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Operare independentă de locul de măsurare și afișarea 

valorilor măsurate pe un smartphone/tabletă cu ajutorul 

aplicaței testo 330i App și Bluetooth

Documentarea și raportarea valorilor măsurate direct la locul 

măsurătorilor prin aplicația pentru mobil 

Fixarea sondei de gaz cu suportul testoFix

Carcasă etanșă și robustă din material plastic, pentru 

utilizarea în condiții dificile

Analizor de gaze de 
ardere

testo 330i

Testo 330i testo este o combinație între calitatea dovedită 

de tehnologia Testo și un mod revoluționar de manipulare. 

Baza analizorulului de gaze de ardere este tehnologia de 

măsurare a predecesorului său testo 330 LL, cu aceste 

caracteristici remarcabile:

-  Senzori de gaz cu durată extinsă de viață, pînă la 6 ani, ce 

pot fi înlocuiți chiar de către utilizator.

-  testat TÜV în conformitate cu1. BImSchV și EN 50379, 

Părțile 1-3

- Restabilirea punctului de zero pentru tiraj și gazele de   

 ardere fără a fi necesară scoaterea sondei din coș

-  Exitinderea domeniului de măsură până la 30000 ppm CO 

cu ajutorul modulului de diluție

Operarea aparatului și afișarea valorilor se realizează 

prin Bluetooth și prin intermediul aplicației pentru mobil 

testo 330i App pe un smartphone/tabletă. Astfel, aveți 

întotdeauna toate valorile măsurate mereu la îndemână. 

Dupa terminarea măsurătoriilor, rapoartele pot fi salvate în 

format PDF sau Excel și expediate către orice adresă de 

e-mail sau tipărite cu ajutorul imprimantei cu Bluetooth.

Acesta este noul mod de măsurare a gazelor de ardere.
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testo 330i

Date tehnice generale

Temp. de stocare -20 la +50 °C

Temp. de operare -5 la +45 °C

Alimentare Bloc baterie reîncărcabilă 3.7 V / 2.6 Ah

Unitate de alimentare 6 V / 1.2 A (opțional)

Memorie 500.000 citiri

Greutate 720 g (fără baterie)

Dimensiune 270 x 160 x 57 mm

Garanție Instrument/sondă/senzor gaz O2, CO:  
48 luni

Senzor de gaz NO: 24 luni

Termocouplu și baterie reîncărcabilă: 12 luni

Date tehnice

Parametru de măsură Domeniu de 
măsură

Acuratețe (± 1 cifră) Rezoluție

Temperatură 
(dependentă de termocuplă
în sonda de gaze arse)

-40 la +1200 °C ±0.5 °C (0.0 - +100.0 °C) 
±0.5 % din v.m. (interval de măsurare)

±0.1 °C (-40 - +999.9 °C) 
±1 °C (interval de măsurare)

Măsurare tiraj -9.99 la +40 hPa ±0.02 hPa or ± 5 % din v.m. (-0.50 la +0.60 hPa) 
±0.03 hPa (+0.61 la +3.00 hPa) 
±1.5 % din v.m. (+3.01 la +40.00 hPa) 
(Se aplică cea mai mare valoare)

0.01 hPa

Măsurare presiune 0 la 300 hPa ±0.5 hPa (0.0 la +50.0 hPa) 
±1 % din v.m. (+50.1 to +100.0 hPa) 
±1.5 % din v.m. (interval de măsură)

0.1 hPa

Măsurători O2 0 la 21 vol.% ±0.2 vol.% 0.1 vol.%

Măsurători CO 
(fără compensare de H2)

0 la 4000 ppm ±20 ppm sau ±10 % din v.m. (0 la 400 ppm) 
±5 % din v.m. (401 la 2000 ppm) 
±10 % din v.m. (2001 la 4000 ppm)

1 ppm

Măsurători CO 
(fără compensare de H2)
cu opțiunea de extindere automată 
a domeniului de măsură

0 la 15000 ppm ±200 ppm sau ±20 % din v.m. (0 la 15000 ppm) 1 ppm

Măsurători CO 
(cu compensare de H2)

0 la 8000 ppm ±10 ppm sau ±10 % din v.m. (0 la 200 ppm) 
±20 ppm sau ±5 % din v.m. (201 la 2000 ppm) 
±10 % din v.m. (2001 la 8000 ppm)

1 ppm

Măsurători CO (cu compensare 
de H2) cu opțiunea de extindere 
automată a domeniului de măsură

0 la 30000 ppm ±200 ppm sau ±20 % din v.m. (0 la 30000 ppm) 1 ppm

Testarea eficienței 
(Eta)

0 la 120 % 0.1 %

Pierderi de gaze arse 0 la 99.9 % 0.1 %

Determinarea CO2  
(Calcul din  O2)

Afișare 
0 la CO2 max

±0.2 vol.% 0.1 vol.%

Opțiune: măsurare NO 0 la 3000 ppm ±5 ppm (0 la 100 ppm) 
±5 % din v.m. (101 la 2000 ppm) 
±10 % din v.m. (2001 la 3000 ppm)

1 ppm

Set 1 testo 330itesto 330i

Set 2 testo 330i

Analizorul de gaze testo 330i cu senzori Longlife, modul de măsurare 
presiune și tiraj, include:
- senzori de O2, CO (fără compensare cu H2) și NO(x), 
- sondă de prelevare probe (0600 9780), 
- imprimantă BLUETOOTH/IRDA (0554 0621), 
- încărcător (0554 1096) 
- geantă de transport (0516 3302) și certificat de calibrare din fabrică.

Analizorul de gaze testo 330i cu senzori Longlife, modul de măsurare 
presiune și tiraj, include:
- senzori de O2, CO (cu compensare cu H2) și NO(x), 
- sondă de prelevare probe (0600 9780), 
- imprimantă BLUETOOTH/IRDA (0554 0621), 
- încărcător (0554 1096) 
- geantă de transport (0516 3302) și certificat de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0563 3000 S1

Cod produs 0563 3000

Cod produs 0563 3000 S2

Analizorul de gaze testo 330i cu senzori 
Longlife modul de măsurare presiune și 
tiraj, include senzori de O2 , CO compensat 
cu H2 și NO(x), încărcător și certificat 
de calibrare din fabrică.



testo 330i

Accesorii Cod produs

Suport testoFix pentru sonda analizorului cu diametru de 8 mm 0554 3006

Tester de fum 0554 0307

Set de furtune cu adaptor pentru măsurarea separată a presiunii gazului 0554 1203

Set pentru temperatură diferențială, include 2 sonde de temperatură cu bandă Velcro și adaptor 0554 1208

Alimentator internațional 100-240 V AC / 6,3 V DC pentru încărcarea acumulatorului din instrument sau operarea 
instrumentului cu conectare la sursă

0554 1096

Baterie reîncărcabilă de rezervă 2600 mA 0515 0107

Încărcător pentru acumulatorul de rezervă 0554 1103

Imprimantă testo 330i BLUETOOTH®-/IRDA, incl. 1 rolă de hartie termică, baterie reâncărcabilă și unitate de 
alimentare

0554 0621

Hărtie termică pentru imprimantă, cerneală permanentă 0554 0568

Plicuri adezive pentru pastrarea bonurilor tipărite, 50 buc 0554 0116

Filtre de particule pentru sondele modulare, set de 10 bucăți 0554 3385

Geantă de transport pentru testo 330i, sonde și accesorii (520 x 130 x 400 mm, WxHxD) 0516 3302

Geantă de transport pentru testo 330i, sonde și accesorii  (520 x 210 x 400 mm, WxHxD) 0516 3303

Certificat de calibrare ISO pentru analizorul de gaze de ardere 0520 0003

Senzori de gaz de schimb Cod produs

Senzor O2 0393 0002

Senzor CO, fără compensare de H2 , 0 la 4000 ppm 0393 0051

Senzor CO, cu compensare H2, 0 la 8000 ppm 0393 0101

Senzor NO 0393 0151

Upgrade senzor NO, 0 la 3000 ppm, rezoluție 1 ppm 0554 2151

Instrumente de măsură Cod produs

Set 1 testo 330i, include analizorul de gaze testo 330i cu senzori de O2, CO(fără compensare cu H2) și NO(x), modul 
de măsurare presiune și tiraj, sondă de prelevare probe (0600 9780), imprimantă IR/Bluetooth (0554 0621), încărcător 
(0554 1096) și geantă de transport (0516 3302)

0563 3000  S1

Set 2 testo 330i, include analizorul de gaze testo 330i cu senzori de O2, CO(compensat cu H2) și NO(x), modul de 
măsurare presiune și tiraj, sonda de prelevare probe (0600 9780), imprimantă IR/Bluetooth (0554 0621), încărcător 
(0554 1096) și geanta de transport (0516 3302)

0563 3000 S2

Opțional compensare cu H2, celulă CO

Informații pentru comandă

Montarea sondei cu suportul testoFix 
Dezvoltat recent: Noul suport de susținere al sondelor testoFix asigură 
montarea corespunzatoare a sondei și a instrumentului pe coș.

Pentru orificii de măsurare cu diametrul de 10 mm și sonde de 8 mm
Temperatura MAXIMĂ : +140 ° C
Greutate: 114 g

Împreună cu smartphone-ul dumneavoastră 
aplicația pentru mobil testo 330i App devine 
unitatea de control a analizorului de gaze de 
ardere. Cu ajutorul aplicației puteți controla 
instrumentul, vizualiza valorile măsurate, 
adăuga comentarii sau fotografii în rapoartele 
măsurătorilor și să le expediati catre orice 
adresă de e-mail. În plus aveți întotdeauna 
toate valorile măsurate la îndemână indiferent 
de locul de măsurare.

Aplicația pentru mobil testo 330i App
Aplicația pentru mobil vă transformă smartphone-ul/tableta în ecran 
pentru testo 330i.
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testo 330i

Sonde

Alte sonde Cod 
produs

Sondă pentru măsurarea concentrației de O2 în aerul de admisie 0632 1260

Tub de prelevare pentru calcularea valorii medii de CO, lungime 180 mm, Ø 8 mm 0554 5763

Sondă de temperatură a aerului de combustie Cod 
produs

Sondă de temperatură a aerului de combustie, adâncimea de imersie 300 mm 0600 9791

Sondă de temperatură a aerului de combustie, adâncimea de imersie  190 mm 0600 9787

Sonde de prelevare gaze modulare Cod 
produs

Sondă de gaze modulară include con de fixare;  
termocuplu NiCr-Ni; furtun 650 mm; filtru de particule; lungime 
tijă sondă 180 mm;  
Ø 8 mm; Tmax. 500 °C; testat TÜV

0600 9780

Sondă de gaze modulară include con de fixare;  
termocuplu NiCr-Ni; furtun 650 mm; filtru de particule; lungime 
tijă sondă 300 mm;  
Ø 8 mm; Tmax. 500 °C; testat TÜV

0600 9781

Sondă de gaze modulară include con de fixare;  
termocuplu NiCr-Ni; furtun 650 mm; filtru de particule; lungime 
tijă sondă 180 mm; 
Ø 6 mm; Tmax. 500 °C

0600 9782

180 mm / 300 mm
Ø 6 mm /
Ø 8 mm


