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wyœwietlaczem graficznym!

NOWOŒÆ: testo 330 LL

4 lata gwarancji 
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Testo 
LPG

122.3 °C AT

Niezale¿nie od zastosowanej technologii – ka¿dy system grzewczy musi dzia³aæ optymalnie. 

5.8% qA

Opcje Start Wartoœci

Oznacza to jego sta³¹ kontrolê i regulacjê. Optymalizacja procesu spalania zapewnia znacz¹c¹

oszczêdnoœæ energii. Rynek dostaw ciep³a w budownictwie siê rozwija. Wprowadzane s¹ systemy

solarne, pompy ciep³a, kot³y kondensacyjne, systemy na paliwa sta³e (pellet) i inne technologie.

G³ównymi celami nowoczesnego systemu grzewczego staje siê: dostawa ciep³a na ¿¹danie, przy

Nowy analizator spalin testo 330 LL

jednoczesnym niskim zu¿yciu energii i minimalnej emisji zanieczyszczeñ.

z kolorowym wyœwietlaczem graficznym!

G³ównym elementem nowego sposobu przetwarzania

i graficznej prezentacji danych jest tzw. macierz spalin.

Macierz spalin

Po przeprowadzonej analizie spalin, macierz

okreœli czy wartoœci CO i O2, jak równie¿ po-

zosta³e parametry pomiarowe znajduj¹ siê w do-

puszczalnym zakresie (zielony), czyli czy system grzew-

czy jest optymalnie ustawiony.

Je¿eli zapamiêtane dane pomiarowe znajduj¹ siê poza

zakresem optymalnym, macierz spalin dostarcza istot-

nych informacji dotycz¹cych koniecznej regulacji systemu

grzewczego.

Niew³aœciwe spalanie– stê¿enie

CO znajduje siê poza zdefiniowanym,

dopuszczalnym zakresem

Wartoœci pomiarowe s¹ nie do akceptacji –

stê¿enie CO i O2 jest zbyt wysokie, wartoœci

pomiarowe s¹ poza zdefiniowanym,

dopuszczalnym zakresem

Wysoka strata kominowa– stê¿enie O2

jest poza zdefiniowanym zakresem, 

Nowy analizator spalin testo 330 LL  

system grzewczy nie dzia³a poprawnie

z kolorowym wyœwietlaczem, umo¿liwia

graficzn¹ wizualizacjê pomiarów:

komunikaty objaœniaj¹ce, proste do 

interpretacji symbole i kolorowe znaczniki

umo¿liwiaj¹ natychmiastow¹ interpretacjê

uzyskanych wyników pomiarowych



Dodatkowa zaleta nowego analizatora spalin testo 330 LL:
Nowa konstrukcja przyrz¹du

Dziêki kolorowemu wyœwietlaczowi i materia³ach u¿ytych
do wykonania nowego analizatora spalin testo 330LL, 

14.09.09  14:3518.01.10  14:35

Testo Testo 

Opcje pomiarowe

Opcje

urz¹dzenie doskonale nadaje siê do pracy w trudnych warunkach

Katalogi pomiarowe

Paliwa

Protoko³y

Ustawienia urz¹dzenia

Ustawienia sensora

Programy

Diagnoza przyrz¹du
Ró¿nica temperatur

Liczba sadz/ HCT

Precyzyjna sonda 

CO nierozcieñczone

ciœnienia

Analiza spalin

Pomiar ci¹gu

Opcje OK

18.01.10  14:35

Testo 

Typ pomiaru

OK

Analiza spalin

Pomiar ci¹gu

Precyzyjna sonda ciœnienia

BImSchv

CO nierozcieñczone

Liczba sadz/HCT

Ró¿nica ciœnieñ

Ró¿nica temperatur

O pow. do spalania2

Przep³yw gazu

Przep³yw oleju

CO otoczenia

CO otoczenia2

Adapter do sterownika

kot³a

Test szczelnoœci rur 

Menu g³ówne – select adjustment

gazowych

function

Wybierz jedn¹ z funkcji pomiarowych Dane pomiarowe mog¹ byæ graficznie

Zalety nowego analizatora spalin testo 330 LL:

prezentowane i analizowane

• kolorowy wyœwietlacz z wysok¹ rozdzielczoœci¹, do graficznej prezentacji wyników pomiarowych

• rozszerzone menu pomiarowe – test szczelnoœci instalacji gazowej, pomiary na paliwach sta³ych, itd.

£atwa interpretacja pomiarów…

• funkcja rejestracji do ³atwego, d³ugotrwa³ego pomiaru parametrów

Menu pomiarowe - funkcje pomiarowe do ka¿dego zastosowania
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Ustawienia OK

Testo 

Test szczelnoœci instalacji

Test g³ówny

Detekcja wycieków

Test szczelnoœci 
zaworów

Test szczelnoœci rur gazowych

14.09.09   14:35

Opcje Stop Wartoœci

Testo 

122.3 °C AT 5.8 qA

Strefa idealna
≤100 ppm CO ≤ 4

% O2

LPG

Pomiar

Rozszerzone menu pomiarowe umo¿liwia przeprowadzenie szybkiej i ³atwej analizy

systemu grzewczego. Dostêpne poni¿sze 5 typów pomiarów dowodz¹ jak przejrzyœcie

Menu pomiarowe

i wiarygodnie dane pomiarowe s¹ prezentowane na wyœwietlaczu:

jest g³ównym pomiarem przy

ocenie sprawnoœci systemu

grzewczego. Okreœlenie stê¿eñ

O2 i CO, a tak¿e pozosta³ych

parametrów pomiarowych

umo¿liwia sprawdzenie czy 

system dzia³a optymalnie.

Ró¿ne opcje wyœwietlania

zapewniaj¹ najw³aœciwszy

sposób prezentacji danych, 

w zale¿noœci od bie¿¹cych

wymagañ: 4-8 linii jako wartoœci

liczbowe, 4 wartoœci pomiarowe

wyœwietlane jednoczeœnie 

w formie wykresu liniowego,

macierz spalin.

Pañstwa korzyœci, dziêki

zastosowaniu  macierzy spalin:

• macierz spalin jako rodzaj

asystenta pomocy przy regulacji

wartoœci  O2 i CO

• optymalizacja procesu regulacji

systemu – interpretacja wartoœci

liczbowych nie jest ju¿ konieczna

• precyzyjne okreœlenie punktów

pomiarowych, dziêki wyœwietlaniu

krzywej trendu

• funkcja automatycznego zoomu

umo¿liwia wygodne dotosowanie

sposobu wyœwietlania macierzy

spalin

jest podzielony na 4 kroki 

pomiarowe, co gwarantuje

przeprowadzenie ³atwego

i wiarygodnego pomiaru.

Po wyborze w³aœciwego etapu

analizator testo 330 LL

natychmiast rozpoczyna pomiar.

Dodatkowo, do przeprowadzenia

detekcji nieszczelnoœci,

potrzebna jest osobna sonda po-

miarowa.

Pañstwa korzyœci:

•szybkie i ³atwe pomiary

•testo 330 LL prowadzi u¿ytkownika

przez poszczególne etapy pomiaru,

za pomoc¹ w³aœciwych informacji

na wyœwietlaczu

•wartoœci pomiarowe wskazywane 

s¹ za pomoc¹ przejrzystych 

Stê¿enie CO znajduje siê poza

diagramów

optymalnym zakresem spalania.

Testo 330 pozwala na regulacjê

Analiza spalin...

optymalnego  spalania

Test szczelnoœci instalacji gazowej...

4 etapy testu szczelnoœci instalacji



14.09.09   14:35

Opcje Notatnik
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Testo 

Pomiar

FT max.

FT

Ci¹g

Podciœnienie
Zerowanie czujnika

14.09.09   14:35

22 ppm COot

Opcje Stop Zapisz

Testo 

Próg alarmowy 30 ppm CO

Niebezpieczeñstwo

Opcje Stop

14.09.09   14:35

Testo 

Pomiar CO w otoczeniu…

Pomiar ciagu

Pomiar ró¿nicy ciœnieñ ÄP…

Wykres liniowy pomiaru ró¿nicy ciœnieñ

?P w czasie 3:15 min

Ci¹g³y pomiar ró¿nicy ciœnieñ 

przez np. przez 5 min

Wynik pomiaru: 

podciœnienie (-4.31 hPa)

Stê¿enie CO jest w dozwolonym

zakresie. Próg alarmowy nie zosta³

przekroczony

Graficzne wskazywanie fazy zerowania

rozpoczyna siê bezpoœrednio

czujnika

po wybraniu odpowiedniej opcji

w menu pomiarowym - po

wyzerowaniu czujnika ciœnienia,

rozpoczyna siê pomiar ró¿nicy

ciœnieñ pomiêdzy otoczeniem

a spalinami. 

Korzyœci z nowym testo 330 LL: 

• menu pomiarowe do 

okreœlania wielkoœci ci¹gu,

z jednoczesn¹ detekcj¹ miejsca

o najwy¿szej wartoœci 

•Dziêki wbudowanym elektroza-

worom sonda spalin w analiza-

torze testo 330-2 LL mo¿e po-

zostaæ w kominie podczas fazy

zerowania. W analizatorze

testo 330-1 LL sonda musi

zostaæ wyjêta z komina 

•Ustalony próg alarmowy jest

widoczny na wyœwietlaczu 

okreœla stê¿enie CO 

w powietrzu otaczaj¹cym.

Pomiary s¹ przedstawione 

w prosty graficzny sposób -

je¿eli CO jest w zielonym zakre-

sie, zarejestrowane stê¿enie

jest dozwolone, a próg alarmu

nie zosta³ przekroczony. Kolor

czerwony oznacza niebez-

pieczeñstwo-zakres zbyt

wysoki, niedopuszczalne 

stê¿enie CO.

Korzyœci z nowym testo 330 LL:

•Wygodna, graficzna prezen-

tacja regulowanych progów 

alarmowych 

•Mo¿liwoœæ œledzenia krzywej

pomiaru CO za pomoc¹ 

wyœwietlacza

•Kursor zaznaczaj¹cy aktualne

stê¿enia CO

•Analizator wskazuje przekro-

czenie progu alarmowego

zarówno na wyœwietlaczu 

oraz za pomoc¹ alarmu

dŸwiêkowego

przeprowadza siê po ustawie-

niu w³aœciwej wartoœci ciœnienia

ró¿nicowego, wymaganego do

pomiaru. Zmiany ciœnienia

mo¿na obserwowaæ bezpoœred-

nio na wyœwietlaczu, przez

zdefiniowany okres czasu.

Korzyœci z nowym testo 330 LL:

•obserwacja zmian ciœnienia

bezpoœrednio na wykresie

liniowym

•mo¿liwoœæ rejestracji pomiaru

przez zdefiniowany okres czasu,

do 120 minut



Sondy do dok³adnego po-
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miaru ciœnienia mog¹ byæ

z ³atwoœci¹ zamontowane

w ka¿dym miejscu pomia-

rowym – za pomoc¹ pêtli

Firmware urz¹dzenia oraz próbn¹

lub magnesu.

wersjê oprogramowanie „easy-

heat” mo¿na pobraæ bez dodatko-

wych op³at na: www.testo.com.pl

Sonda do precyzyjnego pomiaru

ciœnienia jest bezpoœrednio

pod³¹czana do analizatora

spalin testo 330 LL. Ró¿ne

funkcje w menu pomiarowym

oraz wyniki pomiarów s¹

pokazywane  na wyœwietlaczu

testo 330 LL.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce

funkcje w menu z pamiêciami

buforowymi:

• jednoczesny pomiar ci¹gu

• jednoczesny pomiar ?P 

• pomiar 4Pa

• kontrola grzania

Sonda precyzynego pomiaru

ciœnienia umo¿liwia jednoczesn¹

analizê spalin oraz pomiar

ciœnienia gazu. Pomiary

ciœnienia gazu mog¹ zostaæ

przeprowadzone w trybie 

rejestracji.

Dziêki kalibracji punktu zerowe-

go w odstêpach 1 sekundy,

czynniki temperatury zewnê-

trznej nie maj¹ wp³ywu na

wartoœæ pomiarow¹.

W przypadku koniecznoœci po-

miaru temperatury otoczenia lub

temperatury powierzchni,

mo¿liwe jest pod³¹czenie do-

datkowych sond temperatury.

Dziêki przed³u¿onej ¿ywotnoœci

cel - a¿ do 6 lat dla O2  i CO

koszty eksploatacyjne dla

u¿ytkownika s¹ znacznie

zmniejszone. W trakcie typowej

fazy u¿ytkowania analizatora

mo¿na oszczêdziæ na

przynajmniej jednej wymianie

cel O2 i CO. Dodatkowo Testo

zapewnia 4-letni¹ gwarancjê na

ca³e urz¹dzenie, w tym sensory

O2 i CO i sondê.

Wyj¹tki: typowe czêœci eksploatacyjne: 
akumulatory, termopara (12 miesiêcy), 

Cela O2 o przed³u¿onej

cela NO/COniskie (24 miesiêcy), filtry

¿ywotnoœci wyró¿nia siê

spoœród standardowych

cel,dziêki bardziej

stabilnej konstrukcji,

lepszej barierze

dyfuzyjnej, chroni¹cej

materia³ anodowy oraz

bezo³owiowemu stopowi metali.

Dlatego te¿, jest ona nie tylko

trwalsza, ale te¿ bardziej

przyjazna dla œrodowiska

Sonda do precyzynego pomiaru
ciœnienia 

Diagnoza sensorów - d³ugo-
trwa³a ¿ywotnoœæ i jeszcze
wiêksze bepieczeñstwo

N

ajw
y¿sza dok³adnoœæ

d
ziê

ki k
alibracji p.unktu zerowego w odstê

pa
ch

1
se

k

wa ni a f c a t k £at i ez wodna unk j  diagnos y i
wykorzystuj¹ca "sygnalizacjê œwietln¹”

umo¿liwia zrozumia³¹ prezentacjê

14.09.09  14:35

OK

diagnostyki b³êdów 

14.09.09  14:35

Diagnoza sensora

Sensor OK

14.09.09   14:35

OK

Testo 

Ci¹g (sonda zewn.)

PojPomDelta P (s. zewn)

Progr. Delta-P (s. zewn.)

Pomiar 4Pa

Diagnoza przyrz¹du

Diagnoza b³êdów

Kontrola grzania

Informacje o przyrz¹dzie

Diagnoza sensora
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Elektroniczna pompka
do sadzytesto 308
Wiêcej informacji na:
www.testo.com.pl

USB / IrDA / Bluetooth

USB / IrDA /
Bluetooth

USB / IrDA /
Bluetooth

IrDA /
Bluetooth

IrDA / Bluetooth

Pakiet oprogramowania testo

easyheat oraz easyheat 

mobile

Nowa zaawansowa technologia         

w analizie spalin: 

Seria analizatorów spalin testo

330 LL z przed³u¿on¹ ¿ywotno-

œci¹ cel komunikuje siê nie tylko

z komputerem, ale tak¿e 

z Palmtopem. Ró¿ne pakiety

oprogramowania daj¹ klientowi

mo¿liwoœæ dopasowania 

urz¹dzenia testo 330 LL 

dok³adnie do w³asnych potrzeb

komunikacyjnych. 

Przy u¿yciu oprogramowania

easyheat, zarz¹dzanie danymi

klientów, jak równie¿ miejscami

pomiaru oraz ju¿ zakoñczonymi

pomiarami mo¿e byæ z ³atwoœci¹

przeprowadzone za pomoc¹

komputera w domu.

transfer
bezprzewodowy*

* Modu³ bezprzewodowy BLUETOOTH® u¿ywany
przez Testo jest dozwolony w nastêpuj¹cych 
krajach i mo¿e byæ wy³¹cznie u¿ywany w tych 
krajach, tj. transmisja bezprzewodowa
BLUETOOTH® nie mo¿e byæ u¿ywana
w ¿adnym innym kraju!

Europa, w tym pañstwa cz³onkowskie UE :
Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Cypr, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Bryta-
nia, Grecja, Wêgry, Irlandia, W³ochy, £otwa, Litwa,
Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Szwecja, S³owacja, S³owenia, Hiszpa-
nia i Turcja

Kraje europejskie (EFTA):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria:

Kraje pozaeuropejskie:
Ukraina, Kolumbia i Salwador

£atwe, mobilne zarz¹dzanie danymi pomiarowymi

Bezprzewodowa komunikacja

z urz¹dzeniami Windows Mobile

umo¿liwia ³atwe i mobilne

zarz¹dzanie danymi. Pozwala to

na bezprzewodowy transfer

danych z analizatora, bezpoœred-

nio w miejscu pomiaru.

Wydruk danych z Palmtopa

lub bezpoœrednio z analizatora

spalin odbywa siê za pomoc¹

drukarki pod³¹czonej przez

IrDA/Bluetooth.
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Solidna, kompaktowa rêkojeœæ

sondy spalin umo¿liwia ³atwe

i szybkie manewrowanie.

Sonda posiada szybko z³¹czkê

zapewniaj¹c¹ prawid³owe jej

pod³¹czenie do rêkojeœci.

Filtr cz¹stek sta³ych umiesz-

czony w rêkojeœci sondy, za-

pewnia ochronê drogi

gazowej. 

Dodatkowo, sondy spalin nie

wymagaj¹ praktycznie ¿adnej

konserwacji i s¹ ³atwe do

czyszczenia. Ich zró¿nicowane

d³ugoœci i œrednice umo¿liwiaj¹

zastosowanie w ró¿nych ap-

likacjach. Podczas wymiany

sondy, rurka sondy jest 

jednym ruchem umieszczana

w rêkojeœci. Sondy do pomiaru

CO  i CO2 w otoczeniu s¹ 

automatycznie rozpoznawane

przez analizator, a wyniki

pomiarowe s¹ natychmiast

wskazywane za poœred-

nictwem odpowiedniej, grafi-

cznej opcji menu. Dodatkowo,

uruchamia siê alarm akusty-

czny przy przekroczeniu

ustawionych przez u¿ytkowni-

ka progów granicznych. 

Pomiary te mog¹ byæ przepro-

wadzane, niezale¿nie od

jednoczesnego pomiaru

spalin. Sonda nieszczelnoœci

gazowych posiada równie¿

ustawiany alarm, uruchamiany

przy przekroczeniu zadanych

progów granicznych. Sonda ta

jest tak¿e rozpoznawana

automatycznie przez

analizator, a wyniki s¹ wskazy-

wane w postaci wykresu od

jednoczesnego pomiaru. 

Dziêki zintegrowaniu testu

szczelnoœci rur gazowych 

w menu pomiarowym, wszys-

tkie odpowiednie testy mog¹

zostaæ przeprowadzone bez

osobnego urz¹dzenia pomia-

rowego. Wszystko, czego

trzeba, to pod³¹czenie

zestawu ciœnieniowego do

testowania rur gazowych do

analizatora testo 330 LL. 

Analizator spalin prowadzi

u¿ytkownika przez ca³y pomiar

i u³atwia przetwarzanie grafi-

Sondy - odpowiednie akcesoria do ka¿dej 

czne danych pomiarowych.

aplikacji
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1. BImSchV

opcjonalnie z:

Nowe funkcje testo 330 LL:

•  Wysoka rozdzielczoœæ kolorowego wyœwietlacza graficznego 240 x 320 pikseli

•  Graficzne przetwarzania danych pomiarowych

•  Nowy wygl¹d urz¹dzenia 

•  Funkcja diagnostyki przyrz¹du wykorzystuje „sygnalizacjê œwietln¹” do

przedstawiania zrozumia³ej diagnozy b³êdów, diagnostyki sensorów oraz

uzyskania informacji o urz¹dzeniu takich jak poziom nape³nienia wykraplacza

kondensatu

•  Funkcja rejestracji - ci¹g³y pomiar do 120 minut

•  Nowe menu pomiarowe: test szczelnoœci instalacji gazowej, pomiar na paliwach

sta³ych dla CO/O2

•  Pomiar ciœnienia do 300 mbar 

•  Paliwa definiowane przez u¿ytkownika

Analizator spalin testo 330LL to niezawodne i wiarygodne narzêdzie pracy

zarówno przy nag³ych awariach systemu grzewczego, jak i codziennej pracy

instalatora i serwisanta kot³ów grzewczych.

Pozosta³e funkcje: 

•  Ograniczenie kosztów eksploatacji dziêki czujnikom Longlife z 4 letni¹          

gwarancj¹

•  Œrednia ¿ywotnoœæ cel do 6 lat (O2/CO)  

•  Dziêki wyd³u¿onej ¿ywotnoœci cel mo¿na zaoszczêdziæ na przynajmniej jednej

wymianie sensorów przy poprawnym u¿ytkowaniu urz¹dzenia

•  Mocny akumulator Li-on – ¿ywotnoœæ >10h przy pracuj¹cej pompce spalin,  

bez efektu pamiêci i mo¿liwoœci ca³kowitego roz³adowania

•  Akumulator mo¿e byæ ³adowany oddzielnie

lub w urz¹dzeniu

Przyrz¹d pomiarowy bardzo prosty w u¿yciu:

•  Zaawansowane zarz¹dzanie pamiêci¹: 500 000 wartoœci pomiarów

•  Interfejs IrDa / Bluetooth do transmisji danych do komputera PC /   

laptopa / drukarki

• Interfejs USB do odczytu danych z PC

• Ziv (Central Guild Association) sterownik do wszystkich standardowych 

pakietów

oprogramowania

Tylko testo 330-2 LL

• Zerowanie analizatora z sond¹ pozostawion¹ w kominie

• Przy pomiarze CO powy¿ej 8 000 ppm uruchamia siê automatycznie 

system rozcieñczania próbki spalin zwiêkszaj¹c zakres pomiaru a¿ do 

           T e  s  t o    3  3  0    L  L  :   a  n  a  l i z  a  gazów spalinowych w wersji         

30 000 ppm

Longlife

Wyj¹tki: typowe czêœci eksploatacyjne:

akumulatory, termopara (1 rok), 
cela NO/NOniskie (2 lata), filtry
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EN 50379-2 

1. BImSchV

EN 50379-2 

Rekomendowane zestawy pomiarowe 

1. BImSchV

Nowy analizator spalin testo 330-1 LL

Nowy analizator spalin testo 330-2 LL

Rekomendowany zestaw 1

Rekomendowany zestaw 2

Przyk³adowe pozosta³e zestawy

Analizator spalin testo 330-1 LL

Przyk³adowe pozosta³e zestawy

z celami typu Long Life: O i CO2
bez kompensacji; akumulatorem i
protoko³em kalibracyjnym 

Sonda spalin, d³. 300mm, O8mm

Zasilacz siecowy 100-240 V do pracy
z sieci lub do ³adowania akumulatorów
w analizatorze

Zestaw przy³¹czeniowy do osobnego
pomiaru ciœnienia  

Bezprzewodowa drukarka Testo lub
Oprogramowanie EasyHeat

+ kabel PC

Walizka transportowa

Analizator spalin testo 330-2 LL
[O i CO(H )] z akumulatorem i2 2
protoko³em kalibracyjnym 

Sonda spalin, d³. 300mm, O8mm

Zasilacz siecowy 100-240 V do pracy
z sieci lub do ³adowania akumulatorów
w analizatorze

Zestaw przy³¹czeniowy do osobnego
pomiaru ciœnienia  

Bezprzewodowa drukarka Testo lub
Oprogramowanie EasyHeat

+ kabel PC

Walizka transportowa

Analizator spalin testo 330-2 LL
[O i CO(H )] z Bluetooth,2 2
akumulatorem   i protoko³em
kalibracyjnym 

Zasilacz siecowy 100-240 V do pracy
z sieci lub do ³adowania akumulatorów
w analizatorze

Sonda temperatury spalania, g³êbokoœæ

zanurzeniowa 190mm

Pompka do sadzy testo 308

Uchwyt do pompki sadzy

Sonda spalin, d³. 300mm, O8mm,
Tmax 500°C 

Walizka narzêdziowa z przegrodami

Analizator spalin testo 330-2 LL
[O i CO(H )] z Bluetooth,2 2
akumulatorem i protoko³em
kalibracyjnym 

Zasilacz siecowy 100-240 V do pracy
z sieci lub do ³adowania akumulatorów
w analizatorze

Sonda temperatury spalania, g³êbokoœæ
zanurzeniowa 190mm

Drukarka bezprzewodowa Testo           
z zasilaczem 

Oprogramowanie Easyheat 

Kabel USB

Sonda spalin, d³. 300mm, O8mm,
Tmax 500°C 

Sonda temperatury spalania

Wê¿e po³¹czeniowe

Sonda temp. powierzchni wygiêta pod
k¹tem 90° 

Kabel po³¹czeniowy do w/w sondy

Rurka Pitota

Walizka narzêdziowa z przegrodami

Ilustracje mog¹ 
przedstawiaæ akcesoria,
które nie s¹ przedmiotem

W celu u³atwienia Pañstwu wyboru, przygotowaliœmy specjalne zestawy, 

standardowej dostawy

które mog¹ byæ w ka¿dej chwili przez Pañstwa rozszerzone przez wybór

dodatkowych akcesoriów

Zestaw ciœnieniowy do testów 

szczelnoœæi rur gazowych 

Nr katalogowy: 0554 1213

Test szczelnoœci

testo 330-2 LL

instalacji gazowej

testo 330-1 LL

opcja:

opcja:

Analizator spalin testo 330-2 LL z
celami typu LongLif, cel¹ CO (H2),
funkcj¹ zerowania ci¹gu/ spalin wraz 
z akumulatorem i certyfikatem
kalibracyjnym

Analizator spalin testo 330-1 LL 
z celami typu LongLife, cel¹ CO bez
kompensacji H2, wraz 
z akumulatorem i protoko³em
kalibracyjnym 

TESTO
Tekst maszynowy
Cena* 7276 PLN

TESTO
Tekst maszynowy

TESTO
Tekst maszynowy
Cena* 8970 PLN

TESTO
Tekst maszynowy



11

Gwarancja Urz¹dzenie/sonda/cele (O, CO) 48 miesiêcy2
cele NO, Co 24 miesi¹ceniskie   
Termopara, akumulatory 12 miesiêcy

0 do 4000 ppm
1 ppm
±20 ppm (0 do 400 ppm)
±5% mierz. wart. (401 do 1000 ppm)
±10% mierz. wart. (1001 do 4000 ppm)

Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

<60 sek.

Pomiar CO 

Sta³a czasowa t90

(bez kompensacji
H )2

Dane techniczne

Zakres pomiarowy -40 do +1200 °C
Dok³adnoœæ ±0,5 °C (0.0 do +100.0 °C)

±0,5 % mierz. wart.  (pozost. zakres)

-9.99 do +40 hPa

0 do 21 obj. %
0.1 obj. %
±0.2 obj. %

Zakres pomiarowy

±0.02 hPa lub ±5% mierz. wart. (-0.50 do +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 do +3.00 hPa)
±1.5% mierz. wart. (+3.01 do +40.00 hPa)

Dok³adnoœæ

Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ

0.01 hPaRozdzielczoœæ

0.1 °C (-40 do 999,9 °C)
1 °C (pozost. zakres)

Rozdzielczoœæ

Dok³adnoœæ
<20 sek.

Temperatura

Sta³a czasowa t90

Zakres pomiarowy 0 do 120%
Rozdzielczoœæ 0.1%

Sprawnoœæ
(ETA)

Zakres pomiarowy 0 do 99.9%
Rozdzielczoœæ 0.1%

Strata kominowa

Pomiar ci¹gu

0 do 300 hPaZakres pomiarowy

±0.5 hPa (0.0 do 50.0 hPa)
±1% mierz. wart.  (50.1 do 100.0 hPa)
±1.5 % mierz. wart. (pozost. zakres)

Dok³adnoœæ

0.1 hPaRozdzielczoœæ

Pomiar ciœnienia

Pomiar O2

0 do CO max2

0.1 obj. %
±0.2 obj. %

Zakres wskazania
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ
Pomiar Cyfrowa kalkulacja z O2

<40 sekSta³a czasowa t90

Sta³a czasowa t90

<30 sek.

Pomiar CO2 

Sta³a czasowa t90

Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

Opcja: CO
niskie

0 do 3000 ppm
1 ppm
±5 ppm (0 do 100 ppm)
±5% mierz. wart. (101 do 2000 ppm)
±10% mierz. wart. (2001 do 3000 ppm)

Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

Opcja: Pomiar
NO

ok. 35 sek.

0 do 500 ppm

Sta³a czasowa t90

1 ppm
±5 ppm (0 do 100 ppm)
±5% mierz. wart. (>100 ppm)

Zakres pomiarowy
Rozdzieloczoœæ
Dok³adnoœæ

Pomiar CO w otocze-
niu (z osobn¹ sond¹ 
pomiaru CO)

ok. 35 sek.

0 do 1 obj. %

Sta³a czasowa t90

0 do 10.000 ppm
±(50 ppm ±2% mierz. wart.) (0 do 5000 ppm)

Zakres pomiarowy

Dok³adnoœæ

Pomiar CO2

w otoczeniu
(z osobn¹ sond¹ CO )

2 

Zakres wskazania 0 ... 10,000 ppm CH / C H4 3 8

Sygna³ optyczny - dioda (LED) 
akustyczny

Sta³a czasowa t90 <2 sek.

Pomiar nieszczelnoœci
gazowych (z osobn¹
sond¹ nieszczelnoœci)

240 x 320 pikseliWyœwietlacz

500.000 odczytów
600 g (bez akumulatora)
270 x 90 x 65 mm

Pamiêæ wewnêtrzna
Waga
Wymiary

-20 do +50 °CTemp. sk³adowania
-5 do +45 °CTemp. pracy

Ogólne dane 
techniczne

Akumulatory: 3.7 V / 2.6 Ah
Zasilacz: 6 V / 1.2 A

Zasilanie

0 do 8000 ppm
1 ppm
±10 ppm lub ±10% mierz. wart. (0 do 200 ppm)
±20 ppm lub ±5% mierz. wart. (201 do 2000 ppm)
±10% mierz. wart. (2001 do 8000 ppm)

Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

<60 sek.

Pomiar CO  

Sta³a czasowa t90

(z kompensacj¹ H )2

od 8000 ppm Zakres wskazania 8000 ... 30.000 ppm (automatyczne rozcieñczanie)

Rozdzielczoœæ 500 ppm

(obowi¹zuje wy¿sza wartoœæ)

<30 sek.

0.1 ppm
0 to 500 ppm

±2 ppm (0.0 do 40.0 ppm)
±5% mierz. wart. (pozost. zakres)
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sondy i akcesoria dodatkowe
0516 3331

Podstawowa walizka transportowa na analizator, 
sondy i akcesoria 0516 3330

Walizka narzêdziowa, z przegrodami (bez zawartoœci);
mo¿e byæ spiêta z podstawow¹ walizka transportow¹

0516 0329

Uniwersalna walizka systemowa, mo¿e byæ spiêta
z podstawow¹ walizk¹ transportow¹

0516 0331

Nr katalogowy

Dodatkowe sondy temperatury

Dodatkowe sondy

Akcesoria do sond spalin

Kabel po³¹czeniowy 0430 0143

Kabel po³¹czeniowy 0430 0143

Sondy

Nr katalogowy

Sonda spalin, d³. 180mm, œr. 8mm, Tmax 500°C,
zatwierdzenie TÜV

0600 9760

Sonda spalin, d³. 300mm, œr. 8mm, Tmax 500°C, 0600 9761

Sonda spalin, d³. 180mm, œr. 6mm, Tmax 500°C 0600 9762

Sonda spalin, d³. 300mm, œr. 6mm, Tmax ° 0600 9763

Giêtka sonda spalin, d³. 300mm, Tmax 180°C, 
krótkotrwa³e pomiary do +200°C, k¹t wygiêcia do 90°, 
do pomiarów w trudno dostêpnych miejscach

0600 9764

Rurka sondy, d³. 300mm, œr. 8mm, Tmax500°C 0554 9761

Rurka sondy, d³. 180mm, œr. 6mm, Tmax500°C

 ,Rurka sondy  d³. 180mm, œr. 8mm, Tmax500°C

 20554 976

0554 9760

Rurka sondy, d³. 335mm, z ogran. sondy, 
œr. 8mm, Tmax 1000°C 0554 8764

Rurka sondy, d³. 700mm, z ogran. sondy,     
œr. 8mm, Tmax 1000°C

Ogranicznik sondy 8mm, Tmax500°C 0554 3330

Ogranicznik sondy 6mm, Tmax500°C 0554 3329

Przed³u¿enie wê¿a, d³. 2,8m 0554 1202

Giêtka rurka sondy, d³. 300mm, œr. 10mm,
Tmax180°C 0554 9764

Sonda do oznaczania 
poziomu O2

Sonda precyzyjnego pomiaru
ciœnienia

0632 1260

0638 0330

Rurka sondy wielootworowej, d³. 300mm,
œr. 8mm, do kalkulacji wartoœci œredniej CO 0554 5762

Rurka sondy wielootworowej, d³. 180mm, 
œr. 8mm, do kalkulacji wartoœci œredniej CO

0554 5763

Sonda nieszczelnoœci 0632 3330

Sonda CO otoczenia 0632 3331

Sonda CO2 otoczenia 0632 1240

n  e l i g b œæSo da temp ratury spa an a, ³¹ oko
0 0 9 160  79

n n  0za urze ia 3 0mm

Sonda temperatury spalania, g³êbokoœæ 
zanurzenia 190mm 0600 9787

Mini sonda temperatury otoczenia 0600 3692

Sonda temperatury spalania, g³êbokoœæ 
zanurzenia 60mm

0600 9797

Sonda zaciskowa na rury 0600 4593

Szybko reaguj¹ca sonda

temperatury powierzchni 0604 0194

Modu³owe sondy spalin, dostêpne w 2 d³ugoœciach, 
w komplecie sto¿ek ograniczaj¹cy, termopara NiCr-Ni, 
kabel 2,2m oraz filtr cz¹stek sta³ych

Sondy temperatury spalania

Opcja: cela NO, zakres pomiarowy 0 - 3000 ppm,
rozdzielczoœæ 1ppm

Analizator spalin testo 330-1 LL z celami typu LongLife,
komunikacj¹ Bluetooth, cel¹ CO (H2), 
wraz z akumulatorem i certyfikatem  kalibracyjnym

Analizator spalin testo 330-2 LL z celami typu LongLife,
(cela CO bez kompensacji H2), funkcj¹ zerowania 
ci¹gu/ spalin wraz z akumulatorem i certyfikatem 
kalibracyjnym

Analizator spalin testo 330-2 LL z celami typu LongLife,
komunikacj¹ Bluetooth, cel¹ CO (H2), funkcj¹ zerowania

ag / sp li  raz z kumu atore i ce yfika eci u  a n w a l m  rt t m 

0632 33 6 700

li racyj ymka b n

0632 3307

0632 3307 70

Opcja: cela CO z kompensacj¹ H2

Cela CO niskie (do dobudowy), 0-300ppm do testo 330-1/2LL

Modu³ Bluetooth (do dobudowy)

0554 2103

0450 3338

Opcja: cela CO niskie

Opcja: Bluetooth                                                                                                   
Cena

Nr katalogowy

Cela NO (do dobudowy), 0-3000ppm do testo 330-1/2LL 0554 2151

liWa zki

Drukarka bezprzewodowa Testo 0554 0549

Adapter do sterownika kot³a 0554 1206

Zasilacz sieciowy 0554 1096

Zapasowy akumulator

£adowarka do zapasowego akumulatora

Zapasowe filtry (10 szt.)

0515 0107

0554 1103

0554 1213Zestaw ciœnieniowy do kontroli instalacji rurowych

0554 1207

Zestaw do pomiaru rónicy temperatur, sk³adaj¹cy siê
z 2 sond zaciskowych na rury oraz adaptera

P³yn do czyszczenia analizatora (100ml)

0554 1203

Oprogramowanie PC easyheat. Wymaga dodatkowego
kabla USB 0449 0049

0554 1204

Oprogramowanie easyheat + easyheat Mobile
(na PC i PDA)

0554 3385

0449 0047

0520 0003

Cela O2 do testo 330-1/2LL 0393 0002

Cela CO (H2) do testo 330-1/2LL 0393 0101

Cela CO niskie 0-300ppm do testo 330-1/2LL 0393 0103

Cela NO, 0-3000ppm, do testo 330-1/2LL 0393 0151

Akcesoria

Analizator bez wyboru opcji

Analizatory z mo¿liwoœci¹ wyboru opcji

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Zestaw Bluetooth - drukarka, interfejs, baterie
i 1 rolka papieru

0554 0553

Kabel USB (po³¹czenie analizatora i PC)

Certyfikat kalibracyjny ISO - spaliny

0554 3332

Zestaw przy³¹czeniowy do osobnego pomiaru cisnienia

0554 1210

Analizator testo 330-1 LL z celami typu LongLife 
(cela CO bez  kompensacji H2), wraz z akumulatorem
i certyfikatem kalibracyjnym

0632 3306

Cela CO (bez H2) do testo 330-1/2LL 0393 0051

Nadawca

Imiê, Nazwisko

Firma

Dzia³

Ulica

Kod pocztowy, Miasto

Data, Podpis

Zapasowe cele elektrochemiczne

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
5984 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
6664 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
4970 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
5650 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
2079 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
676 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
815 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
338 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
695 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
880 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1621 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1195 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1117 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
2376 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
2376 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
403 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
181 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
97 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
183 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
963 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1565 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1520 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
53 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
171 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
381 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1158 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
114 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
787 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1471 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
93 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
275 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
357 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
528 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
529 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
290 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
968 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
991 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
968 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
991 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1417 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
456 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
460 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
641 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1191 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1617 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
926 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
689 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
660 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
709 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
53 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
49 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
675 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
998 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1647 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
2867 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
231 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
1274 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
639 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
504 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
504 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
266 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
744 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
766 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
231 PLN

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy
Cena*

TESTO
Tekst maszynowy

TESTO
Tekst maszynowy
Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.

TESTO
Tekst maszynowy
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