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testo 350
Gasturbine –  voorstel 
voor bestelling

Product Beschrijving Bestelnr.

Control Unit 
testo 350

Optie: Bluetooth® (alleen als Bluetooth® in de analysebox geïnstalleerd is) 0632 3511

Analysebox 
testo 350

-  O2-sensor, 0 … 25 %
-  COlow (H2-gecompenseerd)-sensor, 

0 … 500 ppm
-  NOlow-sensor, 0 … 300 ppm
-  NO2-sensor, 0 … 500 ppm
-  Peltier-gasbehandeling incl. slangpomp

-  Meetbereikuitbreiding voor losse 
steekplaats (2x, 5x, 10x, 20x, 40x)

-  Klep voor verse lucht voor continue 
meting

-  Bluetooth® (voor de verbinding met 
Control Unit, printer of laptop met 
passende Bluetooth®-uitrusting)

0632 3510

Sonden

Rookgassonde voor industriemotoren, 335 mm insteekdiepte, incl. kegel en hittewerend 
schild, Tmax +1000 °C, speciale slang voor NO2-/SO2-metingen, lengte 4 m 
Langere sonde verkrijgbaar via afdeling Speciale Sonden van Testo

0600 7555

Optie: rookgassonde modulair 335 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni 
(TI) Tmax +1000 °C en speciale NO2-/SO2-slang 2,2 m*

0600 8764

Rookgassonde modulair 700 mm insteekdiepte* 0600 8765

Optie: 
thermokoppel

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

0600 8898

Toebehoren

testo Bluetooth®-/IRDA-printer incl. 1 rol thermisch papier, accu en voeding 0554 0620

Internationale voeding 100-240 V AC / 6,3 V DC; voor netvoeding of acculading in het 
instrument

0554 1096

Software testo 
easyEmission 

Software incl. USB-verbindingskabel instrument naar PC
Functies: door gebruiker vast te leggen meetintervallen, overdracht van de meetwaar-
den naar Microsoft Excel in luttele secondes, door gebruiker vast te leggen brand-
stoffen, weergave van de meetwaarden als tabel of grafiek, eenvoudige instelling van 
klantspecifieke meetrapporten, enz.

0554 3334

Transportkoffer
Transportkoffer voor het veilig en overzichtelijk bewaren van rookgasanalyser testo 350, 
sonde voor gasmonsters en toebehoren, afmetingen 570 x 470 x 210 mm (LxBxH)

0516 3510

*  Kunststof handgrepen van modulaire rookgassonden kunnen door uitstromend, heet rookgas smelten. Daarom moet het meegeleverde hittewerende 
schild worden gebruikt.
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testo 350 - Control Unit voor 
rookgasanalyse-systeem  
– 0632 3511
•  Specifieke instelling bij selectie ‘Turbine’ testo 350 - Analysebox voor 

rookgasanalyse-systeem  
– 0632 3510

Sensoren
•  O2 ter bepaling van de resterende 

zuurstofconcentratie in het rookgas 
en ter berekening van λ

•  COlow ter controle van lage en hoge 
CO waarden (hoge waarden met 
verdunning x40 tot 20.000 ppm) 

•  NOlow+NO2  
Bepaling ook van lage NOX waarden. 
NO en NO2 kunnen apart worden 
gemeten.

•  Optioneel: SO2 , H2S  
(kan van pas komen bij biogas)

Klep voor verse 
lucht 
•  Voor continue me-

ting en uitvoeren 
van geautomati-
seerde meetpro-
gramma´s

•  Incl. meetberei-
kuitbreiding met 
verdunningsfactor 5 
voor alle sensoren

Meetbereikuitbreiding 
voor verdunning aan losse 
steekplaats 
•  Steekplaats 6 kan met factor 

2x, 5x, 10x, 20x, 40x worden 
uitgebreid (bijv. COlow tot 
20.000 ppm)

Peltier-gasbehandeling 
•  Automatische afkoeling 

van het rookgas voor 
nauwkeurige, ‘droge’ 
meetwaarden —> voorkomt 
uitwassen van NO2.

•  Voor automatisch 
condensaatlediging

•  Bijzonder geschikt 
voor langetermijn-
metingen >2 h

Software testo easyEmission  
– 0554 3334
•  Dataregistratie en opstellen van 

meetrapporten

Werkt alleen als Bluetooth optioneel in de analysebox en Control Unit is geïnstalleerd.  
Draadloze Bluetooth verbinding tot 100 m in vrije ruimte.
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testo 350 Gasturbine – voorstel voor bestelling

Rookgassonden voor 
industriemotoren 335 mm  
– 0600 7555

Langere sonde verkrijgbaar via 
afdeling Speciale Sonden van Testo

Thermokoppel  
– 0600 8898
•  Het thermokoppel wordt 

geïntegreerd in de motor-
sonde

•  Meet rookgastemperaturen


