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Termékadatlap

Applikáció-vezérelt működtetés praktikus mérőmenükkel

Nagy, színes, grafikus kijelző

Ipari használatra fejlesztve: 
- A beépített ütésvédelem révén ütés- és porálló 
- Strapabíró csatlakozók  
- A légzárt részek megvédik a műszer belsejét a portól és         
  kosztól 

A mérőcellák és a kopó alkatrészek egyszerűen és gyorsan 
cserélhetők 

Ipari füstgázelemző

testo 350 – Professzionális 
hordozható mérőrendszer emisszió 
méréshez

A hordozható testo 350 füstgázelemző rendszer az ideális 

eszköz a professzionális füstgázelemzéshez.  A kezelőegység 

a rendszer kivehető vezérlője és kijelzője. A mérési értékek 

a színes grafikus kijelzőn jelennek meg. A belső memória 

révén a mérési adatok továbbíthatók az analizátor boxról a 

kezelőegységre. Szükség esetén egyetlen kezelőegységgel 

több analizátor box is működtethető. A méréstechnológia 

az analizátor boxban található, melynek műszerháza 

ütésvédelemmel is ellátott.  A műszer szennyezettsége 

miatti kényszerleállások gyakorlatilag teljesen elkerülhetők.  

Az elzárt műszerrészek megvédik a műszer belsejét a 

portól és a kosztól. A működtetés közvetlenül PC-vel vagy 

laptoppal is lehetséges a testo easyEmission szoftver révén. 

A beprogramozás után az analizátor box a kezelőegységtől 

függetlenül is képes a mérések elvégzésre és az adatok 

tárolására.
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Rendelési adatok

testo 350 kezelő egység

Rend. sz.A testo 350 kezelőegység kiegészítői 

0554 1096100-240 V AC / 6,3 V DC hálózati egység

CO mérőcella (H₂-kompenzált), 0 … 10.000 ppm, felbontás: 1 ppm

COalacsony mérőcella (H₂-kompenzált), 0 … 500 ppm, felbontás: 0,1 ppm

NO mérőcella, 0 … 4.000 ppm, felbontás: 1 ppm

NOalacsony mérőcella, 0 … 300 ppm, felbontás: 0,1 ppm

NO₂ mérőcella, 0 … 500 ppm, felbontás: 0,1 ppm

SO₂ mérőcella, 0 … 5.000 ppm, felbontás: 1 ppm

CO₂ mérőcella (NDIR), 0 … 50 Vol. %, felbontás: 0,01 Vol. %, infravörös mérési eljárás, abszolútnyomás mérés, CO₂ 
adszorpció szűrő utántöltő csomaggal. Hosszú távú mérésekhez (15 percnél hosszabb) ajánlott a Peltier gázelőkészítő

CxHy mérőcella, metán 100 … 40.000 ppm-ig, propán 100 … 21.000 ppm-ig, bután 100 … 18.000 ppm-ig,  
felbontás: 10 ppm. A Pellisztor érzékelő gyárilag metánra van kalibrálva.

H₂S mérőcella, 0 … 300 ppm, felbontás 0,1 ppm

BLUETOOTH® vezetéknélküli átvitel

Peltier gázelőkészítő perisztaltikus pumpával az automatikus kondenzátum tartály ürítéshez

Frisslevegő szelep hosszú távú mérésekhez, 5 faktoros méréstartomány bővítéssel minden cellára. 2 óránál hosszabb mérési időkhöz 
ajánlott a Peltier gázelőkészítő használata.

Méréstartomány bővítés egy cellára a következő hígítási faktorokkal: 0, 2, 5, 10, 20, 40

DC feszültség bemenet 11 V … 40 V

Speciális gázszivattyú hosszú távú mérésekhez. 2 óránál hosszabb mérési időkhöz ajánlott a Peltier gázelőkészítő használata.

Nyomásérzékelő automatikus nullázása a folyamatos légsebesség/differenciálnyomás mérésekhez

Opcionális Bluetooth vezeték nélküli átvitel

A testo 350 füstgázelemzőt egy második mérőcellával is fel kell szerelni ahhoz, hogy a műszer működőképes 
legyen. Maximum 5 további mérőcella szerelhető be. A műszer opcionális tartozékai:

testo 350 kezelőegység, kijelzi a mérési értékeket 
és kezeli az analizátor boxot, tartozékok: 
újratölthető akkumulátor, memória, USB interfész, 
Testo adatbusz csatlakozó

Rend. sz. 0632 3511

testo 350 analizátor box
testo 350 analizátor box, O₂ mérőcellával, 
differenciálnyomás érzékelővel, K típusú NiCr-Ni 
és S típusú Pt10Rh-Pt hőelemmel, Testo 
adatbusz csatlakozással, további tartozékok:  
újratölthető akkumulátor, beépített NTC 
égéslevegő érzékelő, trigger bemenet, memória, 
USB interfész, hordszíj, max. 6 mérőcella a 
következők közül: CO, COalacsony, NO, NOalacsony, 
NO2, SO2,CO2 NDIR, CxHy, H2S

Rend. sz. 0632 3510

Rend. sz.testo 350 analizátor box kiegészítők

0554 4150

0516 3510

0554 3381

0554 1337

Cserélhető szűrő NO mérőcellához (1 db), SO₂ szűrő

Szállítóbőrönd a testo 350 füstgázelemző rendszer és tartozékai, valamint kiegészítői biztonságos tárolásához, 
méretek: 570 x 470 x 210 mm

Tartalék szűrő a testo 350 analizátor boxhoz 

Kábel akkumulátor csatlakozóval és adapterrel a testo 350 analizátor box DC feszültségre való csatlakoztatásához
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Rend. sz.PC szoftver és Testo adatbusz

0554 3334

0449 0075

0554 3149

0554 3336

0449 0076

easyEmission szoftver USB csatlakozással (PC-re/laptopra)
Funkciók: felhasználó által megadott mérési időközök, mérési értékek exportálásba Microsoft Excel táblázatokba 
másodpercek alatt, felhasználó által definiált tüzelőanyagok, mérési értékek megjelenítése táblázatban vagy grafikonon, 
ügyfélre szabott jegyzőkönyvek egyszerű készítése, stb.

Testo adatbusz kábel a kezelőegység és az analizátor box, vagy több analizátor box összekötéséhez, bajonett zárral, 
hossz: 2 m

Analóg kimeneti box szett, 6 csatornás, 4-20 mA: Testo adatbusz csatlakozó, hossz: 2 m

easyEmission szoftver a testo 350 műszerhez, Testo adatbusz kezelőegységgel, USB csatlakozással (PC-re/laptopra), 
Testo adatbusz kábellel. Ha több testo 350 analizátor box van a Testo adatbuszra kötve, a rendszer kezelése és az 
értékek leolvasása PC-vel lehetséges (adatbusz módban a lehetséges mérésgyakoriság 1 mérés másodpercenként).

Testo adatbusz kábel a kezelőegység és az analizátor box, vagy több analizátor box összekötéséhez, bajonett zárral, 
hossz: 5 m

További kábelhossz 800 m-ig kérésre elérhető

Rendelési adatok

0554 0549

0554 0620

0520 0003

0554 0568

0520 0034

Testo IrDA gyorsnyomtató vezeték nélküli infra interfésszel, 1 tekercs hőpapír, 4 AA elem

Testo Bluetooth/IrDA nyomtató 1 tekercs hőpapírral, újratölthető akkumulátorral és hálózati egységgel

ISO kalibrációs bizonylat füstgázra

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz

ISO kalibrációs bizonylat légsebességre; hődrót, szárnykerekes anemométer, Prandtl-cső,  
kalibrálási pontok: 5, 10, 15, 20 m/s

Nyomtatók és tartozékok

Kalibrációs bizonylatok

Rend. sz.

Rend. sz.
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Füstgáz mintavevő szondák

Rend. sz.Tartozékok moduláris füstgázszondákhoz

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Rend. sz.

Hagyományos füstgáz mintavevő szondák: moduláris füstgázszondák, 2 szárhosszban elérhetők, 
kónusszal, NiCr-Ni hőelem, 2,2 m tömlő, szűrő

Füstgáz mintavevő szonda ipari motorokon végzett mérésekhez

SO2 alacsony szondák füstgáz utókezelő rendszerek után végzett mérésekhez (pl. gázmosók)

Prandtl-cső

Hőmérséklet szondák

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

0600 7555

0563 1251

0563 2251

0635 2145

0600 8898

0393 0251

0635 2042

0554 0440

0554 1202

Kérésre

Kérésre

0554 3372

0554 3385

0554 9767

0554 8764

0554 8765

0600 7556

0430 0053

0635 2345

0600 9797

Moduláris füstgázszonda, 335 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 500°C, NO₂/SO₂ speciális tömlő, 2,2 m

Moduláris füstgázszonda, 700 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 500°C, NO₂/SO₂ speciális tömlő, 2,2 m

Moduláris füstgázszonda, 335 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 1.000°C, NO₂/SO₂ speciális 
tömlő, 2,2 m

Moduláris füstgázszonda, 700 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 1.000°C, NO₂/SO₂ speciális 
tömlő, 2,2 m

Moduláris füstgázszonda előszűrővel (Ø 14 mm), 335 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 1.000°C, NO₂/SO₂ 
speciális tömlő, 2,2 m

Moduláris füstgázszonda előszűrővel (Ø 14 mm), 700 mm, kónusz, NiCr-Ni hőelem (TI), Tmax 1.000°C, NO₂/SO₂ 
speciális tömlő, 2,2 m

Füstgázszonda ipari motorokhoz, 335 mm, kónusz, hővédő lap, Tmax: + 1.000°C, speciális tömlő NO₂/SO₂ 
mérésekhez, tömlőhossz 4 m

Fűtetlen SO₂ alacsony szett, tartalma: SO₂ alacsony mérőcella, méréstartomány: 0 … 200 ppm, felbontás: 0,1 ppm, 
speciális SO₂ alacsony mintavevő szonda, 735 mm, Tmax szár: 220°C, tömlő hossz: 2,35 m, szár Ø: 8 mm, kónusz, 
NiCr-Ni (TI) hőelem

Fűtött SO₂ alacsony szett, tartalma: SO₂ alacsony mérőcella, méréstartomány: 0 … 200 ppm, felbontás: 0,1 ppm;  
fűtött ipari szonda szett (0600 7630), fűtött szár, fűtött füstgáz mintavevő tömlő, NiCr-Ni (TI) hőelem

Prandtl-cső, 350 mm, nemesacél, légsebesség méréshez

NiCr-Ni hőelem füstgáz hőmérséklet méréséhez, 400 mm, Tmax + 1.000°C, kábelhossz 4 m, további hővédelemmel

Tartalék SO₂ mérőcella

Prandtl-cső, 750 mm, nemesacél, légsebesség és hőmérséklet méréshez, 3-as 
tömlővel (5 m) és hővédő lappal 

Csatlakozó tömlő, szilikon, 5 m, max terhelés 700 hPa (mbar)

Tömlő hosszabbító, 2,8 m, hosszabbító kábel szondához

Szonda szár előszűrővel (Ø 14 mm), választható hossz 2.500 mm-ig, kónusz, szár Ø 8 mm, NiCr-Ni (TI) 
hőelem, Tmax 500°C

Szonda szár előszűrővel (Ø 14 mm), választható hossz 2500 mm-ig, kónusz, szár Ø 8 mm, NiCr-Ni (TI) 
hőelem, Tmax 1.000°C

Tartalék szinter előszűrő (szinter szűrő), 2 db.

Tartalék szűrő, moduláris szonda, 10 db.

Szonda szár, 700 mm, kónusz, szár Ø 8 mm, Tmax 500°C

Szonda szár, 335 mm, kónusz, szár Ø 8 mm, Tmax 1.000°C

Szonda szár, 700 mm, kónusz, szár Ø 8 mm, Tmax 1.000°C

Füstgázszonda ipari motorokhoz, előszűrővel, 335 mm, kónusz, hővédő lap, Tmax: + 1.000°C, speciális tömlő NO₂/SO₂ 
mérésekhez, tömlőhossz 4 m

Tartalék hőelem

Prandtl-cső, 1.000 mm, nemesacél, légsebesség méréshez

Égéslevegő érzékelő, 60 mm
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Füstgáz mintavevő szondák

Rend. sz.Ipari szondák

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7615

0600 7616

0516 7600

0554 3371

Ipari szonda szett 1.200°C
Tartalma:
- fűtetlen markolat
- fűtetlen szonda szár, 1.200°C-ig
- fűtetlen füstgáz mintavevő tömlő, szűrővel, 4 m
- K típusú hőelem, 1,2 m

Ipari szonda szett 1.800°C
Tartalma:
- fűtetlen markolat
- fűtetlen szonda szár 1.800°C-ig
- fűtetlen füstgáz mintavevő szonda, szűrővel, 4 m

Fűtött ipari szonda szett
Tartalma:
- fűtött szár, 600°C-ig
- fűtött füstgáz mintavételező tömlő, 4m
- K típusú hőelem, 1,2 m

Hosszabbító tömlő (1.200°C) az ipari szonda szett (1.200°C,  
0600 7610) és a fűtött ipari szonda szett (0600 7630) 
hosszabbításához

K típusú hőelem, 2,2 m

Ipari szonda előszűrő portartalmú füstgázhoz

Szállítóbőrönd szondákhoz

Tartalék porszűrő (10 db)

A szett opcionális tartozéka egy tömlőhosszabbító és egy szonda 
előszűrő.

A + 1.370°C feletti mérésekhez az S típusú hőelemet ajánljuk.

A szett opcionális tartozéka egy tömlőhosszabbító és egy szonda 
előszűrő.

A hosszabbító tömlő közvetlenül a fűtetlen szondába (+ 1.200°C) 
vagy a fűtött szondába (+ 600°C) csatlakoztatható*

Szár: Tmax + 1.200°C
Hossz: 1,0 m, Ø 12 mm
Anyag: 2.4856 ötvözet 625
Markolat: Tmax + 600°C
Anyag: 1,4404 acél
Füstgáz mintavevő tömlő: 2 utas tömlő PTFE 
belső borítással, 4 m
Hőelem: K típusú
Hossz: 1,2 m, Ø 2 mm
Tmax + 1.200°C

 Szár: Tmax + 1.800°C
Anyag: Alumínium-oxid
Hossz: 1,0 m, Ø 12 mm
Gáz mintavevő tömlő: 2 utas tömlő PTFE belső 
borítással, 4m
Markolat: Tmax + 600°C
Anyag: 1,4404 acél

Szár: hőálló + 600°C-ig
Feszültség ellátás: 230 V / 50 Hz
Hossz: 1,0 m, Ø 25 mm
Fűtési hőmérséklet tartomány: + 200°C
Anyag: 1,4571 acél
Füstgáz mintavevő tömlő: hullámosított tömlő 
PTFE belső borítással
Hossz: 4 m, külső átmérő: 34 mm
Fűtési hőmérséklet: > + 120°C
Hőelem: K típusú
Hossz: 1,2m, Ø 2 mm
Tmax + 1.200°C

Szár: Tmax + 1.200°C
Hossz: 1 m, Ø 12 mm
Anyag 2.4856 ötvözet 625

K típus
Hossz: 2,2 m, Ø 2 mm
Tmax + 1.200°C

Anyag: porózus szilikon-karbid
Tmax + 1.000°C
Hossz: 105 mm, Ø 30 µm
Szűrő osztály: 10 µm

KérésreFűtött füstgáz mintavevő tömlő Hullámosított tömlő PTFE belső borítással
Hossz: 4 m, külső átmérő: 34 mm
Fűtési hőmérséklet: > + 120°C

A hosszabbító tömlő közvetlenül a fűtetlen szondába (+ 1.200°C) 
vagy a fűtött szondába (+ 600°C) csatlakoztatható*

Minden 335 mm hossz feletti szondához

Részletek

A csavarozás megkönnyítésére javasoljuk a kerámia paszta használatát a meneten.*
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Méréstartomány Pontosság ±1 digit Felbontás

O2 mérés 0 ... +25 Vol. % O2 ± a végérték 0,8%-a (0 ... +25 Vol. % O2)
0,01 Vol. % O2  
(0 ... +25 tömeg. % O2)

Válaszidő t90 

20 mp (t95)

CO mérés  
(H2 kompenzált)*

0 ... +10.000 ppm CO A mért érték ±5%-a (+200 ...+2.000 ppm CO)
A mért érték ±10%-a (+2.001 ...+10.000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 ... +199 ppm CO)

1 ppm CO  
(0 ... +10.000 ppm CO)

40 mp

COalacsony mérés  
(H2 kompenzált)*

0 ... 500 ppm CO A mért érték ±5% -a (+40 ... +500 ppm CO)
±2% ppm CO (0 ... +39,9 ppm CO)

0,1 ppm CO  
(0 ... +500 ppm CO)

40 mp

NO mérés 0 ... +4.000 ppm NO A mért érték ±5%-a (+100... +1.999 ppm NO)
A mérési érték ±10% -a (+2.000 ... +4.000 ppm NO)
±5 ppm NO (0 ... +99 ppm NO)

±1 ppm NO  
(0 ... +4.000 ppm NO)

30 mp

NOalacsony mérés 0 ... +300 ppm NO A mért érték ±5% -a (+40 ... +300 ppm NO)
±2 ppm NO (0 ...+39,9 ppm NO)

±0,1 ppm NO  
(0 ... +300 ppm NO)

30 mp

NO2 mérés 0 ... +500 ppm NO2 A mért érték ±5%-a (+100 ...+500 ppm NO2)
±5 ppm NO2 (0 ... +99,9 ppm NO2)

±0,1 ppm NO2  
(0... +500 ppm NO2)

40 mp

SO2 mérés 0 ... +5.000 ppm SO2 A mért érték ±5%-a (+100 ...+2.000 ppm SO2)
A mérési érték ±10%-a  (+2.001 ...+5.000 ppm SO2)
±5 ppm SO2 (0 ... +99 ppm SO2)

±1 ppm SO2  
(0 ... +5.000 ppm SO2)

30 mp

CO2 mérés (IR)

H2S mérés 0 ... +300 ppm H2S

* H2 csak jelzésként

A mért érték ±5%-a (+40 ...+300 ppm)
±2 ppm (0 ... +39,9 ppm)

0,1 ppm (0 ...+300 ppm) 35 mp

CO mérés 
(H2 kompenzált)

1 ppm

COalacsony mérés  
(H2 kompenzált)

0,1 ppm

NO mérés 1 ppm

NOalacsony mérés 0,1 ppm

SO2 mérés 1 ppm

CXHY mérés Metán: 100 ... 40.000 ppm
Propán: 100 ... 21.000 ppm
Bután: 100 ... 18.000 ppm

10 ppm

Európa, beleértve az összes EU 
tagállamot
Belgium (BE), Bulgária (BG), Dánia (DK), Németország 
(DE), Észtország (EE), Finnország (FI), Franciaország (FR), 
Görögország (GR), Írország (IE), Olaszország (IT), Lettország 
(LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Málta (MT), Hollandia 
(NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), 
Románia (RO), Svédország (SE), Szlovákia (SK), Szlovénia 
(SI), Spanyolország (ES), Csehország (CZ), Magyarország 
(HU), Egyesült Királyság (GB), Ciprusi köztársaság (CY). 

EFTA országok: 
Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc

Nem európai országok
Kanada, USA, Japán, Ukrajna, Ausztrália, Kolumbia, 
Salvador, Mexikó, Venezuela, Ecuador, Új-Zéland, Bolívia, 
Dominikai Köztársaság, Peru, Chile, Kuba, Costa Rica, 
Nicaragua, Korea, Fehéroroszország

Műszaki adatok

testo 350 kezelőegység

testo 350 analizátor box műszaki adatok

testo 350 
kezelőegység

Üzemi hőmérséklet -5 ... +45°C 

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50°C 

Akkumulátor típusa Li-ion akkumulátor

Akkumulátor élettartam
5 óra (vezeték nélküli kapcsolat 
nélkül)

Memória 2 MB (250 000 mérési érték)

Súly 440 g

Méretek 88 x 38 x 220 mm

Védelmi osztály IP40

Analóg kimeneti box 
(mA kimenet)

-5 ... +45°C 

-20 ... +50°C 

–

–

–

305 g

200 x 89 x 37 mm

–

Egy cella hígítása választható faktorral  
(x2, x5, x10, x20, x40)

FelbontásPontosság ±1 
digit

Méréstartomány

2.500 ... 50.000 ppm 1 ppm

0,1 ppm

1 ppm

500 ... 2.500 ppm

1.500 ... 20.000 ppm

0,1 ppm300 ... 1.500 ppm

1 ppm

NO2 mérés 0,1 ppm

H2S mérés 0,1 ppm

500 ... 25.000 ppm

500 ... 2.500 ppm

200 ... 1.500 ppm

FelbontásPontosság
±1 digit

Mérési tartomány

Minden mérőcella hígítása (5 faktoros)
Ha minden mérőcella hígítása aktiválva van, az O₂, CO₂ –(IR) és CxHy 
értékek nem jelennek meg a kijelzőn

A mért érték 
± 2%-a 
(hozzávetőleges 
hiba)

A választott hígítási 
faktortól függ

A választott hígítási 
faktortól függ

A mért érték 
± 5%-a 
(hozzávetőleges 
hiba)
Nyomás 
méréstartomány: 
-100 … 0 mbar a 
szondacsúcsnál

0 ... +50 Vol. % CO2 ±0.3 Vol. % CO2 A mért érték + 1%-a (0... 25 Vol. % CO2)±0.5 tömeg. % CO2 A mérési érték+ 1,5%-a  (>25 ...50 Vol. % CO2)

0,01 Vol. % CO2 (0 ... 25 tömeg. % CO2)0,1 tömeg. % CO2 (>25 tömeg. % CO2)

10 mp
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Méréstartomány Pontosság
±1 digit

Felbontás

Hatékonysági fok 0 ... +120 % 0,1 % (0 ... +120 %)

Válaszidő t90

Válaszidő t90Méréstartomány1Mért paraméter Pontosság
±1 digit

Felbontás

Metán 100 ... 40.000 ppm

Min. szükséges O₂  
a füstgázban

Válasz faktor2

1

1,5

2

Propán 100 ... 21.000 ppm

Bután 100 ... 18.000 ppm

2% + (metán 
mért értéke × 2)

2% + (propán 
mért értéke × 5)

2% + bután mért 
értéke × 6,5)

Füstgázveszteség 0 ... +99,9 % qA 0,1 % qA (-20 ... +99,9 % qA)

CO2 számítás 40 mp

Differenciálnyomás 1 -40 ...+40 hPa A mért érték ±1,5%-a (-40 ... -3 hPa)
A mért érték ±1,5%-a (+3 ... +40 hPa)
A mért érték ±0,03 hPa (-2,99 ... +2,99 hPa)

0,01 hPa (-40 ... +40 hPa)

Differenciálnyomás 2
-200... +200 hPa A mért érték ±1,5%-a (-200 ... -50 hPa)

A mért érték ±1,5%-a (+50 ... +200 hPa)
±0.5 hPa (-49,9 ... +49,9 hPa)

0,1 hPa (-200 ... +200 hPa)

Légsebesség 0 ... +40 m/s 0,1 m/s (0 ... +40 m/s)

Abszolútnyomás  
(opcionális IR mérő-
cellával felszerelve)

-600 ...  +1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa

Füstgáz harmatpont 
számítás

0 ... 99,9°C td 0,1°C td (0 ... 99,9°C td)

K típusú NiCr-Ni 
hőelem

-200 ... +1.370°C ±0, 4°C (-100 ... +200°C)
±1°C (-200 ... -100,1°C)
±1°C (+200.1 ... +1.370°C)

0,1°C (-200 ... +1.370°C)

S típusú Pt10Rh-Pt 
hőelem

±1°C (0 ... +1.760°C) 0,1°C (0 ... +1.760°C)

Környezeti hőmérséklet 
(NTC)

-20 ... +50°C ±0,2°C (-10 ... +50°C) 0,1°C (-20 ... +50°C)

Műszaki adatok

A testo 350 analizátor box műszaki adatai

CxHy mérőcella műszaki adatai

1.Az alsó robbanási határt (LEL) figyelembe kell venni.
2 A mérőcella metánra lett kalibrálva. A felhasználó átállíthatja más gázra (propán, bután).

Általános műszaki adatok

Méretek 330 x 128 x 438 mm

Súly 4800 g

Tárolási hőmérséklet -20 ...+50°C

Üzemi hőmérséklet -5 ... +45°C

Műszerház anyaga ABS

Memória 250.000 érték

Tápellátás AC 100V ...240V hálózati egység  
(50 ... 60 Hz)

DC feszültség bemenet 11 V ... 40 V

Max. porterhelés 20 g/m³ por a füstgázban

Harmatpont számítás 0 ... 99°Ctd

Max. pozitív nyomás max. +50 mbar

Max. negatív nyomás min. -300 mbar

Szivattyúátfolyás 1 l/min. átfolyás felügyelettel

Tömlő hossz  16,2 m (5 szonda tömlőhosszabbítónak felel 
meg)

Max. páraterhelés + 70°C harmatpont hőmérséklet

Trigger bemenet Feszültség: 5 … 12 V (emelkedő vagy hátsó 
él) impulzusszélesség > 1 mp  
terhelés: 5 V/max, 5mA, 12 V/max, 40 mA

Védelmi osztály  IP40

Akkumulátor élettartam Max. terheléssel kb. 2,5 óra

< 400 ppm (100 
... 4.000 ppm)
< a mért érték 
10%-a  
 (>4.000 ppm)

10 ppm < 40 s

0 ... CO2 max Vol. 
% CO2

 O2 -ből számítva ±0.2 Vol. % 0,01 Vol. % CO2
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Rendelési javaslatok

Emisszió mérés ipari 
motorokon

Emisszió mérés égőkön

testo 350 kezelőegység 0632 3511
   BLUETOOTH® vezeték nélküli átvitel 
testo 350 analizátor box 0632 3510
   CO (H₂-kompenzált) mérőcella, 0 … 10.000 ppm 
   NO mérőcella, 0 … 4.000 ppm 
   NO₂ mérőcella, 0 ... 500 ppm 
   Peltier gázelőkészítő tömlőszivattyúval 
   BLUETOOTH® vezeték nélküli adatátvitel 
   Frisslevegő szelep hosszú távú mérésekhez 
   Méréstartomány bővítés 
Füstgázszonda ipari motorokhoz 0600 7555
testo BLUETOOTH® nyomtató 0554 0620
easyEmission szoftver 0554 3334
Hálózati egység a kezelőegységhez 0554 1096
Szállítóbőrönd 0516 3510 

Rend. sz.

testo 350 kezelőegység 0632 3511
   BLUETOOTH® vezeték nélküli átvitel 
testo 350 analizátor box 0632 3510
   CO (H₂-kompenzált) mérőcella, 0 … 10.000 ppm 
   NO mérőcella, 0 … 4.000 ppm 
   NO₂ mérőcella, 0 ... 500 ppm 
   SO₂ mérőcella, 0 … 5.000 ppm 
   Peltier gázelőkészítő tömlőszivattyúval 
   BLUETOOTH® vezeték nélküli adatátvitel 
   Méréstartomány bővítés 
Moduláris füstgázszonda 0600 8764
testo BLUETOOTH® nyomtató 0554 0620
easyEmission szoftver 0554 3334
Hálózati egység a kezelőegységhez 0554 1096
Szállítóbőrönd 0516 3510

Rend. sz.

Emisszió mérés 
gázturbinákon

Emisszió mérés 
hőfolyamatoknál

testo 350 kezelőegység 0632 3511
   BLUETOOTH® vezeték nélküli átvitel 
testo 350 analizátor box 0632 3510
   COalacsony (H2-kompenzált) mérőcella,  0 ... 500 ppm 
   NOalacsony mérőcella, 0 ... 300 ppm 
   NO₂ mérőcella,  0 ... 500 ppm 
   Peltier gázelőkészítő tömlőszivattyúval 
   BLUETOOTH® vezeték nélküli adatátvitel 
   Frisslevegő szelep hosszú távú mérésekhez 
   Méréstartomány bővítés 
Füstgázszonda ipari motorokhoz 0600 7555
testo BLUETOOTH® nyomtató 0554 0620
easyEmission szoftver 0554 3334
Hálózati egység a kezelőegységhez 0554 1096
Szállítóbőrönd 0516 3510

Rend. sz.

testo 350 kezelőegység 0632 3511
   BLUETOOTH® vezeték nélküli átvitel 
testo 350 analizátor box 0632 3510
   CO (H₂-kompenzált) mérőcella, 0 ...10.000 ppm 
   CO₂ (NDIR) mérőcella, 0 … 50 Vol. % 
   NO mérőcella, 0 … 4.000 ppm 
   NO₂ mérőcella, 0 ... 500 ppm 
   Peltier gázelőkészítő tömlőszivattyúval 
   BLUETOOTH® vezeték nélküli adatátvitel 
Ipari szonda szett 1200°C 0600 7610
easyEmission szoftver 0554 3334
Hálózati egység a kezelőegységhez 0554 1096
Szállítóbőrönd 0516 3510

Rend. sz.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

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

E-mail: kapcsolat@testo.hu
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