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Date tehnice

Analizoare de gaze de ardere –  
modele speciale aniversare

testo 330-1 LX și testo 330-2 LX 

Producătorul german Testo, lider mondial în producerea de 

echipamente de măsură și control, împlinește anul acesta 

60 de ani de la înființare. Cu această ocazie, oferă clienților 

săi seturile de analizoare de gaze de ardere aniversare testo 

330-1 LX și  testo 330-2 LX.

Aceste modele se livrează cu garanție de 5 ani, fără a fi 

necesar un contract de service. Fiecare set include o sondă 

pentru prelevare probe, o imprimantă, un alimentator și 

protocol de calibrare din fabrică. Instrumentele de măsurare 

îndeplinesc cele mai înalte cerințe în ceea ce privește 

longevitatea, precizia și fiabilitatea. Numeroasele meniuri de 

măsurare și operarea intuitivă a instrumentului fac ca munca 

de zi cu zi să fie mai ușoară decât oricând.

În plus, gama extinsă de sonde pentru gazele de ardere și 

alte accesorii de la Testo înlocuiesc adesea necesitatea unui 

instrument suplimentar. 

Modelele aniversare ies în evidență datorită celulelor de 

măsurare de înaltă calitate pentru O2, CO și NO, cu o durată 

de viață extinsă de până la 6 ani. Acest lucru economisește 

cel puțin o înlocuire a senzorilor. Cele două instrumente 

pot fi utilizate cu aplicația pentru mobil pentru mai multă 

ușurință în operare și documentarea valorilor de măsurare.

Garanție extinsă de 5 ani pentru senzorii O2 și CO

Diluție până la 30.000 ppm CO (testo 330-2 LX)

Senzori longlife cu durată de viață de până la 6 ani

Funcție integrată de monitorizare a senzorilor

Testat TÜV conform EN 50379, părțile 1-3

Aplicație pentru mobil pentru operare și documentare
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Primul instrument electronic pentru 

măsurarea gazelor de ardere produs 

de Testo a fost testo 31. Era cam de 

mărimea unei serviete și cântărea cca. 

6.5 kg. Asta se întâmpla în 1979. De 

atunci, inginerii noștri au dezvoltat 

continuu instrumente de măsurare mai 

mici, mai versatile și mai precise pentru 

analiza gazelor de ardere provenite de la 

sisteme de ardere cu bazate pe diverși 

combustibili.

Și de ce facem asta? Pentru ca 

sistemele de încălzire să funcționeze mai 

bine, mediul înconjurător să fie mai puțin 

încărcat cu emisii iar munca de zi cu zi 

să fie mai ușoară.

În 2017, sărbătorim aniversarea noastră 

cu numărul 60, iar cu această ocazie 

oferim clienților noștri oportunitatea de a 

beneficia de cele două seturi aniversare 

care confirmă cei 40 de ani de 

experiență în analiza gazelor de ardere. 

Aceste modele speciale testo 330-1 

LX și testo 330-2 LX au garanție 60 de 

luni, fără a fi necesar un contract de 

întreținere sau alte costuri suplimentare.

În plus, acestea conțin și modul 

Bluetooth pentru comunicarea cu 

telefonul mobil și un set de filtre 

suplimentare pentru particule.

•  Funcție integrată pentru 

   monitorizarea senzorilor – fără    

   timpi morți.

• Testat TÜV în conformitate  

   cu normele 1. BImSchV și EN   

   50379, părțile 1-3

•  Gamă extinsă de accesorii 

   care înlocuiesc alte 

   instrumente de măsură 

   suplimentare.

•  5 ani garanție fără contract de 

   service pentru senzorii de  O2  

   și CO.

• Avantajele instrumentului testo 

  330-2 LX: compensare de H2  

   pentru măsurarea CO până la          

  30,000  ppm; măsurarea tiraju    

  lui în paralel cu analiza gazelor       

  de ardere și restabilirea 

  punctului de zero în coș, fără   

  scoaterea sondei.

•  Pornirea și oprirea măsurărilor precum și afișarea acestora 
   independent de locul măsurării
•  Afișarea valorilor măsurate sub formă de tabel sau grafic
• Expedierea valorilor măsurate prin e-mail

Aplicația pentru mobil ”testo flue gas”

testo 330-1/-2 LX

Măsurarea gazelor de ardere pentru cele mai înalte 

cerințe:

Aplicația pentru 
mobil testo flue gas

Descărcare gratuită 
pentru iOS și Android

1979 testo 31

1990  
testo 340

2006  
testo 300 LL

2010  
testo 330

2012  
testo 320

2017  
testo 330 LX

1998  
testo 300 M

2007  
testo 327

2012  
testo 310

2016  
testo 330i

Măsurări precise și rapide pentru un timp mai îndelungat
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IR

testo 330-1 LX testo 330-2 LX

Combustibili Petrol, gaze naturale, combustibili 
solizi

Petrol, gaze naturale, combustibili 
solizi

Cei mai importanți
parametri măsurați

O2, CO, NO O2, CO (compensat cu H2), NO

Domenii de măsurare CO fără compensare de H2:  
0 la 4.000 ppm

cu compensare de H2:
0 la 30.000 ppm 

(datorită diluției cu aer proaspăt)

Măsurări CO cu compensare de H2

Senzor CO Longlife cu durată de viață de până la 6 ani

Măsurare pierderi de gaze

Măsurare tiraj  În paralel cu analiza 
gazelor de ardere

Măsurarea presiunii diferențiale și a celei de curgere a 
gazului

Diagnosticarea funcționalității senzorilor și a erorilor

Restabilirea automată a punctului de zero pentru senzorii 
de gaz fără scoaterea sondei din coș

Măsurarea concentrației de CO cu calcularea mediei în 
timp pentru sistemele de ardere cu combustibil solid

Garanție senzori O2/CO 5 ani 5 ani

Ecran Rezoluție înaltă, afișare grafică color Rezoluție înaltă, afișare grafică color

Memorie 500.000 măsurări 500000 măsurări

Software / Aplicație pentru mobil App testo EasyHeat / 
testo flue gas

App testo EasyHeat / 
testo flue gas

Analizoarele de gaze testo 330 LX în comparație

Descărcarea gratuită a aplicației pentru mobil 
testo flue gas App

Măsurări mai flexibile. Documentare mai ușoară.

Analizoarele testo 330 LX transferă 
rezultatele măsurărilor prin interfața 
IR către imprimanta Testo IrDA 
pentru a fi tipărite. Pe lângă 
această posibilitate, rezultatele 
analizelor cu testo 330 LX pot 
fi vizualizate în aplicația pentru 
mobil, prin intermediul căreia pot fi 
create rapoarte ce se pot expedia 
prin email sau salva pe calculator 
pentru documentare ulterioară.

cu Appcu App
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Date tehnice și detalii pentru comandă.

Parametri măsurați Domeniu de măsurare Exactitate (± 1 digit) Rezoluție t90

Temperatură -40 la +1,200 °C ±0,5 °C (0.0 la +100.0 °C)
±0,5 % din v.m. (restul domeniului)

±0,1 °C (-40 la +999.9 °C)
±1 °C (restul domeniului)

Măsurare tiraj -9.99 la +40 hPa ±0,02 hPa sau ± 5% din v.m. (-0.50 la + 0.60 
hPa)
±0,03 hPa (+0.61 la + 3.00 hPa)
±1.5% din v.m. (+3.01 la + 40.00 hPa)

0,01 hPa

Măsurare presiune 0 la 300 hPa ±0,5 hPa (0.0 la 50.0 hPa)
±1% din v.m. (50.1 la 100.0 hPa)
±1.5 % din v.m. (restul domeniului)

0,1 hPa

Măsurare O2 0 la 21% vol. ±0,2% vol. 0,1% vol. < 20 sec
Măsurare CO  
(fără compensare de H2)

0 la 4.000 ppm ±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% din v.m. (401 la 2,000 ppm)
±10% din v.m. (2.001 la 4.000 ppm)

1 ppm < 60 sec

Măsurare CO  
(cu compensare de H2)

0 la 8.000 ppm ±10 ppm sau ±10% din v.m. (0 la 200 ppm)
±20 ppm sau ±5% din v.m. (201 la 2.000 ppm)
±10% din v.m. (2,001 la 8.000 ppm)

1 ppm < 60 sec

Măsurare CO (cu compensare 
de H2) (testo 330-2 LX cu diluție 
automată)

0 la 30.000 ppm ±100 ppm (0 la 1000 ppm)
±10% din v.m. (1001 la 30.000 ppm)

1 ppm

Măsurare CO (cu compensare 
de H2) cu extinderea gamei de 
măsurare automată (testo 330i LX)

0 la 30.000 ppm ±200 ppm sau ±20 % din v.m. (0 la 30.000 
ppm)

1 ppm

Calcularea eficienței (Eta) 0 la 120% 0,1%
Pierderile de gaze de ardere 0 la 99.9% 0,1%

Calcularea CO2  
(din concentrația de O2)

Afișare de la
0 la CO2max

±0,2 vol.% 0,1% vol. < 40 sec

Măsurarea NO 0 la 3,000 ppm ±5 ppm (0 la 100 ppm)
±5% din v.m.(101 la 2,000 ppm)
±10% din v.m. (2,001 la 3,000 ppm)

1 ppm < 30 sec

Măsurări ambientale de CO 
(cu sondă de CO)

0 la 500 ppm ±5 ppm (0 la 100 ppm)
±5 % din v.m. (>100 ppm)

1 ppm aprox.  
35 sec.

Măsurarea scurgerilor de gaz 
natural (cu sonda pentru   detec-
tarea scurgerilor)

Afișare de la 0 la 
10,000 ppm CH4/C3H8

Indicator vizual pentru semnal (cu LED) și
indicator sonor prin buzzer

< 2 sec

Măsurări ambientale de CO2 
(cu sondă de CO2)

0 la 1% vol.
0 la 10,000 ppm

± 50 ppm sau ± 2% din v.m. (0 la 5.000 ppm)
± 100 ppm sau ± 3% din v.m. (5,001 la 10,000 
ppm)

aprox.  
35 sec

Presiunea diferențială, viteza 
de curgere și temperatura  
(cu sonda pentru presiuni mici)

±10,000 Pa

0.15 la 3 m/s max. 
-40 to +1,200 °C (în 
funcție de sondă)

±0.3 Pa (0 to 9.99 Pa) ±1 digit
±3% of m.v. (10 to 10,000 Pa) ±1 digit

±0.5 °C (-40 la +100 °C)
±0.5 % din v.m. (restul domeniului) + exactita-
tea sondei

0,1 m/s
0,1 °C

Set aniversar testo 330-1 LX cu imprimantă
Setul include:

- analizor de gaze testo 330-1 
LX cu senzori O2, CO (fără comp. 
de H2), NO(x) și Bluetooth

- alimentator universal

- sondă compactă pentru prele-
vare probe cu lungime 180 mm și 
6 mm diametru

- filtre pentru particule, 10 buc.

- imprimantă Testo IrDA

- hârtie termică pentru 

imprimanta IrDA

- geantă de transport pentru 
instrument, sondă și accesorii

Set aniversar testo 330-2 LX cu imprimantă

Cod produs 0563 6034 S 

Setul include:

- analizor de gaze testo 330-2 
LX cu senzori O2, CO (cu comp. 
de H2), NO(x)  și Bluetooth

- alimentator universal

- sondă modulară pentru prele-
vare probe cu lungime 180 mm și 
8 mm diametru

- filtre pentru particule, 10 buc.

- imprimantă Testo IrDA

- hârtie termică pentru 

imprimanta IrDA

- geantă de transport pentru 
instrument, sondă și accesoriiCod produs 0563 6033 S 

Testo România
Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro


