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testo 350
Ipari égő – 
Rendelési javaslat

Termék Leírás Rend.sz:

testo 350 
kezelőegység

Opcionális: Bluetooth® (csak az analizátorban lévő Bluetooth® egységgel működik) 0632 3511

testo 350 
analizátor

O2 mérőcella, 0 ... 25 %
CO mérőcella (H2 kompenzált), 0 ... 10.000 ppm, felbontás 1 ppm
NO mérőcella, 0 ... 4000 ppm, felbontás 1 ppm*
NO2 mérőcella, 0 ... 500 ppm, felbontás 0,1 ppm
Peltier gázelőkészítő a tömlőszivattyúban
Frisslevegő szelep a hosszú időtartamú mérésekhez
Bluetooth® (csatlakozás a kezelőegységhez, laptophoz vagy nyomtatóhoz a megfelelő 
Bluetooth® felszereléssel)
Opció: méréstartomány bővítés egy cellán
Opció: SO2, 0 ... 5000 ppm, felbontás 1ppm

0632 3510

Szondák

Moduláris füstgázszonda, 335 mm, rögzítőkónusz, NiCr-Ni hőelem
Tmax +1000°C, NO2/SO2 speciális tömlő 2,2m

Opcionális: moduláris füstgázszonda 700 mm

Tömlő hosszabbító 2,8m; a szonda akár 5-ször toldható (16,2 m)
Használható nagy ipari égőkön (méréspont és megfi gyelő pont)

0600 8764

0600 8765

0554 1202

Tartozékok
testo Bluetooth®-/IRDA nyomtató, 1 tekercs hőpapír, újratölthető akkumulátor, hálózati 
adapter

0554 0620

testo 
easyEmission 
szoftver 

Szoftver USB kapcsolattal a PC-hez való csatlakozáshoz
Funkciók: felhasználó által defi niált mérési időközök, mért értékek továbbítása Microsoft Ex-
cel táblázatba másodpercek alatt, felhasználó által defi niált tüzelőanyagok, értékek kijelzése 
táblázatban vagy grafi kus formátumban, felhasználó-specifi kus mérésprotokollok egyszerű 
beállítása

0554 3334

Műszerbőrönd
Műszerbőrönd a testo 350 füstgázelemző rendszer, a szondák, és további tartozékok kényelmes és 
biztonságos szállításához, méretek: 570 x 470 x 210 mm

*  Az alacsony NO értékek méréséhez az NOalacsony mérőcellát ajánljuk (0393 1152).
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testo 350 - kezelőegység 
a füstgázelemző rendszerhez 
– 0632 3511
•  Égő-specifikus beállítások

testo 350 - analizátor a 
füstgázelemző rendszerhez – 
0632 3510

Mérőcellák
•  O2 a füstgáz O2 koncentrációjának 

meghatározásához, valamint 
tömegkoncentráció számításához 
[mg/m³]

•  CO a katalizátor ellenőrzésére 
(ha van a rendszerben) és 
tömegkoncentráció számításához 
[mg/m³] 

•  NO+NO2 
NO2 számításhoz a növekedési 
tényező alapján; pontos NO és 
NO2 mérések az NOX határértékek 
betartásához.
Tömegkoncentráció számítás
[mg/m³] 

•  Opcionális: SO2 
(Tömegkoncentráció számítás
[mg/m³])

Frisslevegő szelep
•  Hosszú időtartamú 

mérésekhez és 
automatikus 
mérésprogramokhoz

•  Méréstartomány 
bővítés 5 faktorral 
minden mérőcelláraMéréstartomány bővítés egy 

foglalaton 
•  Hígítási faktorok:
2x, 5x, 10x, 20x, 40x (pl. 
CO 400.000 ppm-ig 40x-es 
hígítással)

Peltier gázelőkészítő 
•  Füstgáz hűtése a száraz 

mérésekhez
•  Kifejezetten alkalmas a 2 

óránál hosszabb mérése-
kre

testo easyEmission szoftver 
– 0554 3334
• Adatszerzés és mérésprotokollok      
   készítése

Csak akkor működik, ha a kezelőegység és az analizátor is 
rendelkezik telepített Bluetooth kapcsolattal

*Hivatalos emisszió mérések ( országfüggő)
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testo 350 Ipari égő – Rendelési javaslat*

Opcionálisan elérhető:
Füstgázszonda előszűrővel
– 0600 8766

Moduláris füstgázszonda
– 0600 8764
• Gyors szondacsere különböző méretű 
füstgázelvezető csövekhez


