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A Testo 2017-ben ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Ezt a jubileumot 
különleges születésnapi füstgáz szettekkel tesszük emlékezetessé, melykre 
akár 60 hónap, azaz 5 év kiterjesztett garanciát biztosítunk.

60 év = 60 hónap garancia
Jubileumi Testo promóció
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Jubileumi füstgázelemző szettek.
60 év = 60 hónap garancia.

Testo Fűtéstechnika

testo 320 LX: 
az univerzális füstgáz elemző

•  Olaj- és gázrendszerekhez
•  3 év garancia, az O2 és CO mérőcellára

kötelező karbantartás nélkül
•  Gyors és egyszerű menükezelés
•  Nagyfelbontású grafikus kijelző
•  Gyors mérőcella nullázás

testo 330i LX: 
a jövő füstgázelemzője

• Olaj- és gáz-, és szilárdtüzelésű
rendszerekhez

•  5 év garancia O2 és CO mérőcellára
kötelező karbantartás nélkül

•  Működtetés és dokumentáció okostelefon
App-ról

•  Automatikus frisslevegő hígítás
30 000ppm CO-ig

•  Teljesen zárt műanyag műszerház –
kifejezetten ellenálló kivitel

testo 320 LX jubileumi 
füstgázelemző szett nyomtatóval

•  testo 320 LX O2 és CO
mérőcellával  és Bluetooth
csatlakozással

•  Alap füstgázszonda
(hossz: 180 mm, Ø 6 mm)

•  Univerzális hálózati adapter
•  Tartalék szűrőbetét (x10)
•   testo jegyzőkönyv nyomtató
•  Tartalék hőpapír
•  Műszerbőrönd a szonda és

kiegészítők számára

testo 320 LX jubileumi füstgázelemző szett nyomtató nélkül
A fent sorolt kiegészítőkkel, de nyomtató és hőpapír nélkül

testo 330i LX jubileumi 
füstgázelemző szett

•  testo330i LX O2, CO mérőcellával és
Bluetooth csatlakozással

•  Univerzális hálózati adapter
•  Alap füstgázszonda

(hossz: 180 mm, Ø 6 mm)
•  Tartalék szűrőbetét (x10)
•  testo 330i műszerbőrönd

testo 330i LX jubileumi 
füstgázelemző szett H2-kompenzált 
CO mérőcellával

•  testo 330i LX O2 és H2-kompenzált
CO mérőcellával és Bluetooth
csatlakozással

•  Univerzális hálózati adapter
•  Moduláris füstgázszonda

(hossz: 180 mm, Ø 8 mm)
•   Tartalék szűtőbetét (x10)
•  testoFix szondarögzítő adapter
•  testo 330i műszerbőrönd

Rendelési szám: 0563 6032 74 

Rendelési szám: 0563 6032 75

Rendelési szám: 0563 6035 70 

Rendelési szám: 0563 6035 71

A 2017-es év két fontos évfordulót is magával hozott: a Testo 

2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, míg a Testo 

Magyarország alapításának 25. évébe lépett. Ezt a két jubi-

leumot, kifejezetten az erre az alkalomra tervezett, különleges 

születésnapi füstgázelemző szettekkel ünnepeljük.  

Az LX kiegészítő elnevezésű füstgázelemző szettek, a 60 

római számmal írt verziója után, a testo 330-1 LX, 330-2 LX, 

és a 330i LX nevet kapták. De nem csak ennyi az ünnepi kül-

önlegesség: az újratervezett külsővel készült füstgázelemzők 

O2 és CO mérőcelláira ugyanis 60 hónap, azaz 5 év kiterjesz-

tett garancia jár.
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testo 330-2 LX: 
prof füstgázelemző szett - 
továbbfejlesztve

• Olaj- és gáz-, és szilárdtüzelésű
rendszerekhez

•  5 év garancia O2 és CO mérőcellára kötelező 
karbantartás nélkül

•  Hosszú élettartamú érzékelők: akár 6 év
élettartam

•  30 000 ppm CO-ig megbízható CO mérés,
akár szilárd tüzelésű rendszerek esetén is

• Működtetés és dokumentáció App-ról
•  Integrált huzat-, és gáznullázás funkció,

a szonda eltávolítása nélkül

testo 330-1 LX: 
prof füstgázelemző szett
• Olaj- és gáz-, és szilárdtüzelésű rendszerekhez
•  5 év garancia O2 és CO mérőcellára,

kötelező karbantartás nélkül
• Mérőcella állapotfelügyelet
• Nagyfelbontású színes, grafikus kijelző
• Működtetés és dokumentáció

okostelefon App-ról
•  Hosszú élettartamú érzékelők:

akár 6 év élettartam

testo 330-2 LX jubileumi 
füstgázelemző szett nyomtatóval

•  testo 330-2 LX O2, H2-kompenzált
CO mérőcellával és Bluetooth
csatlakozással

•  Moduláris füstgázszonda
(hossz: 180 mm, Ø 8 mm)

•  Univerzális hálózati adapter
•  Tartalék szűrőbetét (x 10)
•   testo jegyzőkönyv nyomtató
•  Tartalék hőpapír
•  Műszerbőrönd a szonda és

kiegészítők számára

testo 330-2 LX jubileumi füstgázelemző szett nyomtató nélkül
A fent sorolt kiegészítőkkel, de nyomtató és hőpapír nélkül.

testo 330-1 LX jubileumi füstgázelemző szett nyomtató nélkül
A fent sorolt kiegészítőkkel, de nyomtató és hőpapír nélkül.

testo 330-1 LX jubileumi 
füstgázelemző szett nyomtatóval

•  testo 330-1 LX O2 és CO mérőcellával 
és Bluetooth csatlakozással

•  Alap füstgázszonda
(hossz: 180 mm, Ø 6 mm)

•  Univerzális hálózati adapter
•  Tartalék szűrőbetét (x 10)
•   testo jegyzőkönyv nyomtató
•  Tartalék hőpapír
•  Műszerbőrönd a szonda és

kiegészítők számára

Rendelési szám: 0563 6034 70

Rendelési szám: 0563 6034 71

Rendelési szám: 0563 6033 70

Rendelési szám: 0563 6033 71
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testo 320 LX testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Fűtőanyagok Olaj, gáz Olaj, gáz, szilárd 
tüzelőanyagok

Olaj, gáz, szilárd 
tüzelőanyagok

Olaj, gáz, szilárd 
tüzelőanyagok

Legfontosabb mérési paraméterek O2, CO O2, CO, NO O2, CO H2-kompenzált, NO O2, CO vagy CO H2-
kompenzált, NO

Méréstartomány CO mérés esetén CO: 0 ... 4 000 ppm CO: 0 ... 4 000 ppm
H2-kompenzált: 
0 ... 30 000 ppm

(beépített frisslevegő 
szeleppel)

H2-kompenzált: 
0 ... 30 000 ppm

H2-kompenzáció nélkül: 
0 ... 15 000 ppm 

(beépített frisslevegő 
szeleppel)

CO mérés (H2-kompenzált esetben) – –

Hosszú élettartamú CO mérőcella,
6 éves élettartam

–

Füstgáz veszteség mérés

Huzatmérés Külön mérés indítása 
szükséges

Párhuzamos füstgáz 
mérés

Párhuzamos füstgáz mérés Párhuzamos füstgáz 
mérés

Differenciál-, és /hálózati
gáznyomás mérés
Szenzor és hiba diagnosztika

Mérőcella nullázás,
a szonda kihúzása nélkül

– –

15 perces átlagérték számítás, a
szilárd tüzelőanyagú rendszereknél,
CO mérés esetén

– –

Garancia O2-/CO mérőcellára 3 év 5 év 5 év 5 év
Garancia (műszerre, érzékelőre) 2 év 4 év 4 év 4 év
Kijelző Nagyfelbontású, színes 

grafikus kijelző
Nagyfelbontású, színes 

grafikus kijelző
Nagyfelbontású, színes 

grafikus kijelző
Okostelefon/tablet

Memória 500 mért érték 500 000 mérési protokol 500 000 mérési protokol 500 000 mérési protokol

Szoftver/App testo EasyHeat / 
testo Combustion App **

testo EasyHeat / 
testo Combustion  App

testo EasyHeat / 
testo Combustion  App

testo 330i App

Füstgázelemző szettek összehasonlítása.*

Praktikus kiegészítők a jubileumi füstgázelemző szettekhez.

* A 2-3. oldalon meghatározott Jubileumi műszer szettek konfigurációjára vonatkozik. ** A testo 320-LX-re, csak Android verzióban érhető el.

Testo Fűtéstechnika

Kiegészítők Rendelési szám

Égéslevegő hőmérséklet érzékelő, 190 mm-es kábellel, kónusszal és mágneses rögzítővel 0600 9787

Tömlő gáznyomás mérésére 0554 1203

Koromszám mérő pumpa, szűrőpapírral olaj tüzelésű rendszerekhez
Kónusz rögzítő csavarral

0554 0307

0554 9010

Füstgázszonda (hossz: 300 mm, Ø 8 mm) nagy átmérőjű füstgáz csövekhez 0600 9761 

Flexibilis füstgázszonda (hossz: 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180°C) a nehezen hozzáférhető 
helyekre

0600 9770

+ App
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Füstgázelemző App-ok összehasonlítása.

Praktikus kiegészítők a jubileumi szetthez.

A testo füstgáz App (testo 320 LX, testo 330-1/2 LX 

műszerkhez) és a testo 330i App (testo 330i LX műszerhez) 

segítségével mostantól minden fűtőrendszerhez kapcsolódó 

Az App-alapú füstgáz mérés előnye:

•  Egyszerűbb elemzés, akár az App segítségével,  a testo 330i LX műszer esetén,

és egyszerűbb mérésindítás /-leállítás, valamint adatnaplózás, a testo 320 LX

és testo 330-1 / 2 LX műszerekkel

• Még gyorsabb mérések

• A mérési adatok mindig ott vannak, ahol szükség van rá

testo Combustion 

App*: 

minden paraméter 

egyszerre áttekinthető  

- a mérési helytől füg-

getlenül.

*  A testo 320 LX, csak
Android verzióra érhető el.

testo 330i App: 

egyszerű 

jegyzőkönyvkészítés 

és küldés e-mailben.

mérést egyszerűen és könnyen végezhet el okostelefon vagy 

tablet segítségével. 

Ingyenes letöltés iOS vagy 

Android operációs

rendszerre:

Kiegészítők Rendelési 
szám:

Környezeti CO érzékelő 0632 3331

Finomnyomás érzékelő fűtőrendszerek ellenőrzésére 0638 0330

testo jegyzőkönyv nyomtató, testo 320 LX és testo 330-1/2 LX műszerhez,
1 tekercs hőpapírral és 4 AA elemmel

0554 0549

testo Bluetooth/infra nyomtató testo 320 LX és testo 330-1/2 LX műszerhez
1 tekercs hőpapírral, tölthető elemmel és hálózati adapterrel

0554 0620

testo Bluetooth/infrared nyomtató testo 330i műszerhez
1 tekercs hőpapírral, tölthető elemmel és hálózati adapterrel

0554 0621

Füstgáz mérés

Tüzelőolaj

Főáram keresésGrafikonList
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Jegyzőkönyvek
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Csatolmányok

File neve
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Testo (Magyarország) Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu




