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Pos: 3 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt  @ 0\mod_1173774719351_221.docx @ 297 @ 1 @ 1 
 

2 Veiligheid en milieu 
Pos: 4 /TD /Sicherheit und U mwelt/Verweis auf " Inbetriebnahme und Sicher heit" - Kap. Sicher hei t @ 18\mod_1437996164563_221.docx @ 216182 @  @ 1  

Neem hiervoor de informatie in het document Inbedrijfstelling en 
veiligheid (is als uitdraai bij het product gevoegd) in acht. Zorg 
ervoor dat alle gebruikers van het product de veiligheidsinformatie 
lezen en in acht nemen! 

Pos: 5 /TD /Überschriften/3. Ver wendung @ 18\mod_1437996869580_221.docx @ 216216 @ 1 @ 1  

3 Gebruik 
Pos: 6 /TD /Leistungsbeschreibung/Ver wendung/testo 3xx/testo 330i_Ver wendung @ 17\mod_1432802471780_221.docx @ 213310 @  @ 1 
 

De testo 330i / testo 330i LX is een rookgas-meetinstrument, dat 
in combinatie met een apart Android of iOS mobiel apparaat en de 
app (applicatie) testo 330i de professionele rookgasanalyse van 
stookinstallaties mogelijk maakt: 
•  Kleine stookinstallaties (olie, gas, hout, kolen) 
•  Laag- en hoogrendementsketels 
•  Geisers 
Deze installaties kunnen met het instrument afgesteld en op 
naleving van de geldige grenswaarden gecontroleerd worden.  
Het systeem is getest als kortetijd-meetinstrument en mag niet 
worden ingezet als veiligheids(alarm)-instrument. 
Verder kunnen de volgende taken met het instrument worden 
uitgevoerd: 
•  Inregelen van de O2-, CO- en CO2-, NO-, NOx-waarden bij 

stookinstallaties om een optimale werking te garanderen. 
•  Trekmeting. 
•  Meten en inregelen van de gasdruk bij geisers. 
•  Meten en fijn afstellen van de aanvoer- en retourtemperaturen 

van verwarmingsinstallaties. 
•  CO- en CO2-omgevingsmeting. 
•  Detectie van CH4 (methaan) en C3H8 (propaan). 
• Het instrument kan voor metingen aan BWKI´s volgens 

1e BImschV (Duitse immissiebescherming-verordening) worden 
ingezet. 
• De CO-sensor is in principe ook geschikt voor metingen aan 

BWKI´s. Indien u meer dan 50 BWKI-metingen per jaar 
neemt, gelieve u dan te wenden tot uw dichtstbijzijnde testo 
servicepunt of stuur de testo 330i voor controle aan de testo 
service.  

 Een verbruikt NOx-filter van de CO-sensor kan als 
onderdeel (art.-nr. 0554 4150) besteld en vervangen 
worden. 
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Testo garandeert de functionaliteit van zijn producten bij 
doelmatige inzet. Deze garantie geldt niet voor 
eigenschappen van Testo producten in combinatie met 
niet geautoriseerde producten van derden. Producten van 
concurrenten zijn niet door Testo vrijgegeven. 
Testo sluit, zoals in het algemeen gebruikelijk, claims ten 
aanzien van support of garantie in de regel uit, indien deze 
betrekking hebben op een functionaliteit die niet door 
Testo als deel van het productaanbod werd toegezegd. 
Dergelijke claims komen ook te vervallen bij ondeskundig 
gebruik resp. behandeling van de producten bijv. in 
combinatie met niet vrijgegeven producten van derden. 

 
 
Pos: 7 /TD /00- WICHTIG, pr üfen, ggf. einfügen/Funk-Modul  Ver wendung (BT) @ 17\mod_1435043854314_221.docx @ 214073 @  @ 1  
 

 
Het gebruik van de draadloze module is onderworpen aan 
de regelingen van het betreffende land van inzet, en de 
module mag alleen worden ingezet in landen, waarvoor 
een nationale certificatie is afgegeven. 
De gebruiker en elke eigenaar verplichten zich tot de 
naleving van deze regelingen en gebruiksvoorwaarden en 
erkennen, dat de verdere verkoop, export, import enz., 
met name in landen zonder toelating voor radiografie, 
onder hun verantwoordelijkheid valt. 

  
Pos: 8 /TD /Überschriften/4. Pr oduktbeschrei bung @ 0\mod_1173774846679_221.docx @ 315 @ 1 @ 1 
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4 Produktbeschrijving 
Pos: 9 /TD /Pr oduktbeschrei bung/Übersicht/ tes to 3xx/testo 330/testo 330i Ü bersicht @ 17\mod_1432887852094_221.docx @ 213522 @ 2333 @ 1 
 

4.1. Meetinstrument 
4.1.1. Overzicht 
 

  

1 Bevestigingsbeugel: voor de bevestiging aan de sondehouder 
testofix® 

2 Aansluitveld links 
3  Status-LEDs: 

LED Indicatie Betekenis 
blauw uit Instrument uit of niet klaar om te 

meten 
knippert (0,05 s 
aan / 0,5 s uit) 

Instrument aan, 
initialiseringsfase 

knippert (0,5 s 
aan / 0,5 s uit) 

Instrument aan, Bluetooth®-
instrumentopsporing actief 

brandt constant Instrument aan, Bluetooth®-
verbinding actief 

rood knippert (0,05 s 
aan / 0,5 s uit) 

Instrumentfout 

knippert (0,5 s 
aan / 0,5 s uit) 

Netadapter ingestoken, accu 
wordt geladen 

brandt constant Netadapter ingestoken, accu vol 
geladen 
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4 Toets Aan / Uit 
5 condensreservoir, condens-uitlaatstop 
6 Aansluitveld rechts 
7.  Magneethouder (achterkant) 

 WAARSCHUWING 
Magnetisch veld 
Kan schadelijk zijn voor de gezondheid van dragers van 
pacemakers. 
> Minimum afstand van 15 cm tussen pacemaker en instrument 

aanhouden. 
 

 

OPGELET 

Magnetisch veld 
Beschadiging van andere apparatuur! 
> Veiligheidsafstand in acht nemen tot producten die door 

magnetisme beschadigd kunnen worden (bijv. beeldschermen, 
computers, kredietkaarten). 

 

4.1.2. Aansluitveld links / rechts 
 

  

1 USB-interface 
2 Min-aansluiting verschildrukmeting  
3 Netadapteraansluiting  
4 Rookgasaansluiting 
5 Bus voor voeleraansluiting 
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4.2. Modulaire rookgassonde 

 
 

1 Afneembare filterkamer met kijkvenster, partikelfilter 
2 Ontgrendeling sondemodule 
3 Sondemodule 
4 Aansluitstekker meetinstrument 
5 Sondegreep 
6 Aansluitkabel 

Pos: 10 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_221.docx @ 324 @ 2 @ 1  
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5 Eerste stappen 
Pos: 11 /TD/Ü berschrif ten/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_221.docx @ 1890 @ 2 @ 1 
 

5.1. Ingebruikname 
Pos: 12 /TD/Erste Schrit te/Ver weis  auf "Inbetriebnahme und Sicherheit" - Kap. Inbetri ebnahme @ 18\mod_1437997567295_221.docx @ 216286 @  @ 1  

Neem hiervoor de informatie in het document Inbedrijfstelling en 
veiligheid (is als uitdraai bij het product gevoegd) in acht. 

Pos: 13 /TD/Ü berschrif ten/5.3 Produkt kennenl ernen @ 0\mod_1185342901015_221.docx @ 1899 @ 2 @ 1 
 

5.2. Kennismaking met het product  
Pos: 14 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330i Pr odukt kennenl ernen Sonden/Fühler  anschließen @ 18\mod_1437401463337_221.docx @ 215917 @ 355 @ 1 
 

5.2.1. Sondes / Voelers aansluiten 
 
 

 
Sondes en voelers altijd vóór het inschakelen van het 
meetinstrument aansluiten aan de rookgasaansluiting 
resp. de voelerbus of na vervanging van de sonde / voeler 
meetinstrument uitschakelen en opnieuw starten. 

 
  

Rookgassonden / gasdrukadapter / afdrukset / 
temperatuuradapter aansluiten 
> Aansluitstekker op de rookgasaansluiting steken en door licht 

draaien met de klok mee vergrendelen (bajonet-sluiting). 
 

 
Tussen meetinstrument en rookgassonde mag maximaal 
één verlengkabel (0554 1201) worden aangesloten. 

 

Overige voelers aansluiten 
> Aansluitstekker van de voeler in de bus voor de 

voeleraansluiting steken. 
Pos: 15 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330i Pr odukt kennenl ernen Netzteil_Akkus_Batt @ 18\mod_1437400967253_221.docx @ 215882 @ 3445 @ 1 
 
 

5.2.2. Netadapter / accu 
Als de netadapter in is gestoken wordt het meetinstrument 
automatisch gevoed via de netadapter.  

 
 

5.2.2.1. Accu laden 
De accu kan alleen bij een omgevingstemperatuur van 0 … 35 °C 
worden geladen. Als de accu volledig leeg is, bedraagt de laadtijd 
op kamertemperatuur ca. 5-6 uur. 

 

1. Stekker van de netadapter in de adapteraansluiting van het 
meetinstrument steken. 
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2. Netstekker van de netadapter op een contactdoos aansluiten. 
- Het laden start (rode LED knippert: 0,5 s aan / 0,5 s uit). 
- Als de accu is geladen, stopt het laden automatisch (rode LED 

brandt constant). 

Accu-onderhoud 
• Accu's niet helemaal ontladen.  
• Accu's alleen in geladen toestand en bij lage temperaturen 

opslaan, maar niet onder 0 °C (beste opslagomstandigheden bij 
30-70 % restcapaciteit, 0-15 °C omgevingstemperatuur, voor 
opnieuw gebruiken volledig laden). Vóór hernieuwd gebruik 
volledig laden. 

• Optimale laadtemperatuur bij 20 °C omgevingstemperatuur. 
• Behoudlading niet langer dan 2 dagen. 

5.2.2.2. Netbedrijf 
1.  Stekker van de netadapter in de adapteraansluiting van het 

meetinstrument steken.  
2.  Netstekker van de netadapter op een contactdoos aansluiten. 
-  Het meetinstrument wordt gevoed via de netadapter. 
-  Als het meetinstrument is uitgeschakeld en er zit een accu in 

dan begint het laden automatisch. Door het meetinstrument in 
te schakelen wordt het laden van de accu gestopt en het 
meetinstrument wordt via de netadapter gevoed. 

Pos: 16 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330i Pr odukt kennenl ernen Ei n/Aus , Ver binden @ 17\mod_1435045795085_221.docx @ 214107 @ 33 @ 1 
 

5.2.3. Inschakelen en verbinden met uw mobiele 
eindapparaat 
✓ App testo 330i moet op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd 

zijn. Neem hiervoor de informatie in het document 
Inbedrijfstelling en veiligheid (is als uitdraai bij het product 
gevoegd) in acht. 

1. Meetinstrument inschakelen: Toets  indrukken. 
- Meetinstrument wordt gestart: Blauwe LED knippert 

(0,05 s aan / 0,5 s uit). 
- Verbindingsmodus wordt geactiveerd: Blauwe LED knippert 

(0,5 s aan / 0,5 s uit). 
2. Mobiel eindapparaat inschakelen. 
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3. App testo 330i op het mobiele eindapparaat starten.  
- Functie Instrument zoeken wordt geactiveerd: Compatibele 

instrumenten in radio-reikwijdte worden weergegeven 
(productbenaming + de laatste 4 cijfers van het serienummer 
van het instrument). 

> Op instrumentbenaming tippen om een instrument te 
selecteren. 

- Het opbouwen van de verbinding kan ca 30 s duren. 
- Bluetooth® verbinding wordt opgebouwd: Blauwe LED brandt 

constant. 

 

Als er geen verbinding kan worden opgebouwd, dan worden 
verschillende hulpmaatregelen weergegeven. Als de maatregelen niet 
succesvol kunnen worden uitgevoerd, gelieve dan het hoofdstuk Tips 
en hulp te raadplegen en/of wend u tot uw handelaar of de Testo 
klantendienst. Contactgegevens zie internetsite 
www.testo.com/service-contact. 

- Beeld meettype Rookgas wordt weergegeven. 
 

5.2.4. Uitschakelen 
 

 
Niet opgeslagen meetwaarden gaan bij uitschakelen van 
het meetinstrument verloren. 

 

>  Meetinstrument uitschakelen: Toets  indrukken. 
-  Eventueel: De pomp start en de sensoren worden gespoeld, tot 

de uitschakeldrempels (O2 > 20 %, andere meetgrootheden 
< 50 ppm) zijn bereikt. De maximale spoelduur bedraagt 3 min. 

- Het meetinstrument schakelt zich uit.  
Pos: 17 /TD/Erste Schrit te/testo 330/330i Produkt kennenler nen App-Bedienung @ 18\mod_1438342301782_221.docx @ 216661 @ 33 @ 1 
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5.2.5. App-bediening 
Maak u vóór de inzet van de app vertrouwd met het 
bedieningsconcept van uw mobiele eindapparaat. Neem hiervoor 
de documentatie bij uw mobiele eindapparaat in acht. 
Het uitvoeren van acties gebeurt overwegend door tippen op een 
icoon, een symbool of een benaming. 

Bedieningsveld 

  

 
 

1 : Selectielijst Meettypes openen 

2 : Selectielijst Menu openen / sluiten 
3 : Selectielijst Brandstoffen openen 
4 Type meetwaardevoorstelling kiezen 

5 : Selectielijst Opties openen 
6 Meting starten / stoppen 

7 : Selectielijst Protocols openen 

Neem ook de tutorial in de app onder  | Help | Tutorial in acht. 
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Pos: 18 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_221.docx @ 333 @ 2 @ 1 
 

6 Product gebruiken 
Pos: 19 /TD/Ü berschrif ten/6.1 Eins tell ungen vor nehmen @ 0\mod_1184584321421_221.docx @ 1868 @ 3 @ 1  

6.1. Instellingen uitvoeren 
Pos: 20 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i M esswertanzeige @ 18\mod_1438350052777_221.docx @ 216915 @ 45 @ 1 
 

6.1.1.  | Meting configureren 
De meetgrootheden / eenheden en het aantal en de volgorde van 
de weergegeven meetgrootheden in het type 
meetwaardevoorstelling Lijst kan worden ingesteld. 
In de meetwaarde-indicatie, in de opgeslagen meetprotocollen en 
op protocol-uitdraaien verschijnen alleen de meetgrootheden 
en -eenheden die in de meetwaarde-indicatie geactiveerd zijn. 
De instellingen gelden telkens alleen voor het momenteel 
geactiveerde meettype.  
Totaaloverzicht van de meetgrootheden (beschikbare selectie is 
afhankelijk van het gekozen meettype, de ingestelde brandstof en 
de in het meetinstrument beschikbare sensoren): 

Indicatie Meetgrootheid 
RT Rookgastemperatuur 
VT Verbrandingsluchttemperatuur 
instrT Instrumenttemperatuur 
Pomp Pompcapaciteit 
O2 Zuurstof 
CO2 Kooldioxide 
qR Rookgasverlies zonder inachtneming 

brandwaardebereik 
η Rendement zonder inachtneming 

brandwaardebereik 
qR+ Rookgasverlies met inachtneming 

brandwaardebereik 
η+ Rendement met inachtneming 

brandwaardebereik 
Trek Schoorsteentrek 
ΔP Verschildruk 
CO Koolmonoxide 
CO onverdund Koolmonoxide onverdund 
NO Stikstofmonoxide 
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Indicatie Meetgrootheid 
NOx Stikstofoxide 
λ Lambdawaarde 
COomg Koolmonoxide omgeving 
O2ref Zuurstof referentie 
ADP Dauwpunttemperatuur rookgas 

Acties uitvoeren 
> Meetgrootheid toevoegen aan de indicatielijst: Op Toevoegen 

tippen om de selectielijst van de meetgrootheden te openen.  

> Meetgrootheid uit de indicatielijst verwijderen: Op  tippen. 
> Eenheid van een meetgrootheid wijzigen: Op de benaming van 

de meetgrootheid tippen om de selectielijst voor de 
meeteenheden te openen. 

> Positie van een meetgrootheid in de selectielijst wijzigen:  
Ingedrukt houden en slepen. 

> Wijzigingen overnemen: Op Bevestigen tippen. 
Pos: 21 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i M esswert-Dars tell ungsart Grafi k @ 18\mod_1438355555554_221.docx @ 217023 @ 3 @ 1 
 

6.1.2. Grafiek 
In de grafiek type meetwaardevoorstelling kan het 
meetwaardeverloop als lijndiagram worden weergegeven. 
Er kunnen maximaal 4 meetgrootheden gelijktijdig worden 
weergegeven. Er kunnen alleen meetgrootheden / eenheden 
worden weergegeven, die in de Lijst type meetwaardevoorstelling 
beschikbaar zijn. 
> Op  tippen om de selectielijst voor de meetgrootheden / 

meeteenheden te openen. 

 

De eerste vier meetgrootheden uit de meetwaardevoorstelling Lijst 
worden als voorinstelling ook voor de grafiek gebruikt. 

 
Pos: 22 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Sprache @ 17\mod_1435060640365_221.docx @ 214177 @ 3 @ 1 
 

6.1.3.  | Instrumentinstellingen | Taal  
De taal van de gebruikersinterface kan worden ingesteld.  
Het aantal beschikbare talen hangt af van de geactiveerde 
landenversie. 
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Pos: 23 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Landesversi on @ 17\mod_1435061137749_221.docx @ 214247 @ 3 @ 1 
 

6.1.4.  | Instrumentinstellingen | landsversie 
De instelling van de landsversie heeft invloed op de in de meetbox 
geactiveerde meetgrootheden, brandstoffen, brandstofparameters, 
berekeningsgrondslagen en berekeningsformules. 
De keuze van de landsversie beïnvloedt de te activeren talen van 
de gebruikersinterface. 

Pos: 24 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Sensordi agnose @ 19\mod_1453789485656_221.docx @ 226802 @ 3 @ 1 
 

6.1.5.  | Instrumentinstellingen | 
Sensordiagnose 
Het instrument geeft de huidige status van de sensoren aan. 
Indicatie bij een verbruikte sensor: Defect 
> Sensor vervangen. 

Pos: 25 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Sensorschutz @ 18\mod_1439470077571_221.docx @ 218792 @ 3 @ 1  

6.1.6.  | Instrumentinstellingen | 
Sensorbescherming 
Ter bescherming van de CO- / NO-sensoren tegen overbelasting 
kunnen grenswaarden worden ingesteld. Bij overschrijding van de 
grens wordt de sensorbescherming geactiveerd:  
• Frisse luchtverdunning, bij overschrijding 
• Uitschakeling, bij hernieuwde overschrijding 

 
 

 

Bij geactiveerde verdunning worden de waarden van CO en CO 
onverdund weergegeven in blauw gekleurde tekens. Op de uitdraai 
staan achter de benaming de beide waarden in "*" als kenmerking van 
de verdunning. 

 
 

Om de sensorbescherming te deactiveren moeten de 
grenswaarden op 0 ppm worden ingesteld. 

Pos: 26 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i O2-R eferenz @ 18\mod_1439470144870_221.docx @ 218862 @ 3 @ 1 
 

6.1.7.  | Instrumentinstellingen | O2-referentie 
De O2-referentiewaarde van de huidige brandstof kan worden 
ingesteld.  

Pos: 27 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i N O2-Zuschlag @ 18\mod_1439470169269_221.docx @ 218897 @ 3 @ 1 
 

6.1.8.  | Instrumentinstellingen | NO2-toeslag 
De NO2-toeslagwaarde kan worden ingesteld. 

Pos: 28 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i H öhenkompensation @ 18\mod_1439470121376_221.docx @ 218827 @ 3 @ 1 
 

6.1.9.  | Instrumentinstellingen | 
Hoogtecompensatie 
Een zeer geringe absolute druk vervalst de berekening van de 
standtijd van de O2-sensor. Bij de inzet van het meetinstrument op 
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grote hoogtes moet daarom een aanpassing van de af fabriek 
ingestelde waarde worden uitgevoerd, opdat een O2-sensor niet te 
vroeg als 'verbruikt' wordt weergegeven. 
Voor de inzet van het meetinstrument op hoogtes tot ca. 1800 m 
b. NN kan de fabrieksinstelling (922 hPa, komt overeen met 
ca. 800 m b. NN) zo worden gelaten. 
De waarde kan direct worden ingevoerd (Abs. druk) of wordt bij 
invoer van barometrische druk (Barom. druk) en Hoogte  
automatisch berekend. 

Pos: 29 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Schal ten si e das Gerät aus  @ 19\mod_1453791009889_221.docx @ 226837 @ 3 @ 1  

6.1.10.  | Instrumentinstellingen | Schakel de 
testo 330i uit 
De mogelijkheid bestaat om de testo 330i uit te schakelen via het 
mobiele eindapparaat. 

 

Niet opgeslagen meetwaarden gaan bij uitschakelen van 
het meetinstrument verloren. 

 

> Meetinstrument uitschakelen: Op OK tippen. 
- Eventueel: De pomp start en de sensoren worden gespoeld, 

tot de uitschakeldrempels (O2 > 20 %, andere meetgrootheden 
< 50 ppm) zijn bereikt. De maximale spoelduur bedraagt 3min. 

- Het meetinstrument schakelt zich uit. 
Pos: 30 /TD/Ü berschrif ten/6.3 M essung en durchführen @ 0\mod_1184584650078_221.docx @ 1877 @ 3 @ 1 
 

6.2. Metingen uitvoeren 
Pos: 31 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i M essung vor ber eiten @ 17\mod_1434441345106_221.docx @ 213857 @ 3455545544454 @ 1 

 

6.2.1. Meting voorbereiden 
6.2.1.1. Vulstand condensreservoir controleren 

Controleer regelmatig de vulstand van het condensreservoir en 
maak dit tijdig leeg, zie Condensreservoir leegmaken, pagina 29. 

6.2.1.2. Partikelfilter controleren 
Controleer het partikelfilter van de rookgassonde regelmatig op 
vervuiling en vervang dit tijdig, zie Partikelfilter controleren / 
vervangen, pagina 36. 

6.2.1.3. Nullingsfasen 

Meting van de verbrandingslucht-temperatuur (VT) 
Als er geen verbrandingslucht-temperatuurvoeler is aangesloten, 
dan wordt de tijdens de nullingsfase door het thermo-element van 
de rookgassonde gemeten temperatuur als verbrandingslucht-
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temperatuur gebruikt. Alle daarvan afhankelijke grootheden worden 
met deze waarde berekend. Deze manier om de verbrandingslucht-
temperatuur te meten is afdoende voor systemen die afhankelijk 
zijn van de omgevingslucht. De rookgassonde moet zich echter 
tijdens de nullingsfase in de buurt van het aanzuigkanaal van de 
brander bevinden! 
Als een verbrandingslucht-temperatuurvoeler is aangesloten, dan 
wordt de verbrandingsluchttemperatuur continu via deze voeler 
gemeten. 

Gasnulling 
Na het inschakelen van het instrument worden de gassensoren 
automatisch genuld. 

> Nulling van de gassensoren handmatig starten:  | Nulling 
sensors. 

Trek- / druknulling 
De druksensoren worden continu genuld. 
De rookgassonde kan zich al tijdens het nullen in het 
rookgaskanaal bevinden, wanneer in het rookgaskanaal geen 
overdruk heerst en een aparte VT-voeler is ingestoken. De Min-
aansluiting verschildrukmeting moet vrij zijn (omgevingsdruk, niet 
afgesloten). 

6.2.1.4. Gaswegcontrole uitvoeren 
Controleer het meetsysteem (meetinstrument + rookgassonde) 
regelmatig op dichtheid.  
Met name een te hoge O2-waarde kan een indicator voor een 
ondicht meetsysteem zijn. 

>  | Gaswegcontrole. 



6 Product gebruiken 

20 

6.2.1.5. Sondehouder testofix® monteren 

 
1. Sondehouder in de meetopening van het rookgaskanaal 

plaatsen, de bevestigingsdoorn moet zich daarbij beneden 
bevinden. 

 
2. Sondehouder door de fixeringsring met de klok mee te draaien 

bevestigen aan het rookgaskanaal. 
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3. Meetinstrument tot aan de aanslag op de sondehouder 

schuiven.  
4. Controleren of de vergrendeling is vastgeklikt in de 

sondehouder.  

 
5. Rookgassonde door de sondehouder in het rookgaskanaal 

leiden. 
 
 

 
Bij gebruik van de sondehouder testofix® is het 
meetinstrument tijdens de meting blootgesteld aan de 
afstraalwarmte van de rookgasbuis. Om een beïnvloeding 
van de verbrandingsluchttemperatuur hierdoor te vermijden 
moet voor de meting van de verbrandingsluchttemperatuur 
een VT-voeler met kabel worden gebruikt! 
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6.2.1.6. Gebruik van de modulaire rookgassonde 

Thermo-element controleren 
 

      

Het thermoelement van de rookgassonde mag niet tegen de buis 
liggen. 
> Voor gebruik controleren. Indien nodig thermo-element recht 

buigen. 

Rookgassonde uitrichten 
 

    

Het rookgas moet vrij tegen het thermoelement kunnen stromen. 
> Sonde door draaien in juiste positie brengen. 

Zoeken van de kernstroom uitvoeren 
 

  

De punt van de sonde moet in de kernstroom van het rookgas 
liggen. 

1. Kernstroom | . 
2. Rookgassonde zo in het rookgaskanaal houden dat de punt van 

de sonde in de kernstroom (bereik met hoogste 
rookgastemperatuur Max RT) ligt.  

- Grijze waarde / Grijze wijzer: Indicatie huidige 
rookgastemperatuur 

- Oranje waarde / Oranje wijzer: Indicatie maximale 
rookgastemperatuur 
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> Waarden / Wijzers terugzetten: . 
Pos: 32 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Abgasmessung @ 17\mod_1435137697977_221.docx @ 214457 @ 3 @ 1 
 

6.2.2.  | Rookgas  

 

Om correcte meetwaarden te verkrijgen moet vóór de 
uitvoering van metingen de gebruikte brandstof worden 
ingesteld. 

 Brandstoffen 
> Brandstof selecteren 

 
 

 
Om bruikbare meetresultaten te verkrijgen moet de 
meetduur van een rookgasmeting minstens 3 minuten 
bedragen en het meetinstrument stabiele meetwaarden 
weergeven. 

 
 
 

 
Als nog geen afzonderlijke CO onverdund-meting werd 
uitgevoerd, dan wordt deze waarde met behulp van de 
meetwaarden van de rookgassonde berekend en continu 
geactualiseerd. 

 

1. . 
- Meetwaarden worden weergegeven. 
Als de meetgrootheid Trek in de meetwaarde-indicatie is 
geactiveerd, dan wordt automatisch een trekmeting parallel aan de 
rookgasmeting gestart. In het meetgegevensbeeld Lijst kan de 
parallelle trekmeting gestopt / opnieuw gestart worden. Deze 
trekmeting gebeurt onafhankelijk bij een meting met het meettype 
Trek. 

 

 
Voor een trekmeting moet de Min-aansluiting 
verschildrukmeting vrij zijn (omgevingsdruk, niet 
afgesloten).  

 

> Op  resp.  naast de trek-meetwaarde-indicatie tippen. 

2. . 
Pos: 33 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i _Zug messung @ 17\mod_1435137966035_221.docx @ 214492 @ 355 @ 1 3.  

6.2.3.  | Trek 
 

 
De Min-aansluiting verschildrukmeting moet vrij zijn 
(omgevingsdruk, niet afgesloten).  

 

1. . 
- Meetwaarde wordt weergegeven. 
De druksensor wordt continu (om de 10 s) genuld, om een drift bij 
langere metingen uit te sluiten. Tijdens de nulling is het 
schakelgeluid van de klep hoorbaar. 



6 Product gebruiken 

24 

2. . 
Pos: 37 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i C O unver dünnt @ 17\mod_1435144575689_221.docx @ 214562 @ 355 @ 1 
 

6.2.4.  | COonverdund 
✓ Een sonde met meerdere gaten (0554 5762) moet aangesloten 

zijn. 

1. . 
- Meetwaarde wordt weergegeven. 

2. . 
Pos: 38 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i R ußzahl/WTT @ 17\mod_1434442164943_221.docx @ 213892 @ 3555 @ 1 
 

6.2.5.  | Roetgetal 
De met een roetpomp vastgestelde waarden kunnen worden 
ingevoerd. 
De parameters Roetgetal en Oliederivaten zijn alleen beschikbaar 
bij oliebrandstoffen. 

Pos: 39 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Di ffer enzdr uckmessung @ 18\mod_1438358780132_221.docx @ 217129 @ 355 @ 1 
 

6.2.6.  | Verschildruk 
 WAARSCHUWING 

Gevaarlijk gasmengsel 
Explosiegevaar! 
> Op dichtheid tussen aftappunt en meetinstrument letten.  
> Tijdens de meting niet roken en geen open licht gebruiken.  

 

✓ De gasdruk-set (0554 1203) moet aangesloten zijn. 
✓ Der Min-aansluiting verschildrukmeting moet aan het begin van 

de meting drukloos zijn (omgevingsdruk, instrument niet 
verbonden met het te controleren systeem), aangezien de 
druksensor genuld wordt. 

1. . 
- Nulling van de druksensor. 
- Meetwaarde wordt weergegeven. 
2. Instrument verbinden met het te controleren systeem. 

 

 
Niet langer dan 5 minuten meten, omdat door een drift van 
de drukmeetcel de meetwaarden eventueel buiten de 
tolerantiegrenzen kunnen liggen. Voor langere metingen de 
druksensor opnieuw nullen. 

 

3. . 
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Pos: 40 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Di ff_Temper atur messung @ 18\mod_1438358778900_221.docx @ 217094 @ 3 @ 1 
 

6.2.7.  | Verschil-temp. 
✓ De verschiltemperatuur-set (0554 1208) moet aangesloten zijn. 

1. . 
- De meetwaarden en de berekende verschiltemperatuur 

Δt (T1 - T2) worden weergegeven. 

2. . 
Pos: 41 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i O2 Zuluft @ 18\mod_1438358781318_221.docx @ 217164 @ 3 @ 1  

6.2.8.  | O2 toevoerlucht 
1. . 
- Meetwaarde wordt weergegeven. 

2. . 
Pos: 42 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Gasdurchsatz @ 19\mod_1448542207252_221.docx @ 226002 @ 3 @ 1 
 

6.2.9.  | Gasdebiet 
De functie is alleen beschikbaar wanneer de geactiveerde 
brandstof een gas is.  
Aan de hand van de verbruikte hoeveelheid gas wordt het 
vermogen van de gasbrander berekend. Daarvoor wordt een 
hoeveelheid gas ingevoerd in de app en het verbruik ervan 
afgelezen aan de gasmeter. 
1. Hoeveelheid gas instellen die aan de gasmeter moet worden 

geobserveerd. 
2. Calorische waarde van het verbrande gas instellen. 

3. . 
- De meetduur wordt weergegeven. 

4.  Bij bereiken van de ingestelde gashoeveelheid: . 
- Het berekende gasdebiet en het gasbrandervermogen (in kW) 

worden weergegeven. 
Pos: 43 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/testo 330i Öldurchsatz @ 19\mod_1448542436455_221.docx @ 226037 @ 3 @ 1 
 

6.2.10.  | Oliestroom 
De functie is alleen beschikbaar als de geactiveerde brandstof een 
olie is.  
Met deze functie wordt uit de ingestelde oliedruk en de oliestroom 
van de oliesproeier het vermogen van de brander berekend. 
>  Oliestroom van de oliesproeier en oliedruk instellen  
- Het berekende oliebrandervermogen (in KW) wordt 

weergegeven. 
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Pos: 44 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/330i 6.x M essdaten dr ucken @ 17\mod_1435060959550_221.docx @ 214212 @ 355 @ 1 
 

6.3. Meetwaarden afdrukken 
De huidige meetwaarden kunnen via een protocolprinter 
(toebehoren: Testo printer 0554 0621) worden afgedrukt. 

Druktekst-instellingen uitvoeren 
De uitdraai van meetwaarden kan met individuele informatie over 
degene die ze registreert (kopregel: firma-adres, voetregel: naam 
van de technicus) worden aangevuld. 

1.  | Protocols | Eigen firmagegevens. 
2. Instellingen uitvoeren. 
De integratie van een logo in de uitdraai van meetwaarden is niet 
mogelijk. Dit wordt alleen gebruikt bij de uitvoer van een protocol in 
het PDF-formaat. 

Huidige meetwaarden afdrukken 
✓ De printer is ingeschakeld en bevindt zich in radio-reikwijdte. 

>  | Waarden printen. 
Pos: 45 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/330i 6.x Protokoll @ 17\mod_1435063502616_221.docx @ 214387 @ 3 @ 1  

6.4. Protocol 
Uit opgeslagen meetgegevens (metingen) en verdere informatie 
over de meting kan een protocol worden opgesteld.  
Protocollen kunnen via een protocolprinter (toebehoren: Testo 
printer 0554 0621) afgedrukt of als bestandsbijlage van een e-mail 
verzonden worden. Hiervoor wordt de op het mobiele eindapparaat 
geïnstalleerde e-mail applicatie gebruikt. 

Pos: 46 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/330i 6.x.1 Zu Protokoll hinzufügen @ 18\mod_1439468867019_221.docx @ 218652 @ 3 @ 1 
 

6.4.1. Aan het protocol toevoegen (meting 
opslaan) 
De meetgegevens van de telkens laatste uitgevoerde meting van 
een meettype worden tijdelijk opgeslagen op het meetinstrument.  

 

 
Het tijdelijk geheugen wordt verwijderd als het 
meetinstrument wordt uitgeschakeld. 

 

Om een backup te maken van de meetgegevens en voor de latere 
uitvoer van een protocol kunnen uitgevoerde metingen worden 
opgeslagen:  

>  | Aan het protocol toevoegen. 
  

 
De metingen worden opgeslagen in het meetinstrument. Dit 
geheugen is niet geschikt als langetermijngeheugen / 
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archief! Genereer van belangrijke metingen een protocol en 
sla dit op op een geschikte plaats. 

 
 
Pos: 47 /TD/Produkt ver wenden/testo 330i/330i 6.x.2 Protokoll fertigstellen @ 18\mod_1439468920481_221.docx @ 218722 @ 3 @ 1 
 

6.4.2. Protocol beëindigen 
1.  | Protocol beëindigen. 

of 
 | Protocols. 

2. Invoercategorie openen:  
3. Protocolgegevens invoeren / selecteren: 

Categorie Beschrijving 

Eigen 
firmagegeven
s  

Protocollen kunnen met individuele informatie over 
degene die ze registreert (firm-adres, naam van de 
technicus) worden aangevuld. 
De integratie van een logo gebeurt alleen bij uitvoer 
in het PDF-formaat. 

Instellingen 
protocol 
export 

Uitvoerformaat/-formaten kiezen: 
• CSV (kommagescheiden tekstbestand, bijv. 

voor Microsoft® Excel),  
• PDF 
• Waarden printen (Testo-printer 0554 0621 

(toebehoren) vereist)  
• ZIV (XML-bestand, overeenkomstig de opgaven 

van het Bundesverband des 
Schornsteinfegerhandwerks Deutschland 
(federatie van het schoorsteenvegerambacht 
Duitsland)). 

Firmagegeve
ns 

Contactgegevens invoeren of Contact importeren 
(opent de op het mobiele eindapparaat 
geïnstalleerde applicatie voor contacten). 

Protocolgege
vens 

Commentaren invoeren (bestandsnaam van het 
protocol, commentaar, benaming van de 
meetlocatie) en Afbeeldingen toevoegen (opent 
de op het mobiele eindapparaat geïnstalleerde 
applicatie voor foto´s en video´s). 
De integratie van foto´s gebeurt alleen bij uitvoer in 
het PDF-formaat. 
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Categorie Beschrijving 

Selecteer 
metingen 

Alle opgeslagen metingen worden afhankelijk van 
de aanmaakdatum weergegeven in een van de 
volgende tijdgroepen: Vandaag, Gisteren of Rest. 
Voor het opstellen van het protocol geselecteerde 
metingen zijn gekenmerkt met . Nieuw 
opgeslagen metingen worden automatisch 
gemarkeerd. 
Opgeslagen meetwaarden weergeven om deze te 
controleren: 

> . 
Afzonderlijke meting verwijderen: 

> . 
Alle metingen van een tijdgroep verwijderen: 

> Op  naast de benaming van de tijdgroepen 
tippen. 
Meting voor protocol selecteren / afselecteren: 

> . 

 

 
Alle geselecteerde foto´s en metingen worden opgenomen 
in het protocol. Het protocol kan daardoor een 
bestandsgrootte van meerdere megabyte bereiken. 
Controleer vóór het verzenden welke kosten hiervoor bij uw 
provider ontstaan! 

 

4. Verzenden. 
Pos: 48 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_221.docx @ 402 @ 2 @ 1 
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7 Product onderhouden 
Pos: 49 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i  Gerätezustand pr üfen @ 18\mod_1439538650018_221.docx @ 218946 @ 255 @ 1 
 

7.1. Toestand van het instrument 
controleren 

7.1.1.  | Instrumentinstellingen | 
Sensordiagnose 
De toestand van de sensoren kan worden weergegeven. 
Om verbruikte sensoren te vervangen, zie Sensoren vervangen , 
pagina 34. 

7.1.2.  | Foutenlijst  
Nog niet verholpen fouten van het instrument kunnen worden 
weergegeven. 

Pos: 50 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i  Instandhaltung_M essbox reinig en @ 18\mod_1437632498059_221.docx @ 216107 @ 2 @ 1  

7.2. Meetinstrument reinigen 
> Reinig de behuizing van het meetinstrument wanneer het vuil is 

met een vochtige doek. 
Pos: 51 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 330/testo 330 und 330i  Isopr opanol ver wenden @ 24\mod_1490682331647_221.docx @ 304553 @  @ 1  

 
Gebruik gedestilleerd water of anders lichte 
oplosmiddelen, zoals isopropanol, om de rookgasanalyser 
te reinigen. Bij inzet van isopropanol de bijsluiter van het 
product in acht nemen. De dampen van isopropanol 
hebben een licht verdovende werking, typisch zijn ook 
irritaties van de ogen en gevoelige slijmvliezen. Bij het 
gebruik moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd. 

 

 
Voorwerpen die met oplosmiddelen en/of vetoplossers 
(bijv. isopropanol) in aanraking zijn gekomen, niet 
opbergen in de koffer. Verdampende of uitlopende 
oplosmiddelen en/of vetoplossers kunnen schade aan het 
instrument en aan de sensoren veroorzaken. 

 
 

 
Het gebruik van sterke resp. scherpe alcohol of 
remreiniger kan schade aan het instrument veroorzaken.  

 
Pos: 52 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i _Instandhaltung Kondensatbehälter @ 18\mod_1437642496381_221.docx @ 216142 @ 25 @ 1 
 

7.3. Condensreservoir leegmaken 
Het vulniveau van het condensreservoir kan via de markeringen 
worden afgelezen. Instrument voor de vulstandcontrole horizontaal 
of verticaal houden. 
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De condens bestaat uit een zwak zuurmengsel. Vermijd 
contact met de huid. Erop letten dat de condens niet over 
de behuizing loopt. 

  
 

 VOORZICHTIG 
Condens loopt in de gasweg. 
Beschadiging van de meetcellen en van de rookgaspomp! 
> Condensreservoir niet bij lopende rookgaspomp leegmaken. 
 

  
 

  

1. Condensuitlaat aan het condensreservoir openen. 
2. Condens in een afvoer laten lopen. 
3. Restdruppels aan de condensuitlaat met een doekje afvegen en 

condensuitlaat sluiten. 

 
De condensuitlaat moet volledig gesloten zijn, omdat 
anders verkeerde metingen door foute lucht kunnen 
optreden. 

 Pos: 53 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i  Gerät_oeffnen @ 18\mod_1437632106827_221.docx @ 216072 @ 35 @ 1 
 
 

7.4. Meetinstrument openen 
Open het meetinstrument alleen, als dit voor 
onderhoudsdoeleinden (gassensoren / accu vervangen) vereist is. 
✓ Het meetinstrument mag niet via de netadapter aan een 

contactdoos zijn aangesloten. Het meetinstrument moet 
uitgeschakeld zijn.  

 
 

 
Let er bij het openen / monteren van het instrument op, dat 
weggenomen schroeven niet verloren gaan. Het valt aan te 
bevelen om een stoffen doek op het werkvlak te leggen. 
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1. Instrument op de voorkant leggen, zodat de achterkant van het 
instrument naar boven en de kant met de bevestigingsbeugel 
naar u toe wijst. 

 
2. Met een kruiskopschroevendraaier de beide (korte) schroeven 

(1 en 2) aan de bevestigingsbeugel losdraaien. 

 
3. De vergrendelhaak naar buiten leiden (3) en de achterkant van 

het instrument naar boven drukken en eraf tillen.  
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> Als de achterkant van het instrument niet met de hand eraf kan 
worden genomen, dan kan deze met een schroevendraaier aan 
de beide verdiepingen 4 en 5 iets worden opgelicht. 

 
4. Oranje vergrendelingsclip naar boven uit de schaal van de 

behuizing nemen (6). 

 
5. Met een kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven 7 tot 10 

(korte schroeven) en de 4 schroeven 11 tot 14 (lange 
schroeven) losdraaien en wegnemen. 

6. Instrument omdraaien en op de achterkant leggen, zodat de 
voorkant naar boven wijst. 

 
7. Afsluitstop van de condensval uit de condens-uitlaatopening 

trekken (15). 
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8. Bovenste schaal van de behuizing naar boven / achter klappen 

en wegleggen naast de onderste schaal van de behuizing (16). 
Daarbij voorzichtig te werk gaan, om slangen en leidingen niet 
te beschadigen. 

Montage 
Voor de montage in omgekeerde volgorde te werk gaan. Daarbij 
rekening houden met het volgende: 
> Slangen en leidingen op de daartoe voorziene geleidingen 

leggen.  
> Erop letten dat slangen en leidingen niet worden ingeklemd. 

 
> De tanden aan de onderste rand van de achterkant van de 

behuizing in de onderste schaal van het instrument leiden en de 
achterkant van de behuizing door druk ter hoogte van de 
symbolen  (17) en  (18) in de behuizing laten inklikken. 

Pos: 54 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i  Akku wechseln @ 18\mod_1437631105427_221.docx @ 216037 @ 3 @ 1 
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7.5. Accu vervangen 
✓ Meetinstrument is geopend, zie Meetinstrument openen, pagina 

30. 
 

 
1.  Accuvergrendeling openen: Grijze toets indrukken (1) en met 

ingedrukte toets naar links schuiven (2). 
2. Accu verwijderen en nieuwe accu plaatsen. Alleen Testo accu 

0515 0107 gebruiken! 
3. Accuvergrendeling sluiten: Grijze toets indrukken en met 

ingedrukte toets naar rechts schuiven, tot de accu vastklikt. 
Pos: 55 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330i  Sensor en wechseln @ 17\mod_1434444564831_221.docx @ 213962 @ 2 @ 1 
 

7.6. Sensoren vervangen  
 

 
Op insteekplaatsen waarin geen meetcel is gestoken, moet 
een brug (0192 1552) zijn ingestoken. Verbruikte 
meetcellen moeten als klein chemisch afval worden 
verwijderd! 

  
 

✓ Meetinstrument is geopend, zie Meetinstrument openen, pagina 
30. 

 
1.  Slangverbindingen van de defecte sensor (1) / van de brug (2) 

aftrekken. 
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2. Defecte sensor / brug uit de steekplaats trekken.  
> Bij NO-sensor: Extra printplaat verwijderen. 

  

 

 
Extra printplaat van de NO-sensor pas direct voor de 
montage verwijderen. Sensor niet langer dan 
15 minuten zonder extra printplaat laten liggen. 

 

3. Nieuwe sensor / brug in de steekplaats zetten: 
• Insteekplaats 1: O2-sensor 
• Insteekplaats 2: CO-sensor of COlow-sensor 
• Insteekplaats 3: NO-sensor of NOlow-sensor 

4. Slangverbindingen op de sensor / brug steken. 
5. Meetinstrument sluiten. 

 
Bij monteren van extra sensoren moet de bijhorende 
meetgrootheid / -eenheid in de meetwaarde-indicatie 
geactiveerd worden. 

 
Pos: 56 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung Abgassonde rei nigen @ 6\mod_1270039302035_221.docx @ 60672 @ 2 @ 1 
 

7.7. Modulaire rookgassonde reinigen 
✓  Rookgassonde van meetinstrument losmaken.  
1.  Sondevergrendeling door drukken van de toets op de greep van 

de sonde losmaken en sondemodule eraf nemen. 
 

 
 

2.  Rookgaskanalen van sondemodule en sondegreep met 
perslucht uitblazen (zie afbeelding). Geen borstel gebruiken! 

3. Sondemodule op de sondegreep steken en vastklikken. 
Pos: 57 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Sondenmodul  wechseln @ 6\mod_1279263131873_221.docx @ 66812 @ 2 @ 1 
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7.8. Sondemodule vervangen 
✓  Rookgassonde losmaken van het meetinstrument. 

 

 
 

1.  Toets aan de bovenkant van de sondegreep indrukken (1) en 
sondemodule eraf nemen (2). 

2.  Nieuwe sondemodule erop steken en vastklikken (3). 
Pos: 58 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung Parti kelfilter pr üfen @ 6\mod_1279265518333_221.docx @ 66948 @ 255 @ 1  

7.9. Partikelfilter controleren / vervangen 
Partikelfilter controleren: 
> Partikelfilter van de modulaire rookgassonde regelmatig op 

verontreinigingen controleren: Optische controle door het 
kijkvenster van de filterkamer. 

> Bij zichtbare vervuiling of te gering pompdebiet het filter 
vervangen. 

Partikelfilter vervangen: 
 

 
Filterkamer kan condens bevatten. Dit is geen storing, 
hierdoor ontstaan geen verkeerde metingen. 

 
 

 
 

1. Filterkamer openen: Licht draaien tegen de klok in (1). 
Filterkamer verwijderen (2). 

2. Filterschijf wegnemen (3) en door nieuwe (0554 3385) 
vervangen (4). 

3. Filterkamer erop zetten en sluiten: Licht draaien met de klok 
mee. 
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Pos: 59 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung  Thermoelement wechsel n @ 6\mod_1270039469873_221.docx @ 60734 @ 2 @ 1 
 

7.10. Thermoelement vervangen 
1.  Sondevergrendeling door drukken van de toets op de greep van 

de sonde losmaken en sondemodule eraf nemen. 
 

 
 

2.  Steekkop van het thermoelement met behulp van een 
schroevendraaier uit de fitting losmaken en thermoelement uit 
de sondebuis trekken. 

3.  Nieuw thermoelement in de sondebuis steken tot de steekkop 
vastklikt. 

4.  Sondemodule op de sondegreep steken en vastklikken. 
Pos: 60 /TD/Ti pps und Hilfe/ tes to 330i Firmware-U pdate @ 18\mod_1438359271696_221.docx @ 217199 @ 2 @ 1 
 

7.11. Instrumentsoftware actualiseren 
De actuele instrumentsoftware (firmware) vindt u op de testo 
homepage www.testo.com onder de productspecifieke downloads.  
✓ Het meetinstrument moet uitgeschakeld zijn.  
1. Meetinstrument via de netadapter aansluiten aan een 

contactdoos. 

2.  10 s ingedrukt houden. 
- De beide status-LEDs (blauw / rood) knipperen langzaam 

afwisselend. 
3. Verbindingskabel (0449 0047) aansluiten aan de USB-poort 

van het meetinstrument en vervolgens met de PC verbinden. 
- Het meetinstrument wordt door uw PC herkend als 

verwisselbare harde schijf. 
4. Nieuw instrumentsoftware-bestand (ap330ir.bin) naar de 

herkende verwisselbare harde schijf kopiëren. 
- De beide status-LEDs (blauw / rood) knipperen snel 

afwisselend. Dit proces kan enkele minuten duren. 
5. Verbindingskabel verwijderen van het meetinstrument. 
- Na afgesloten actualisering van de instrumentsoftware wordt 

het instrument opnieuw gestart en kan het weer worden 
gebruikt. 
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Pos: 61 /TD/Ü berschrif ten/9. Technische D aten @ 18\mod_1437996983804_221.docx @ 216252 @ 1 @ 1 
 

8 Technische gegevens 
Pos: 62 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Zulassungen testo 330i ( LV-spezifisch?) @ 17\mod_1432805433483_221.docx @ 213345 @ 33 @ 1  

8.1.1. Keuringen en certificeringen 
Dit product voldoet volgens de conformiteitsverklaring aan de 
richtlijnen conform 2014/30/EU. 
De testo 330i / testo 330i LX met gassensoren O2 / CO, H2-
gecompenseerd / NO, verbrandingslucht-temperatuursensor, 
rookgas-temperatuursensor en verschildruksensor (trek) is volgens 
VDI 4206 TüV-gekeurd.  
De CO-sensor 0393 0101 (CO, H2-gecompenseerd) is TÜV-
gekeurd volgens EN 50379 deel 2. 
De CO-sensor 0393 0051 (CO, niet H2-gecompenseerd) is TÜV-
gekeurd volgens EN 50379 deel 3. 
Voor officiële metingen volgens 1. BImSchV (schoorsteenvegers) 
moet het meetinstrument halfjaarlijks door een technische 
keuringsdienst van de vakvereniging voor schoorsteenvegers of 
een andere door de overheid erkende keuringsdienst gecontroleerd 
worden. 

8.1.2. Bluetooth®-module 
 

 The use of the wireless module is subject to the regulations and 
stipulations of the respective country of use, and the module may only be 
used in countries for which a country certification has been granted. The user 
and every owner has the obligation to adhere to these regulations and 
prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. 
in particular in countries without wireless permits, is his responsibility. 

 

Product testo 330i 

Mat.-No. 0632 3000 

Date 24.10.2018 
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Country Comments 

Australia 

 
E1561 

Brazil 

 
00790-17-04701 
 
Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência em 
sistemas devidamente autorizados 

Canada Contains FCC ID: 4957A-MSR 
Product IC ID: 6127B-2016t330i 
 
IC Warnings 

China CMIIT ID: 2016DJ4930 

Europa + EFTA 
  

 

 
The EU Declaration of Conformity can be found on 
the testo homepage www.testo.com under the 
product specific downloads. 

 
EU countries:  
Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), 
Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland 
(IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), 
Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), 
Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), 
Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), 
United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY).  
EFTA countries:  
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 

India Authorized 
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Japan 

 
 
 Japan Information 

Korea 

  MSIP-RMM-TE1-330i  
 
KCC Warning 

Turkey Authorized 

USA Contains FCC ID: RFRMS 
FCC ID: WAF-2016t330i 
 
FCC Warnings 

Bluetooth SIG List Feature  Values  

Bluetooth 
Range  

< 10 m /< 32.8ft.  

Bluetooth type  BlueMod+SR 
(August 2013) 
4.0 Bluetooth® 
Classic / Low 
Enery  

Qualified 
Design ID  

B021281  

Bluetooth 
company  

Telit 

RF Band 2402-2480MHz 

Output power -10 dBm 
 

TÜV TÜV by RgG 310 
TÜV approved: 
EN50379-1, -2, -3 / VDI4206-1 

  



8 Technische gegevens 

  41 

IC Warnings 
This instrument complies with Part 15C of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 
(revision 8). Commissioning is subject to the following two conditions: 
(1) This instrument must not cause any harmful interference and 
(2) this instrument must be able to cope with interference, even if 
this has undesirable effects on operation. 
 
Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard Industrie Canada 
RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :  
(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et  
(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui 
provoquerait des opérations indésirables. 
 
FCC Warnings 
Information from the FCC (Federal Communications Commission) 
For your own safety 
Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued 
protection against radio frequency interference. 
 
FCC warning statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
 
Caution 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be 
used in order to comply with the emission limits. 
 
Warning 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions: 
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(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 
 
KCC Warning 

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 

 
Japan Information 
当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装

着している。 
 

 
Pos: 63 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/M essber eiche_Genauig keiten testo330i  @ 17\mod_1434361470830_221.docx @ 213682 @ 33 @ 1 
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8.1.3. Meetbereiken en resolutie 
Meetgrootheid Meetbereik Resolutie 
O2 0 … 21 vol.-% 0,1 vol.-% 
CO 0 … 4.000 ppm 1 ppm 
CO (H2-
gecompenseerd) 

0 … 8.000 ppm 1 ppm 

CO (H2-
gecompenseerd) 
met frisse 
luchtverdunning 

0 … 30.000 ppm 1 ppm 

COlow 0 … 500 ppm 0,1 ppm 
NO 0 … 3.000 ppm 1 ppm 
CO-omgeving (via 
rookgassonde) 

0 … 2.000 ppm 1 ppm 

Trek -9,99 … 40 hPa 0,01 hPa 
ΔP 0 … 300 hPa 0,1 hPa 
Temperatuur -40 … 1200 °C 0,1 °C (-40,0 … 999,9 °C) 

1 °C (restbereik) 
Rendement 0 … 120 % 0,1 % 
Rookgasverlies 0 … 99,9 % 0,1 % 
CO2-bepaling 
(berekening uit 
O2) 

Indicatiebereik 
0 … CO2max 

1 ppm 

8.1.4. Nauwkeurigheid en reactietijd 
Meetgrootheid Nauwkeurigheid Reactietijd 
O2 ± 0,2 vol.-% < 20 s (t90) 
CO ± 20 ppm (0 … 400 ppm) 

± 5 % v. mw. (401 … 2.000 ppm) 
± 10 % v. mw. 
(2001 … 4.000 ppm) 

< 60 s (t90) 
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Meetgrootheid Nauwkeurigheid Reactietijd 
CO, H2-
gecompenseerd 

± 10 ppm of ± 10 % v. mw.1 
(0 … 200 ppm)  
± 20 ppm of ± 5 % v. mw.1 
(201 … 2.000 ppm) 
± 10 % v. mw. 
(2001 … 8.000 ppm) 

< 60 s (t90) 

CO (H2-
gecompenseerd) 
met frisse 
luchtverdunning 

± 200 ppm of ± 20 % v. mw.1 
(0 … 30.000 ppm) 

< 60 s (t90) 

COlow ± 2 ppm (0 … 39,9 ppm) 
± 5 % v. mw. (restbereik) 

< 40 s (t90) 

NO ± 5 ppm (0 … 100 ppm) 
± 5 % v. mw. (101 … 2.000 ppm) 
± 10 % v. mw. 
(2001 … 3.000 ppm) 

< 30 s (t90) 

Trek ± 0,02 hPa of ± 5 % v. mw.1 (-
0,50 … 0,60 hPa) 
± 0,03 hPa (0,61 … 3,00 hPa) 
± 1,5 % v. mw.
 (3,01 … 40,00 hPa) 

- 

ΔP ± 0,5 hPa (0,0 … 50,0 hPa) 
± 1 % v. mw. 
(50,1 … 100,0 hPa) 
± 1,5 % v. mw. (restbereik) 

- 

Temperatuur ± 0,5°C (0,0 … 100,0 °C) 
± 0,5 % v. mw. (restbereik) 

afhankelijk 
van sonde 

Rendement - - 
Rookgasverlies - - 
CO2-bepaling 
(berekening uit 
O2) 

± 0,2 vol.-% - 

                                                           
1 hogere waarde geldt 
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Pos: 64 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/weiter e Ger ätedaten testo 330i @ 17\mod_1432805826557_221.docx @ 213415 @ 35 @ 1 
 

8.1.5. Overige instrumentgegevens 
Rookgas-analyse-instrument 

 

Eigenschap  Waarden  
Opslag- en 
transporttemperatuur 

-20 … 50 °C 

Bedrijfstemperatuur -5 … 45 °C 
Max. 
oppervlaktetemperat
uur aan de 
meetopening (met 
sondebevestiging) 

140 °C 

Omgevingsvochtig-
heid 

0 … 90 % RV, niet condenserend 

Werkposities geen beperking 
Vulhoeveelheid 
condensval 

9 ml 
komt overeen met een standtijd van ca. 
5 h (stookolie EL) / ca. 2,5 h (aardgas) bij 
20 °C omgevingstemperatuur) 

Stroomtoevoer LiIon-accu: 3,7 V / 2,6 Ah 
Netadapter: 6 V / 2,0 A 

Beschermklasse IP 40 
Gewicht 720 g (zonder accu) 
Afmetingen  270 x 160 x 57 mm 
Geheugen 500.000 afzonderlijke meetwaarden 
Overdruk rookgas max. 50 mbar 
Onderdruk max. 80 mbar 
Accu-
laadtemperatuur 

± 0 … 35 °C 

Accu-laadtijd ca. 5-6 h 
Accu-standtijd > 6h (pomp aan, 20°C 

omgevingstemperatuur) 
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Eigenschap  Waarden  
Garantie testo 330i 

Meetinstrument: 48 maanden 
Sensoren O2, CO: 48 maanden  
Overige sensoren: 24 maanden 
Rookgassonde: 48 maanden 
Thermoelement: 12 maanden 
Accu: 12 maanden 
Overige garantievoorwaarden: zie 
internetsite www.testo.com/warranty 

 testo 330i LX 
Meetinstrument: 48 maanden 
Sensoren O2, CO: 60 maanden  
Overige sensoren: 24 maanden 
Rookgassonde: 48 maanden 
Thermoelement: 12 maanden 
Accu: 12 maanden 
Overige garantievoorwaarden: zie 
internetsite www.testo.com/warranty 

 
Pos: 65 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Konformi tätser kl ärung testo 330i @ 17\mod_1432805698761_221.docx @ 213380 @ 3 @ 1  

8.1.6. Conformiteitsverklaring  
De EU-conformiteitsverklaring vindt u op de testo homepage 
www.testo.com onder de productspecifieke downloads. 

Pos: 66 /TD/Ü berschrif ten/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_221.docx @ 411 @ 2 @ 1 
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9 Tips en hulp 
Pos: 67 /TD/Ü berschrif ten/8.1 Fr agen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_221.docx @ 1098 @ 2 @ 1 
 

9.1. Vragen en antwoorden 
Pos: 68 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 330i Fragen und Anworten @ 18\mod_1438359416497_221.docx @ 217234 @ 2 @ 1  

Vraag Mogelijke oorzaken / Oplossing 
Accu bijna leeg > Omschakelen op netvoeding. 
Meetinstrument schakelt 
vanzelf uit of kan niet 
worden ingeschakeld 

Accu leeg: 
> Accu laden of omschakelen op 

netvoeding. 
Weergave van de 
accucapaciteit is verkeerd. 

Accu werd vaker niet volledig 
ontladen / geladen. 
> Accu volledig ontladen (tot 

meetinstrument vanzelf 
uitschakelt) en vervolgens volledig 
laden. 

Foutmelding: Het 
pompdebiet van de 
hoofdpomp is te hoog 

Gasuitgang afgesloten: 
> Zorg ervoor dat de gasuitgang vrij 

is. 
Overdruk in het rookgaskanaal te 
hoog (> 50 mbar): 
> Trekmeting uitvoeren. 

Foutmelding: 
Sensorbescherming is 
actief 

De uitschakeldrempel van de CO-
sensor werd overschreden: 
> Sonde uit het rookgaskanaal 

nemen. 

Foutmelding: Printen niet 
mogelijk 

> Printer inschakelen. 
> Printer binnen signaalbereik 

brengen. 

Driemalig signaal na het 
inschakelen van het 
meetinstrument 

Instrumentfout: 
> Testo service of uw dealer 

contacteren. 

App reageert niet meer op 
ingevoerde commando´s 

> Overzicht van actieve 
toepassingen openen (neem 
hiervoor de handleiding van het 
besturingssysteem van uw 
smartphone in acht) en de app 
afsluiten. 
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Vraag Mogelijke oorzaken / Oplossing 

Instrument reageert niet 
meer op ingevoerde 
commando´s 

> Toets  10 s ingedrukt houden 
om een reset uit te voeren en het 
meetinstrument opnieuw te 
starten. 

Er kan geen Bluetooth 
verbinding meer worden 
gemaakt! 
of 
Gezochte instrument wordt 
in de instrumentopsporing 
niet weergegeven. 

> Toets  10 s ingedrukt houden 
om een reset uit te voeren en het 
meetinstrument opnieuw te 
starten. 

Er worden geen 
instrumenten weergegeven 
in de instrumentopsporing. 

> Bluetooth instellingen van het 
mobiele eindapparaat controleren. 

> Bluetooth aan het mobiele 
eindapparaat uit- en weer 
inschakelen. 

 

Verbinding breekt 
herhaaldelijk af met 
Bluetooth® foutmelding. 

1. Toets  10 s ingedrukt houden 
om een reset uit te voeren en het 
meetinstrument opnieuw te 
starten. 

2. Bluetooth functie van het mobiele 
eindapparaat uit- en weer 
inschakelen. Indien vereist: 
mobiele eindapparaat uit- en weer 
inschakelen. 

Bij gebruik van twee 
printers: de gezochte 
printer wordt niet 
gevonden! 

Het mobiele eindapparaat was 
misschien met de andere printer 
verbonden en de verbinding werd in 
de app opgeslagen. 
> App afsluiten en opnieuw starten, 

om een nieuwe verbinding op te 
bouwen. 

In Excel® wordt het CSV-
formaat verkeerd 
weergegeven. 
 

Excel® openen en een nieuwe 
sjabloon aanmaken. Tabblad 
Gegevens aanklikken en menu Uit 
tekst activeren. CSV-bestand 
selecteren en overnemen in de Excel-
sjabloon. 
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9.1. Contact en support 
Indien we uw vraag niet konden beantwoorden, neem dan contact op 
met uw verkooppunt of met de Testo klantendienst. 
Contactgegevens zie internetsite www.testo.com/service-contact. 
Verder is het mogelijk om Testo een foutenverslag te sturen per e-
mail. Selecteer in het Help menu Rapport verzenden. Uw e-mail 
app wordt automatisch gestart en er wordt een foutenverslag 
opgesteld. Het verslag bevat informatie over uw smart device en 
over het gebruikte besturingssysteem. Stuur het verslag aan het 
automatisch ingevoerde e-mailadres 
developmentsupport@testo.de. Wij antwoorden u zo snel 
mogelijk met informatie om de fouten te verhelpen. 

Pos: 69 /TD/Ü berschrif ten/8.3 Zubehör und Ersatz teil e @ 0\mod_1177402058734_221.docx @ 1107 @ 2 @ 1 
 

9.2. Accessoires en vervangende 
onderdelen 

Pos: 70 /TD/Ti pps und Hilfe/Zubehör  und Ersatz teil e/testo 330i Zubehör_Ersatzteile @ 17\mod_1434444889185_221.docx @ 213997 @ 55555555 @ 1 
 

Printer 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
Bluetooth®-/IRDA printer incl. netadapter 5 V / 1,0 A 
met micro-USB-leiding 

0554 0621 

Netadapter 5 V / 1,0 A met micro-USB-leiding 0554 1105 
Vervangend thermopapier voor printer (6 rollen) 0554 0568 

Modulaire rookgassonden 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
Modulaire rookgassonde 180 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 8 mm, slang 0,6 m 

0600 9780 

Modulaire rookgassonde 300 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 8 mm, slang 0,6 m 

0600 9781 

Modulaire rookgassonde 180 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 6 mm, slang 0,6 m 

0600 9782 

Modulaire rookgassonde 300 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 6 mm, slang 0,6 m 

0600 9783 

Modulaire rookgassonde 180 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 8 mm, slang 2,2 m 

0600 9760 

Modulaire rookgassonde 300 mm, 500 °C, diameter 
sondebuis: 8 mm, slang 2,2 m 

0600 9761 
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Beschrijving  Artikel-nr. 
Flexibele rookgassonde 330 mm, Tmax. 180 °C, 
kortstondig 200 °C, buigradius max. 90° voor 
metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen 

0600 9770 

Sondemodules / toebehoren voor modulaire rookgassonde 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
Module sondebuis 180 mm, 500 °C, thermoelement 
0,5 mm, diameter sondebuis: 8 mm 

0554 9760 

Module sondebuis 300 mm, 500 °C, thermoelement 
0,5 mm, diameter sondebuis: 8 mm 

0554 9761 

Vervangend thermoelement voor module 0554 
9760, 0554 9762 

0430 9760 

Vervangend thermoelement voor module 0554 
9761, 0554 9763 

0430 9761 

Sondehouder testofix®, 8 mm 0554 3006 
Kegel, 8 mm, staal 0554 3330 
Meergats-sondebuis lengte 300 mm, Ø 8 mm, voor 
vorming gemiddelde CO-waarde 

0554 5762 

Meergats-sondebuis lengte 180 mm, Ø 8 mm, voor 
vorming gemiddelde CO-waarde 

0554 5763 

Module flexibele sondebuis 0554 9770 
Slangverlenging 2,8 m, verlengingsleiding sonde-
instrument 

0554 1202 

Partikelfilters, 10 stuks 0554 3385 

Temperatuurvoeler 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
Verbrandingsluchttemperatuur (VT)-voeler, 300 mm 0600 9791 
Verbrandingsluchttemperatuur (VT)-voeler, 190 mm 0600 9787 
Verbrandingsluchttemperatuur (VT)-voeler, 60 mm 0600 9797 
Snel reagerende oppervlaktevoeler 0604 0194 
Mini-omgevingsluchtvoeler 0600 3692 
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Overige sonden / voelers 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
O2-ringspleetsonde 0632 1260 
Gasleksonde 0632 3330 
Verschiltemperatuur-set, 2 buisaanlegvoelers, 
adapter 

0554 1208 

Roetpomp incl. olie, roetblaadjes, voor het meten 
van roet in rookgas 

0554 0307 

Extra sensoren /Vervangingssensoren 
  

Beschrijving  Artikel-nr. 
O2-sensor 0393 0002 
CO-sensor  0393 0051 
CO-sensor H2 gecompenseerd 0393 0101 
COlow-meetcel  0393 0103 
NO-sensor 0393 0151 
NOlow-meetcel op aanvraag 

Koffer 
Systeemkoffer met dubbele bodem 
(hoogte:180 mm) voor instrument, sonden en 
toebehoren 

0516 3302 

Systeemkoffer (hoogte: 130 mm) voor instrument, 
sonden en toebehoren 

0516 3303 

Overig toebehoren 
 

Beschrijving  Artikel-nr. 
Netadapter 0554 1096 
Vervangende accu 0515 0107 
Verbindingskabel instrument / PC 0449 0047 
Extra filter 0133 0010 
Schoorsteentrek-set 0554 3150 
Fijne druksonde 0638 0330 
Capillaire slangen-set 0554 1215 
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Beschrijving  Artikel-nr. 
Module voor de meting op vaste brandstoffen met 
adapter en sondebuis met sinterfilter 

0600 9765 

Sinterfilter voor sondebuis voor de meting op vaste 
brandstoffen 

0133 0035 

Filtermateriaal voor condensval van de adapter voor 
de meting op vaste brandstoffen 

0133 0012 

NOx-filter 0554 4150 
Afdrukset voor gasleidingcontrole 0554 1213 
ISO-kalibratiecertificaat rookgas 0520 0003 

Een volledige lijst met alle toebehoren en onderdelen vindt u in de 
productcatalogi en -folders of op internet op: www.testo.com 

=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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