
Společnost Cummins Power Generation dodává plynové  

a naftové motory OEM výrobcům a společnostem  

v námořních, průmyslových a zemědělských sektorech.  

Pro zajištění správné funkce jejich výrobků používají 

analyzátory emisí od společnosti Testo, které ověřují,  

zda jsou řešení vyhovující bez ohledu na způsob použití.

Měli jsme možnost promluvit si se Shiranthou Pererem, 

projektantem společnosti Cummins, o činnostech 

společnosti a o tom, jak tuto společnost nástroje  

od firmy Testo podporují při jejich každodenní práci.

Cummins dodává motory výrobcům terénních nákladních automobilů.

Čím se Cummins zabývá?

Poskytujeme stacionární motory pro energetiku, 

zemědělství, a těžební průmysl. Naše primární produkty  

jsou dieselové a plynové motory, se kterými jsme 

vybudovali řešení a služby pro výrobu elektřiny v průmyslu, 

lodní dopravě, v zemědělství a v dopravních prostředcích 

(off-road i on-road). Zabýváme se také turbodmychadly, 

alternátory a filtrací. Dieselové a plynové motory jsou 

základem našich širších služeb. Například u těchto produktů 

můžeme vyrábět energetické stanice na klíč nebo záložní 

generátory.  

Velká část našeho sortimentu vzniká na základě požadavků 

od prvovýrobců, kteří používají naše produkty k výrobě 

energie v různých těžkých nákladních vozech.

www.testo.cz

Cummins používá analyzátory spalin 
testo 340 k uvádění průmyslových motorů 
do provozu.
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Pro jaké oblasti nabízí společnost Cummins 

stacionární motory?

Obvykle dodáváme stacionární motory pro energetiku, 

zemědělství, těžební průmysl a další podobná odvětví. 

Většina našich motorů se používá pro čerpadla. 

Jaká kritéria sledujete, abyste se ujistili,  

že motory pracují bezpečně a efektivně?

V týmu máme aplikačního inženýra, který posuzuje 

poptávku zákazníků a posuzuje, zda budou naše produkty 

vyhovovat konkrétní operaci a uvede, jaké budou potřebné 

modifikace nebo příslušenství pro motor. Aplikační 

technik také přezkoumá všechny bezpečnostní problémy 

motoru. V průběhu tohoto posuzování provádí kontrolu 

environmentálních faktorů (nadmořská výška, prašnost, 

teplota) a zajišťuje, aby motor vyhovoval emisním 

předpisům pro ochranu životního prostředí (EPA).

Potřebujete splnit všechny směrnice EPA?

Podléháte licenčnímu procesu nebo jste 

provozovatelem?

Licence platí pro zákazníka. Odpovědnost za to,  

že systém bude dodržovat ustanovení spojená s licencí, 

však připadá na nás. Zákazník nám v podstatě poskytuje 

licenční údaje a my odpovídajícím způsobem navrhujeme 

systém. Pokud například licence vyžaduje, aby se motor 

řídil příslušnými emisními předpisy, aplikujeme úpravy tak, 

aby byl produkt v jejich souladu. Přezkoumáváme veškeré 

úpravy nebo produkty po jejich uvedení na trh, které 

potřebujeme realizovat, jako jsou oxidační katalyzátory, 

systémy SCR nebo jiné komponenty potlačující hluk.  

Jde o to, že nevyrábíme motory, ale spíš realizujeme 

komplexní systémy. Pokud například vyvíjíme řešení  

pro elektrárnu, EPA stanoví modelování hluku  

a monitorování cílových emisí (též známé jako modelování 

emisí). Na základě emisí motoru se změní výstupní 

koncentrační limity. Abychom splnili požadovanou úroveň 

EPA, musíme dále zpracovat výfukový plyn, například 

instalací oxidačních katalyzátorů.

Které přístroje Testo používáte?

Naše zkušební týmy používají pro nastavení motorů 

analyzátory spalin testo 340. Přístroje vypočítávají hodnoty 

emisí, které našim odborníkům sdělují, co je třeba upravit. 

Proces obvykle zahrnuje použití modifikací, testování emisí 

a zjištění, zda jsou výfukové plyny v souladu s normami 

EPA. Na testo 340 se nám líbí, že se používá velmi snadno. 

Nevyžaduje další přídavná zařízení k upevnění na výfukové 

nádrže nebo k jakémukoli zdroji emisí, který se snažíme 

měřit. Nemluvě o tom, že je nenáročný na údržbu  

- je opravdu užitečný.

Byly případy, kdy vám pomohl zákaznický servis  

a podpůrné týmy Testo?

Společnost Testo provádí servis přístrojů velmi rychle. 

Vyřešení problému jim netrvá dlouho. Nikdy jsme 

nezaznamenali výrazné výpadky. Navíc, kdykoliv měl 

některý z našich aplikačních inženýrů otázku ohledně určité 

funkce, technický tým společnosti Testo byl vždy velmi 

užitečný.

Praktický analyzátor spalin testo 340.

29
81

 X
X

X
5/

cz
/0

5/
20

19
 –

 Z
m

ěn
y 

vy
hr

az
en

y,
 v

če
tn

ě 
te

ch
ni

ck
ýc

h 
úp

ra
v.

Více informací

Více informací o analyzátoru spalin testo 340 naleznete 

na www.testo.cz


