Газоаналізатори
testo 330-1/-2 LX
testo 330i LX

We measure it.

Аналізатори димових газів –
спеціальні ювілейні моделі
testo 330-1 LX, testo 330-2 LX
та testo 330i LX

5 років гарантії на сенсори O2 та CO
Вимірювання СО до 30 000 ппм (testo 330-2 LX / testo
330i LX)
Сенсори Лонг лайф з ресурсом не менше 6 років
Вбудована діагностика сенсорів
Протестовано TÜV у відповідності до EN 50379, Parts 1-3
Працює з Додатком для смартфону або планшету
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В 2017 році Testo виповнюється 60, і ми вирішили

Завдяки великому асортименту зондів відбору проби та

відзначити це ювілейними комплектами газоаналізаторів

інших аксесуарів від Testo можна здійснити всі важливі

testo 330-1 LX, testo 330-2 LX і testo 330i. Це єдині

вимірювання всього одним компактним приладом.

газоаналізатори, що мають гарантію 5 років без
додаткового контракту на обслуговування.

Ювілейні моделі оснащені високоякісними сенсорам O2 і
CO (NO опція) зі збільшеним до 6 років строком служби.

До складу кожного комплекту входить: прилад, зонд

Це дозволяє заощадити щонайменше на одній заміні

відбору проби, принтер, блок живлення і кейс. Всі три

в порівнянні зі звичайними сенсорами. Додатковою

моделі відповідають найвищим вимогам з довговічності,

перевагою приладів є можливість керувати ними та

точності і надійності. Різноманітні меню вимірювань,

отримувати дані на відстані від вимірюваного об’єкту

інтуїтивне і зрозуміле управління роблять вашу щоденну

завдяки підключенню до смартфонів або планшетів з

роботу легкою та комфортною, як ніколи раніше.

Додатком testo.

www.testo.kiev.ua

testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX

We measure it.

Дані для замовлення

Ювілейний комплект
testo 330-1 LX
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo
330-2 LX з сенсорами O2,
СО і модулем Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Зонд добору проби довжиною 180 мм, Ø 8 мм
· Запасні фільтри (10 шт.)
· Кейс для приладу, зондів
і приладдя

Ювілейний комплект
testo 330-2 LX
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo
330-2 LX з сенсорами
O2, СО(H2) і модулем
Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Модульний зонд добору
проби довжиною 180 мм,
Ø 8 мм
· Запасні фільтри (10 шт.)
· Кейс для приладу, зондів
і приладдя

Ювілейний комплект
testo 330i LX
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo 330і
LX з сенсорами O2, СО і
модулем Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Зонд добору проби довжиною 180 мм, Ø 8 мм
· Запасні фільтри (10 шт.)
· Кейс для приладу 330і,
зондів і приладдя

Ювілейний комплект
testo 330-1 LX з принтером
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo
330-1 LX з сенсорами O2,
СО і модулем Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Зонд добору проби довжиною 180 мм, Ø 8 мм
· Принтер Testo IRDA
· Запасний термопапір
· Кейс для приладу, зондів
і приладдя

Ювілейний комплект
testo 330-2 LX з принтером
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo
330-2 LX з сенсорами
O2, СО(H2) і модулем
Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Модульний зонд добору
проби довжиною 180 мм,
Ø 8 мм
· Принтер Testo IRDA
· Запасний термопапір
· Кейс для приладу, зондів
і приладдя

Ювілейний комплект
testo 330i LX CO(H2-компенсація)
Склад комплекту:
· Газоаналізатор testo 330і
LX з сенсорами O2, СО(H2)
і модулем Bluetooth®
· Блок живлення 220 В
· Фіксатор зонду testoFix
· Модульний зонд добору
проби довжиною 180 мм,
Ø 8 мм
· Запасні фільтри (10 шт.)
· Кейс для приладу 330і,
зондів і приладдя

Більше зондів та приладдя дивись на сторінках testo 330 -1, testo 330 -2 i testo 330i на www.testo.kiev.ua

testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX

We measure it.

Газоаналізатори testo 330 в порівнянні

testo 330-1 LX

testo 330-2 LX

testo 330i LX

з Додатком

Паливо
Вимірювані гази

Діапазон вимірювання СО

Мазут, газ, тверде паливо

Мазут, газ, тверде паливо

Мазут, газ, тверде паливо

O2, CO, NO

O2, CO(H2), NO

O2, CO або CO(H2), NO

без H2-компенсації:
0 ... 4 000 ппм

H2-компенсація: 0 ... 30 000 ппм
(завдяки розведенню проби
повітрям)

H2-компенсація: 0 ... 30 000 ппм
без H2-компенсації: 0 .. 15 000 ппм
(завдяки розведенню проби)

Одночасно з аналізом димових
газів

Одночасно з аналізом димових
газів

Діапазон вимірювання СО з H2компенсацією
Лонглайф сенсор CO зі строком
служби 6 років
Вимірювання витрат тепла
Вимірювання тяги
Вимірювання дифтиску
Діагностика сенсорів та приладу
При обнуленні сенсорів газу зонд
можна залишити в димоході
Розрахунок середнього CO за 15
хвилин на твердому паливі
Гарантія на сенсори O2 та CO

5 років

Дисплей

5 років

5 років

Кольоровий графічний дисплей

Відсутній (працює зі смартфоном
або планшетом)

500 000 протоколів вимірювань

500 000 протоколів вимірювань

500 000 протоколів вимірювань

ПЗ testo EasyHeat / Додаток testo
flue gas

ПЗ testo EasyHeat / Додаток testo
flue gas

Додаток testo 330i

Кольоровий графічний дисплей

Пам’ять
Програми / Додаток

Виміряйте зручніше, документуйте простіше.

IR

testo 330-1/-2 LX передає
протоколи вимірювань для
роздруківки на інфрачервоний
принтер.

Вимірювані testo 330i LX дані
в і д о б р а ж ют ь с я
в
Д од а т к у
testo 330i, що встановлений на
смартфон або планшет. З Додатку
протоколи вимірювань можна
направити електронною поштою,
зберегти в пам’яті смартфону
та роздрукувати на Bluetooth
принтері до testo 330i

Завантажуйте додатки testo ﬂue gas та testo 330i
безкоштовно

testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX

We measure it.

Технічні дані
Діапазон вимірювань Похибка (± 1 цифра)

Роздільна здатність

Температура

-40 ... +1200 °C

±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C)
±0,5 % від вим. значення (в іншому діапазоні)

±0,1 °C (-40 ... 999,9 °C)
±1 °C (в іншому діапазоні)

Вимірювання тяги

-9,99 ... +40 мбар

±0,02 мбар або ± 5% від вим. значення
(-0,50...+0,60 мбар)
±0,03 мбар (+0,61 ... +3,00 мбар)
±1,5% від вим. значення (3,01 ... 40,00 мбар)

0,01 мбар

Вимірювання дифтиску

0 ... 300 мбар

±0,5 мбар (0,0 ... 50,0 мбар)
±1% від вим. значення (50,1 ... 100,0 мбар)
±1,5 % від вим. значення (в іншому діапазоні)

0,1 мбар

t90

O2 вимірювання

0 ... 21 об.%

±0,2 об.%

0,1 об.%

< 20 с

CO вимірювання
(без H2 компенсації)

0 ... 4000 ппм

±20 ппм (0 ... 400 ппм)
±5% від вим. значення (401 ... 2 000 ппм)
±10% від вим. значення (2001 ... 4 000 ппм)

1 ппм

< 60 c

CO вимірювання
(H2-компенсація)

0 ... 8000 ппм

±10 ппм або ±10% від вим. зн. (0 ... 200 ппм)
±20 ппм або ±5% від вим. зн. (201 ... 2 000 ппм)
±10% від вим. значення (2001 ... 8 000 ппм)

1 ппм

< 60 c

CO вимірювання (H2компенсація) testo 330-2 LX з
розведенням проби повітрям

0 ... 30 000 ппм

±100 ппм (0 ... 1000 ппм)
±10% від вим. значення (1001 ... 30 000 ппм)

1 ппм

0 ... 30 000 ппм
CO вимірювання (H2компенсація) testo 330і LX з розведенням проби повітрям

±200 ппм або ±20 % від вим. значення (0 ...
30 000 ппм)

1 ппм

CO вимірювання (без H2 компенсації) testo 330і LX з розведенням проби повітрям

0 ... 15 000 ппм

±200 ппм або ±20 % від вим. значення (0 ...
15 000 ппм)

1 ппм

КПД

0 ... 120%

0,1%

Витрати тепла

0 ... 99,9%

CO2 розрахунок виходячи
з виміряного значення O2

0 ... CO2 макс (залежить від палива)

±0,2 об.%

0,1 об.%

< 40 c

NO вимірювання (опція)

0 ... 3000 ппм

±5 ппм (0 ... 100 ппм)
±5% від вим. значення (101 ... 2 000 ппм)
±10% від вим. значення (2 001 ... 3 000 ппм)

1 ппм

< 30 c

CO вимірювання в повітрі
(з додатковим зондом СО)

0 ... 500 ппм

±5 ппм (0 ... 100 ппм)
±5 % від вим. значення (>100 ппм)

1 ппм

Прибл.
35 c

Вимірювання витоків горючих газів
(з додатковим зондом витоків)

0 ... 10 000 ппм CH4/
C 3H 8

Оптичний та звуковий сигнал

<2c

CO2 вимірювання в повітрі
(з додатковим зондом CO2)

0 ... 1 об.%
0 ... 10 000 ппм

± 50 ппм або ± 2% від вим. зн. (0 ... 5 000 ппм)
± 100 ппм або ± 3% від вим. значення (5
001...10 000 ппм)

Прибл.
35 c

Диференціальний тиск,
швидкість повітря і температура
(з додатковим високоточним
зондом дифтиску)

±10 000 Па
0,15 ... 3 м/с
-40 ... +1,200 °C
(залежить від зонду
температури)

±0,3 Па (0 ... 9,99 Па) ±1 цифра
±3% від вим. зн. (10 ... 10 000 Па) ±1 цифра
±0,5 °C (-40 ... 100 °C)
±0,5 % від вим. зн. (в іншому діапазоні)

0,1%

0,1 м/с
0,1 °C

Загальні технічні дані
Сумісність (testo
330i LX)

потребує iOS 7.1 або новіше / Android 4.3 або
новіше

Живлення

Акумулятор 3,7 В / 2,6 Аг;
блок живлення 6 В / 1,2 A

потребує смартфон/планшет з Bluetooth 4.0

Пам’ять

500 000 протоколів

Вага (без
акумулятору)

testo 330i LX: 0,720 кг
testo 330-1/-2 LX: 0,600 кг

Дисплей
testo 330-1/-2 LX

Кольоровий графічний дисплей
240 x 320 Пікселів

Габарити

testo 330i LX: 270 x 160 x 57 мм
testo 330-1/-2 LX: 270 x 90 x 65 мм

Гарантія

Сенсори газу (O2, CO)
Прилад/зонд добору проби
Сенсор NO
Термопара та акумулятор

Темп. зберігання

-20 ... +50 °C

Робоча температ.

-5 ... +45 °C

60
48
24
12

місяців
місяців
місяців
місяців

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo AG
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

www.testo.kiev.ua

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

Вимірюваний параметр

