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testo 340
Ipari égő –
Rendelési javaslat

Termék Leírás Rend. sz:

testo 340 
füstgázelemző

CO mérőcella (H2 kompenzált), 0 ... 10.000 ppm, felbontás 1 ppm
NO mérőcella, 0 ... 4000 ppm, felbontás 1 ppm* 
Opcionális: NO2 mérőcella, 0 ... 500 ppm, felbontás 0,1 ppm 
Opcionális: SO2 mérőcella, 0 ... 5,000 ppm, felbontás 1 ppm
Opcionális: Bluetooth® modul

0632 3340

Szondák

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

0600 8764

Opcionális: moduláris füstgázszonda 700 mm 0600 8765

Tőmlő hosszabbító 2,8m; a szonda 2-szer toldható (7,8 m))
Használható nagy ipari égőkön (méréspont és megfi gyelő pont)

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 Excel 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 az elemzőhöz, a mérőcellákhoz és a szondákhoz 0516 3400

*Az alacsony NO értékek méréséhez az NOalacsony mérőcellát ajánljuk (0393 1152).
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testo 340 füstgázelemző – 
0632 3340

Méréstartomány bővítés
•  Égők beüzemelésénél váratlan, rendkívül 

magas koncetrációk is felléphetnek 
(pl. CO > 1000 ppm) Ebben az esetben 
az automatikus méréstartomány 
bővítés aktiválódik (hígítás) a beállított 
határértékektől függően. Ez megvédi a 
mérőcellát, a terhelés nem nagyobb, mint 
alacsony gázkoncentrációk esetén, így a 
mérés megszakítás nélkül folytatható.

•  Egy foglalat 5 faktoros hígítása  
pl. CO

Mérőcellák
•  CO 
•  NO
Opcionális:
•  NO2 

(Ahol az égésfolyamat 
stabil, az NO2 érték az  
NO értékből és az NO2 
növekedési tényezőből 
kerül kiszámításra)

•  SO2

testo easyEmission szoftver – 
0554 3334
 •  Adatszerzés és mérésprotokollok         

készítése

Mérési adatok kezelése és továbbítása még akkor is, ha a méréspont és a figyelőpont között távolság van. 
Bluetooth rádiós kapcsolat 10m-ig (szabadtérben).
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testo 340 Ipari égő – Rendelési javaslat

Moduláris füstgázszonda – 
0600 8764
•   Gyors szondacsere különböző 

méretű füstgázelvezető csövekhe

Opcionálisan elérhető: 
Füstgázszonda előszűrővel 
– 0600 8766


