
Промисловий газоаналізатор, 
що відповідає найвищим 
вимогам.

Вимірювальна система testo 350 з 6 сенсорами газу та з’ємним керуючим

модулем ідеально підходить для складних вимірювальних задач і передачі 
даних на великі відстані.
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testo 350

Прецизійні сенсори, інтуїтивне 
керування та протиударний корпус.

1 I  Графічний кольоровий 

дисплей з меню-гідом, що  

змінюється відповідно 

до вимірювальної задачі  

супроводжує вас вздовж 
всього  процесу  вимірювань 
та надає інформацію про 
стан приладу. Поточний стан 
аналізатору відображається у 
вигляді  тексту. 

6 I Посилені промислові 

конектори  завдяки 
механічно надійним штекер-
ним з’єднанням.

A I Керуючий модуль 

управляє блоком аналізатору, 
допомагає користувачу провести 
вимірювання і відобразити покази.

5 I Брудні фільтри легко 
доступні та можуть бути 
замінені без додаткового 
приладдя.

2 I   Автоматичний   конт-

роль стану збірника 

конденсату  повідомляє 
про необхідність злиття 
конденсату та автоматично 
зупиняє насос відбору проби 
для захисту сенсорів від 
пошкодження.

3 I   Корпус  з  гумовими 

вставками на кутах 

захищає сенсори, насоси та 
електронну частину приладу.

4 I  Індикація  стану  при-

ладу відображає поточний 
стан роботи приладу та може 
контролюватися з відстані.

Аналізатор димових газів testo 350 забезпечує виконання широкого спектру задач  з професійного аналізу димових 

газів, вимірювання промислових викидів та аналізу даних. Спеціальний дизайн приладу розрахований на його довго-

строкову  експлуатацію в складних промислових умовах. Прилад testo 350 складається із з’ємного керуючого модулю 

та блоку аналізатору. За допомогою керуючого модуля здійснюється управління testo 350  та індикація виміряних даних 

на кольоровому графічному дисплеї. Блок аналізатору складається з вбудованих сенсорів вимірювання концентрації 

газів, насосу для продувки, блока підготовки проби Пелт’є (опція), газових трактів, фільтрів, електронної частини для 

аналізу та зберігання даних, а також блоку живлення та літієвого акумулятору.
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B I Блок аналізатора 

з протиударним корпусом для 
захисту сенсорів, насосів та 
електроніки.

8 I Проста заміна газових 

сенсорів користувачем 
по місту вимірювань без 
застосу-вання газових 
сумішей.

10 I   Зовнішній   контур 

охо л о д же н н я  і з ол ю є 
електроніку приладу і датчики 
від впливу навколишнього 
середовища. З середини 
прилад  охолоджується 
з а м к н у т и м  к о н т у р о м 
теплообмінника, не вступаючи 
в контакт з забрудненим 
зовнішнім повітрям.

9 I  Літієвий   акумулятор 

забезпечує декілька годин 
автономної роботи.

12 I Автоматичне обну-

лення сенсору тиску 

д о з в о л я є  п р о т я г о м 
тривалого    періоду    в 
автоматичному режимі  
паралельно з аналізом 
викидів вимірювати об‘ємні 
та масові витрати.

12 I Вхід холодного 
повітря для охоло-
дження

14 I Вихід га-
рячого повітря

13 I Насос для 
видалення кон-
денсату

7 I   Термоізольована  ка-

мера сенсорів запобігає 
«дрейфу» показів сенсорів 
внаслідок змін температури, 
підвищує надійність приладу 
та точність вимірювань.

11 I  Легкий  доступ   до 

сервісних відсіків з 
частинами,  що  зношуються, 
або потребують періодичного 
обслуговування: насосів, 
фільтрів тощо, забезпечує їх 
швидку заміну або очищення.
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testo 350

Зручне управління даними вимірів.

Наступні переваги testo easyEmission:

• Можливість завдання інтервалів вимірювань

• Налаштування конфігурації приладу

• Зручна реалізація окремих формул для виконання 

власних розрахунків

• Розрахунок коефіцієнтів палива при використанні 

нового виду палива

• Індивідуальне налаштування перехресної чутливості 

сенсорів газу.

Android додаток: дистанційне керування через 

смартфон або планшет

Безкоштовний додаток перетворює ваш Android смартфон 

або планшет в дисплей для testo 350. Це дозволяє керувати 

вимірюваннями на відстані від приладу,  що необхідно, 

наприклад при розташуванні приладу у важкодоступному 

місці. Додаток дозволяє напряму швидко зчитувати дані з 

місця встановлення системи.

Функції:

• Старт/стоп поточних вимірювань

• Відправка протоколів вимірювання електронною 

поштою

• Збереження протоколів вимірювання на карті пам’яті 

вашого смартфону / планшету

• Відображення результатів у вигляді таблиці або графіка

• Роздруківка поточних вимірювань на Testo Bluetooth®

   принтері

• Зчитування даних з іншого додатка або HTML аплікації 

відповідно до специфікації ZIV.

Програмне забезпечення testo easyEmission: зчитування, редагування, архівування та обробка даних.

ПЗ testo easyEmission дозволяє не тільки зчитувати, редагувати, архівувати та обробляти дані вимірювань, а також 

виконувати вимірювання в режимі реального часу при підключенні приладу до комп’ютеру по Bluetooth® або USB. При 

вимірюваннях в режимі реального часу на дисплеї  весь час відображаються поточні дані у вигляді чисел, графіка або 

таблиці. Після закінчення вимірювань дані можна зберегти в форматі Excel. Також є можливість збереження протоколу 

вимірів у форматі PDF. Завдяки додатковим опціям можна створювати шаблони протоколів вимірювань для конкретного 

користувача або місця замірів.

Завантажте та 
спробуйте безко-
штовно 30-денну 

пробну версію 
www.testo.kiev.ua



Bluetooth® 2.0 до 
100 м без перешкод

Шина даних Testo довжиною до 800 
м забезпечує одночасну роботу до 16 
аналізаторів. Контроль вимірювань за 
допомогою ПК, контролера шини даних 
Testo або керуючого модуля.

Інфрачервоний, USB або Bluetooth®: огляд інтерфейсів передачі даних  testo 350.

Нижче наочно  представлено, як легко можна контролювати вимірювання, зчитувати данні, передавати та 

роздруковувати їх. Всі інтерфейси, що використовуються забезпечують просте підключення та передачу даних:

З’єднувальний кабель шини даних

Принтер

Смартфон

Ноутбук /ПК

Планшет

Контролер
шини даних Testo 

Інфрачервоний 
інтерфейс  для передачі 
даних на принтер testo



testo 350

Вимірювання викидів за 5 кроків.

testo 350 інтелектуальна система 
діагностики приладу.

Легке для сприйняття меню-гід testo 350 крок  за кроком  проведе вас через весь процес вимірювання. Кольоровий 

графічний дисплей надасть повну інформацію відповідно до ситуації і зорієнтує протягом вимірювання. Завдяки цьому 

навіть для проведення складних комплексних  вимірювань вам непотрібно вивчати специфіку приладу та правила 

роботи з ним. Для зручності для різних типів вимірювань попередньо налаштовані основні види палива, а також їх 

специфічні параметри.

Налаштування приладу, наприклад функція розведення газової проби, активуються при необхідності їх застосування. 

Прилад автоматично перевіряє правильність встановлення сенсорів газів на призначених для них місцях. За допомогою 

двох аналізаторів можна виконати  тестування каталітичних нейтралізаторів. 

  Прилад testo 350 оснащений різноманітними функціями 

діагностики. Повідомлення про помилки та інформація 

про поточний стан миттєво виводяться на дисплей 

приладу. Це гарантує:

• Скорочення простоїв завдяки сигналам завчасного 

оповіщення, наприклад при зношенні сенсорів газу 

• Неможливість помилкових вимірювань при несправності 

компонентів приладу

• Оптимальне планування вимірювальних процесів

• Надання точної  інформації про поточний стан приладу.

Диагностика сенсоров

Тестирование

Обнулен.

1. Вибір обладнання 3. Вибір типу вимірю-
вання

4. Початок 
вимірювання

5. Документування2. Вибір палива

Горелка

Турбина

Двигатель λ > 1

Двигатель λ ≤ 1

Задан. пользов

OKOпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ  двигатель
Природный газ

Коксовый газ

Бытовой газ

Дизел топливо

Природный газ

Природный газ H

OK
Изменить 

списокКоэф.

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ двигатель
Природный газ
Подготовка

Дымовой газ

Дым газ до 
+после катализ.
Дым. газ + м/с

Дым. газ + ΔP

Измерение тяги.

OKОпции

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ двигатель

Тип измерения
Дым. газ

Опции

Testo AG/Газ двигатель

Измерение
Дым. газ

05.05.10 09:06

Testo AG/Газ двигатель

Измерение
Дым газ



Концепція зондів Testo.

Зонди, розроблені нашими інженерами для testo 350, забезпечують точні та надійні вимірювання при будь-яких умовах: 

високі температури, наявність агресивного конденсату, висока концентрація пилу, значні механічні навантаження              

- від професіоналів для професіоналів

Стандартні модульні зонди добору 

проби

Стандартні зонди добору проби мають 

різну довжину (350 мм /  700 мм), 

розраховані на різні температурні 

діапазони (500 °C / 1000 °C) і на 

вимірювання в  середовищах з 

підвищеним вмістом пилу (зонди з 

попереднім фільтром).

Зонди добору проби для вимірювань 

на промислових двигунах 

Зонди ідеально підходять для 

стаціонарних промислових двигунів 

(наприклад, газових або дизельних 

двигунів).

Промислові зонди добору проби

Промислові   зонди   з   обігрівом   

або без нього використовуються 

для вимірювань в умовах високих 

температур, підвищеного вмісту 

пилу або вологого димового газу. За 

допомогою додаткового приладдя 

промислові зонди можна оптимально 

адаптувати до вимірювальної задачі.



testo 350

Контрольні вимірювання на  
промислових двигунах.

Автоматичне розширення діапазону вимірювання 

при високих концентраціях СО.

При  проведенні  вимірювань  на  не  знайомому  місці 

або при виконанні пуско-налагоджувальних робіт, 

можлива несподівана поява високих концентрацій 

викидів  (наприклад, концентрації  CO до 50000 ппм). В 

цьому випадку,  автоматично активується розширення 

діапазону вимірювання, що забезпечує максимальний 

термін служби сенсора СО.

Спеціальне меню приладу для перевірки систем 

очистки димових газів

Це меню дозволяє проводити синхронне вимірювання 

концентрації димових газів до і після каталізатору. Для 

цього два аналізатори з’єднують між собою за допомогою 

шини даних Testo. Покази обох аналізаторів, що одночасно 

відображаються на дисплеї блоку управління, дозволяють 

швидко проаналізувати стан роботи каталізатора.

Значні відстані

Керуючий модуль може бути з’єднаний з блоком 

аналізатору кабелем шини даних Testo або через 

Bluetooth®, що забезпечує вимірювання на значній відстані 

між точкою відбору проби газу і місцем розташування 

оператора. 

Газоаналізатор testo 350 використовується для оптимального налаштування газових або дизельних двигунів під час 

введення в експлуатацію, періодичного обслуговування або усунення неполадок при нестабільній роботі. Налаштування 

двигуна на оптимальні робочі параметри, що забезпечують дотримання нормативних значень, може тривати декілька 

годин. Висока частка NO2 в вихлопному газі двигуна обумовлює необхідність проведення роздільного виміру NO і 

NO2. Тільки таким чином можна забезпечити високу точність показань реального значення NOх двигуна. Вбудований 

блок підготовки проби газу і зонд добору проби для промислових двигунів зі спеціальним шлангом PTFE забезпечують 

захист від поглинання NO2 і SO2, та  забезпечують точні вимірювання незалежно від умов навколишнього середовища.



Сервісне обслуговування  
промислових пальників.

Висока ефективність навіть в складних умовах

Система діагностики надає інформацію про поточний 

стан аналізатору димових газів. Великий сервісний відсік 

дозволяє  легко  дістатися  до  частин, які зношуються,  

таких як сенсори, фільтри та насос, та легко замінити 

прямо на місці вимірювань. Заміна сенсорів на нові не 

потребує калібрування повірочними газовими сумішами.

Висока точність вимірювання, навіть у випадку 

довгострокових автоматичних вимірювань 

Вбудований блок підготовки проби запобігає потраплянню 

конденсату  у газовий  тракт  та пошкодженню  приладу. 

Весь накопичений конденсат  автоматично видаляється 

перельстатичним насосом.  Блок  підготовки проби та 

PТFЕ кабель зонду добору проби запобігають утворенню 

конденсату і абсорбції NO2 та SO2.

Вимірювання високих концентрацій без обмежень

Під час введення в експлуатацію або вимірювань на 

незнайомих системах, можливе несподіване значне 

зростання концентрацій. В такому випадку автоматично 

активується функція розширення діапазону вимірювань.

Незалежно від цілей використання  паливної установки: для опалення, вироблення електроенергії, пари або гарячої 

води, для виробництва чи обробки поверхні будь-яких матеріалів, спалювання відходів тощо - для оптимізації процесу 

горіння необхідна інформація про склад палива і повітря в камері згоряння та їх взаємодію. З testo 350 можна легко 

проаналізувати всі необхідні параметри і налаштувати роботу установки на оптимальний режим, який забезпечує 

максимально ефективне спалювання при викидах в межах нормативів. Високоточний аналізатор димових газів testo 

350 ідеально підходить для використання в складних промислових умовах, може застосовуватися як для введення 

об’єктів в експлуатацію, так і для періодичного газового аналізу під час їх роботи.



testo 350

Контрольні вимірювання на 
газових турбінах.

Високоточне вимірювання низьких концентрацій 

NOх

Газові турбіни мають низькі викиди NO, у зв’язку  з 

цим, вимірювання NOх  потребує надзвичайної точності. 

Завдяки комбінації датчика NO2 і спеціального датчика 

NOниз  з роздільною здатністю 0,1 ппм, testo 350 повністю 

відповідає цим вимогам. Крім того, інтегрований блок 

підготовки проби  і спеціальний зонд відбору проби з 

PTFE шлангом забезпечують захист від поглинання NO2 

і дозволяють зробити точні вимірювання незалежно від 

умов навколишнього середовища.

Проста та зручна калібровка повірочним газом 

Щоб відповідати найвищим стандартам точності і якості в 

testo 350 реалізована можливість калібровки приладу за 

допомогою перевірочного газу безпосередньо за місцем 

вимірювань.

Можливість використання в складних умовах

Герметичні відсіки, а також повністю закриті системи 

охолодження, ізолюють електроніку приладу та датчиків 

від навколишнього повітря та пилу. Камера з  датчиками 

термічно ізольована від інших компонентів приладу і 

виключає можливість температурного впливу на точність 

вимірювань сенсорів.

Розширення діапазону вимірювання для сенсору 

COниз

Можливість вільного вибору коефіцієнту розширення 

діапазону вимірювання, наприклад при введенні в 

експлуатацію турбіни або при контролі на різних етапах 

навантаження, дозволяє застосовувати високоточний 

сенсор COниз в діапазоні від 500 ппм до 20000 ппм.

Під час роботи газових турбін необхідно дотримуватися граничних значень концентрацій димових газів і з певною 

періодичністю, що залежить від розміру системи, яка перевіряється. Обсяг викидів перевіряється на відповідність 

нормативним значенням і специфікаціям заводу-виготовлювача. В оптимально налаштованій турбіні значення CO і 

NOх можуть бути дуже низькі. Щоб зберегти точність та стабільність вимірювань необхідно уникати абсорбції NO2, яку 

може визивати присутність вологи в димових газах. Димові гази вимірюються на різних режимах навантаження турбіни. 

Значення концентрації O2 в димовому газі може бути використане для аналізу ефективності суміші паливо / повітря, 

значення CO і NOх характеризують поточний стан системи.



Аналіз теплових процесів.

Ідеально підходить для тривалого моніторингу

testo 350 дозволяє виконувати моніторинг і газовий 

аналіз з записом даних у внутрішню пам’ять приладу в 

автоматичному режимі протягом декількох днів.    Керувати 

процесами  вимірювання  можна  також за допомогою ПК 

і програмного забезпечення testo ЕasyEmission.

Одночасний газовий аналіз в декількох точках

За допомогою шини даних Тesto можна об’єднати до 

16 аналізаторів, для того, щоб згенерувати одночасний 

профіль атмосфери горілки або зони полум’я на великих 

установках, що спалюють паливо.

Ідеальний для вимірювань високих концентрацій

При виявленні приладом надзвичайно високої концентрації 

любого з вимірюваних газів в ньому  автоматично 

активується розширення діапазону вимірювання, 

що дає можливість продовжувати вимірювання без 

пошкодження сенсорів. Сенсори продовжують працювати 

як при звичайному навантаженні, термін їх служби не 

зменшується.  Крім того ви заощаджуєте на придбанні 

змінних сенсорів, розрахованих на високі концентрації.

Ще більше безпеки завдяки адаптації приладу для 

вимірювань в промисловості

Завдяки термостатованому відсіку з сенсорами, замк-

нутому контуру охолодження, та герметичним відсікам 

для електроніки testo 350  захищений  від впливу 

навколишнього середовища, та може використовуватись 

без застережень в брудних і запилених приміщеннях. 

Міцний корпус із захистом від ударів та дисплей, який 

ховається всередину приладу дозволяють транспортувати 

і експлуатувати портативні газоаналізатори testo 350 

навіть в найжорсткіших промислових умовах.

Процес горіння в печах плавки скла, кераміки,  сталі, або в цементній промисловості, супроводжується викидом 

з димовими газами забруднюючих речовин, що утворюються при виробництві продукції. І навпаки, забруднюючі 

речовини можуть перейти з газоподібного стану до продукту обробки. За допомогою testo 350 цьому можна запобігти. 

Моніторинг процесу горіння забезпечує оптимальну якість виробів. Аналіз газу надає інформацію про хід процесів, 

що відбуваються на різних ділянках печі в залежності від її конструкції; дозволяє контролювати полум’я, температуру 

вогню і продукту, а також обсяг повітря, необхідного для горіння. У той же час, аналіз викидів газу під час експлуатації 

системи сприяє її оптимальній і безпечній роботі.



testo 350

Офіційні вимірювання газових викидів: 
перевірка на відповідність

Контрольні вимірювання в 
системах очищування димових газів.

У більшості країн, всі види промислових підприємств 

підлягають суворому контролю стосовно викидів димових 

газів в атмосферу. Відповідні вимірювання необхідні для 

того, щоб перевірити та підтвердити що компоненти, які 

визначені як забруднювачі, не перевищують встановлені 

граничні значення в димових газах. 

Аналізатор димових газів testo 350 може бути 

використаний для проведення офіційних вимірювань 

рівня викидів та для фактичного офіційного тестування 

забруднювача на  відповідність.

Жорсткі  нормативи для викидів в повітря вимагають 

достовірного  визначення параметрів димових газів 

на вході та виході системи очищування.  За допомогою 

надійного портативного газоаналізатора testo 350 ви не 

тільки отримуєте повну та точну інформацію про вміст 

димових газів і відповідність викидів нормативам, але 

й про ефективність роботи та функціональну надійність 

всієї системи 

Проведення газового аналізу до та після каталізатора 

двома аналізаторами, що  з’єднанні шиною даних  Testo з 

одним управляючим модулем, дозволяє отримати швидку 

і просту оцінку ефективності системи очищення димових 

газів. Завдяки результатам вимірювань можна завчасно 

запобігти будь-яким значним відхиленням в роботі 

системи.



Портативний газоа- 

налізатор testo 350 в 

герметичному корпусі з 

захистом від

ударів - ідеальний для 

використання в суворих 

промислових умовах.



№ замовлення

№ замовлення

Приладдя до блока управління testo 350

Приладдя до блоку аналізатору testo 350

0554 1096

0554 4150

0516 3510

0554 0434

0516 3511

0554 3381

0554 0203

Блок живлення 100-240 В AC / 6,3 В DC; для роботи від мережі або зарядки акумулятора в приладі

Опція сенсор CO (H2

Опція сенсор COниз  (H2

Опція сенсор NOниз

Опція сенсор NO2

Опція сенсор SO2

Опція сенсор CO2 (ІЧ)  0 ... 50 Об%, роздільна здатність 0,01 Об%, принцип інфрачервоного вимірювання, вкл. 
вимір. абсолютного тиску та CO2 та комплект абсорбційних фільтрів. Для вимірювань >15 хвилин необхідно вико-
ристовувати блок підготовки проби.

Опція сенсор H2

Опція BLUETOOTH® бездротова передача

Опція блок пробопідготовки, вкл. перельстатичний насос для автоматичного відведення конденсату

Опція клапан продувки свіжим повітрям для довгострокових  вимірювань, вкл. розширення діапазону вимірювання в 5 разів 
для всіх сенсорів. Для вимірювань >2 години необхідно використовувати блок підготовки проби.

Опція розширення діапазону вимірювання одного сенсору зі встановленим коефіцієнтом розбавлення: 0, 2, 5, 10, 20, 40

Опція роз’єм постійного струму 11 ... 40 В

Опція спеціальний насос для довгострокових  вимірювань з розширеною гарантією. Для вимірювань >2 годин 
необхідно використовувати блок підготовки проби.

Опція автоматичне обнулення сенсору тиску для тривалого вимірювання диф. тиску / швидкості потоку

Змінний фільтр для сенсора NO (1 шт.),  блокує перехресну чутливость газу SO2

Транспортний кейс для безпечного зберігання та транспортування аналізатору testo 350 та приладдя, розміри 

Ремінь для переноски блока аналізатору і керуючого модуля

Рюкзак для транспортування testo 350

Змінний фільтр для блока аналізатору, 20 штук

Настінний кронштейн для блока аналізатору вкл. теплозахист із замком

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Аналізатор testo  350  повинен бути  оснащений другим датчиком газу, в іншому випадку прилад 
функціонувати не буде. Можливе дооснащення 5 додатковими сенсорами.

Дані для замовлення

testo 350 Керуючий модуль testo 350 Блок аналізатору

№ замовлення. 0632 3511 № замовлення. 0632 3510

testo 350 керуючий модуль для управління блоком 
аналізатору та відображення даних вимірювань 
з акумулятором, вбудованою пам’яттю, USB 
портом, та інтерфейсом підключення шини даних 
Тesto

testo 350 блок аналізатору, з сенсором O2, 
сенсором диф. тиску, роз’ємом для підклю-
чення температурних зондів Tип K NiCr-Ni
та Tип S Pt10Rh-Pt, роз’ємом шини даних  
Testo, акумулятором, вбудованим зондом 
температури повітря (NTC), тригерним 
входом, вбудованою пам’ятью, USB портом. 
Максимальна кількість сенсорів газу 6, серед 
них: CO, COниз, NO, NOниз, NO2, SO2, CO2(ІЧ), 
CH, H2S

testo 350



№ замовленняПрограмне забезпечення для ПК і шина даних Testo

0554 3334

0449 0075

0554 3149

0554 0549

0520 0003

0554 0568

0520 0034

0554 3336

0449 0076

0554 0553

0520 0004

Програмне  забезпечення “testo easyEmission” з USB кабелем
Функції: встановлення користувачем інтервалів вимірювання, збереження даних в Microsoft Excel, введення ко-
ристувачем характеристик палива, відображення даних у вигляді таблиці або графіка, просте налаштування про-
токолів вимірюваннь та інше.

З’єднувальний кабель для шини даних Тesto; підключення керуючого модулю до блоку аналізатору або з’єднання 
кількох аналізаторів, байонетне з’єднання, довжина 2 м

Комплект блоку аналогових виходів, 6 каналів, 4 ... 20 мА, наприклад для виведення показів на аналоговий реє-
стратор. Комплект складається з блоку аналогових виходів, з’єднувального кабелю шини даних Testo довжиною 
2 м та контролеру шини даних Testo

Швидкодіючий принтер Testo з бездротовим інфрачервоним інтерфейсом, 1 рулон термопаперу і 4 батарейки АА

ISO сертифікат калібрування димових газів

Запасний термопапір для принтера

ISO сертифікат калібрування швидкості потоку трубки Піто; точки калібрування 5; 10; 15; 20 м /сек

Програмне забезпечення “testo easyEmission” вкл. контролер шини даних Тesto з USB кабелем. Можливість 
підключення декількох блоків аналізаторів testo 350 до шини даних Testo, їх одночасний контроль та виведення  
даних на ПК (можливий інтервал від 1 вимірювання за секунду)

З’єднувальний кабель для шини даних Тesto; підключення керуючого модулю до блоку аналізатору або з’єднання 
кількох аналізаторів, байонетне з’єднання, довжина 5 м

Максимальна довжина кабелю до 800 м

Принтери і аксесуари

Сертифікати калібрування

Принтер Testo з інтерфейсом Bluetooth®, вкл. 1 рулон термопаперу, акумулятор і блок живлення

ISO сертифікат калібрування швидкості потоку трубки Піто; точки калібрування 1; 2; 5; 10 м /сек

Дані для замовлення

№ замовлення

№ замовлення



Зонди

testo 350

№ замовленняПриладдя до стандартних зондів відбору проби

№ замовлення

№ замовлення

№ замовлення

№ замовлення

Модульні зонди відбору проби: доступні 2 варіанти довжини, з фіксуючим конусом, термопарою 
NiCr-Ni, шлангом  2,2 м та пористим фільтром

Зонди відбору проби для промислових двигунів

Трубки Піто

Зонд температури

0600 9766

0600 9767

0600 8764

0600 8765

0600 8766

0600 8767

0600 7552

0635 2145

0600 8895

0635 2042

0554 0440

0554 1202

0554 8767

0554 3372

0554 3385

0554 9767

0554 8764

0554 8765

0600 7553

0635 2345

0600 9797

0554 7455

0554 8766

Зонд відбору проби, модульний, довжина трубки 335 мм, з фіксуючим конусом, термопарою 
NiCr-Ni (TI) Tмакс= 500 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина трубки 700 мм, з фіксуючим конусом, термопарою 
NiCr-Ni (TI) Tмакс= 500 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина трубки 335 мм, з фіксуючим конусом, термопарою 
NiCr-Ni (TI) Tмакс= 1000 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, довжина трубки 700 мм, з фіксуючим конусом, термопарою 
NiCr-Ni (TI) Tмакс =1000 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, з попереднім фільтром Ø 14, довжина трубки 335 мм, з фіксуючим кону-
сом, термопарою NiCr-Ni (TI) Tмакс= 1000 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонд відбору проби, модульний, з попереднім фільтром Ø 14, довжина трубки 700 мм, з фіксуючим конусом, 
термопарою NiCr-Ni (TI) Tмакс= 1000 °C зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 2,2 м

Зонди відбору проби для промислових двигунів, довжина 335 мм. З фіксуючим конусом і термозахисною пласти-
ною,   Tмакс  =1000 °C, зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 5 м

Трубка Піто, довжина 350 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості потоку

Термопара для вимірювання температури відпрацьованих газів, NiCr-Ni, довжина 400 мм, Tмакс =1000 °C, зі з’єд-
нувальним кабелем 5,2 м з додатковим температурним захистом

Трубка Піто, довжина 750 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості потоку та температури, 
зі шлангом (5 м) і термозахисною пластиною

З’єднувальний шланг, силіконовий, довжина 5 м, максимальне навантаження 700 гПа (мБар)

Подовжувач шлангу, довжина 2,8 м; подовжувальний кабель для зонду

Трубка зонду з попереднім фільтром, довжина 700 мм, з фіксуючим конусом Ø 8, Tмакс= 1000 °C

Комплект запасних пористих фільтрів (2 шт.)

Запасний фільтр від пилу для модульного зонду; 10 шт

Трубка зонду, довжина 335 мм, з фіксуючим конусом Ø 8, Tмакс= 500 °C

Трубка зонду, довжина 335 мм, з фіксуючим конусом Ø 8, Tмакс= 1000 °C

Трубка зонду, довжина 700 мм, з фіксуючим конусом Ø 8, Tмакс= 1000 °C

Зонди відбору проби для промислових двигунів з попереднім фільтром, довжина 335 мм. З фіксуючим конусом і 
термозахисною пластиною,   Tмакс  =1000 °C, зі спеціальним шлангом вимірювання NO2/SO2, довжина 5 м

Трубка Піто, довжина 1000 мм, нержавіюча сталь, для вимірювання швидкості потоку

Зонд температури повітря, що подається на горіння, довжина 60 мм

Запасна трубка зонду з попереднім фільтром для вимірювання на промислових двигунах, довжина 335 мм, 
Tмакс= 1000 °C

Трубка зонду з попереднім фільтром, довжина 335 мм, з фіксуючим конусом Ø 8, Tмакс= 1000 °C



Зонди

№ замовленняДетальнішеПромислові зонди відбору проби

0600 7610

0600 7620

0600 7630

0600 7617

0600 7616

0600 7615

0516 7600

0409 0063

0554 0760

 за запитом

Комплект промислового зонду до 1200 °C
в складі:
- рукоятка без підігріву
- трубка газозабірного зонду без підігріву дo 1200 °C
- шланг відбору проби довжиною 4 м. без обігріву вкл. 
вбудований фільтр
- термопара Tип K, довжиною 1,2 м

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

Комплект промислового зонду до 1800 °C
в складі:
- рукоятка без підігріву
- трубка газозабірного зонду без підігріву дo 1800 °C
- шланг відбору проби довжиною 4 м. без обігріву вкл. 
вбудований фільтр

Для вимірювання температури> 1370 ° C, ми рекомен-
дуємо термопари Тип 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, довжиною 1,2 м

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

Промисловий зонд з попереднім фільтром для запиленого 
димового газу. 
Попередній фільтр може бути вкручений безпосередньо в 
трубку зонда (без підігріву) до 1200 °C, або в трубку зонда 
(з підігрівом) дo 600 °C.

Кейс для транспортування зондів
Підходить для всіх зондів із загальною довжиною> 335 
мм.

Трубка зонду: Tмaкс. =1200 °C
Довжина 1,0 v, Ø 12 мм
Матеріал 2.4856 сплав 625

Рукоятка: Tмaкс. =600 °C
Матеріал: 1.4404 нержавіюча сталь

Шланг відбору проби: 2-камерний шланг з PTFE 
внутрішнім шаром; довжиною 4,0 м

Tермопара: Tип K, 
Довжина 1,2 м, Ø 2 мм
Tмaкс. +1200 °C

Трубка зонду: Tмaкс. =1800 °C
Матеріал Al2O3 > 99,7%
Довжина 1,0 м, Ø 12 мм

Шланг відбору проби: 2-камерний шланг з PTFE 
внутрішнім шаром; довжиною 4,0 м

Рукоятка: Tмaкс.= 600 °C
Матеріал: 1.4404 нержавіюча сталь

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 °м

Гофрований шланг з PTFE внутрішнім шаром
Довжина 4,0 м; зовнішній діаметр 34 мм
Температура нагріву до > 120 °C

Нержавіюча сталь 1.4571

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

Монтажний фланець з регульованим затискачем для 
всіх трубок відбору проби

Шланг відбору проби з підігрівом



testo 350

Діапазон 
вимірювання

Похибка
±1 цифра

Роздільна здатність

Вимірювання O2  0 ... 25 Об% O2 ±0,8% від повного знач. (0 ... 25 Об% O2) 0,01 Об% O2 (0 ...25 Об% 
O2)

Час реакції t90

20 сек (t95)

Вимірювання CO 
(з H2-компенсацією)* ±10% від вимір. знач. CO)

Вимірювання COниз 
(з H2-компенсацією)* CO)

Вимірювання NO 
±10% від вимір. знач. NO)

Вимірювання NOниз
NO)

Вимірювання NO2  0 ... 500 ппм NO2 2)
2 2)

2
NO2)

Вимірювання SO2  2 2)
±10% від вимір. знач. (2 2)

2 2)

2
SO2)

Вимірювання CO2  
(IR)

0 ... 50 Об% CO2 ±0,3 Об% CO2 + 1% від вимір. знач. (0 ... 25 
Об% CO2)
±0,5 Об% CO2 + 1,5% від вимір. знач. (>25 дo 
50 Об% CO2)

0,01 Об% CO2 
(0 дo 25 Об% CO2)
0,1 Об% CO2 
(>25 Об% CO2)

10сек

Вимірювання H2S 2S

* Концентрація H2 відображатися виключно як індикація.

Вимірювання CO 
(з H2-компенсацією)

Вимірюван. COниз 
(з H2-компенсацією)

Вимірювання NO

Вимірюван. NOниз

Вимірювання SO2

Вимірювання CH Природній газ: 

Технічні дані

Управляючий модуль testo 350 

Технічні дані блока аналізатору testo 350

testo 350 
керуючий модуль

Температ. зберігання

Тип батареї Літієва

Час роботи від батареї 5 годин (без радіозв’язку)

Пам’ять 2 MБ (250 000 параметрів)

Клас захисту IP40

Блок аналогових 
виходів (mA вихід)

Гарантія 2 роки

–

–

–

–

3 роки

Розбавлення проби з обраним коефіцієнтом 
розбавлення (x2, x5, x10, x20, x40)

Роздільна 
знатність

Похибка
±1 цифра

Діапазон 
вимірювання

Вимірювання NO2

Вимірювання H2S

Роздільна 
знатність

Похибка
±1 цифра

Діапазон 
вимірювання

Розбавлення всіх сенсорів (фактор 5)
Якщо вибрано розбавлення всіх датчиків, покази O2, CO2 (ІЧ) та CH не 
відображаються на дисплеї.

±2% від вимір. 
велич. 
(додаткова по-
хибка)

залежить від ви-
браного коефіц.

±5% від вимір. 
велич. 
(додаткова по-
хибка)

Діапазон тиску 

на накінечнику 
зонду

залежить від ви-
браного коефіц.
залежить від ви-
браного коефіц.

залежить від ви-
браного коефіц.

залежить від ви-
браного фактору

залежить від ви-
браного коефіц.
залежить від ви-
браного коефіц.



Діапазон 
вимірювання Похибка

±1 цифра
Роздільна здатність

Ефективність, ККД 0 ... 120% 0,1% (0...120%)

Час реакції t90

Швидкодія
t90

Діапазон
вимірювання1

Параметр 
вимірювання

Похибка
±1 цифра

Роздільна
 здатність

Meтан 100 ... 40 000 ппм

Мін. О2 вимога в 
димовому газі

Коефіцієнт 
швидкодії2

1

1,5

2

Пропан 100 ... 21 000 ппм

Бутан 100 ... 18 000 ппм

2% + (2 x вимір. 
велич. метан)

2% + (5 x вимір. 
велич. пропан)

2% + (6,5 x вимір. 
велич. бутан)

Тепловтрати з ди-
мовими газами

0 ... 99,9% Q2 0,1% Q2 (-20 ... +99,9% Q2)

CO2 розрахунковий 0 ... CO2 макс Об% 
CO2

розраховується з O2 (похибка ±0,2 Об%). 0,01 Об. % CO2 40 сек

Диф. тиск 1 -40 ... +40 гПа ±1,5 % від вимір. знач. (-40 .... -3 гПа)
±1,5 % від вимір. знач. (+3 .... +40 гПа)
±0,03 гПа (-2,99 ... +2,99 гПа)

0,01 гПа (-40 ... +40 гПа)

Диф. тиск 2 -200 ... +200 гПа ±1,5 % від вимір. знач. (-200 .... -50 гПа)
±1,5 % від вимір. знач.(+50 ... +200 гПа)
±0,5 гПа (-49,9 ... +49,9 гПа)

0,1 гПa (-200 ... +200 гПa)

Швидкість потоку 0 ... 40 м/с 0,1 м/с (0 ... 40 м/с)

Абс. тиск (опція, 
лише з встановле-
ним сенсором СО2)

600 ... 1 150 гПа ± 10 гПа 1 гПа

Розрахунок точки 
роси димових газів

0 ... 99,9 °Cтр 0,1 °Cтр (0 дo 99.9 °Cтр)

Tип K (NiCr-Ni) -200 ... +1370 °C ±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (-200 ...-100,1 °C)
±1 °C (+200,1 ... +1370 °C)

0,1 °C (-200 ... +1370 °C)

Зонд темп. навколи-
шнього середовища 
зонд (NTC)

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

Tехнічні дані

Технічні дані блоку аналізатору testo 350

Teхнічні дані сенсору CH 

 1 Дотримання нижньої межі вибуховості (НМВ) є обов’язковим.
2  Датчик СН калібровано по метану на заводі-виробнику. Може бути відкалібрований на інший газ (пропан або бутан) користувачем.

Загальні технічні дані

Габарити 330 × 128 × 438 мм

Вага 4 800 г

Температура зберігання -20 ... +50 °C

Робоча температура -5 ...+45 °C

Корпус ABS пластик

Пам’ять 250 000 параметрів

Живлення Блок живлення 100 ... 240В (50 ... 60 Гц)

Вхідна напруга  11 ... 40В

Макс. вміст пилу 20 гр/м³ в димовому газі

Розрахунок точки роси 0 ... 99 °Cтр

Макс. надлишковий тиск макс. +50 мБар

Макс. тиск розрідження мін. -300 мБар

Продуктивність насосу 1 л/хв. з моніторингом продуктивності

Довжина газ. тракту макс. 16,2 м (включаючи шланг, зонд та 
подовжувальну трубку)

Макс. вологість +70 °C Температура точки роси на вході 
проби до блоку аналізатору

Тригерний вхід Напруга 5 ... 12 В, зростаючий або 
спадаючий імпульс довжиною > 1 сек.        
Навантаження: 5 В / макс 5 А, 12 В / макс. 
40 мА

Гарантія Прилад 2 роки (окрім, деталей, що швидко 
зношуються,фільтрів сенсорів, і т. д.) 
Газові сенсори 
O2/CO/NO/NO2/SO2/H2/CH: 1 рік 
CO2(ІЧ) сенсор: 2 роки 
Гарантія поширюється при середньому 
навантаженні на сенсор. 
Блок акумуляторів: 1 рік

Клас захисту IP40

Блок акумуляторів Максимальний час роботи до 2,5 годин

˂ 400 ппм (100 
...4000 ппм)
˂ 10% від вимір. 
величини 
(> 4 000 ппм)

10 ппм <40 сек



testo 350

Рекомендації для замовлення

Вимірювання викидів на 
промислових двигунах

№ замов-
лення

Керуючий модуль testo 350 0632 3511

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Блок аналізатору testo 350 0632 3510

Oпція сенсор CO (з H2-компенсацією), 
0...10000 ппм

Oпція сенсор NO,  0... 4000 ппм

Oпція сенсор NO2, 0 .... 500 ппм

Oпція блок підготовки проби 

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Опція клапан продувки свіжим повітрям 

Опція розширення діапазону вимірювання

Газовідбірний зонд для промислових двигунів 0600 7552

Комплект BLUETOOTH® принтер 0554 0553

Програмне забезпечення easyEmission 0554 3334

Блок живлення для Управляючого модуля testo 350 0554 1096

Кейс для транспортування 0516 3510

Сервісне обслуговування 
промислових пальників

№ замов-
лення

Керуючий модуль testo 350 0632 3511

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Блок аналізатору testo 350 0632 3510

Oпція сенсор CO (з H2-компенсацією), 
0...10000 ппм

Oпція сенсор NO,  0... 4000 ппм

Oпція сенсор NO2, 0 .... 500 ппм

Oпція сенсор SO2, 0 ... 5 000 ппм

Oпція блок підготовки проби 

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Oпція розширення діапазону вимірювання

Модульний, газовідбірний зонд 335 мм/1000 0С 0600 8764

Комплект BLUETOOTH® принтер 0554 0553

Програмне забезпечення easyEmission 0554 3334

Блок живлення для Управляючого модуля testo 350 0554 1096

Кейс для транспортування 0516 3510

 

Вимірювання викидів на 
газових турбінах

№ замов-
лення

Керуючий модуль testo 350 0632 3511

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Блок аналізатору testo 350 0632 3510

Oпція сенсор CO (з H2-компенсацією), 
0...10000 ппм

Oпція сенсор NOниз, 0 ... 300 ппм

Oпція сенсор NO2, 0 .... 500 ппм

Oпція блок підготовки проби 

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Опція клапан продувки свіжим повітрям 

Опція розширення діапазону вимірювання

Газовідбірний зонд для промислових двигунів 0600 7552

Комплект BLUETOOTH® принтер 0554 0553

Програмне забезпечення easyEmission 0554 3334

Блок живлення для Управляючого модуля testo 350 0554 1096

Кейс для транспортування 0516 3510

 

Аналіз процесів горіння

№ замов-
лення

Керуючий модуль testo 350 0632 3511

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Блок аналізатору testo 350 0632 3510

Oпція сенсор CO (з H2-компенсацією), 
0...10000 ппм

Oпція сенсор CO2 (ІЧ), 0 ... 50 Об%

Oпція сенсор NO,  0... 4000 ппм

Oпція сенсор NO2, 0 .... 500 ппм

Oпція блок підготовки проби 

Oпція BLUETOOTH® бездротова передача

Промисловий зонд до 1200 °C 0600 7610

Програмне забезпечення easyEmission 0554 3334

Блок живлення для Управляючого модуля testo 350 0554 1096

Кейс для транспортування 0516 3510
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Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403, 
Київ, 04119,       
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10    
info@testo.kiev.ua

 www.testo.kiev.ua

Приклади застосування testo 350 для 
технологічних процесів.

Збільшення попиту на ринку, постійно зростаючі вимоги 

до якості та безліч правил з охорони навколишнього се-

редовища спонукають виробників металу до підвищення 

ефективності своїх виробництв та якості продукції. Єди-

ним способом бути успішним у цій галузі є використання 

найсучасніших технологій вимірювань, таких як газо-

аналізатор testo 350. Прилад testo 350 дозволить вам не 

тільки оптимізувати виробничі процеси, а й забезпечити 

безкомпромісну якість продукції.

 

www.testo.kiev.ua

З наступних сторінок ви можете дізнатися, як можна за-

стосувати testo 350, зокрема для:

• Економії енергоресурсів

• Визначення концентрації газів

• Надійного дотримання робочих діапазонів

• Швидкого  визначення концентрації O2 - найбільш важ-

   ливого параметру, що впливає на якість продукції. 

Моніторинг та оптимізація 
процесу виготовлення металу і сталі 
газоаналізатором testo 350

Testo Solution
Приклад застосування

Завдяки своїм численним перевагам, головною з яких 

є здатність до багаторазової переплавки, алюміній є 

одним з найбільш використовуваних сировинних мате-

ріалів в усьому світі. Проте виробництво чистого алю-

мінію це досить коштовний та складний процес, що 

супроводжується шкідливими викидами у навколишнє 

середовище, які жорстко регламентуються законодав-

ством.  Без використання найсучасніших технологій ви-

мірювань бути успішним у цій галузі неможливо. Саме 

таким вимогам відповідає газоаналізатор Testo 350.  

www.testo.kiev.ua

Даний буклет допоможе  вам дізнатися про застосу-

вання приладу Testo 350, в тому числі  про:

• контроль всіх необхідних параметрів технологічного  

   процесу одним приладом

• вимірювання дуже високої концентрації CO

• дотримання граничних значень

• документування даних вимірювань

Моніторинг та оптимізація виробництва 
алюмінію газоаналізатором testo 350
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У всьому світі немає матеріалу, який би використовувався 

в будівництві більше, ніж цемент і потреба в ньому зро- 

стає щодня. Відповідно, швидко розвивається ринок, а 

конкуренція  стає все більш жорсткою.  В результаті для 

виробників вирішальним стає бездоганна якість продукції 

та скорочення витрат ресурсів та часу на виробництво. 

Крім того необхідно дотримуватися чисельних законів та 

нормативів з охорони навколишнього середовища.

 

www.testo.kiev.ua

Для того, щоб бути успішним в галузі виробництва це- 

менту, необхідно використовувати найсучасніші технології 

вимірювань, наприклад такі, як газоаналізатор testo 350. 

З наступних сторінок ви можете дізнатися, як можна ви-

користовувати testo 350, зокрема для:

• вимірювання та запису всіх необхідних параметрів 

• моніторингу якості продукції

• ефективного контролю граничних значень

• простого документування та аналізу результатів вимірів.

Моніторинг та оптимізація виробництва 
цементу газоаналізатором testo 350
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