
Для надійних вимірювань з використанням testo 340 та testo 
350, навіть в самих важких умовах.

Надійні зонди добору 
проби для вимірювання 
викидів у промисловості.
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Вступ

Зручні, прості у використанні 

газоаналізатори testo 340 та testo 

350 підходять для широкого спектру 

вимірювань газів, що забруднюють 

атмосферу. Завдяки компактному 

дизайну, надійній конструкції та сучасним 

технологіям - ці прилади є  ідеальними 

рішенням для введення в експлуатацію, 

налаштування, технічного обслуговування 

і контрольних вимірювань на  

промислових пальниках, стаціонарних 

промислових двигунах, газових турбінах 

та будь-яких теплових процесів.

Аналіз димових газів у промислових 

установках часто потрібно проводити 

в екстремальних умовах, наприклад, 

при високих температурах, підвищеній 

вологості або підвищеному вмісті пилу в 

димових газах. Викиди від ресурсоємних 

та енергоємних процесів, містять багато 

шкідливих викидів, таких як окис вуглецю 

(CO), двоокис вуглецю (CO2), оксиди 

азоту (NOx) і діоксид сірки (SO2).

Такі викиди підлягають суворому 

дотриманню природоохоронних норм 

та їх необхідно виміряти безпосередньо 

в потоці димових газів, щоб перевірити 

відповідність граничним значенням.

Testo розробила широкий спектр 

інноваційних зондів для викидних газів, 

що спеціально відповідають таким 

екстремальним умовами. Всі такі зонди 

можна використовувати в поєднанні з 

аналізаторами димових газів testo 340 

і testo 350.

Ця брошура містить огляд відповідного 

приладдя та прикладів для типових 

застосувань та пропонує огляд зондів 

викидних газів для промисловості.

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Зміст

Концепція зондів Testo  4

Для універсального застосування – модульні зонди добору проби 6

Для високого тиску – зонди добору проби дял промислових двигунів 8

Для низького вмісту сірки – комплект для вимірювання низького SO₂ 10

Приладдя зондів добору газової проби 12

Огляд – промислові зонди добору проби 14

Для важких умов – промислові комплекти до +1200 °C 16

Для екстремальних температур – промисловий комплект до +1800 °C 18

Для максимальної точності – промисловий комплект з підігрівом 20

Приладдя для промислових зондів добору проби 22
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Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Концепція зондів Testo 
Для широкого спектра застосувань в аналізі димових газів

Зонди для testo 340 / testo 350 забезпечують 

надійні та точні вимірювання, навіть якщо вони 

включають надзвичайно високу температуру, 

агресивний конденсат, високий вміст пилу 

або механічні навантаження. Створено 

професіоналами для професіоналів

Модульні зонди добору проби
Стандартні зонди добору проби доступні для 
різних температурних діапазонів (+500 ° C / + 1000 
° C), різної довжини (335 мм / 700 мм) і навіть з 
попереднім фільтром для запилених димових газів.

Зонди добору проби для промислових двигунів
Зонди, що особливо підходять для проведення 
вимірювань на стаціонарних промислових двигунах 
(наприклад, газові / дизельні двигуни). Зонди доступні 
для температур до +1000 ° С, довжиною 335 мм, а 
також з попереднім фільтром (Ø 14 мм). Перевищення 
тиску в димових газах компенсується завдяки через 
4-метровому шлангу.

Зонди для низького вмісту SO₂
Комплект для вимірювання низького вмісту SО2 
особливо підходить для проведення вимірювань 
після очистки відпрацьованих газів (наприклад, 
скрубберів) для того, щоб визначити ефективність 
зниження концентрації SО2. Наприклад, вимірювання 
концентрації SO2 в сирому газі та в газі після 
очищення.

Промислові зонди добору проби
Зонди з обігрівом та без нього, що 
використовуються для вимірювань з високою 
температурою, високим вмістом пилу або вологості. 
Зонди доступні для температур +600 ° С, +1200 ° С
та + 1800 ° С, довжиною 1 м.

Для більш докладної інформації 
див. стор.  6/7

Для більш докладної інформації 
див. стор.  8/9

Для більш докладної інформації див. 
стор. 10/11

Для більш докладної інформації див. стор. 
P. 16/17, 18/19, 20/21

Варіанти застосування промислових зондів добору проби

Застосування*

Модульні 
зонди

Зонди для 
промислових 

двигунів

Зонди для 
низької кон-

центрації SO₂

Промислові 
зонди

без 
фільтру

з 
фільтром

без 
фільтру

з 
фільтром

з 
обігрівом

без 
обігріву

без 
фільтру

з фільтром

Сервіс промислових 
двигунів

– – – –  **

Сервіс промислових 
пальників

– – – – – –

Сервіс на газових 
турбінах

  
(700 мм)

  
(700 мм)  ***  *** – – – –

Аналіз теплових про-
цесів

– – – –

Офіційні вимірювання 
викидів/перевірка норм

– –  **** ******

Перевірка ефектив-
ності систем очищення 
викидів

 **

Вимірювання низьких 
концентрацій SO₂

– – – – – –

**** Варіанти застосування рекомендовані Testo SE & CO. KGaA
****  Додатковий попередній фільтр можна під’єднати для подовжувальної трубки на +1200 °C та трубки з обігрівом 

до  +600 °C.
**** З пластиною для захисту від тепла
**** З обігрівом; при тривалості вимірювань > 2 годин та забрудненому димовому газі.
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Для універсальних застосувань
Модульні зонди добору проби

Завдання

Незалежно від того, використовуються вони для 

опалення, виробництва електроенергії, пари або 

гарячої води, або обробки поверхонь певних 

матеріалів, або для спалювання відходів і брухту: 

теплові установки мають різне призначення. 

Це також означає, що різні зонди для відбору 

проби необхідні для проведення вимірювань у 

різних застосуваннях, а також на установках, 

що використовують різні види палива та мають 

різні ступені забруднення.

Рішення

Модульний зонд (335 мм / 700 мм) для відбору 

відпрацьованих газів, вимірювання температури 

і тиску може бути зручно підключений до 

вимірювального приладу через практичний 

комбінований роз’єм. Завдяки системі 

швидкої фіксації трубок на ручці, трубку для 

відбору проби легко змінити, в залежності 

від застосування. Трубки зонду відрізняються 

довжиною і можуть бути оснащені попереднім 

фільтром. Термопари, вбудовані в трубку, 

дозволяють вимірювати температуру в різних 

діапазонах температур (+ 500 ° С / + 1000 ° С). 

Зонд також підходить для вимірювання тиску в 

димоходах.

Замовлення № 

0600 9766*

* Має різну довжину зонду (див. стор. 7).

Переваги з першого погляду

•  Легка зміна трубки зонду завдяки системі 

швидкої фіксації

•  Комбінований роз’єм для підключення 

димового газу, температури та тиску

•  Термопара, що вбудована у трубку, для 

вимірювань до +1000 °C

•  Спеціальний шланг для вимірювання NO₂/SO₂ 

довжиною 2,2 м

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Типові застосування

- Вимірювання викидів для моніторингу 

встановлених граничних значень

- Вимірювання димових газів на промислових 

двигунах (газових або дизельних двигунах)

- Вимірювання для наладки на промислових 

пальниках (виробництво, обробка поверхонь, 

спалювання відходів та брухту)

Версії модульних зондів добору проби

Зонди мають таку комплектацію: 2 довжини (335 мм / 700 мм), включаючи конус для кріплення, Ø 

трубки 8 мм, з термопарою NiCr-Ni, спеціальний шланг для NO2 / SO₂ 2,2 м і вбудований фільтр.

Зонди № замовлення 

Довжина 335 мм, Tmax +500 °C 0600 9766

Довжина 700 мм, Tmax +500 °C 0600 9767

Довжина 335 мм, Tmax +1000 °C 0600 8764

Довжина 700 мм, Tmax +1000 °C 0600 8765

Довжина 335 мм, Tmax +1000 °C, з попереднім фільтром Ø 14 мм 0600 8766

Довжина 700 мм, Tmax +1000 °C, з попереднім фільтром Ø 14 мм 0600 8767

Приладдя для зондів с

Подовжувач шлангів 2,8 м** 0554 1202

Трубка зонді з попереднім фільтром Ø 14 мм,  
довжина на вибір до  2500 мм, Tmax +500 °C

on request

Трубка зонді з попереднім фільтром Ø 14 мм,  
довжина на вибір до  2500 мм, Tmax +1000 °C

on request

Запасний попередній фільтр, 2 шт. 0554 3372

Фільтр для вимірювань на твердому паливі 0554 3300

Запасний фільтр в рукоятку зонду, 10 шт. 0554 3385

Трубка зонду Ø 8 мм, довжина 700 мм, Tmax +500 °C 0554 9767

Трубка зонду Ø 8 мм, довжина 335 мм, Tmax +500 °C 0554 8764

Трубка зонду Ø 8 мм, довжина 700 мм, Tmax +1000 °C 0554 8765

Сумка для транспортування зондів 0516 7600

** Максимальна довжина 16,2 м

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 12/13).
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Для високого тиску
Зонди добору проби для промислових двигунів

Завдання

Двигун налаштовується на оптимальні робочі 

параметри, щоб відповідати нормативним 

вимогам щодо граничних значень - вимірювання 

часто виконуються протягом декількох годин. 

Зокрема, високий та плаваючий рівень NO2 

у вихлопному газі двигуна робить окреме 

вимірювання NO та NO2 необхідним для виз-

начення з високим ступенем точності реального 

значення NOx двигуна. При таких вимірюваннях 

зонд димового газу піддається впливу високих 

температур (наприклад, на ручці) і в вихлопних 

газах виникає високий тиск.

Рішення

Зонд димових газів відмінно працює при про-

веденні професійних вимірювань вихлопних 

газів на стаціонарних промислових двигунах 

(наприклад, газових та дизельних двигунах). 

Оскільки він повністю виготовлений із металу, 

це запобігає розплавленню рукоятки через 

випромінюване тепло від димових газів. Зонд 

димових газів може використовуватися при 

температурах до +1000 °С. Вимірювання 

також можливі при високому надлишковому 

тиску (максимум 100 мбар на кінцівці зонда). 

Додатковий фільтр, що забезпечує захист від 

забруднення, розташований у шлангу зонда 

добору проби. В якості опції, термопара доступна 

для замовлення. Це дозволяє паралельно з 

аналізом викидних газів одночасно вимірювати 

їх температуру.

Замовлення №  

0600 7555*

Переваги з першого погляду

•  Зроблено з металу: запобігає розплавленню 

рукоятки через випромінюване тепло від 

димових газів

•  Додатковий фільтр, що забезпечує захист від 

забруднення

•  Можливість вимінювання температури з 

термопарою (опція)

•  Змінна трубка зонду

•  Додатковий вихід для скидання надлишкового 

тиску газів 

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Типові застосування

-  Аналіз викидних газів на промислових 

двигунах (газових або дизельних)

-  Вимірювання димових газів на каталізаторі 

двигуна

-  Аналіз димових газів на газових турбінах

-  Вимірювання димових газів на іншому 

устаткуванні з високим надлишковим тиском

Версії зондів для промислових двигунів

Зонди мають таку комплектацію: трубка з нержавіючої сталі (335 мм), Ø трубки 8 мм, спеціальний 

шланг для вимірювання NO₂/SO₂ (шланг з двома камерами, довжина 4 м) включаючи фільтр та 

рукоятку зонду.

Зонди № замовлення 

Довжина 335 мм, Tmax +1000 °C 0600 7555

Довжина 335 мм, Tmax +1000 °C, з попереднім фільтром Ø 14 мм* 0600 7556

* особливо підходить для проведення вимірювань на стаціонарних дизелях

Приладдя для зондів № замовлення 

Термопара для вимірювання температури димових газів (NiCr-Ni, довжина 
400 мм, Tmax +1000 °C) з кабелем 4 м та додатковим захистом від тепла*

0600 8898

Сумка для транспортування зондів 0516 7600

* Захист від тепла захищає рукоятку термопари від перегрівання. 

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 12/13).

* Має різну довжину зонду (див. стор. 9).
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Для низького вмісту SO2 
Комплекти зондів для низького SO₂

Завдання

Запуск установки з видалення SO2 у димових 

газах (включаючи каталізатор) може тривати до 

2 годин. Причина: температура компонентів, які 

вступають в контакт з відпрацьованим газом, 

має вирішальне значення для правильного 

часу інжекції NH3. В умовах екстремальних 

вихлопних газів (наприклад, вологих скруберів) 

низький рівень SO2 необхідно виміряти зі 

швидкістю та точністю. Агресивні компоненти 

димових газів викликають корозію зонду.

Рішення

Сенсор для вимірювання низьких концентрацій 

SO2 з спеціальним зондом для низького рівня SO2 

або з зондом, що оснащений обігрівом газового 

тракту, спеціально розроблені для вимірювань 

на установках із десульфітації димових газів. Для 

проведення зондами з обігрівом або без нього 

комплект для низьких концентрацій SO2 слід 

поєднувати а аналізатором димових газів testo 

350, що оснащений блоком підготовки проби з 

перистальтичним насосом для автоматичного 

дренажу конденсату.

Комплект для низького SO₂ без обігріву

Комплект для низького SO₂ з обігрівом

Замовлення № 

0563 2251

Замовлення №  

0563 1251

Переваги з першого погляду

•  Висока точність вимірювань

•  Швидкі, зручні короткочасні вимірювання

•  Не потребує електроживлення

•  Зручний при вимірюваннях і транспортуванні

Переваги з першого погляду

• Найвища точність вимірювань концентрацій 

   газів NO₂ або SO₂

•  Надійний захист від пилу та сажі

•  Для довготривалих вимірювань до 24 годин

•  Використовується для застосувань з 

температурою до +600 °C

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Типові застосування

- Подальша обробка димових газів (наприклад, 

  вугільна ТЕЦ з низьким рівнем SO2 після 

  скрубера)

-  Сміттєспалювальні заводи

-  Великі двигуни

Версії комплектів для низької концентрації SO2 

Комплекти для низької концентрації SO₂ мають 2 версії: з обігрівом та без нього.

Комплекти № замовлення 

Комплект 
для низько-
го SO₂ без 
обігріву

Сенсор SO₂ низький: діапазон вимірювання 0 ... 200 ппм; 
роздільна здатність 0,1 ппм, спеціальний зонд для 
вимірювання низького вмісту SO₂, довжина трубки 735 мм, 
з конусом, термопара NiCr-Ni, довжина шлангу 2,35 m, Ø 
трубки 8 mm, Tmax +220 °C

0563 1251

Комплект 
для низь-
кого SO₂ з 
обігрівом

Сенсор SO₂ низький: діапазон вимірювання 0 ... 200 ппм; 
роздільна здатність 0,1 ппм, комплект для вимірювання 
в промисловості з обігрівом (0600 7630), що складається 
з обігріваємого зонду ( Tmax +600 °C), шлангу з обігрівом 
довжиною 4 м та термопари NiCr-Ni

0563 2251

Приладдя для зондів № замовлення 

Запасна термопара для комплекту низького SO₂ без обігріву (0563 1251) 0430 0053

Запасний сенсор низького вмісту SO₂ 0393 0251

TСумка для транспортування зондів 0516 7600

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 12/13).
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Приладдя  
для зондів добору проби

Зонд температури повітря, що іде на згоряння

Забезпечує паралельні вимірювання температури 

димових газів і повітря, що іде на згоряння.

•  Робоча довжина 60 мм

•  Довжина кабелю 4 м

З’єднувальні шланги для підключення трубок 

Піто та зондів тиску

•  Довжина 5 м

•  Максимальне навантаження 700 мбар

Замовлення №  

0600 9797

Замовлення № 

0554 0440

Трубка Піто

Для вимірювання швидкості повітря. 

•  Довжина 350 або 1000 мм, Ø 7 мм

•  Діапазон вимірювань 1 ... 100 м/с

•  Робоча температура 0 ... +600 °C

Замовлення №  

0635 2145 (довжина 350 мм)

Замовлення №  

0635 2345 (довжина 1000 мм)

Замовлення №  

0635 2042

Замовлення № 

0516 7600

Трубка Піто з вимірюванням температури

Для вимірювання швидкості і температури 

потоку димових газів.

•  Довжина 750 мм

•  З двома шлангами (силікон), довжина 5 м, 

максимальне навантаження 700 мбар

•  З термозахистною пластиною

Сумка для транспортування зондів

Сумка для транспортування є ідеальним 

додатком для всіх промислових зондів. Вона 

підходить для транспортування промислових 

зондів без обігріву та модульних зондів димових 

газів довжиною до 1000 мм. 

•  Довжина 1280 мм

•  Ширина 110 мм 

•  Висота 240 мм

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості
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Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Огляд  
промислових зондів добору проби 

Для проведення вимірювань застосовуються 

зонди з обігрівом та без нього, що працюють 

в умовах високої температуру димових газів, 

високих пилових навантажень та вологого 

димового газу.

Використовуючи додаткові аксесуари, промис-

лові зонди добору газу можуть бути індивідуально 

адаптовані до різних вимірювальних завдань у 

різних застосуваннях.

Дуже високий вміст вологи у відпрацьо-

ваному газі при падінні температури нижче 

точки роси, призводить до конденсації вологи (у 

результаті утворюється вода). Токсичні гази NO₂ 

і SO₂ розчиняються в конденсаті, що призводить 

до помилкових показів газоаналізаторів.

При контакті NO₂ і SO₂ з конденсатом 

утворюються кислоти, що викликають ко-

розію та можуть вивести з ладу  зонд та 

газоаналізатор. Якщо в димовому газі 

знаходяться NO₂ і SO₂ в малих концентраціях, 

то при контакті з конденсатом вони можуть 

практично повністю розчинитися. Це робить 

неможливим вимірювання реальних значень 

NO₂ і SO₂ в димовому газі.

Шланг з обігрівом запобігає утворенню конден-

сату та падінню температури всередині системи 

відбору проби вище точки роси димових газів 

завдяки нагріванню (вище +120 ° С). Це гарантує, 

що всі вимірювання будуть виконані коректно і 

волога не пошкодить вимірювальний прилад.

У деяких країнах вимірювання концентрації газу 

за допомогою системи відбору проби з обігрівом 

є юридичною вимогою (це стосується як 

стаціонарних, так і портативних вимірювальних 

приладів). В таких країнах абсолютно необхідно 

використовувати повністю зонди та шланги з 

обігрівом.

Виробництво цементу

•  Високе навантаження пилу

•  Температура димових газів до 
+1400 °C

•  Можлива висока 
концентрація SO₂ та CO₂

Виробництво сталі

• Високе навантаження пилу

•  Температура димових газів до 
+1300 °C

•   Висока концентрація CO 
(іноді вище ніж 15 000 ппм)

•   Дуже велика швидкість 
потоку в димоходах

Виробництво скла

•  Дуже вологий димовий газ

•  Температура димових газів до 
+1600 °C

•  Можлива висока 
концентрація SO₂ та CO₂

•  Іноді можливий високий вміст 
пилу

Для чого потрібно використовувати зонд 

з обігрівом?

Огляд промислових зондів добору проби

Комплект № замовлення 

Промисловий комплект зонду +1200 °C 
складається з:
- рукоятка без обігріву
- трубка добору проби без обігріву +1200 °C
- шланг без обігріву
- термопара Тип K

0600 7610

Промисловий комплект зонду +1800 °C 
складається з:
- рукоятка без обігріву
- трубка добору проби без обігріву +1800 °C
- шланг без обігріву

0600 7620

Промисловий комплект зонду з обігрівом 
складається з:
- трубка добору проби з обігрівом +600 °C
- шланг з обігрівом
- термопара Тип K

0600 7630
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Для важких умов
промисловий комплект зонду до +1200 °C

Завдання 

Виробництво цементу - процес, що споживає 

багато сировини та енергії, в ході якого 

утворюються багато шкідливих викидів, 

таких як діоксид вуглецю. Оскільки ці вики-

ди підлягають суворому регулюванню при-

родоохоронного законодавства, то, для 

забезпечення дотримання граничних значень, 

викиди необхідно вимріювати безпосередньо в 

димоході.

Рішення

Комплекти зондів для промисловості призначені 

для добору проби відпрацьованих газів, що 

підлягають аналізу при високих температурах 

до +1200°С, включаючи застосування для 

великих діаметрів труб. З додатковим 

попереднім фільтром зонд ідеально підходить 

для вимірювання димових газів з високим 

вмістом пилу (наприклад, для контролю 

атмосфери печі при виробництві цементу). На 

виході з обертової печі необхідно виконувати 

вимірювання впродовж до 20 хвилин, щоб 

визначити, чи відбувається надходження 

небажаного повітря між входом та виходом 

для попереднього підігріву. Не менш важливо 

стежити за атмосферою печі на підігрівачі, де 

щоденно потрібно контролювати температура, 

вміст О2, СО та NO. 

Замовлення № 

0600 7610

Переваги з першого погляду

•  Цільнометалевий зонд 

(надійний та захищений від тепла)

•  Вимірювання при температури димових газів 

до +1200 °C

•  Додатковий фільтр вбудований в шланг 

захищає газовий тракт від пилу та бруду

•  Трубку добору проби без обігріву можна 

можна збільшити до 3 м за допомогою 

додаткових подовжувальних трубок 

довжиною 1 м

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Приладдя для зондів № замовлення

Термопара тип K, Tmax +1200 °C, довжина 2,2 м, Ø 2 мм 0600 7615

Попередній фільтр для промислового зонду, Tmax +1000 °C, Ø 30 мм 0600 7616

Трубка зонду, Tmax +1200 °C, довжина 1 м, Ø 12 мм* 0600 7617

Сумка для транспортування зондів 0516 7600

* Довжину зонду можна збільшити до 3 м за допомогою двох подовжувальних трубок. 

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 22/23). 

Типові застосування

-  Аналіз теплових процесів  

(наприклад, виробництво цементу)

-  Контроль атмосфери в печі

-  Вимірювання викидів для моніторингу 

ефективності або введенні в експлуатацію 

промислових підприємств

-  Вимірювання викидів для попередньої 

перевірки граничних значень

-  Вимірювання викидів для перевірки систем 

очищення димових газів

-  Контроль газоподібних викидів для 

моніторингу встановлених граничних значень

Технічні дані

Частина зонду Tmax Довжина/Діаметр Матеріал

Трубка зонду +1200 °C Довжина 1053 мм,  
Ø 12 мм

2.4856 сплав 625

Рукоятка +600 °C 1.4404 нерж. сталь

Шланг Довжина 4,0 м Шланг 2 трубки вну-
трішнє покриттям PTFE

Фільтр для захисту зонду та прила-
ду від пилу та бруду

Діаметр пор 10 мкм

Термопара Тип K +1200 °C Довжина 1,2 м,  
Ø 2 мм

Варіанти комплектів промислового зонду

Комплекти № замовлення 

Комплект промислового зонду до +1200 °C 
складається з: 
- рукоятка без обігріву
- трубка добору проби без обігріву +1200 °C
- шланг без обігріву з фільтром
- термопара Тип K

0600 7610
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Завдання 

При виробництві сталі та скла температура 

димових газів перевищує +1000°С. Потрібні 

спеціальні промислові зонди, які можуть 

працювати при таких температурах. Також, 

навіть при високих температурах, слід регулярно 

виконувати моніторинг викидів для контролю 

якості продукції та ефективності виробництва. 

Рішення

Використання термостійкої трубки зонду з 

промислового комплекту до + 1800°C дозволяє 

виконувати вимірювання в таких екстремальних 

умовах (наприклад, у виробництві сталі або 

скла). Аналіз викидних газів в печі можна 

виконувати за допомогою цього зонду при 

температурах до +1800°С. Вимірювання викидів 

для контролю ефективності не становлять 

жодних проблем для комплекту такого зонду. 

Комплект також забезпечує точні вимірювання 

при високих температурах для ефективної 

настройки промислових установок під час 

введення в експлуатацію.

Замовлення №  

0600 7620

Переваги з першого погляду

•  Вимірювання при температури викидних газів 

до +1800 °C

•  Додатковий фільтр вбудований в шланг 

захищає газовий тракт від пилу та бруду

•  Трубку зонда можна зручно замінити

•  Підходить для проведення вимірювань у 

виробництві скла або сталі

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Для екстремальних температур
промисловий комплект зонду до +1800 °C

Приладдя для зондів № замовлення 

Сумка для транспортування зондів 0516 7600

Запасна керамічна пробірна трубка 0440 0669

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 22/23).

Типові застосування

-  Аналіз теплових процесів 

(наприклад, у виробництві сталі або скла)

-  Контроль атмосфери в печі

-  Вимірювання викидів для моніторингу 

ефективності або введенні в експлуатацію 

промислових підприємств

-  Вимірювання викидів для попередньої 

перевірки граничних значень

Технічні дані

Частина зонду Tmax Довжина/Діаметр Матеріал

Трубка зонду +1800 °C Довжина 1000 мм,  
Ø 12 мм

Al₂O₃ > 99.7%

Рукоятка +600 °C 1.4404 нерж. сталь

Шланг Довжина 4,0 м Шланг 2 трубки вну-
трішнє покриттям PTFE

Варіанти комплектів промислового зонду

Комплекти № замовлення 

Комплект промислового зонду до +1800 °C 
складається з: 
- рукоятка без обігріву
- трубка добору проби без обігріву +1800 °C
- шланг без обігріву з фільтром

0600 7620
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Для максимальної точності
промисловий зонд з обігрівом

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Завдання

Спеціальні вимоги поширюються на промислові 

зонди для проведення вимірювань димових 

газів із вмістом підвищеної вологості, 

наприклад, у виробництві бурого вугілля. Якщо 

застосовувати зонди і шлангу без обігріву 

зондах, то температура в них падає нижче точки 

роси, що викликає формування конденсату. 

Якщо димовий газ містить оксиди сірки, то 

він об’єднується з водою і утворює корозійні 

кислоти, які спричиняють пошкодження 

газоаналізатора. Більш того, показання приладу 

будуть сфальсифіковані, якщо речовини, які слід 

виміряти, повністю або частково розчиняються 

в конденсаті.

Рішення

Промисловий комплект зонду з обігрівом 

гарантує, що газоподібні середовища транс-

портуються при високій постійній температурі. 

Це запобігає падінню температури нижче 

точки роси відпрацьованих газів і формуванню 

конденсату. Це гарантує, що всі параметри 

вимірюються з високим ступенем точності та 

прилад захищений від пошкоджень кислотою. 

Завдяки високій точності промисловий 

комплект зонду з обігрівом також підходить 

для проведення вимірювань димових газів у 

лабораторіях. Довжину зонду можна збільшити 

до трьох метрів за допомогою подовжувальних 

трубок (№ замовлення 0600 7617).

Замовлення №  

0600 7630

Приладдя для зонду № замовлення 

Термопара Тип, Tmax +1200 °C, довжина 2,2 м, Ø 2 мм 0600 7615

Попередній фільтр для промислового зонду, Tmax +1000 °C, Ø 30 мм 0600 7616

Подовжувальна трубка +1200 °C, довжина 1000 мм, Ø 12 мм* 0600 7617

Сумка для транспортування зондів 0516 7600

* Довжину зонду можна збільшити до 3 м за допомогою двох подовжувальних трубок. 

Більш докладна інформація стосовно приладдя для зондів (див. стор. 22/23).

Типові застосування

-  Обробка бурого вугілля

-  Вимірювання викидів для попередньої 

перевірки граничних значень

-  Вимірювання на різних установках, стендові 

випробування в лабораторіях

-  Контролю ефективності роботи  системи 

очищення димових газів

-  Виконання офіційний вимірювань

  (перевірка відповідності)

Технічні дані

Частина зонду Tmax Довжина/Діаметр Матеріал Інші дані

Трубка +600 °C Довжина 
1110 мм, Ø 25 мм

Нержавіюча 
сталь 1.4571

Температура обігріву:  
+200 °C 

Живлення:  
230 В / 50 Гц

Шланг Довжина: 4,0 м, 
зовнішній діаметр 

34 мм

Гофрований 
шланг з 

внутрішнім 
покриттям 

PTFE

Температура обігріву:  
> +120 °C
Живлення:  

230 В / 50 Гц

Термопара Тип К +1200 °C Довжина: 1,2 м, 
Ø 2 мм

Попередній фільтр 
(опція)

+ 1000 °C Довжина: 110 мм,  
Ø 30 мм

Пористий 
карбід крем-
нію

Розмір отворів: 10 мкм

Варіанти комплектів промислового зонду

Комплект № замовлення 

Комплект промислового зонду з обігрівом
складається з:
- трубки з обігрівом до +600 °C
- шланга з обігрівом
- Термопари Тип K

0600 7630

Переваги з першого погляду

•  Вимірювання при температури викидних газів 

до +600 °C

•  Час прогрівання 15 мин

•  Не потребує зовнішнього контролера 

температурою

•  Високий ступінь точності вимірювання, навіть 

якщо димовий газ містить низькі рівні NO₂ та 

SO₂

•  Система з обігрівом запобігає утворенню 

конденсату та падінню температури всередині 

системи відбору проби нижче точки роси газу
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Приладдя   
для промислових зондів 

Термопара Тип К

Забезпечує одночасні з аналізом газу 

вимірювання температури димових газів.

•  Швидко та просто установлюється в зонд

•  Діапазон вимірювання: -200 ...+1200 °C

• Довжина 2,2 м (діаметр 2 мм)

* Приладдя до 0600 7610 або 0600 7630 * Приладдя до 0600 7610 або 0600 7630

Замовлення № 

0600 7615*

Попередній фільтр для промислового 

зонду

Попередній фільтр промислового зонду 

використовується для вимірювання, що включає 

димовий газ з високим вмістом пилу. Фільтр 

запобігає блокуванню зонду відбору проби і 

шлангів пилом або частками. 

•  Можлива заміна фільтрувального елемента 

без заміни всього фільтру

•  Максимальна робоча температура +1000 °C

•  Довжина 110 мм, діаметр 30 мм
Замовлення № 

0600 7616*

Замовлення № 

0600 7617*

Подовжувальна трубка до +1200 °C

Використовуйте подовжувальну трубу, щоб 

адаптувати промисловий зонд до розміру 

каналу димових газів. Щоб забезпечити точні 

вимірювання у випадку високого вмісту пилу у 

димових газах, до подовжувальної трубки можна 

легко прикрутити попередній фільтр.

Використовуючи подовжувальні трубки довжину 

промислового зонду можна збільшити з 1-го до 

максимум 3-х метрів.

•  Сумісний з попереднім фільтром 

•  Можна також використовувати як запасну 

трубку для комплектів промислового зонда

•  Робоча температура до +1200 °C

Сумка для транспортування зондів

Сумка для транспортування є ідеальним 

додатком для всіх промислових зондів. Вона 

підходить для транспортування промислових 

зондів без обігріву та модульних зондів димових 

газів довжиною до 1000 мм. 

•  Довжина 1280 мм

•  Ширина 110 мм 

•  Висота 240 мм

Надійні зонди добору проби для вимірювання у промисловості

Приладдя для зонду № замовлення

Подовжувальний кабель для термопари 
Довжина 5 м, підключається між кабелем термопари та приладом

0409 0063

Монтажний фланець з регульованим затискним пристроєм для швидкої 
фіксації всіх промислових зондів

0554 0760

Шланг з обігрівом 
Довжина 4,0 м, Ø 34 мм, температура всередині > +120 °C

на  
запит

Запасний фільтр (10 шт.) 0554 3371

Замовлення № 

0516 7600
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www.testo.kiev.ua

Вам потрібно більше інформації?

У вас є будь-які запитання?

Будь ласка, зв’яжіться з нами. Ми будемо раді допомогти:

Зателефонуйте нам 044 501-40-10 

або 

надішліть e-mail на info@testo.kiev.ua

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA 
       ТОВ «ЛІФОТ» 

       вул. Мельникова, 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
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