
www.testo.ro

Minimizați riscurile legate de gaze - cu cea mai 

modernă tehnologie de măsurare de la Testo

Mineritul este, prin natura sa, o activitate periculoasă. 

Exploatarea și extracția cu consum energetic ridicat a 

materiilor prime, cum ar fi cărbunele, petrolul mineral sau 

gazul natural, generează emisii de substanțe toxice în aer 

și apă, pe lângă multe alte dificultăți. Operatorii de mină 

au astăzi o dublă responsabilitate - nu numai de a proteja 

sănătatea și siguranța

angajaților lor, dar și de a menține emisiile sub

valorile limită prescrise legal - fără a pierde din vedere 

eficiența extracției de materii prime. Presiunea asupra 

mineritului de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru 

efectele sale asupra mediului este în continuă creștere. 

Utilizarea celei mai moderne și frecvent dovedite tehnologii 

de măsurare de la Testo oferă sprijinul necesar pentru 

producția de succes în conflictul dintre siguranță, protecția 

mediului și eficiență.

O grijă în minus: Monitorizare fiabilă a 
gazelor cu instrumentele de măsurare a 
emisiilor testo 340 și testo 350.

Testo
Exemplu de aplicație
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Exemplu de aplicație Testo în minerit

Provocarea

Printre cele mai frecvente riscuri din industria minieră, în 

special subterană și în extracția cărbunelui, se numără 

apariția unor concentrații crescute de gaze combustibile, 

precum gazele toxice și asfixiante. În minerit, acestea sunt 

de obicei metan (CH4), dioxid de carbon (CO2), monoxid 

de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), hidrogen sulfurat (H2S) 

și bioxid de sulf (SO2). Pentru mineri, monoxidul de carbon 

este un pericol deosebit de grav, deoarece afectează 

negativ capacitatea organismului de a absorbi oxigenul,

fiind incolor și inodor. Toți acești parametri trebuie 

monitorizați, analizați și, dacă este necesar, optimizați în 

mod regulat și fiabil, pentru a garanta sănătatea și siguranța 

minerilor și pentru a respecta prevederile privind protecția 

mediului.

Soluția

Instrumentele portabile de măsurare a emisiilor testo 340 

și testo 350 sunt ideale pentru măsurarea și monitorizarea 

fiabilă a concentrațiilor de gaze din industria minieră. Ținând 

cont de creșterea costurilor la combustibil pentru sistemele 

de monitorizare a gazelor termice, cele două instrumente 

compacte de măsurare a gazelor arse de la Testo oferă o 

soluție ieftină și ușor de utilizat pentru o serie de aplicații 

mobile. Extensia unică a intervalului de măsurare facilitează 

măsurarea, chiar și la concentrații și temperaturi ridicate ale 

gazelor. Un senzor O2 standard și senzori suplimentari de 

gaz care pot fi configurați individual asigură că analizatorul 

dvs. este adaptat în mod optim la sarcina de măsurare. 

Și nu în ultimul rând, combinația de design robust și 

dovedit și cel mai înalt nivel de precizie permit testo 340 

și testo 350 să treacă toate provocările de măsurare în 

minerit cu succes: Lucrări de dare în funcțiune, service și 

întreținere, precum și măsurători în scopuri de monitorizare. 

Măsurătorile pot fi documentate imediat cu ajutorul 

imprimantei IR sau Bluetooth, iar arhivarea și raportarea 

sunt foarte simple cu software-ul EasyEmission.

testo 350 în utilizare: Rezultate de măsurare extrem de precise chiar și în 
medii dificile și murdare.

Avantajele pe scurt:

testo 340

• Poate fi extins la 4 senzori

•  Poate fi operat la concentrații mari de 

gaz 

•  Diluție automată - protejează senzorii

•  Senzorii cu gaz precalibrat permit un 

schimb ușor și rapid al senzorilor

•  Gamă largă de sonde - potrivite pentru toate 

aplicațiile

testo 350

• Poate fi extins la 6 senzori

•  Operare ghidată cu presetări utile ale 

instrumentului - pentru măsurări şi mai 

uşoare

•  Afișaj grafic color mare - pentru o 

comoditate sporită în condiții de lumină 

slabă

•  Rezistent la impact și murdărie - ideal pentru 

utilizare în medii dure

Mai multe informații

Obțineți informații suplimentare despre testo 340 și testo 

350, precum și răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la 

măsurarea emisiilor de la experții noștri de la www.testo.ro.


