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Product Beschrijving Bestelnr.

Rookgasanalyser
testo 340

O2-meetmodule: 0 … 25 vol.%, resolutie 0,01 vol.%
CO-meetmodule (H2-gecompenseerd): 0 … 10.000 ppm, resolutie 
1 ppm
 NO-meetmodule: 0 … 4.000 ppm, resolutie 1 ppm
NO2-meetmodule: 0 … 500 ppm, resolutie 0,1 ppm  
Indien nodig SO₂ (normaal gesproken voor biogasmotoren)
Optie verdunning van alle sensoren
Optie BLUETOOTH® module (voor de verbinding met printer of laptop 
met Bluetooth®-uitrusting)

0632 3340

Sonde Motorsonde, insteekdiepte 335 mm, lengte slang 4 m, Tmax. 1000 °C 0600 7555

Optie:
sonde met voorfilter

Voor dieselmotoren adviseren we een motorsonde met een sondebuis-
voorfilter

0600 7556

Optie:
Thermokoppel

Thermokoppel voor rookgas-temperatuurmeting (NiCr-Ni, lengte 400 
mm, Tmax. +1000 °C) met 4 m aansluitleiding en extra hitteprotectie

0600 8898

Printer
testo BLUETOOTH®-/IRDA-printer incl. 1 rol thermisch papier, accu en 
adapter

0554 0620

Software
testo easyEmission

Software incl. USB-verbindingskabel voor instrument-pc.  
Functies: door gebruiker vast te leggen meetintervallen, overdracht van 
de meetwaarden in Microsoft Excel in luttele secondes, door gebruiker 
vast te leggen brandstoffen, weergave van de meetwaarden als tabel of 
grafiek, eenvoudige instelling van klantspecifieke meetrapporten, enz.

0554 3334

Transportkoffer Transportkoffer voor meetinstrument, voelers en sondes
0516 3340

testo 340
WKC – voorstel voor 
bestelling
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Rookgasanalyser testo 340 – 0632 
3340

Meetbereikuitbreiding 
•  Bij de inbedrijfstelling van 'vette 

motoren' kunnen zeer hoge 
concentraties (bijv. CO > 1000 ppm) 
verrassen. In dergelijke gevallen wordt 
de meetbereikuitbreiding automatisch 
geactiveerd (verdunning), afhankelijk 
van de ingestelde drempelwaarden 
van de verschillende meetgrootheden. 
Daarbij worden de sensoren beschermd 
en niet sterker belast dan bij lage 
gasconcentraties. De meting hoeft 
daarbij niet onderbroken te worden.

•  Losse-plek-verdunning met factor 5 
bijv. CO

•  Verdunning via alle sensoren met factor 
2 bij overschrijden van de laagste 
drempelwaarde.

Sensoren 
•  CO 
•  NO
•  NO2
Optie:
•  SO2

Software  
testo easyEmission – 
0554 3334
 •  Dataregistratie en opstel-

len van meetrapporten

testo BLUETOOTH®-/  
IRDA-printer – 0554 0620
 •  Uitdraai van meetrapporten 

en grafieken op thermisch 
papier

Bediening resp. versturen van de meetgegevens ook bij ruimtelijke scheiding van meetplek en instelplek. 
Draadloze Bluetooth verbinding tot 10 m (vrije ruimte).
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testo 340 WKC – voorstel voor bestelling

Motorsonde met voorfilter – 0600 7556
•  Insteekdiepte 335 mm, lengte slang 4 m, Tmax. 1000 °C
•  Volmetaal – hittebestendig – geen bypass – geen fouten

Thermokoppel – 0600 8898
•  Het thermokoppel wordt geïntegreerd in 

de motorsonde
• Meet rookgastemperaturen


