. 

 

7.11.3. Trocando a bomba de condensados 
 

 
A bomba de condensados está disponível nos instrumentos 
com a opção de preparação de gás (PG). 

 
 

 
 

1. Desbloqueie e retire a tampa. 
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3.  

2. Desbloqueie as duas travas laterais da bomba de condensado 
e retire a cabeça da bomba. 

3. Puxe as mangueiras de entrada e saída, retirando-as do 
encaixe da caixa de medição. 

4. Conecte a mangueira de entrada (comprimento 25mm) e a 
mangueira de saída (comprimento 31 mm) da nova bomba 
nos encaixes de conexão doa caixa de medição. 

5. Empurre a bomba no eixo do motor até que as travas se 
encaixem ao som de um clique. Certifique-se de que os tubos 
não fiquem presos ou restritos. 

6. Coloque a tampa. 
 

7.11.4. Substituindo o motor da bomba de 
condensado 

 

 
A bomba de condensados está disponível nos instrumentos 
com a opção de preparação de gás (PG). 

 
 

 
 

1.  Desbloqueie e retire a tampa. 
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2. Desbloqueie as duas travas laterais da bomba de condensado 
e retire a cabeça da bomba. 

3. Puxe as mangueiras de entrada e saída, retirando-as do 
encaixe da caixa de medição. 

 

 
 

4. Solte o motor da bomba de condensado (sentido anti-horário). 

 
 

5. Puxe o motor da bomba de condensado retirando-o do 
encaixe. 
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6. Solte o conector, remova o motor. 

5. Empurre o conector do novo motor. 

8. Coloque o motor da bomba de condensado no encaixe. 

9. Prenda o motor na bomba de condensado (pequeno giro no 
sentido horário). 

10. Conecte a mangueira de entrada (comprimento 25mm) e a 
mangueira de saída (comprimento 31mm) da bomba nos 
encaixes da caixa de medição. 

11. Empurre a bomba no eixo do motor até que as travas se 
encaixem ao som de um clique. Certifique-se de que as 
mangueiras não estão presas ou restritas. 

12. Coloque a tampa. 

 

7.12. Substituindo o filtrante TNT no 
resfriador de gás 

 
O filtrante TNT está incluso no conjunto de filtros 0554 
3381 

✓ A caixa de medição deve estar desligada e isolada da rede 
elétrica. 

1. Destrave a armadilha de condensado e puxe-a verticalmente 
retirando-a da caixa de medição. 

 

 
 

2. Retire a mangueira. 

3. Abra a tampa do filtrante TNT no sentido anti-horário. 
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4. Substitua o filtro gasto por um novo filtrante TNT. 

5. Feche a tampa. 

6. Conecte na mangueira. 

7. Ligue o recipiente de condensado na caixa de medição. 
 

7.13. Ciclos de manutenção recomendados 
 

Componente Vida útil Solução 
Bomba de gás 

Principal 
2500h Renovar a bomba 

Bomba de gás 
principal especial  
para medições a  
longo prazo  

10000h Renovar a bomba 

Bomba de enxágue 

 / entrega 
2500h Renovar a bomba 

Bomba de 
condensados 
(opção: resfriador de 
gás) 

2500h 

 
5000h 

Renovar a cabeça  
da bomba com  
mangueira 

 

Velocino no resfriador 
de gás (opção: 
resfriador de gás) 

1200h Limpar a parte  

externa, renovar o 
velocino 
 

Armadilha de 
condenados  

/ Recipiente de 
condensados 

25ml de 
condensado 

Esvazie a armadilha 
de condensados / 
Recipientes 
decondensados em 
intervalos regulares 
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7.14. Vigilância condensada (opcional) 
The condensate watchdog serves the purpose of protecting the 
infrared CO2 sensor. It prevents the penetration of condensate into 
the infrared sensor. If the message Condensate watchdog  
appears in the display of the Control Unit, the condensate 
watchdog needs to be dried. If the message appears repetitively, 
the flue gas analyser must be returned to the Testo Service. 

A vigilância condensada tem o propósito de proteger o sensor de 
CO2 infravermelho. Ela impede a penetração de condensado no 
sensor infravermelho. Se a mensagem Vigilância Condensada  
aparecer no visor da Unidade de Controle, a vigilância condensada 
precisa ser seca. Se a mensagem aparecer repetidamente, o 
analisador de gases de combustão deve ser devolvido ao Serviço 
de manutenção Testo. 

 

Secando a vigilância condensada 

✓ A caixa de medição deve ser desligado e isolada da rede 
elétrica. 

1. Destrave a armadilha condensada e puxe-a verticalmente, 
retirando-a da caixa de medição. 

 

    
 

2. Desparafuse os 4 parafusos da tampa e abra-a. 
 

   
 

2. Remova os eletrodos de medição e limpe-os com um pano 
seco. 

Pode ser que ainda haja resíduos de condensados. 
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4. Limpe todo o condensado e seque a parte externa com um 
pano seco. 

5. Reinsira os eletrodos de medição limpos. 

6. Coloque a tampa e aperte-a com os parafusos. 

7. Conecte a armadilha de condensados / recipiente de 
condensados na caixa de medição. 

 

8 Dicas e assistência 
 

8.1. Perguntas e respostas 
 

Pergunta Possível causa / solução 

Bateria recarregável fraca > Mude para funcionamento em rede 
elétrica. 

A caixa de medição 
desliga automaticamente 
ou a caixa de medição não 
pode ser ligada 

Baterias / baterias recarregáveis 
vazias. 

> Carregue as baterias 
recarregáveis ou mude para o 
funcionamento em rede elétrica. 

Valor de deriva de NO A voltagem auxiliar para sensor de 
NO foi interrompida, ex.: por uma 
troca de sensor. 

> Espere até que o sensor se 
recupere.  Medições de NO 
estáveis são possíveis somente 
depois de aprox. 2h. 

Módulo duplo Um sensor do mesmo tipo já foi 
conectado. 

Diluição O índice de fluxo de gás no trajeto de 
diluição está muito alto / muito 
baixo. 

>Por favor, entre em contato com o 
seu representante local ou com 
oServiço de Atendimento ao 
Consumidor Testo. 

Sensor de O2 gasto > Substitua o sensor de O2. 
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Pergunta Possível causa / solução 

... Sinal muito alto O sinal do sensor indicador está muito 
alto. 

> Espere até que se recupere 
(zeragem adicional iniciará 
automaticamente). 

> Certifique-se de que há 
fornecimento de ar puro. 

... Sinal instável O sinal do sensor indicador varia 
excessivamente. 

> Troque o sensor 

> Espere até que se recupere 
(zeragem adicional iniciará 
automaticamente) 

> Certifique-se de que há 
fornecimento de ar puro. 

... Desliga A leitura do sensor indicado está 
maior do que o limite de desligamento 
estabelecido. 

Temperatura do 
instrumento 

A temperatura do instrumento está 
acima da temperatura operacional. 

Índice de fluxo volumétrico 
da bomba 

Baixíssimo fluxo de gás (filtro 
entupido) ou altíssimo fluxo de gás 
(sobrepressão). 

> Confira o trajeto / filtro do gás. 

Sistema de resfriamento 
de gás 

O resfriador de gás não está 
funcionando (defeito). 

> Por favor, entre em contato com o 
seu representante local ou com o 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor Testo. 

Temperatura do sensor 
muito alta 

A temperatura do sensor de O2 está 
acima das especificações. 
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Pergunta Possível causa / solução 

Erro do resfriador de gás O condensado no resfriador de gás 
não foi bombeado para fora. 

> Verifique a bomba peristáltica 

As mangueiras de entrada e saída 
estão misturadas por engano. 

> Empurre as mangueiras de entrada 
e saída corretamente sobre os 
encaixes na cabeça da bomba. 

Potência baixa da bomba As mangueiras de entrada e saída 
estão misturadas por engano. 

> Empurre as mangueiras de entrada 
e saída corretamente sobre os 
encaixes na cabeça da bomba. 

Demora em estabelecer 
uma conexão ou 
transferência de dados 
lenta entre o PC/notebook 
e o Texto 350 través do 
Bluetooth 

A unidade de controle está conectada 
na caixa de medição ou está 
conectada através do cabo de 
barramento de dados. 

> Para obter uma velocidade de 
dados maior, recomendamos 
configurar a conexão Bluetooth 
diretamente através da caixa de 
medição. 

 

Se ainda não respondemos a sua pergunta, por favor, entre em 
contato com a sua assistência autorizada local ou com o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor Testo. Refira-se ao verso desse 
documento ou pelo site www.testo.com/service-contact para 
contatos. 

 

8.2. Acessórios e peças de reposição 
Impressora 

 

Descrições  Artigo n o 

Impressora de alta velocidade em 
infravermelho 

0554 0549 

Impressora com conexão Bluetooth, 
incluindo bateria recarregável e adaptador 
de carga 

0554 0543 
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Filtro 
 

Descrições  Artigo n o 

Filtro de partículas para sonda de gás de 
combustão 

0554 3385 

Conjunto de filtro para a caixa de medição e 
resfriador de gás. 20 peças de filtros de 
sujeira para a caixa de medição e 10 peças 
de filtrante TNT para o resfriador de gás 

0554 3381 

Filtro reserva para o pré-filtro da sonda 0554 3372 

Filtro reserva para o sensor de NO 0554 4150 

 

 

Sondas de gás de combustão, eixos de sondas e termo pares 
 

Descrições  Artigo n o 

Sonda de gás de combustão, 300mm 
incluindo parada de sonda, termopar NiCr-
Ni (TI), Tmáx 500 °C, tubo de 2,2m 

0600 9766 

Sonda de gás de combustão, 700mm 
incluindo parada de sonda, termopar NiCr-
Ni (TI), Tmáx 500 °C, tubo de 2,2m 

0600 9767 

Sonda de gás de combustão, 300mm 
incluindo parada de sonda, termopar NiCr-
Ni (TI), Tmáx 1000 °C, tubo de 2,2m 

0600 8764 

Sonda de gás de combustão, 700mm 
incluindo parada de sonda, termopar NiCr-
Ni (TI), Tmáx 1000 °C, tubo de 2,2m 

0600 8765 

Sonda de gás de combustão, 300mm com 
pré-filtro, incluindo parada de sonda, 
termopar NiCr-Ni (TI), Tmáx 1000 °C, tubo 
de 2,2m 

0600 8766 

Sonda de gás de combustão, 700mm com 
pré-filtro, incluindo parada de sonda, 
termopar NiCr-Ni (TI), Tmáx 1000 °C, tubo 
de 2,2m 

0600 8767 

Motor de sonda com pré-filtro 0600 7561 

Motor de sonda sem pré-filtro 0600 7560 

Extensor de tubo 2,8m 0554 1202 
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Descrições  Artigo n o 

Eixo de sonda com pré-filtro, 300mm, Tmáx 
1000°C 

0554 8766 

Eixo de sonda com pré-filtro, 700mm, Tmáx 
1000°C 

0554 8767 

Eixo de sonda, 300mm, Tmáx 500°C TI 0554 9766 

Eixo de sonda, 700mm, Tmáx 500°C TI 0554 9767 

Eixo de sonda, 300mm, Tmáx 1000°C TI 0554 8764 

Eixo de sonda, 700mm, Tmáx 500°C TI 0554 8765 

Termopar, 300mm NiCr-Ni (TI), Tmáx 
500°C 

0430 8764 

Termopar, 700mm NiCr-Ni (TI), Tmáx 
500°C 

0430 8765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubos Pitot  

Descrições  Artigo n o 

Tubo Pitot 500mm 0635 2140 

Tubo Pitot 1000mm 0635 2240 

Tubo Pitot 350mm 0635 2041 

Tubo Pitot 750mm 0635 2042 

 

Sensores (reservas) 
 

Descrições  Artigo n o 

O2 0393 0000 
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Descrições  Artigo n o 

CO, filtro H2-comp. Não pode ser trocado 0393 0104 

NO, incluindo filtro de substituição 0393 0150 

NO2 0393 0200 

SO2 0393 0250 

SO2baixo 0393 0251 

NObaixo 0393 0152 

CObaixo-H2-comp. 0393 0102 

CO2-(IV) Atendimento ao 
Consumidor Testo 

H2S 0393 0350 

CxHy 0393 0300 

 

 

Aperfeiçoamento 
 

Descrições  Artigo n o 

Sensor CO, H2-comp. 0554 2104 

Sensor NO  0554 2150 

Sensor NO2 0554 2200 

Sensor SO2 0554 2250 

Sensor NObaixo  0554 2152 

Sensor CObaixo-H2-comp. 0554 2102 

Sensor CO2-(IV) Atendimento ao 
Consumidor Testo 

Sensor H2S 0554 2350 

Módulo Bluetooth® para a Unidade de 
Controle e caixa de medição  

Atendimento ao 
Consumidor Testo 

Resfriador de gás / preparação de gás Atendimento ao 
Consumidor Testo 

Válvula de ar puro Atendimento ao 
Consumidor Testo 
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Descrições  Artigo n o 

Extensão da faixa de medição para 
compartimento individual 

Atendimento ao 
Consumidor Testo 

Entrada de tensão DC Atendimento ao 
Consumidor Testo 

Zeragem de pressão automática Atendimento ao 
Consumidor Testo 

 

Peças Reservas 
 

Descrições  Artigo n o 

Tubo do cartucho 0440 0013 

Motor para bomba de condensados 0238 0001 

Bomba de enxágue / alimentação para gás 
de diluição 

0239 0014 

Bomba principal (padrão) 0239 0031 

Bomba de gás principal especial para 
medição em longo prazo 

0239 0032 

Conjunto de baterias recarregáveis para a 
caixa de medição 

0515 0039 

Conjunto de baterias recarregáveis para a 
Unidade de Controle 

Atendimento ao 
Consumidor Testo 

 

 

 

 

 

Outros acessórios 
 

Descrições  Artigo n o 

Adaptador de serviços 0554 1205 

Unidade de alimentação para a Unidade de 
Controle 

0554 1096 

easyEmission (software de configuração do 
PC) 

0554 3335 

Caixa de transporte 0554 3510 
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Descrições  Artigo n o 

Alça para carregar 0554 3147 

Adaptador de serviços 0554 1205 

Caixa de saída analógica 0554 0845 

Cabo com adaptador para acendedor de 
cigarros e adaptador para conexão com a 
caixa de medição 

0554 1336 

Cabo com terminais de baterias e 
adaptador para a caixa de medição 

0554 1337 

Conjunto de mangueiras para descarga de 
gás de combustão  

0554 3149 

Suporte de parede para analisador de gás 
de combustão  

0554 0203 

Cabo USB para conectar o PC ao 
analisador de gás de combustão 

0449 0073 

Plugue de conexão de barramento de 
dados 

0554 0119 

Linhas de barramento de dados 1,8m 0449 0075 

Linhas de barramento de dados 5m 0449 0076 

Linhas de barramento de dados 20m 0449 0077 

Cabo de conexão para caixa de saída 
analógica 

0449 0086 

Cabo de conexão para adaptador de 
barramento de dados 

0449 0087 

Certificado de calibração ISO 0520 0003 

 

Para uma lista completa de acessórios e peças de reposição, por 
favor, consulte os catálogos e brochuras ou procure em nosso site 
www.testo.com 

 

8.3. Atualizando o software do 
instrumento 
Em www.testo.com/download-center você pode fazer o download 
do atual software do instrumento (Firmware) para Testo 350 (é 
necessário registrar-se). 

 

 
A Unidade de Controle e a caixa de medição devem ser 
separadas para atualizar o software do aparelho. 
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Antes que a atualização do firmware seja iniciada, a 
bateria recarregável da unidade de controle deve estar 
totalmente carregada. Se a bateria não estiver 
totalmente carregada, afetará a atualização do 
firmware. O analisador de gás de combustão deve, 
então, ser enviado para o Serviço De Atendimento 
Testo. 
 
Uma vez que o software do instrumento foi atualizado, 
as descrições nas instruções de operação não vão 
mais corresponder às funções do instrumento. Para a 
última versão das instruções de operação, visite 
www.testo.com\downloadcenter. 

 
Unidade de Controle 
> Desconecte o carregador e desligue a Unidade de Controle. 
1. Segure a tecla [▲]. 
2. Conecte o carregador, mantenha a tecla [▲] pressionada. 
- O display exibe Firmware update ao longo da borda inferior. 
3. Solte a tecla [▲]. 
4. Conecte o cabo (Art. Nº 0449 0073) na porta USB da Unidade de 
Controle, em seguida, conecte-o ao PC. 
- O seu PC reconhece a Unidade de Controle como um dispositivo 
removível. 
5. Copie o novo arquivo (appcurel.bin) para o dispositivo removível 
detectado. 
- No visor, a barra de status progride da esquerda para a direita. 
Esse processo pode levar alguns minutos. 
6. Desconecte o cabo de conexão do dispositivo. 
- Após a conclusão da atualização do software do aparelho 
(Firmware), a Unidade de Controle irá reiniciar automaticamente e 
está pronta para ser usada. 
 
 
 

Caixa de medição 
> Desconecte o plug de alimentação 
1. Coloque a caixa de medição virada para frente. 

2. Abra a tampa do compartimento do sensor (clipe de travamento) 
e retire-o. 
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3. Segure o botão no compartimento 3 pressionando 
cuidadosamente com uma ferramenta pontiaguda. 
4. Conecte o plugue de alimentação, mantenha o botão 
pressionado. 
- O status do visor pisca alternadamente entre verde e vermelho. 
5. Solte o botão. 
6. Conecte o cabo de ligação (Art. Nº 0449 0073) na porta USB na 
caixa de medição, em seguida, conecte-o ao PC. 
- O seu PC reconhece a caixa de medição como um dispositivo 
removível. 
7. Copie o novo arquivo (appboxdbg.bin) para o dispositivo 
removível detectado. 
- O status do visor pisca alternadamente entre verde e vermelho. 
Este processo pode levar alguns minutos. 
8. Retire o cabo de conexão da caixa de medição 350. 
- Após a conclusão da atualização do software do aparelho 
(Firmware), a caixa de medição irá reiniciar automaticamente e 
está pronta para ser usada. 
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9. Apêndice 
Recomendação para medições de emissões por um perío do de 
tempo prolongado 

A tabela a seguir mostra as recomendações para os enxágues das 
medições com altas concentrações e recomendações para os ciclos de 
calibração para medições de emissões por um longo período (através de 
um programa de medição): 

> Enxágue o instrumento: Exponha a sonda ao ar fresco e inicie a 
medição de gás de combustão. 

 

Parâmetr
o de 
medição 

Concentra
ção [ppm]  

Período 
de 
medição 
recomen
dado 
[mín] 

Tempo de 
enxágue 
recomenda
do [mín] 

Ciclo de 
calibração 
recomenda
do em 
meses 

Vida útil do filtro 

COH2 50 
100 
200 
500 

1000 
2000 
4000 
8000 

10000 

90 
60 
30 
15 
10 
10 
5 
5 
5 

5 
5 

10 
10 
10 
15 
30 
45 
60 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

approx. 
300.000ppmh 

COH2low 10 
20 
50 

100 
200 
500 

90 
60 
30 
15 
10 
10 

5 
5 

10 
10 
15 
20 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

approx. 80.000ppmh 

NO 50 
100 
200 
500 

1000 
2000 
3000 

90 
60 
30 
20 
10 
10 
5 

5 
5 
5 

10 
10 
20 
30 

3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

approx. 
120.000ppmh 

(filter exchangeable) 
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Parâmetr
o de 
medição 

Concentra
ção [ppm]  

Período 
de 
medição 
recomen
dado 
[mín] 

Tempo de 
enxágue 
recomenda
do [mín] 

Ciclo de 
calibração 
recomenda
do em 
meses 

Vida útil do filtro 

NOlow 10 
20 
50 

100 
200 
300 

90 
60 
30 
20 
10 
10 

5 
5 
5 

10 
10 
20 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

aprox.. 40.000ppmh 

NO2 10 
20 
50 

100 
200 
500 

90 
60 
30 
20 
10 
10 

5 
5 
5 

10 
10 
20 

3 
3 
3 
3 
3 
1 

- 

SO2 50 
100 
200 
500 

1000 
2000 
5000 

90 
60 
30 
15 
10 
10 
5 

5 
5 

10 
10 
10 
20 
40 

3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

aprox. 200.000ppmh 

H2S 10 
20 
50 

100 
200 
300 

40 
30 
20 
10 
5 
5 

5 
5 

10 
10 
10 
20 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

- 

Pelistor 
CxHy 

Ciclos de enxágue não são 
necessários, contanto que o gás de 
combustão contenha uma 
quantidade suficiente de CO2 
(encerramento de CO2 ...) 

2 

aprox. 70.000ppmh 

CO2-(IV) Ciclos de enxágue não são 
necessários 1 - 

 
 

 

Se o Testo 350 não for usado para medições de um 
período prolongado, mas sim, por exemplo, por medições 
casuais durante o início, manutenção e ajuste de sistemas 
industriais de combustão, sistemas de processo, 
hidrelétricas, turbinas a gás ou motores estacionários 
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industriais, recomenda-se uma verificação anual do Testo 
350 pelo Serviço de Manutenção Testo. 
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Sensibilidades cruzadas 

Esta tabela é válida para novos sensores com filtros, possivelmente, 
não utilizados, e concentrações de gás cruzado na faixa de ppm 
(menos de 1000ppm). 

O valor "0" significa: <1% sensibilidade cruzada. 

 

Gás Alvo 
Gás cruzado 

CO NO SO2 NO2 H2S 

O2 0 0 0 8 0 0 

CO(H2) --- 0 5 0 5 05 0 

CO(H2)low --- 0 5 0 5 05 0 

NO 0 --- 0 5(w) 6 6% 7 0 

NO low 0 --- 0 5 <5% 7 0 

NO2 0 0 <-2% --- -20% 7 

SO2 <5%7 0 --- -110%7 05 

SO low <5%7 0 --- -110%7 05 

CxHy 35%5 05 05 05 0 

H2S <2%7 <15% 7 <20% 7 -20% 7 --- 

 

                                                           
10 com filtro não saturado 
11w  = filtro trocável 
12 É compensado, se o gás cruzado no instrumento também for medido (ex.: se 
o instrumento estiver equipado com os sensores correspondentes). 
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Gás Alvo 
Gás cruzado 

H2 Cl2 HCI HCN CO2 

O2 0 0 0 8 0 see 9 

CO(H2) 0 10 0 0 0 0 

CO(H2)low 0 10 0 0 0 0 

NO 0 0 0 0 0 

NO low 0 0 0 0 0 

NO2 0 100% 0 0 0 

SO2 <3% -80% 05 30% 0 

SO low <3% -80% 05 30% 0 

CxHy 130% 11 no data no data no data 0 

H2S 0 <10% 0 0 0 

                                                           
13 Nenhuma influência até 1000ppm; para concentrações cruzadas na faixa de 
0,3% O2 por 1% SO2 / HCl. 
14 0,3% O2 por 1% CO2; é compensado 
15 após a compensação de H2 
16 É compensado com indicação de CO/H2 do sensor CO(H2) 
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Gás Alvo 
Gás cruzado 

H2 Cl2 HCI HCN CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


