
  

Портативне вимірювання 
промислових викидів.

testo 340 - аналізатор димових газів оснащений 4-ма сенсорами, 
поєднує професійні технології, простоту експлуатації і надійну якість в 
одному приладі.
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Зручний, міцний,   
з безліччю додаткових функцій.

Вбудований насос  

автоматично підтримує 
сталість потоку димового 
газу у випадках негативного 
або надлишкового тиску від
- 200 до +50 мбар.

Розширення діапазону 

вимірювання 

При високих концентраціях 
газу діапазони вимірювання 
сенсорів можна розширити 
в 5 разів для одного слоту, 
або в 2 рази для всіх 
сенсорів. Навантаження 
на сенсор при цьому не 
перевищує навантаження 
при низьких концентраціях.

1 I Гнучка система заміни 

сенсорів

У стандартний комплект 
testo 340 входить сенсор O2. 
Користувач може вибрати 3 
додаткових сенсора димових 
газів. Сенсори можна замінити 
безпосередньо на місці 
проведення заміру без
необхідності в трудомісткому 
калібруванні за допомогою 
повірочного газу.

3 I Вбудований 

конденсатозбірник 

запобігає потраплянню 
конденсату на газові 
сенсори. Прилад testo 
340 оповіщає про 
необхідність спорожнити 
конденсатозбірник.

Широкий вибір видів 

палива

18 стандартних видів 
палива і можливість вільно 
встановити ще 10 видів, 
відповідно до ваших 
вимірювальних задач.

Компактний і зручний у використанні, testo 340 дозволяє точно і швидко здійснювати вимірювання викидів на 

промислових котельних системах. У прилад можна одночасно встановити до 4-х сенсорів концентрації газу і 

підключити широкий спектр зондів відбору димових газів. Таким чином, пристрій може бути оптимізовано під

будь-яку сферу застосування.

2

2 I Компактний і міцний

Цей зручний, надзвичайно 
міцний вимірювальний 
прилад дозволяє проводити 
вимірювання навіть у 
важких промислових 
умовах.
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6 I Міцний газовідбірний 

шланг

Стійкий до заломів, може 
бути подовжений до 7,8 м. 
Зонд може залишатися в 
димоході під час обнулення 
газових сенсорів.

Відповідність стандартам 

TÜV / ЄС 

Точність показань O2, 
CO, NO, NO низ, °С, гПа 
перевіряється відповідно до 
стандарту EN 50379 частина 
2. Також перевіряється 
заміна сенсора (заміна
без використання 
повірочного газу).

4 I Широкий вибір зондів 

дозволяє адаптувати прилад 
для різних сфер застосування. 
Спеціальні зонди відбору 
проби димових газів для 
промислових двигунів створені 
для вимірювання
в умовах надлишкового тиску. 
Промислові зонди підходять 
для суворих виробничих умов.

5 I Проста заміна зондів

При необхідності заміни 
зонда просто прикріпіть 
трубку зонда до рукоятки 
зонда і зафіксуйте
її. Швидке і міцне 
з’єднання зондів виключає 
неправильне встановлення.
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Зручність управління даними 
вимірювань.

 

Застосунок: віддалене управління за допомогою 

смартфона / планшета.

Безкоштовний додаток перетворить ваш смартфон або 

планшет на базі Android в дисплей приладу testo 340. 

Ви зможете управляти газоаналізатором і контролювати 

вимірювання незалежно від місця їх проведення, не 

витрачаючи при цьому додатковий час. 

ПЗ testo easyEmission: зчитування, обробка, архівування та управління даними.

За допомогою ПЗ testo easyEmission Ви можете здійснювати зчитування, обробку, архівування та управління даними 

вимірювань, отриманих з приладу testo 340. Крім того, із ПЗ easyEmission можна управляти газоаналізатором і 

вимірювати в режимі реального часу при прямому підключенні до ПЗ за допомогою Bluetooth або USB-з’єднання. 

Вимірювання в режимі реального часу дозволяє відображати на екрані поточні значення навіть в процесі здійснення 

вимірювань. Значення можуть відображатися у вигляді графіка або таблиці. Після закінчення вимірювання отримані 

значення можна легко експортувати в таблицю Excel. Протокол вимірювань можна зберігати в різних форматах, в 

тому числі і в форматі PDF. Дане ПЗ дозволяє легко створювати протоколи вимірів відповідно до вимог замовників і 

особливостями окремих областей застосування.

Додаткові переваги ПЗ testo easyEmission:

вимірювань;

газоаналізатора;

виконання необхідних розрахунків;

обраних замовником;

перехресної чутливості сенсорів газу.

Функції:

поштою;

діаграми;



 Bluetooth® 2.0 до 10 м при 
відсутності перешкод

ІЧ або Bluetooth®: огляд інтерфейсів передачі даних приладу testo 340.

Наступна схема демонструє легкість управління вимірюваннями, зчитування, передачу і роздруківку даних 

вимірювань. Для легкого і швидкого зв’язку та передачі даних можуть бути використані наступні інтерфейси:

Принтер

Смартфон

Ноутбук / ПК

Планшет

Інфрачервоний 
інтерфейс для 
з’єднання з принтером 
Testo
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Введення в  
контроль промислових викидів.

Пуско-наладка та обслуговування на 
промислових пальниках і печах.

Висока точність і простота в управлінні testo 340 забезпечують ефективність і надійність при вимірюванні викидів з 

метою проведення швидкої діагностики промислових паливних систем.

Вимірювання протягом 2 годин 

testo 340 може одночасно виконувати до 5 програм 

вимірювань, обраних користувачем. Це дозволяє проводити 

точкові виміри протягом до 2 годин. Також можливо 

проводити вимірювання в режимі реального часу за 

допомогою Bluetooth-інтерфейсу або USB-кабелю. 

Одночасне вимірювання диференціального тиску 

Одночасне вимірювання концентрацій димових газів і 

швидкості потоку дозволяє розрахувати масові викиди.

Вимірювання в різних точках вашої системи 

Наявність акумулятора дозволяє здійснювати вимірювання 

без підключення до електромережі протягом більше ніж 6 

годин.

Максимальна гнучкість при виборі сенсорів 

Стандартний комплект testo 340 за замовчуванням включає 

сенсор O2. Три додаткові параметри вимірювання можна 

вибрати відповідно до сфери застосування з наступними 

сенсорами: CO, COниз, NO, NOниз, NO2 і SO2.

testo 340 оснащений різними технічними функціями, що забезпечують безпеку і ефективність при проведенні пуско-

налагодження, налаштування, оптимізації, пошуку та усунення неполадок при обслуговуванні промислових пальників. 

Відображення коефіцієнта надлишку повітря і ККД 

на дисплеї приладу

Всі важливі параметри процесу згоряння, що 

вимірюються та розраховуються чітко відображаються 

на дисплеї приладу.

Розширення діапазону вимірювань і автоматичний 

захист сенсора 

При виконанні пусконалагоджувальних робіт на 

промислових пальниках існує ризик виникнення 

дуже високих концентрацій димових газів. У подібних 

випадках автоматично вмикається розширення 

діапазону вимірювань, що сприяє захисту сенсора і 

допомагає уникнути збільшення на нього навантаження.

Завжди готовий до використання - навіть для 

щоденних вимірювань в ускладнених умовах  

механічних пошкоджень.



Інспекція та регулювання  
стаціонарних промислових двигунів.

Вимірювання викидів на  
турбінах.

Можливість поєднання різних сенсорів газу в аналізаторі testo 340 забезпечує найвищу універсальність при 

проведенні вимірювань на стаціонарних двигунах.

Пряме безпосереднє вимірювання NO і NO2 

Фактичне значення NOX вимірюється за допомогою 2-х сенсорів 

NO і NO2. У газових двигунах показник NO2 в значенні NOX 

схильний до значних коливань, тому для точного визначення 

значень NOX потрібно одночасне вимірювання концентрацій обох 

газів.

Вимірювання навіть при високих концентраціях CO  

Навіть при високих концентраціях СО (до 50 000 ппм) автоматичне 

розведення проби свіжим повітрям дозволяє проводити 

вимірювання без ризику надання небажаного впливу на 

експлуатаційний ресурс сенсора.

Спеціальні зонди відбору проби для промислових двигунів 

Дані зонди, що відрізняються підвищеною термостійкістю, 

розроблені спеціально з урахуванням адаптації до різних рівнів 

тиску. 

Відображення ключових параметрів двигунів 

Основні параметри при вимірюванні на промислових двигунах O2, 

CO, NO, NO2, NOX і лямбда одночасно виводяться на дисплей.

Для зниження рівня викидів газових турбін необхідно проводити вимірювання CO і NO в низьких діапазонах концентрацій цих 

газів. Сенсори COниз і NOниз в аналізаторі testo 340 ідеально підходять для даної вимірювальної задачі.

Спеціальний сенсор NOниз для низьких 

концентрацій    

Сенсор NOниз для вимірювань на турбінах з низькою 

концентрацією NOX можна легко використовувати в 

поєднанні з іншими сенсорами.

Розширення діапазону вимірювань і сенсор COниз   

Завдяки функції розширення вимірювального діапазону 

за допомогою сенсора COниз ви легко зможете 

проводити вимірювання до 2 500 ппм.
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Дані для замовлення

Замовл. №

Замовл. №

Опції

Приладдя

Сертифікати калібрування

0516 3340

0554 3334

0554 0549

0554 0568

0554 4150

0520 0003

0554 1096

0520 0034

за запитом

0554 0620

0554 1087

0554 4100

Прилад testo 340 необхідно дооснастити другим сенсором газу, 
інакше прилад не працюватиме. Можливе встановлення в прилад  до 
3-х додаткових сенсорів.

Кейс для аналізатора, сенсорів і зондів

Опція: сенсор COниз (з H2 компенсацією), 0 ... 500 ппм, роздільна здатність 0,1 ппм

ПЗ “easyEmission” з USB-кабелем для підключення приладу до ПК

Опція: сенсор NOниз, 0 ... 300 ппм, роздільна здатність 0,1 ппм

Принтер Testo з бездротовим ІЧ-інтерфейсом, 1 рулон термопаперу і 4 батарейки типу AA

Опція: сенсор SO2, 0 ... 5000 ппм, роздільна здатність 1 ппм

Запасний термопапір для принтера (6 рулонів), стійкі чорнила

Фільтр для сенсора NO (1 шт.)

ISO сертифікат калібрування для димових газів

Опція: сенсор CO (з H2 компенсацією), 0 ... 10000 ппм, роздільна здатність 1 ппм

Блок живлення 100-240 В зм.струму / 6,3 В пост. струму, для роботи приладу від мережі або зарядки акумулятору 
в приладі

Опція: сенсор NO, 0 ... 4000 ппм, роздільна здатність 1 ппм

Ліцензія для ПЗ “easyEmission” для декількох користувачів

Опція: сенсор NO2, 0 ... 500 ппм, роздільна здатність 0,1 ппм

ІЧ / BLUETOOTH ® принтер, вкл. 1 рулон термопаперу, акумулятор і блок живлення

Опція: модуль BLUETOOTH ®

Запасний акумулятор із зарядним пристроєм

Запасний фільтр для сенсора CO (1 шт.)

testo 340

Замовл. № 0632 3340

Аналізатор димових газів testo 340 вкл. 
акумулятор, заводський протокол калібрування 
і ремінь для перенесення, оснащений сенсором 
O2 і вбудованим вимірюванням тиску потоку / 
диференціального тиску
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Концепція зондів Testo.

Зонди для приладу testo 340 розроблені інженерами Testo спеціально для надійного і точного вимірювання в умовах 

впливу агресивного конденсату, високих концентрацій пилу, механічних навантажень і навіть при дуже високих 

температурах. Зонди Testo створені професіоналами спеціально для професіоналів. 

Стандартні модульні зонди відбору 

проби

Стандартні зонди відбору проби 

випускаються для різних діапазонів 

температур (500 °C / 1000 °C), з 

різною довжиною робочої частини 

зонда (335мм / 700 мм) і навіть для 

запилених димових газів (з попереднім 

фільтром).

Газозабірні зонди для вимірювань 

на промислових двигунах

Газозабірні зонди для промислових 

двигунів особливо підходять 

для проведення вимірювань на 

стаціонарних промислових

двигунах (наприклад, газових або 

дизельних).

Промислові зонди відбору проби

Необігріваємі і обігріваємі 

промислові зонди відбору проби 

використовуються для вимірювань в 

умовах високих температур, високої 

запиленості або вологих димових 

газів. Такі зонди можна модифікувати 

відповідно до вимірювальної задачі 

шляхом додавання додаткових 

елементів.
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Зонди

Замовл. №Приладдя до стандартних зондам відбору проби

Замовл. №

Замовл. №

Трубки Піто

Зонди температури

0635 2145

0554 0440

0600 3692

0635 2042

0554 1202

за запитом

0554 3372

0554 3385

за запитом

0554 8764

0554 8765

0635 2345

0600 9797

за запитом

Трубка Піто, довжина 350 мм, нержав. сталь, для вимірювання швидкості потоку

З’єднувальний силіконовий шланг, довжина 5 м, макс. навантаження 700 гПа (мбар)

Міні-зонд температури повітря, 0 ... + 80 ° C, для окремого вимірювання температури навколишнього повітря

Трубка Піто, нержав. сталь, довжина 750 мм, для вимірювання швидкості потоку і 
температури, потрійний шланг (довжина 5 м) і термозахисна пластина

Подовжувач шлангу, 2,8 м; подовжувач для зонда

Трубка зонда з попереднім фільтром Ø 14 мм, довільна довжина до 2500 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni 
(TI) T макс 1 000 ° C

Запасний пористий фільтр, 2 шт.

Запасний фільтр для модульного зонда; 10 шт.

Трубка зонда, довжина 700 мм, з фіксуючим конусом, Ø 8 мм, T макс 500 ° C 

Трубка зонда, довжина 335 мм, з фіксуючим конусом, Ø 8 мм, T макс 1000 ° C 

Трубка зонда, довжина 700 мм, з фіксуючим конусом, Ø 8 мм, T макс 1000 ° C 

Трубка Піто, довжина 1 000 мм, нержав. сталь, для вимірювання швидкості потоку

Зонд для вимірювання температури повітря, що йде на горіння, довжина 60 мм

Трубка зонда з попереднім фільтром Ø 14 мм, довільна довжина до 2500 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni 
(TI) T макс 500 ° C

Замовл. №
Модульні зонди відбору проби, 2 варіанти довжини, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni, шланг 
довжиною 2,2 м і пиловий фільтр

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

Зонд відбору проби, модульний, довжина 335 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni (TI) T макс 
500 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина 700 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni (TI) T макс 
500 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина 335 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni (TI) T макс   1 
000 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина 700 мм, вкл. фікс. конус, термопару NiCr-Ni (TI) T макс 
1 000 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, з попереднім фільтром, Ø 14 мм, довжина 335 мм, вкл. фікс. конус, 
термопару NiCr-Ni (TI) T макс 1000 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, з попереднім фільтром, Ø 14 мм, довжина 700 мм, вкл. фікс. конус, 
термопару NiCr-Ni (TI) T макс 1000 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 2,2 м

Замовл. №Газозабірні зонди для вимірювань на промислових двигунах

0600 7555

0600 8898

0600 7556

вкл. фікс. конус, термозахисну пластину,  T макс 
500 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 4 м

Термопара для вимірювання температури відпрацьованих газів (NiCr-Ni, довжина 400 мм, T макс + 1000 ° C), з 
з‘єднувальним кабелем довжиною 4 м і додатковим температурним захистом

вкл. фікс. конус, термозахисну пластину,  T макс 
1 000 ° C і спец. шланг для вимірювань NO2 / SO2 довжиною 4 м
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Зонди

Замовл. №ОписПромислові зонди

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7615

0600 7616

0516 7600

0409 0063

Комплект промислового зонда, T макс + 1200 ° C:
- необігріваєма рукоятка
- необігріваєма газовідборна трубка до +1200 ° C
- необігріваємий газовідборний шланг з вбудованим 
фільтром
- термопара типу К

Опціонально: трубка-подовжувач і попередній 
фільтр. 

Комплект промислового зонда, T макс + 1800 ° C:
- необігріваєма рукоятка
- необігріваєма газовідборна трубка до +1800 ° C
- необігріваємий газовідборний шланг з вбудованим 
фільтром

Для вимірювання температур > +1370 ° C 
рекомендуємо термопару типу S.

Комплект промислового зонду з підігрівом рукоятки в
складі:
- трубка газозабірного зонду до 600 °C з підігрівом
- шланг відбору проби довжиною 4 м. з підігрівом
- термопара Tип K

Набір можна додатково оснастити подовжувальною
трубкою і трубкою з попереднім фільтром.

Подовжувальна трубка до 1200 °C для промислового
зонду 1200 °C (0600 7610) або промислового зонду з
підігрівом рукоятки (0600 7630)

Подовжувальна трубка може бути вкручена безпосе-
редньо в трубку зонда (без підігріву) до 1200 °C, або в
трубку зонда (з підігрівом) дo 600 °C.

Tермопара Tип K, довжина 2,2 м

Для вимірювання температур > +1370 ° C 
рекомендуємо термопару типу S.

Промисловий зонд з попереднім фільтром для 
запиленого димового газу.

Попередній фільтр може бути вкручений в трубку 
зонда без підігріву або з підігрівом.

Кейс для транспортування необігріваємих зондів, 
довжиною > 335 мм 

Трубка зонда: T макс + 1200 ° C

Довжина 1 м, Ø 12 мм

Матеріал: інконель 625

Рукоятка: T макс + 600 ° C Матеріал: нержав. 
сталь 1.4404

Газовідбірний шланг: 2-х жильн. внутр. покриття - 
тефлон, довжина 4 м, термопара  Тип K,

Довжина 1,2 м, Ø 2 мм

T макс + 1200 ° C

Трубка зонда: T макс + 1800 ° C 

Матеріал: оксид алюмінію> 99,7% 

Довжина 1 м, Ø 12 мм

Газовідбірний шланг: 2-х жильн. внутр. покриття - 
тефлон, довжина 4 м 

Рукоятка: T макс + 600 ° C

Матеріал: нержав. сталь 1.4404

Трубка зонду: Tмaкс. = 600 °C

Живлення 230 В / 50 Гц. Довжина 1,0 м, Ø 25 мм

Температура нагріву до 200 °C

Матеріал нержавіюча сталь 1,4571

Шланг відбору проби: гофрований шланг з PTFE

внутрішнього шару. Довжина 4,0 м; зовнішній 
діаметр 34 мм. Температура нагріву до > 120 °C

Tермопара: Tип K

Довжина 1,2 м, Ø 2 мм

Tмaкс. =1200 °C

Трубка зонду: Tмaкс. =1200 °C

Довжина 1,0 м, Ø 12 мм

Матеріал 2,4856 сплав 625

Tип K

Довжина 2,2 м, Ø 2 мм 

Tмaкс. =1200 °C

Матеріал: пористий карбід кремнію

Tмaкс. =1 000 °C,

Довжина 105 мм, Ø 30 мм, клас фільтрації 10 мкм

Подовжувач для датчика температури, довжина 5 м,
між роз’ємом і кабелем та приладом

0554 3371Запасний фільтр від пилу, 10 шт
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testo 340

Технічні дані

Діап. вимірюв.Параметр вимірюв. Похибка Розд. здатність

O2 0...25 об.% ±0,2 об.% 0,01 об.%

Швидкодія t90

<

CO   
(H2-компенсація)

±10 ппм або ±10% від вим. зн. (0...200 ппм)
±20 ппм або ±5% від вим. зн. (201...2000 ппм)
±10% від вим. зн. (2001...10 000 ппм)

<

COниз
(H2-компенсація) ±5% від вим. зн. (в решті діапазону)

<

NO 
±5% від вим. зн. (100...1 999 ппм)
±10% від вим. зн. (2 000...4 000 ппм)

<

NOниз 
±5% від вим. зн. (в решті діапазону)

<

NO2*
±5% від вим. зн. (в решті діапазону)

<

SO2*
±10% від вим. зн. (в решті діапазону)

<

Температура

Термопара Тип K (NiCr-Ni)
±0,5% від вим. зн. (в решті діапазону)

Тяга
±1,5% від вим. зн. (в решті діапазону)

Диф. тиск

Абсолютний тиск

±1,5% від вим. зн. (в решті діапазону)

Розрахункові 
параметри

ККД 0...120% 0,1%

Витрата дим. газу 0...99,9% 0,1%

Точка роси дим. газу

Визначення CO2 

(Розрахунок на 
основі O2)

0...CO2 макс. ±0,2 об.% 0,1 об.% <

*Щоб уникнути абсорбції не рекомендується проводити вимірювання довше 2 годин.

Потрібен дозвіл на використання бездротової передачі даних 
BLUETOOTH ® у вашій країні
Використання BLUETOOTH ® радіо модуля дозволено в 
перерахованих нижче країнах, тобто бездротова передача даних 
BLUETOOTH ® не може використовуватися в інших країнах!

Європейські країни
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Великобританія, Греція, Угорщина, 
Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія , Іспанія, 
Швеція, Туреччина, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія.

Інші країни
Канада, США, Японія, Україна, Австралія, Колумбія, Сальвадор, 
Мексика, Венесуела, Еквадор, Нова Зеландія, Болівія, Домініканська 
Республіка, Перу, Чилі, Куба, Коста-Ріка, Нікарагуа, Корея, Білорусь, 
Росія.
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Технічні дані

Загальні технічні дані

Темпер. зберігання

Робоча температура

Живлення Блоковий акумулятор 3,7 В / 2,4 Агод
Блок живлення 6,3 В / 2 A

Пам’ять
Максимум
Для однієї папки 
Для одного об’єкта

Дисплей Графічний дисплей, 160 x 240 пікселів

Вага 960 г

Матеріал корпусу TPE PC

Клас захисту

Габарити

Гарантія
Вимірюв. прилад 2 роки
Сенсори  CO, O2, NO, COниз, NOниз, NO2, SO2: 1 рік
Зонди 2 роки

Розширення діапазонів вимірювання

Розбавлення проби в 5 разів (стандартне)

CO (H2-компенсація)

Діап. вимірюв. Похибка

±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

Розд. здатність

COниз (H2-компенсація) ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

NO ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

NOниз ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

SO2 ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

Розбавлення всіх сенсорів в 2 рази (стандартне)

O2 Якщо задіяна функція розбавлення для всіх сенсорів: 
±1 об.% додатк. похибка  
(0...4,99 об.%) 
±0,5 об.% додатк. похибка  
(5...25 об.%)

0,01 об.%

CO (H2-компенсація)

0...25 об.%

±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

COниз (H2-компенсація) ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

NO ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

NOниз ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

NO2 ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

SO2 ±10% від вим. зн. (додатк. похибка)

Види палива,
задані користувачем 10 видів палива, вкл. повірочний газ

Регульований 
мебран. насос
Витрата насосу 0,6 л/хв  (регульована)
Довжина шлангу 

трубками-подовжувачами)
Макс. надлишк. тиск +50 мбар
Макс. тиск розрідж. -200 мбар

100 папок
макс. 10 об’єктів
макс. 200 протоколів 
Максимально допустима кількість
протоколів залежить від загальної 
кількості папок або об’єктів
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Рекомендації для замовлення

Доступний старт...контроль 
промислових викидів

Замовл. 
№

Газоаналізатор testo 340 0632 3340

Опція сенсор CO (H2-компенсація) 0393 1100

Модульний газозабірний зонд, довжина 335 мм 0600 9766

Блок живлення 0554 1096

Опція BLUETOOTH модуль 0440 0784

ІЧ / BLUETOOTH принтер testo 0554 0620

Кейс для транспортування 0516 3340

Пуско-наладка та 
обслуговування на 
промислових пальниках та 
печах

Замовл. 
№

Газоаналізатор testo 340 0632 3340

Опція сенсор CO (H2-компенсація) 0393 1100

Опція сенсор NO * 0393 1150

Опція сенсор SO2 0393 1250

Модульний газозабірний зонд, довжина 335 мм 0600 8765

ПЗ “easyEmission” 0554 3334

Кейс для транспортування 0516 3340

*Для вимірювання низьких значень NO, рекомендуємо 
використовувати сенсор NOниз (0393 1152).

Перевірка та налаштування  
стаціонарних промислових 
двигунів

Замовл. 
№

Газоаналізатор testo 340 0632 3340

Опція сенсор CO (H2-компенсація) 0393 1100

Опція сенсор NO* 0393 1150

Опція сенсор NO2 0393 1200

Газозабірний зонд для промислових двигунів, 
довжина 335 мм

0600 7560

Блок живлення 0554 1096

ПЗ “easyEmission” 0554 3334

Кейс для транспортування 0516 3340

* Для проведення вимірювань на стаціонарних дизельних 
двигунах, рекомендуємо використовувати газовідбірний зонд з 
попереднім фільтром (0600 7556).

Вимірювання викидів на   
турбінах

Замовл. 
№

Газоаналізатор testo 340 0632 3340

Опція сенсор CO (H2-компенсація) 0393 1100

Опція сенсор NOниз 0393 1152

Опція сенсор NO2 0393 1200

Газозабірний зонд для промислових двигунів, 
довжина 335 мм

0600 7560

Блок живлення 0554 1096

ПЗ “easyEmission” 0554 3334

Кейс для транспортування 0516 3340

*Для вимірювання низьких значень CO, рекомендуємо 
використовувати сенсор COниз (0393 1102).
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Авторизований дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


