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2 Siguranţă şi mediu

2

Siguranţă şi mediu

2.1.

Date despre acest document
Utilizare
> Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document şi să vă familiarizaţi
cu instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele pentru a preveni
apariţia leziunilor corporale sau a defecţiunilor produselor.
> Păstraţi acest document la îndemână, astfel încât să-l puteţi
utiliza ca document de referinţă dacă este necesar.
> Puneţi la dispoziţie această documentaţie utilizatorilor
produsului.
Avertismente
Atenţie la informaţiile care conţin următoarele avertismente cu
pictograme de avertizare. Implementaţi măsurile de siguranţă
specificate.
Reprezentare

Explicaţie

CAUTION

Indică posibilitatea de răni minore.

NOTICE

Indică circumstanţe care pot cauza
defecţiuni ale produselor

Simboluri şi standarde
Reprezentare

Explicaţie
Notă: informaţii de bază sau informaţii
suplimentare.

1. ...
2. ...

Măsuri: mai mulţi paşi, secvenţa trebuie
urmată.

>

...

Măsuri: un pas sau un pas opţional.

-

...

Rezultatul unei acţiuni.

[OK]

Butoanele de control ale instrumentului sau
butoanele interfeţei programului.
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2.2.

Măsuri de siguranţă
>

Utilizaţi produsul doar în scopul pentru care a fost
prevăzut şi în cadrul parametrilor specificaţi în fişa de
date tehnice. Nu utilizaţi forţa.

>

Nu operaţi instrumentul dacă există semne de defecţiuni
la carcasă, unitatea de alimentare sau la conductele de
alimentare.

>

Nu efectuaţi măsurători de contact pe piese neizolate,
brute.

> Nu depozitaţi produsul în acelaşi loc cu dizolvanţii. Nu
utilizaţi niciun fel de agent de deshidratare.
>

Efectuaţi doar lucrările de mentenanţă şi de reparaţii
indicate pentru acest instrument descris în
documentaţie. Urmaţi cu exactitate paşii indicaţi.
Utilizaţi doar piese de schimb originale de la Testo.

>

Orice fel de lucrare suplimentară trebuie efectuată doar de
personalul autorizat. În caz contrar, Testo nu-şi va asuma
responsabilitatea pentru funcţionarea corespunzătoare a
instrumentului de măsură după repararea acestuia şi pentru
validitatea certificatelor.

>

Utilizaţi aparatul doar în încăperi închise, uscate şi
protejaţi-l de umezeală şi ploaie.

>

Temperaturile indicate pe sonde sunt legate doar de
seria de măsurare a senzorilor. Nu expuneţi mânerele şi
cablurile de alimentare la temperaturi excesive de 40 °C
(104 °F), doar dacă se permite expunerea acestora la
temperaturi mai mari

> Obiectele care urmează să fie măsurare respective
mediul de măsurare pot implica riscuri: Respectaţi
regulamentele de siguranţă valabile în zona
dumneavoastră pe perioada efectuării măsurătorilor.
Utilizați apă distilată sau alternativ un solvent ușor
precum izopropanol, pentru curățarea aparatului de
măsură a gazelor evacuate. La utilizarea de izopropanol
respectați instrucțiunile anexate produsului. Vaporii de
izopropanol au un efect ușor de amorțire, tipice pot fi și
iritații ale ochilor și a membranelor sensibile ale
mucoaselor. La utilizare asigurați o aerisire suficientă.
Nu depozitați obiectele care au intrat în contact cu
solvenții și/sau degresanții (de ex. izopropanol) în cutii.
Solvenții care se evaporă sau se scurg și/sau degresanții
pot cauza defecțiuni la aparat și la senzori.
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Utilizarea de alcool tare resp. agresiv sau un curățător de
frâne poate cauza deteriorări ale aparatului.

Utilizarea improprie a bateriilor reîncărcabile poate avea drept
consecinţă distrugerea sau leziuni corporale datorită şocului
de curent, focului sau scăpărilor de chimicale. Următoarele
instrucţiuni trebuie luate în considerare pentru a evita astfel
de pericole:
• Utilizaţi produsul doar în conformitate cu instrucţiunile din
manualul de utilizare.
• Nu scurtaţi, dezmembraţi, nu modificaţi.
• Nu expuneţi produsul la impacte puternice, la apă, foc sau
la temperaturi de peste 60 °C.
• Nu depozitaţi produsul în apropierea obiectelor metalice.
• Nu utilizaţi baterii care prezintă scurgeri sau baterii
reîncărcabile defecte. În cazul contactului cu acidul
conţinut de baterie spălaţi zona afectată cu apă din
abundenţă şi consultaţi un medic dacă acest lucru este
necesar.
• Încărcaţi doar în instrumentul recomandat pentru această
operaţiune sau în staţiile de încărcare recomandate.
• Opriţi imediat procesul de încărcare dacă acesta nu este
finalizat în intervalul de timp indicat.
In cazul funcţionării improprii sau în caz de supraîncălzire,
îndepărtaţi imediat bateria reîncărcabilă din instrumentul
de măsurare / staţia de încărcare. Atenţie: Bateriile
reîncărcabile pot fi fierbinţi!

2.3.

Protecţia mediului
> Colectaţi acumulatorii cu defecţiuni /bateriile terminate
conform specificaţiilor legale în vigoare.
> La finalul duratei de viaţă, trimiteţi produsul pentru a fi
colectat separat în categoria aparatelor electrice şi
electronice (conform legislaţiei locale) sau returnaţi produsul
la Testo pentru a fi colectat ca deşeu în mod corespunzător
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3

Specificaţii

3.1.

Utilizare
Testo 310 este un instrument de măsură portabil pentru
analiza în instalaţiile de ardere a gazelor arse pentru
profesionişti:
• Instalaţii mici de ardere (ulei, gaz, lemn)
• Boilere de temperatură joasă şi de condens
• Încălzitoare apă pe bază de gaz
Aceste sisteme pot fi reglate utilizând Testo 310 şi pot fi
verificate în ceea ce priveşte respectarea valorilor limită
aplicabile.
Următoarele operaţiuni pot fi efectuate utilizând Testo 310:
• Reglarea valorilor de O2, CO şi CO2 în instalaţiile de
ardere cu scopul de a asigura funcţionarea optimă.
• Măsurare tiraj
• Măsurarea şi reglarea presiunii fluxului de gaz în
boilere.
• Măsurarea CO
ambiental. Testo 310 nu
trebuie utilizat:
• ca şi aparat de (alarmă) de siguranţă

3.2.
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Date tehnice

3.2.1.

Domenii de măsurare şi rezoluţie

Parametrii
de
măsurare

Domeniu de
măsurare

Rezoluţie

Precizie

Timp de
răspuns
t90 @ 22ºC

O2

0.0 la 21.0 Vol.%

0.1 vol.%

±0.2 vol.%

30s

CO

0 la 4000 ppm

1 ppm

60s

COamb

0 la 4000 ppm

1 ppm

Tiraj

-20.00 la 20.00
hPa

0.01 hPa

±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% a val. măsurate (401 la 2000
ppm)
±10% a val. măsurate (2001 la 4000
ppm)
±20 ppm (0 la 400 ppm)
±5% a val. măsurate (401 la 2000
ppm)
±10% a val. măsurate (2001 la 4000
ppm)
± 0.03hPa (-3.00 la 3.00 hPa)
±1.5% a val. măsurate (restul
domeniilor)

∆P

-40.0 la 40.0 hPa

0.1 hPa

± 0.5hPa

-

60s

-

3 Specificații
Temperatură
gaze arse

0.0 la 400.0 °C

0.1°C

± 1°C (0.0 la 100.0°C)
± 1.5% a val. măsurate (>100°C)

<50s

Temperatură
ambientală

-20.0 la 100.0 °C

0.1°C

± 1°C

<50s

3.2.2.

Alte date instrument
Analizor gaze arse
Caracteristică

Valori

Temperatura de
păstrare şi în timpul
transportului

-20 to 50 °C

Temperatura

-5 la 45 °C

Sursă energie

Baterie reîncărcabilă: 1500mAh
Conexiune la unitatea de alimentare: 5 V/1 A

Clasa protecţie

IP40

Greutate inclusive sonda

aprox. 700g

Dimensiuni

201 x 83 x 44 mm

Timp încărcare baterie

Aprox. 8 ore

Caracteristică

Valori

Durată de viaţă
acumulator

> 8h (utilizat la 20°C temperatura ambientală)

Directivă UE

2014/30/EC

Garanţie

Instrument de măsurare, sondă gaze
arse: 24 luni
Termocuplu: Senzori 12 luni
O2, CO: 24 luni,
Baterie reîncărcabilă: 12 luni
Termeni garanţie: accesaţi
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4

Descriere produs

4.1.

Instrument de măsură

4.1.1.

Privire frontală

1
2
3

4.1.2.
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Ecran (Display)
Butoane operare (Function keys)
Tastatură (Keypad)

Tastatură
Buton

Funcţii

[

Porniţi / opriţi instrumentul de măsură

]

[OK]
Exemplu

Butonul (portocaliu, 3x), funcţia relevantă este afişată
pe ecran.

[▲]

Creşteţi valoarea, selectaţi parametrul

[▼]

Scădeţi valoarea, selectaţi parametrul.

4 Descriere produs

4.1.3.

Buton

Funcţii

[esc]

Înapoi, anulaţi operaţiunea de tipărire

[

]

Aprindeţi/stingeţi lumina ecran

[

]

Transmiteţi datele către imprimanta Testo.

Ecran

1

Tip măsurare (tipul activat de măsurare este marcat prin
intermediul unei săgeţi ):
Simbol

Măsurare
Gaze arse ( simbolul este vizibil dacă
instrumentul este oprit )
CO ambiental (simbol vizibil dacă instrumentul
este oprit)
Tiraj (simbol vizibil dacă instrumentul este oprit)
Presiune diferenţială (simbol vizibil dacă
instrumentul este oprit)
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2

Status bar:
Simbol

Explicaţie
Pompă gaz pentru măsurare (simbol
vizibil dacă instrumentul este oprit)
Segmentele interioare iluminează în mod
alternativ când pompa de gaz pentru
măsurare funcţionează .
Eroare
Pâlpâie în cazul apariţiei unei erori,este de
asemenea afişat un cod de eroare.
Tipărire
Luminile sunt aprinse în timpul transmiterii
datelor către imprimantă
Deschideţi meniul de configurare
Tip combustibil / număr combustibil
În funcţie de tipul de combustibil setat, unul dintre
simboluri ( combustibil solid, ulei, gaz) şi numărul
aferent al combustibilului se aprind.

, , ,

Capacitate baterie
Indicarea capacităţii rămase a acumulatorului prin
intermediul afişării numărului de unităţi:
• 3 unităţi 75-100%
• 2 unităţi 50-75%
• 1 unitate 25-50%
• nicio unitate <25%

3 Citirea liniei 1 de pe ecran
Vedeţi versiunile în funcţie de zonă, pagina 15.
4 Citirea liniei 2 de pe ecran
Vedeţi versiunile în funcţie de zonă, pagina 15.
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5

Atribuire funcţii butoane:
Simbol

Funcţia atribuită
Buton operare stânga:
Selectaţi tipul de măsurare
Tastă funcţională centrală: buton funcţie medie

OK
Start
Stop
Set


4.1.4.

Conexiuni

1
2
3

4.1.5.

Confirmaţi intrarea
Porniţi măsurătoarea
Stop măsurătoare
Buton operare dreapta:
Deschideţi meniul de configurare
Treceţi la parametrul următor:

P riză încărcare unitate de alimentare (Micro USB)
Cablu pentru sonda de gaze arse
Orificiu de evacuare a gazelor

Orificiu de evacuare condens/interfaţă

1

Interfaţă infraroşu (IR)

2 Oficiu de evacuare condens
(evacuare produs de condensare)
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4.1.6.

Privire din spate

1
2
3
4
5

Ataşament pentru cureaua de transport
Trapă condens
Mâner magnetic
Orificiu evacuare gaz
Mâner magnetic
ATENŢIE

Defecţiuni cauzate altor echipamente datorită magnetismului
puternic!
> Păstraţi distanţa de siguranţă faţă de produsele care ar putea
fi deteriorate datorită magnetismului (de exemplu monitoare,
computere, stimulatoare cardiace, cărţi de credit).
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4.2.

Sondă gaze arse

1
2
3
4
5

4.3.

Termocuplu
Tija sondei
Mânerul sondei
Cablu conexiune
Cameră filtru detaşabil cu fereastră şi mufa de etanşare
pentru măsurarea presiunii diferenţiale.

Versiuni în funcţie de zonă
Instrumentul poate fi configurat pentru 5 versiuni în funcţie de
zone. Formulele naţionale specifice de calcul, parametrii de
măsurare aferenţi şi combustibilii sunt activate cu ajutorul acestei
setări. În mod similar, setarea influenţează formatul dată şi oră.
Versiunea în funcţie de zonă este setată în meniul de configurare
a instrumentului / punere în funcţiune, vedeţi meniul de configurare
a instrumentului / punere în funcţiune, pagina 19.
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Tip
Ţări
zonă
(reco(ArEA ) mandare)

Parametrii

Combustibili

1

SUA,
HU,
IN, KR

Linia 1:
O2, T, CO ,
CO , P1,
P2, uCO
Linia 2:
CO, Eff, T,
EXA, CO2

nAt GAS – Gaze natural
ProP GAS – Propan
FUEL OIL2 – combustibil ulei 2
Bioh 5 – Biomasă 5%
Uood 20 – Lemn 20%

2

GB, RU, Linia 1:
DK, AU, rat, O2, T,
JP, CN
P1, CO ,
P2, uCO
Linia 2:
CO2, CO,
EXA,
Eff.net,
Eff.gross,
O2, T

3

NL, SE,
TR, RO

Linia1:
O2, P1, T,
GI, uCO, P2
Linia 2:
CO, CO2,
T, Eff, qA,
λ, CO

4

DE, AT,
CH, FR,
ES, BE,
PL, PT,
AR, BR

Linia 1:
T, CO, uCO,
T, O2, P1,
P2, CO
Linia 2: O2, qA,
CO2, Eff, λ,
T,

T

nAt GAS – Gaze naturale
LPG GAS – LPG
ProP GAS – Propan
But GAS – Butan
LI OIL – Combustibil ușor
CEro SEnE – Kerosen
HE OIL – Combustibili lichizi grei
Uood PELL - Peleți lemn
nAt Hb – Gaze naturale Hb
nAt Ho – Gaze naturale Ho
ProP Hb – Propan Hb
ProP Ho – Propan Ho
but Ho – Butan Ho
LPG Ho – LPG Ho
LI OIL – Combustibil ușor
Uood PELL – Peleți lemn
nAt GAS - Gaze naturale
ProP GAS - Propan
but GAS - Butan
CoO GAS – Gaz de cocserie
Toun GAS – Gaze oraş
LI OIL - Combustibil ușor
HE OIL – Combustibili lichizi grei
Uood 15 - Lemn 15%
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5

4.4.

IT

Linie 1:
O2, T, T,
uCO, UnI
Linie 2:
CO, λ, CO2,
qA,
Eff gross, T,
O2, UnI

nAt GAS - Gaze naturale
GPL - Propan
but GAS - Butan
GAS OIL – Combustibil lichid
ușor
OIL - Combustibil lichid greu
Wood PELL – Peleți lemn
Wood – Lemn

Citire ecran
Ecran
T

Parametrii măsurare
Temperatura ambientală

T

Temperatură gaze arse

CO

Monoxid de carbon

O2

Oxigen

CO

Monoxid carbon ambiental

qA

Pierdere gaze arse fără a lua în considerare intervalul
de valoare calorică.

Eff. net

Eficienţă netă (fără luarea în considerare a
intervalului de valori calorice)

Eff. gross

Eficienţă brută (cu luarea în considerare a
intervalului de valori calorice)

Eff.

Eficienţă

λ

Proporţie aer

P2

Presiune diferenţială

CO2

Dioxid de carbon

P1

Tiraj gaze arse

uCO

Monoxid de carbon nediluat

rat

Raport

EXA

Surplus de aer

17

5 Utilizarea produsului
UnI

Numai când UnI ON
Linia 1:
Timp de măsurare rămas pe fază de măsurare și
timpul total de măsurare a măsurătorii Unl
Linia 2:
Perioada de măsurare total a măsuratorii Unl
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5.1.

Unitate de alimentare / Baterie reîncărcabilă
Bateria reîncărcabilă este instalată în mod permanent şi
poate fi schimbată doar de un centru service autorizat de
Testo.
Instrumentul de măsură este furnizat cu o baterie
parţial reîncărcabilă.
> Încărcaţi acumulatorul complet înainte de utilizarea
instrumentului de măsură.

5.1.1.

Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul poate fi încărcat doar la o temperatură ambientală
de la ±0 la +35°C. Dacă bateria a fost complet descărcată, timpul
de reîncărcare la temperatura camerei este de aproximativ 5-6 ore
Încărcarea instrumentului de măsură
1. Conectaţi ştecherul unităţii de alimentare la priza unităţii de
alimentare a instrumentului de măsurare .
2. Conectaţi ştecherul unităţii de alimentare la priza alimentatorului.
- Va începe procesul de încărcare. Stadiul încărcării va fi afişat pe
ecran. Procesul de încărcare se va opri în mod automat când
bateria este complet încărcată.
Mentenanţa bateriei
> Nu epuizaţi complet bateria reîncărcabilă.
> Păstraţi instrumentul doar cu bateria încărcată şi la temperaturi
scăzute, care să nu fie sub 0°C (cele mai bune condiţii de
depozitare cu un nivel de încărcare de 50-75% = 2 unităţi, la o
temperatură ambientală de 10-20°C, reîncărcaţi complet înainte
de utilizare).
> Durata de viaţă a acumulatorului depinde de condiţiile de
depozitare, de operare şi de cele ambientale. Durata de viaţă
disponibilă şi utilă a acumulatorului se reduce proporţional cu
utilizarea frecventă. Dacă durata de viaţă utilă este redusă
considerabil, acumulatorul trebuie înlocuit.
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5.1.2.

Operarea unităţii de alimentare
1. Conectaţi ştecherul unităţii de alimentare la instrumentul de
măsura.
2. Conectaţi ştecherul unităţii de alimentare la priză.
- Instrumentul de măsură va fi alimentat de la unitatea de
alimentare.
- Dacă instrumentul de măsură este oprit, atunci procesul de
încărcare porneşte în mod automat. Pornirea instrumentului de
măsură are ca efect oprirea procesului de încărcare a bateriei,
instrumentul de măsurare fiind în acest caz alimentat de la unitatea
de alimentare.

5.2.

Efectuarea setărilor
Instrumentul are două meniuri diferite de configurare. Meniul
care este deschis depinde de starea instrumentului în momentul
în care acesta este solicitat.

5.2.1.

Meniu configurare / punerea în funcţiune a
instrumentului
Dacă instrumentul este iniţial pornit, meniul de configurare este
deschis în mod automat.
După punerea în funcţiune a instrumentului, meniul de configurare
poate fi de asemenea deschis prin apăsarea butonului din dreapta
[set] în timpul fazei de iniţializare a instrumentului (o durată de
aproximativ 4 secunde). Pot fi astfel setate valorile pentru versiunile
în funcţie de zonă, unităţile de măsurare, ora şi data.
Efectuarea setărilor
1. Porniţi instrumentul: Ţineţi apăsat butonul [ ], până la
apariţia tuturor segmentelor pe ecran.
2. Deschideţi meniul de configurare a instrumentului: Apăsaţi
butonul din dreapta [set] în timpul fazei de iniţializare.
3. Efectuaţi setările:
Utilizaţi [esc] pentru a reveni oricând la parametrii
precedenţi.
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Ecran / parametru Explicaţie
ArEA (versiuni în
funcţie de zonă)

Selectarea versiunilor în funcţie de zonă
activează diferite formule de calcul şi
parametrii de măsurarea aferenţi, a se vedea
Versiuni în funcţie de zonă, pagina 15.
> Selectaţi codul versiunii în funcţie de zonă:
[▲] şi [▼].
> Treceţi la parametrul următor: [OK].

UnI

Numai dacă este selectată versiunea 5 a zonei.
Procedură de măsurare conform normei Unl:
Activare [On] / Dezactivare [OFF].

Unitatea de
presiune

>
>

Selectaţi unitatea: [▲] şi [▼].
Treceţi la parametrul următor: [OK].

Unitatea de
temperatură

>
>

Selectaţi unitatea: [▲] şi [▼].
Treceţi la parametrul următor: [OK].

Setarea orei

>
>

Valori setare: [▲] şi [▼].
Selectaţi ora, minutele
( zeci) şi minutele (individuale): [].
Treceţi la următorul parametru: [OK].

>
Setarea datei

5.2.2.

>
>

Valori setare: [▲] şi[▼].
Selectaţi anul (de ordinul zecilor), anul
(unităţi individuale), luna, ziua (de ordinul
zecilor) şi ziua (unităţi individuale): [].
> Ieşiţi din meniul de configurare: [OK].

Meniu configurare măsurători
Acest meniu de configurare vă permite să efectuaţi setări
importante în ceea ce priveşte măsurarea. Pot fi setaţi
combustibilii şi unităţile de măsurare.
Apăsaţi butonul din dreapta ([set]) după faza de
iniţializare a instrumentului.
1. Porniţi instrumentul: Ţineţi apăsat [ ], până la afişarea tuturor
segmentelor pe ecran.
2. Deschideţi meniul de configurare a măsurătorilor: Apăsaţi
butonul din dreapta ([set]).
3. Efectuaţi următoarele setări:
Utilizaţi [esc] pentru a reveni oricând la parametrii
precedenţi.
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Ecran /
parametru

Explicaţie

Combustibil

Selectarea versiunilor în funcţie de zonă
activează diferite formule de calcul şi
parametrii de măsurare, vedeţi versiuni în
funcţie de zonă, pagina 15.
> Selectaţi tipul de combustibil: [▲] şi [▼].
> Treceţi la parametrul următor: [].
> Ieşiţi din meniul de configurare: [OK].

UnI

Numai dacă este selectată versiunea 5 a zonei.
Procedură de măsurare conform normei Unl:
Activare [On] / Dezactivare [OFF].

Unitatea de
presiune

>
>

Selectaţi unitatea: [▲] şi [▼].
Treceţi la parametrul următor [OK].

Unitatea de
temperatură

>
>

Selectaţi unitatea: [▲] şi [▼].
Ieşiţi din meniul de configurare: [OK].
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5.3.

Măsurare

5.3.1.

Pregătirea pentru măsurare

5.3.1.1.

Faze de restabilire a punctului zero
Senzori gaz
Dacă măsurarea gazelor arse ) sau măsurarea CO ambiental ( )
este configurată, senzorii de gaz sunt restabiliţi la punctul zero dacă
instrumentul este pornit (faza de restabilire a punctului zero).
Sonda pentru gaze arse trebuie să fie în aer liber în timpul
fazei de restabilire a punctului zero!
Senzor presiune
Dacă se configurează măsurarea tirajului (

) sau presiunea diferenţială

( ) , senzorul de presiune este resetat la zero atunci când instrumentul
este pornit (faza de restabilire a punctului zero).
Măsurarea temperaturii gazului ars
În timpul restabilirii punctului zero, temperatura este măsurată cu
ajutorul termocuplului sondei de gaze arse. Această temperatură este
permanent acceptată de către instrument o dată ce s-a finalizat faza de
resetare la zero. Toţi parametrii aferenţi sunt calculaţi utilizând această
valoare. Oricum, asiguraţi-vă că sonda pentru gaze arse se află lângă
conducta de admisie a arzătorului în timpul fazei de restabilire a
punctului zero.

5.3.1.2.

Utilizarea sondei pentru gaze arse
Verificarea termocuplului

Termocuplul sondei de gaze arse nu trebuie să se sprijine pe tija
sondei.
> Verificaţi înainte de utilizare. Fixaţi termocuplul în spate dacă este
necesar.
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Alinierea sondelor pentru gaze arse

Gazul ars trebuie să poată circula prin termocuplu.
> Aliniaţi sonda prin poziţionarea acesteia după cum este cazul.

Vârful sondei trebuie să fie poziţionat în centrul curentului fluxului de
gaze arse.
> Aliniaţi sonda pentru gaze arse în canalul de gaze arse astfel
ca vârful să fie poziţionat în centrul curentului (zona cu
temperatura cea mai înaltă a gazelor arse).

5.3.1.3.

Setare combustibil
Pentru a efectua o măsurare a gazelor arse, combustibilul
trebuie setat corect, vedeţi meniul de configurare a
măsurătorilor , pagina 20.

5.3.2.

Gaze arse
Selectaţi tipul de măsurare
> Selectați

:[

] → [OK].

Efectuaţi măsurătoarea (versiunea zonei 1-4, versiunea zonei 5 cu
setarea UnI OFF)
1. Porniţi măsurătoarea: [Start].
>
>
2.
>

Valorile sunt afişate.
Efectuaţi modificări pe ecran linia 1: [▲].
Efectuaţi modificări pe ecran linia 2: [▼].
Ieşiţi din sesiunea de măsurare: [Stop].
Îndepărtaţi sonda pentru gaze arse din conducta de gaze arse
şi apoi aerisiţi.
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Efectuaţi măsurătoarea (versiunea zonei 5 cu setarea UnI ON)
Pentru a calcula o valoare medie, o serie de măsurători sunt
efectuate, în 3 faze (Unl 1 – Unl 3), fiecare cu o durată de 2 minute si
2 secunde .
1. Porniţi măsurătoarea: [Start].
- Valorile sunt afişate.
> Efectuaţi modificări pe ecran linia 1: [▲].
- Sunt afișați parametrii măsurați, timpul rămas din faza de
măsurare/faza de măsurare, timpul total de măsurare și valorile citite.
> Efectuaţi modificări pe ecran linia 2: [▼].
- Sunt afișați parametrii măsurați, timpul total de măsurare și valorile
citite.
Opțiune
> Ieșire din măsurare înainte de terminarea timpului de măsurare
[Stop].
- Afișarea valorilor curente.
2. După terminarea timpului de măsurare, acesta se oprește automat.
> Vizualizați rezultatele pe linia 1: [▲].
- Afișarea valorilor medii.
> Vizualizați rezultatele pe linia 2: [▼].
- Afișarea valorilor medii.
3. Îndepărtaţi sonda pentru gaze arse din conducta de gaze arse şi
apoi aerisiţi.

5.3.3.

CO ambiental
Fumul de ţigară influenţează valorile de măsurare cu peste
50 ppm. Respiraţia unui fumător influenţează
valorile de măsurare cu aproximativ 5 ppm.
Sonda trebuie să fie poziţionată în aer liber (fără CO) în
timpul fazei de restabilire a punctului zero!
Selectaţi tipul de de măsurare
> Selectaţi

:[

] → [OK].

Efectuaţi măsurătoarea
1. Porniţi măsurătoarea: [Start].
- Valorile sunt afişate pe ecran.
2. Ieşiţi din sesiunea de măsurare: [Stop].
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5.3.4.

Măsurarea tirajului
Nu măsuraţi pentru mai mult de 5 minute, deoarece o
deplasare a senzorului de presiune are drept rezultat valori
care se pot încadra în afara limitelor de toleranţă.
Selectaţi tipul de măsurare
> Selectaţi

:[

] → [OK].

Efectuarea măsurătorii
- Sonda pentru gaze arse trebuie să fie în exteriorul canalului de
gaz
1. Porniţi măsurătoarea: [Start].
- se va efectua restabilirea la zero a tirajului.
2. După restabilirea la zero, poziţionaţi sonda pentru gaze arse în
centrul curentului (zona cu cea mai ridicată temperatură a gazelor
arse).
Indicarea temperaturii gazelor arse măsurate în linia 2 ajută la
poziţionarea probei.
- Valorile sunt afişate.
3. Ieşiţi din sesiunea de măsurare: [Stop].

5.3.5. Presiunea diferenţială
AVERTISMENT
Amestec de gaze periculoase
Presiunea diferenţială!
> Înainte de măsurare, închideţi calea gazului cu mufa de
etanşare, conform descrierilor de mai jos!
> Asiguraţi-vă că nu există scurgeri între punctul de colectare şi
instrumentul de măsură.
> Nu fumaţi sau nu utilizaţi flăcări neacoperite în timpul efectuării
măsurătorii.
Nu măsuraţi pentru mai mult de 5 minute, deoarece o
deplasare a senzorului de presiune are drept rezultat valori
care se pot încadra în afara limitelor de toleranţă.
Selectaţi tipul de măsurare
>Selectaţi
: [ ] → [OK].
- PLUG este afișat.
> Închideți calea gazului cu mufa de etanșare. Vedeți instrucțiunile de
mai jos.
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Pregătiţi pentru măsurare

1. Deschideţi camera filtrului sondei pentru gaze arse: rotiţi-o
încet în sens invers acelor de ceasornic.

2. Îndepărtaţi filtrul de particule (1).
3. Îndepărtaţi mufa de etanşare (2) din camera filtrului din zona
mânerului.
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4. Închideţi calea gazului cu mufa de etanşare.
5. Verificaţi dacă mufa de etanşare este bine fixată. Nu ar trebui
să cedeze niciunei încercări de a fi îndepărtată uşor.
ATENTIE
Tijă sondă caldă! Riscuri de arsuri!
> Permiteţi tijei sondei să se răcească după efectuarea
unei măsurători, înainte de a o atinge!
> Ataşaţi tubul de silicon la tija sondei doar după ce aceasta
s-a răcit!

6. Fixaţi tubul de silicon pe tija sondei pentru gazele arse. Orificiile
tijei sondei trebuie închise.
Efectuarea măsurătorilor
- Tubul de silicon trebuie să fie curat (fără presiune şi puncte de
flexiune).
1. Porniţi măsurătoarea: [Start].
- Resetarea punctului zero a presiunii.
2. Conectaţi tubul de silicon la punctul de prelevare a probei
3. Presurizaţi sistemul.
- Valorile sunt afişate.
4. Ieşiţi din sesiunea de măsurare: [Stop].
După efectuarea măsurătorii
1. Deschideţi camera filtrului sondei pentru gaze arse: rotiţi-o
uşor în sens invers acelor de ceasornic .
2. Îndepărtaţi mufa de etanşare de pe traseul de circulaţie a gazului.
3. Introduceţi filtrul în traseul de circulaţie a gazului şi
verificaţi dacă acesta este bine fixat,
4. Închideţi camera filtrului sondei pentru gaze arse.
5. Îndepărtaţi tubul de silicon de pe tija sondei.
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6

Mentenanţa produsului

6.1.

Curăţarea instrumentului de măsură
> În cazul în care carcasa instrumentului de măsură este murdară,
curăţaţi-o cu o cârpă umedă.
Utilizați apă distilată sau alternativ un solvent ușor precum
izopropanol, pentru curățarea aparatului de măsură a gazelor
evacuate. La utilizarea de izopropanol respectați instrucțiunile
anexate produsului. Vaporii de izopropanol au un efect ușor de
amorțire, tipice pot fi și iritații ale ochilor și a membranelor
sensibile ale mucoaselor. La utilizare asigurați o aerisire
suficientă.
Nu depozitați obiectele care au intrat în contact cu solvenții
și/sau degresanții (de ex. izopropanol) în cutii. Solvenții care se
evaporă sau se scurg și/sau degresanții pot cauza defecțiuni la
aparat și la senzori.
Utilizarea de alcool tare resp. agresiv sau un curățător de frâne
poate cauza deteriorări ale aparatului.

6.2.

Curăţarea sondei pentru gaze arse
> În cazul contaminării, curăţaţi tija sondei şi mânerul sondei pentru
gaze arse cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi substanţe de curăţare
agresive sau dizolvanţi! Puteţi utiliza substanţe blânde de curăţare
sau spumă de săpun.
Orice fel de curăţare a contaminării tijei sondei poate fi
efectuată doar de Serviciul Clienţi Testo.
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6.3.

Drenarea containerului de condens
Nivelul de umplere a trapei de condens poate fi monitorizat cu
ajutorul marcajelor de pe trapa de condens .
Drenarea containerului de condens
PRECAUŢII
Iritaţii ale pielii datorită condensului!
> Evitaţi contactul cu pielea.
> Asigurai-vă că, condensul nu iese din carcasă.
MENŢIUNE
Avarii ale senzorilor şi ale pompei de gaze arse datorită
condensului din traseul de circulaţie a gazului!
> Nu goliţi containerul de condens în timp ce pompa de gaze
arse operează.
1. Ţineţi instrumentul în poziţie verticală, astfel încât orificiul de
evacuare a condensului să fie îndreptat în sus.

29

7 Indicații și asistență

2. Deschideţi mufa de etanşare a trapei de condens.
3. Permiteţi condensului să se scurgă în chiuvetă.
4. Ştergeţi cu o cârpă orice picături de condens rămase în
orificiul de condens.
5. Închideţi orificiul de condens cu mufa de etanşare şi apăsaţi-l
utilizând mişcări ferme.
Orificiul de condens trebuie să fie complet închis, altfel pot să
apară erori de măsurare dacă pătrunde aer din exterior.

6.4.

Verificarea/ înlocuirea filtrului de particule
Verificarea filtrului de particule:
> Verificaţi filtrul de particule a sondei pentru gaze arse la
intervale regulate în ceea ce priveşte murdăria: efectuaţi
inspecţia vizuală prin fereastra camerei filtrului.
Înlocuiţi filtrul dacă detectaţi urme de murdărie.
Înlocuirea filtrului de particule:
Camera filtrului poate conţine urme de condens.

1. Deschideţi camera filtrului: Rotiţi cu atenţie în sens invers acelor
de ceasornic.
2. Îndepărtaţi filtrul şi înlocuiţi-l cu unul nou (0554 0040).
3. Ataşaţi camera filtrului şi încuiaţi-o. Rotiţi uşor în sensul acelor
de ceasornic.
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7

7.1.

Indicaţii şi asistenţă

Întrebări şi răspunsuri

Întrebare

Cauze posibile / soluţii

Bateria reîncărcabilă
slabă

> Schimbaţi pe sistemul de operare prin
alimentarea de la alimentator

Instrumentul de măsură
se opreşte automat sau
nu poate fi pornit

Bateriile / acumulatorii s-au golit
> Încărcaţi acumulatorii sau schimbaţi pe
sistemul de operare prin alimentarea de la
unitate

În momentul opririi
instrumentului,
instrumentul curăţă
traseul de circulaţie a
gazului pentru o lungă
perioadă de timp şi nu
se opreşte.
Mesaj eroare: E04

Traseul de circulaţie a gazului este închis de
mufa de etanşare.
> Îndepărtaţi mufa de etanşare şi introduceţi
filtrul.

Senzorul O2 este uzat
> Contactaţi Testo Service
Stabilirea punctului zero a fost efectuat în
conducta de gaze arse
> Efectuati stabilirea punctului zero în aer
proaspăt
> Contactaţi Testo Service

Mesaj eroare: E05

Valoarea de măsurare O2 se află în afara
domeniilor de măsură.
> Notaţi domeniul de măsură(a se vedea
datele tehnice)

Mesaj eroare: E06

Stabilirea punctului zero în conducta de gaze
arse
> Efectuaţi stabilirea punctului zero în
exteriorul conductei de gaze arse (acesta
se va repeta de maxim patru ori).
Senzorul se va epuiza în curând
> Contactaţi Testo Service

Mesaj eroare: E08

Valoarea de măsurare a CO se află în afara
domeniilor de măsură (>4000ppm)
> Notaţi domeniul de măsură (vedeţi datele
tehnice)
> Curăţaţi senzorul de CO cu aer proaspăt
pentru a preveni distrugerea senzorului
CO.
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Mesaj eroare: E12 / E13

Valoarea de măsurare CO instabilă
> Resetaţi la zero în exteriorul conductei de
gaze arse (operaţiunea de resetare la zero se
va repeta de maxim patru ori ).

Mesaj eroare: E14

Sumă verificare erori
> Eroare critică, contact Testo Service

Mesaj eroare: E15

Instrumentul temperatură se află în afara
limitelor permise
> Reglaţi instrumentul la temperatura
ambientală permisă (vedeţi datele tehnice)

Este posibil ca datele
Date companiei pot fi tiparite pe bonul cu
companiei să fie tipărite ? datele de masurare.
> Datele companiei pot fi introduse doar la
Testo Service.
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi dealerul
dumneavoastră local sau Serviciul de Clienţi Testo. Pentru
informaţii de contact, verificaţi verso-ul acestui document sau
pagina de web: www.testo.ro.

7.2.

Accesorii şi piese de schimb
Imprimantă
Descriere

Nr. articol

Imprimantă protocol

0554 3100

Hârtie termică albă pentru imprimantă (6 role)

0554 0568

Accesoriu pentru sonda de gaze arse
Descriere

Nr. articol

Filtru de particule, 10 bucăţi

0554 0040

Alte accesorii
Descriere

Nr. articol

Alimentator 5V 1A (include cablu micro-USB)

0554 1105

Piesă curăţare instrument (100 ml)

0554 1207

Pentru alte accesorii şi piese de schimb, vă rugăm faceţi referire
la cataloagele produsului şi la broşuri sau verificaţi pe internet la
adresa www.testo.ro sau www.testo.ro/analizoaregaze .

0970 3100 ro 04

