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emisji w przemyśle



2

1

1

2

3

2

Abgas
Heizöl EL

drucken Start speich.

✓

✓

✓ ✓

✓

R sn ce koszty paliwa  potrzeb  monitorowania  
, atwy w u yciu, maj cy wiele  

 

Wyj tkowa mo liwo  wi kszenia zakresu pomiarowego u atwia nieograniczone pomiary, nawet 
przy wysokich st eniach gaz . 

  
,  

. 

Kompaktowo  po czona z niezawodn  in ynieri  sprawiaj , e  testo 340 
 do prac serwisowych, przegl dów,  jak równie   

.
• Palniki przemys owe
• Stacjonarne silniki przemys owe
• Turbiny gazowe
• Procesy termiczne

Certy  kat TÜV / standard EN
Potwierdzona dok adno  dla O2, CO2, CO, NO, NOlow, °C, hPa zgodnie ze standardem EN 
50379 cz  2
Potwierdzona wymiana sensora (regulacja bez gazu )

Korzy ci wynikaj ce z funkcji ochronnej:

Zakresy pomiar  sensor  
CO, COniskie, NO, NOniskie lub 
SO2  zwi kszone 
poprzez automatyczne 
zakresu pomiarowego. 
Przy wysokich st eniach 
gazu  sensor nie jest 

bardziej ni   
st e .

Nie ma dodatkowych  
z ró nymi zakresami pomiarowymi, 

 kosztów.

Automatyczna ochrona sensora 
przed przeci eniem, bez 
przerywania pomiaru.

Rozwi zanie opcjonalne po  
na  

zakresów pomiarowych 
wszystkich  
.
.

Pomiar  nawet do 
maks. 50,000 ppm (CO), lub
maks. 15 000 ppm (NO), lub
maks. 25,000 ppm (SO2), 

.

Automatyczna ochrona sensora przy wysokich st eniach gazu: Rozszerzenie zakresu pomiar

Wi ksza niezawodno , wi ksza wygoda i jeszcze wi cej 
parametrów…

TESTO
Prostokąt
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1) Sensor NO2

2) Sensor SO2

3) Sensor CO

4) Sensor NO

5) Sensor NO

6) Sensor CO

7) Sensor O2 (standard)

... w a ciwa sonda spal  dla ka dego zadania pomiarowego

Sensor mo e zosta  wymieniony 
lub dobudowany do analizatora 
w miejscu pomiaru przez
u ytkownika...
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Automatycznie  
pomiarowa pompa gazu,
wbudowana w urz dzenie testo 
340  idealn  rozwi zanie  
po  

u
 

t  
 

 

Wi ksze bezpiecze stwo 
dzi ki wbudowanemu 
zbiornikowi na kondensat
Specjalne rozwi zanie 
konstrukcyjne Testo eliminuje 
mo liwo  kondensacji 
w sensorze . esto 
340 ostrzega o konieczno ci 
opró nienia zbiornika na 
kondensat. 

Dost pny jest szeroki wybór 
paliw.
W analizatorze są zatypowane 
polskie paliwa. Jednocześnie 
może zostać zde  niowanych  
przez u ytkownika dodatkowo 
10 paliw.
. 

Wi kszy wybór…
Ró ne d ugo ci,  
zakresy 
zapewniaj  w  
w  

ymian  sond jest . 
R  sondy 

 a

Specjalne sondy do  
w silnikach 
prz  

, 
co mo liw  

 w najtrudniejszych warunkach. 

przemys ow  
zastosowa  w trudnych 
warunkach procesu . 

Bardzo  
cze sond   

 

o  
 

 

 
pozosta   
miejscu 

 

 

.  
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zada  pomiarowych.

 na 4  
esto 340  

 
 
s
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Odpowiednie rozwi zanie do wszystkich zastosowa …
Wi ksza wszechstronno  
dzi ki  

pompie 
membranowej do pomiarów 
w ró nych systemach.

testo 340 – Najlepsz

TESTO
Prostokąt

TESTO
Prostokąt

TESTO
Prostokąt
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testo 340 – idealn   do serwisowania, , obs ugi oraz i

Do 

Wysoka dok adno  pomiarów  
umo liwia wykon nie w  

sprawdz  emisji   
systemów spalania:

Pomiary punktowe do dwóch godzin 
testo 340 mo e niezale nie  5 de  niowanych 
przez u ytkownika programów pomiarowych. Dzi ki 
temu mo liwy jest pomiar punktowy  

r  „on line”
lub kabla USB.

noczesny pomiar ró nic  
noczesny pomiar gaz  spal   pr dko ci 

przep ywu pozwala  bie  
przep ywu.

W ró nych  pomiarowych w systemie 
Mo liw  prac  z zasilaniem z akumulatora  
o  sze  godzin.

Najwy sza no  w wyborze sensorów
 O2 w standardzie  po  

3  mog   dowolnie
z 6:
CO, CO , NO, NO , NO2 oraz SO2.

testo 340 oferuje wiele funkcji technicznych, umo liwiaj c  
bezpieczne i wydajne ,  

 
przemys owych:

Bezpo rednie w
Wszystkie istotne  spalania, i   
ptymalnego  systemu s  

czytelnym wy wietlaczu .
szerzenie zakresu pomia

ochrona e  
Podczas a  palników lub przeprowadzania 
pomiarów na nieznanych systemach, mo liwe jest 
niespodziewane pojawienie si  bardzo wysokich st e . 
W takich przypadkach automatycznie  
rozszerzenie zakresu pomiar . Chroni to ,  

obci enie nie jest w sze ni  w przypadku niskich 
st e .

Zawsze gotowy do u ycia – nawet w ci kiej 
codziennej pracy
Wytrzyma a obudowa chroni analizator przed 
uszkodzeniami. 

Nr katalogowy
nalizator spal  z akumulatorem, 

protoko em kalibracji pasem do noszenia, wyposa ony 
w  O2 oraz wbudowanym pomiarem przep ywu /  

0632 3340

Opcja:  CO (z kompensacją H2), 0 do 10,000 ppm                                        0393 1100
Sonda spal , modu , g boko  zanurzenia 3 5 mm, 
z   blokuj cym, termopar  NiCr-Ni (TI) Tmax 500°C i wę  2,2 m

0600 9766

asilacz 100-240 V AC / 6.3 V D 0554 1096
Opcja: Modu  BLUETOOTH® 0440 0784

 BLUETOOTH® z bezprzewodowym interfejsem 
Bluetooth, 1 rolk  papieru termicznego, akumulatorem  zasilaczem

0554 0553

transportowa analizator i sond 0516 3400

Nr katalogowy
esto 340 z wymienialnym akumulatorem, 

protoko em kalibracji oraz pasem do noszenia, wyposa ony 
w  O2 oraz wbudowanym pomiarem przep ywu / ró nic

0632 3340

Opcja:  CO (z kompensacją H2), 0 do 10,000 pp 393 1100
Sonda spal , modu , g boko  zanurzenia 3 5 mm, 
z blokuj cym, termopar  NiCr-Ni (TI) Tmax 1 000°C i w  2,2 m

0600 8764

Opcja:  NO, 0 do 3 000 ppm* 0393 1150
Opcja: SO2, 0 do 5 000 p 0393 1250
Oprogramowanie “easyEmission ” z kablem USB to pod czenia urz dzenia do 
komputera

0554 3334

 transportowa  analizator i sond 0516 3400
*Zaleca  e  NOniskie (0393 1152) do pomiaru niskich warto ci NO.
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… 

 w testo  
najwy szy poziom wszechstronno ci w 

na silnikach .

O ny pomiar NO i NO2
arto  NOX jest mierzona a po  

po   NO i NO2. W silnikach gazowych  
NO2 warto ci NOX mo e  waha  się, 
dla uzyskania prawid owych warto ci NOX 
przeprowadzenie osobnych pomiarów obydwu 
.

Pomiar nawet przy wysokim st eniu CO
Nawet przy niespodziewanie wysokich st eniach (do 50,000 
ppm), automatyczny dop yw wie ego powietrza do  
umo liwia przeprowadzenie pomiaru na silniku,
bez negatywnego wp ywu  

Specjalne sondy gaz  spal no  silników 
przemys owych
Sondy te s  bardzo wytrzyma e na wysok  temperatur  
i zosta y specjalnie zaprojektowane tak, a  

 
.

silnik
Najwa niejsze parametry dla silników przemys owych – 
takie jak O2, CO, NO, NO2, NOX oraz Lambda mog  by  
wy wietlane jednocze nie. 

Specjaln   NO  do pomiaru niskich 
stężeń

e  NO  do pomiaru NOX  gazowych 
moŨe .

szerzenie zakresu pomiar  sensor  CO  
Dzi ki szerzeniu zakresu pomiar  sensor  CO  

.

atwa i dok adna  gaz  

 
 miejscu .

W celu ograniczenia emisji z turbin gazowych, konieczny jest 
pomiar CO oraz NO w niskich zakresach  
Sensory CO  oraz NO  w testo 340 idealnie  
te zadania:

Nr katalogowy
testo 340  z akumulatorem, protoko em kalibracji 

oraz pasem o noszenia, wyposa ony w  O2 oraz wbudowanym 
pomiarem przep ywu / ró nic

0632 3340

Opcja: Modu  pomiar  CO (z kompensacją H2), 0 do 10,000 ppm                        0393 1100
Opcja: Modu  pomiar  NO, 0 do 3 000 ppm 0393 1150
Opcja: Modu  pomiar  NO2, 0 do 500 pp 393 1200
Sonda spali do silników przemys owych, g boko  zanurzenia 335 mm, 

, wbudowanym zbiornikiem na kondensat i p yt  chroni c  przed  
temperatur , temp. maks. 1000 °C, specjalny w  do pomiaru NO2/SO2, 2.2 m d ugo ci

0600 7560

Opcja: rozcie czenie wszystkich sensorów 0440 3350
asilacz 100-240 V AC / 6.3 V DC 554 1096

Oprogramowanie “easyEmission” z kablem USB to pod czenia urz dzenia do komputera 0554 3334 
 transportowa  analizator i sond 0516 3400

*Zalecamy sond  spal  z  ltrem  (0600 7561) do pomiarów 
w stacjonarnych silnikach Diesla.

Nr katalogowy
testo 340  akumulatorem, protoko em kalibracji 

oraz pasem do noszenia, wyposa ony w sensor O2 oraz wbudowanym 
pomiarem przep ywu / ró ni

0 632 3340

Opcja: Modu  pomiar  CO (z kompensacją H2), 0 do 10,000 ppm*      0393 1100
Opcja: Modu  pomiar  NO , 0 do 300 pp 393 1152
Opcja: Modu  pomiar  NO2, 0 do 500 ppm 0393 1200
Sonda spal  do silników przemys owych, g boko  zanurzenia 335 mm, 
z , wbudowanym zbiornikiem na kondensat i p yt  chroni c  przed wysok  
temperatur , temp. maks. 1000 °C, specjalny w  do pomiaru NO2/SO2, 2.2 m d ugo ci

0600 7560

asilacz 100-240 V AC / 6.3 V DC 554 1096
Oprogramowanie “easyEmission” z kablem USB to pod czenia urz dzenia do komputera 0554 3334

 transportowa analizatora i son 516 3400
*Zalecamy sensor CO  (0393 1102) do pomiaru niskich warto ci CO.
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Wygodne zarz dzanie danymi pomiarowymi za pomoc  oprogramowania “easyEmission”

Bezprzewodowy odczyt, transmisja oraz wydruk 

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth® 2.0
Bezprzewodowe pod czenie poprzez Bluetooth® 2.0 do drukarek testo 
BLUETOOTH® oraz bezpo rednia łączność z laptopem/PC
na odleg o  do 10 m (komunikacja bezkierunkowa) to opcje nowego 
testo 340. Odczyty i kon  guracje s  przekazywane bezprzewodowo do 
laptopa/PC w celu przechowywania i analizy.

Dane mog  by  odczytywane, atwo edytowane, katalogowane i
zarz dzane za pomoc  oprogramowania „easyEmission”:

Korzy ci easyEmission:
Odczyty s  pokazywane w formie tabel lub wykresów

Krok pomiarowy ustalany przez użytkownika  
(od 1 pomiaru / sek do 1 pomiaru na godz.)

Pomiar online za pomoc  bezprzewodowej komunikacji 
BLUETOOTH® lub przez z cze USB 

Powiązanie danych pomiarowych z danymi klienta.
.
Struktura danych oraz informacje pomiarowe mog  by  
przekazane z komputera do analizatora

Konfiguracja i ustawienia analizatora
m
o

Bezpo rednie przesy anie danych do plików Excel oraz 
 forma  pdf 

 

Obliczanie  paliwa podczas pracy z paliwami 

Drukarki testo
Dane do wydruku przekazywane są 
bezprzewodowo za pośrednictwem 
interfejsu na podczerwie  
(komunikacja kierunkowa) 
lub poprzez nowy bezprzewodowy 
interfejs BLUETOOTH®  
Pozwala to na oszczędność czasu,
ponieważ po transmisji danych
analizator jest od razu gotowy
do pracy.

*Pozwolenia w poszczególnych krajach/BLUETOOTH®

bezprzewodowy przesy  danych, patrz
Dane techniczne na stronie 7.

Przesy  
bezprzewodowy*

Transmisja danych – Oto jakie to proste!!!

TESTO
Prostokąt

TESTO
Prostokąt



7

-40 to +1.200
°C

±0.5 °C (0 to +99 °C)
±0.5 %

0.1 °C

0 to 25 ±0.2 0.01 t90 〈20 s

0 to 25
±1 (0 to 4.99
±0.5 (5 to 25
0.01

0 to 10.000
ppm

±10 ppm or ±10% 
(0 to 200 ppm)
±20 ppm or ±5%
(201 to 2.000 ppm)
±10% (2.001 to
10.000 ppm)

1 ppm t90 〈40 s 700 ppm to 50.000 ppm
±10 %
1 ppm

300 ppm to 2.500 ppm
±10 %
0.1 ppm

500 ppm to 15.000 ppm
±10 %
1 ppm

150 ppm to 1.500 ppm
±10 % 
0,1 ppm

0 to 500
ppm

±2 ppm (0 to 39.9 ppm)
±5%

X

0.1 ppm t90 〈40 s

0 to 3.000
ppm

±5 ppm (0 to 99 ppm)
±5% (100 to 1.999

(2.000 to
ppm)
±10%
3.000 ppm)

1 ppm t90 〈30 s

0 to 300
ppm

±2 ppm (0 to 39.9 ppm)
±5% 

0.1 ppm t90 〈30 s

0 to 500
ppm

±10 ppm (0 to 199 ppm)
±5%

0.1 ppm t90 〈40 s

0 to 5.000
ppm

500 ppm to 25.000 ppm
±10 %
1 ppm

±10 ppm (0 to 99 ppm)
±10%

1 ppm t90 〈40 s

-40 to +40
hPa

±0.03 hPa (-2.99 to +2.99
hPa)
±1.5 %

0.01 hPa

-200 to 200
hPa

±0.5 hPa (-49.9 to 49.9 hPa)
±1.5 % 

0.1 hPa

0 to 120 % 0.1 %

0 to 99.9 % 0.1 %

0 to 99.9 °C 0.1 °C

t90 = 〈 40 s

600 to +1.150
hPa

±10 hPa 1 hPa

0 to CO2 max. ±0.2 0.1

960 g

283 x 103 x 65 mm

-20 to +50 °C

TPE PC

IP40

-5 to +50 °C

CO, NO, CO , NO , NO2, SO2:
O2:  

700 ppm to 20.000 ppm
±10 %
1 ppm

300 ppm to 1.000 ppm
±10 %
0.1 ppm

200 ppm to 1.000 ppm
±10 %
0.1 ppm

500 ppm to 10.000 ppm
±10 %
1 ppm

500 ppm to 6.000 ppm
±10 %
1 ppm

150 ppm to 600 ppm
±10 %
0.1 ppm

Europa w tym pa stwa cz onkowskie UE
Austria, Belgia, Bu garia, Czechy, Cypr, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, Grecja, W gry, Irlandia, 
W ochy, otwa, Litwa, Luksemburg, Malta, 
Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Szwecja, S owacja, S owenia, Hiszpania 
i Turcja

Kraje europejskie (EFTA)
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria
Kraje pozaeuropejskie
Kanada, USA , Japonia, Ukraina, Australia, 
Kolumbia orazl Salvador

*W celu unikni cia absorpcji nie nale y przekracza  maksymalngo 2 godzinnego czasu 
pomiaru.

Pozwolenia w poszczególnych krajach 
dotycz ce bezprzewodowego przesy u 
BLUETOOTH® w odniesieniu do testo 340
Modu  radiowy BLUETOOTH® u ywany 
przez Testo jest dozwolony w nast puj cych 
krajach i mo e by  wy cznie u ywany 
w tych krajach, tj. transmisja bezprzewodowa 
BLUETOOTH® nie mo e by  u ywana 
w adnym innym kraju!

Zakres pomiaru Dok adno Rozdzielczo Czas reakcji

Czas reakcji

Współczynnik rozcie czenia x 5 (standard)
Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo
Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo
Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo
Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo
Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno
Rozdzielczo

Zakres pomiaru
Dok adno

Rozdzielczo

Pomiar CO 
(z kompensacją H2)

Pomiar CO 
(z kompensacją H2)

Pomiar SO2

Pomiar NO2

Pomiar SO2

Pomiar O2

Pomiar NO

Pomiar NO

Pomiar NOniskie

Pomiar NOniskie

Pomiar COniskie 
(z kompensacją H2)

Pomiar COniskie 
(z kompensacją H2)

Pomiar CO 
(z kompensacją H2)

Pomiar CO 
(z kompensacją H2)

Pomiar NO2 *

Pomiar SO2 *

Pomiar ci gu

Pomiar różnicy 
ci nień

Pomiar ci nienia 
absolutnego

Parametry 
pochodne
Wydajno

Strata konimowa

Punkt rosy gazu 
spalanego

Kalkulacja CO2 
(wyliczona z O2)

Pomiar temperatury 
Typ sondy Typ K
(NiCr-Ni)

Pomiar NO

Pomiar O2

Współczynnik rozcieńczania x 2 wszystkich cel (opcja, numer katalogowy 0440 3350)

Xdane odpowiadaj  temperaturze 
otoczenia 20°C. Dodatkowy wspó czynnik 
temperatury 0.25% odczytu/K.

Pami

Masa
Wymiary

Temp  
Temp  pracy

Wy wietlacz

Materia /Obudowa
Klasa ochrony
Gwarancja

Zasilanie
ra  czny 160 x 240 pikseli

Akumulator 3,7 V / 2,4 Ah
Zasilacz 6,3 V / 2 A

Analizator: 2 lata (z wy czeniem cz ci , 
np. ,  ltra)
Akumulator: 1 rok
Sensory:

1 rok
1,5 roku

Ogólne dane techniczne

Regulowana pompa 
membranowa Przep yw pompy 0,6 l/min (regulowany)

D ugo  w a              max.  7.8 m (odpowiada 2 
przed u eniom w y sond)

Maks. nadci nienie spalin +50 mbar
Maks. podci nienie spalin            -200 mbar

Paliwa de  niowane 
przez u ytkownika

10  w tym gaz wzorcowy do wyboru przez użytkownika

Maksymalnie 100 katalogów
Na katalog  maks. 10 lokalizacji
Na lokalizację  maks. 200 rekordów
Maks. liczba rekordów zale y od ilo ci katalogów lub miejsc

Rozszerzenie zakresu pomiarowego

Dane techniczne

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)

(dodatkowy błąd)
(dodatkowy błąd)

Z rozszerzeniem 
zakresu pomiaru 
włączonym na 
wszystkich sensorach:

niskie niskie

% obj.

% obj. % obj.

% obj.
% obj.
% obj.

% obj.
% obj.
% obj.

% obj.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart.

mierz. wart. (pozostały

mierz. wart. (pozostały

mierz. wart. (pozostały

mierz. wart. (pozostały

mierz. wart. (pozostały

mierz. wart. (pozostały

zakres)

zakres)

zakres)

zakres)

zakres)

zakres)

zakres)

(pozostały

% obj.
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Sondy temperatury

Sondy przemys owe

Sondy prowadz ce

Analizator / Opcje
nalizator spal  z  akumulatorem, protoko em 

pasem do noszenia, wyposa on  
z wbudowanym pomiarem przep ywu / ci nienia ró nicowego

Nr katalogowy.Nr katalogowy.

Nr katalogowy.

Nr katalogowy.
Mini sonda  ot cz , Tmax +80°C, do osobnego pomiaru temperatury 
otacz

Opaska dla rur  o rednicy do 2”, do pomiaru przep ywu/temperatury zwrotnej 
w systemach hydronicznych

Mini sonda  ot , g boko  zanurzenia 60 mm, z uchwytem, 
klipsem magnetycznym, maks. temp +100°C, do pomiaru temperatury w systemach 
dwu ciennych z g ównymi wlotami powietrza na zewn trz

Rurka Pitota, d ugo  350 mm, stal nierdzewn , do pomiaru prňdkoŜci

certy  kat kalibracji ISO, pr dko  anemometryczna, anemometr przeziernikowy,
Rurka Pitota, punkty kalibracji 1; 2; 5; 10 m/s

Certy  katy kalibracji

Certy  kat kalibracji ISO/pr dko  anemometryczna, anemometr przeziernikowy, 
rurka Pitota, punkty kalibracji 5; 10; 15; 20 m/s

W  pod czeniowy, silikon, 5m d ugo ci, maks. obci enie 700 hPa (mbar) 

Rurka Pitota, d ugo ci 1000 mm, stal nierdzewna, do pomiaru pr dko ci

Rurka Pitota, stal nierdzewna, d ugo ci 350 mm, pomiar pr dko ci przep ywu 
z temperatur , 3 x w  (d ugo ci 5 m) oraz p yta chroni ca przed wysok  temperatur

Rurka Pitota, stal nierdzewna, d ugo ci 750 mm, pomiar pr dko ci przep ywu 
z temperatur ,  3 x w  (d ugo ci 5 m) oraz p yta chroni ca przed wysok  temperatur

Dodatkowe akcesoria do sond

Urz dzenie testo 340 musi by  wyposa one w drugi sensor gazu, w przeciwnym razie analizator nie 
b dzie dzia a . Mo liwe jest zamontowanie do 3 dodatkowych sensorów.

Opcja: Modu  pomiar  CO ( kompens  H2), 0 do 10,000 ppm

Opcja: Modu  pomiar  CO  ( kompens  H2), 0 do 500 ppm

Opcja: Modu  pomiar  NO, 0 do 3 000 ppm

Opcja: Modu  pomiar  NO , 0 do 300 ppm

Opcja: Modu  pomiar NO2, 0 do 500 ppm

Opcja: Modu  pomiar  SO2, 0 do 5 000 ppm

Opcja: Modu  BLUETOOTH® 

Opcja: rozcie czenie wszystkich sensorów

Akcesoria
Adapter, niepodgrzewany

 +600 °C, stal nierdzewna 1.4571

 do +1200 °C, Inconel 625

Niepodgrzewana rur  do +600 °C, stal nierdzewna 1.4571

Niepodgrzewana rur  do +1 200 °C, Inconel 625

Niepodgrzewana rur  do +1800 °C, aluminium z pow ok  tlenkow  

 do zapylonych gazów spalinowych, ceramiczny
 mo e by  montowany wy cznie na  0600 7802 lub 

0600 7804.
W   gazu do dok adnych pomiarów NO2/SO2 z wbudowanym 
zbiornikiem na kondensat, 2,2 m d ugo ci

Termopara, NiCr-Ni, -200 do +1200 °C, Inconel 625, 1.2 m d ugo ci

Termopara, NiCr-Ni, -200 do +1200 °C, Inconel 625, 2,2 m d ugo ci

Termopara, NiCr-Ni, -200 do +1200 °C, Inconel 625, 3,2 m d ugo ci

Ko nierz mocuj cy, stal nierdzewna 1.4571, r  

Zapasowy  ltr cz steczkowy (10 ) na  sondy

 transportowa  analizator i sond

asilacz 100-240 V AC / 6.3 V DC  do pracy z zasilaniem lub 
adowania akumulatora w 

Oprogramowanie “easyEmission” z kablem USB to pod czenia urz dzenia do komputera 

Licencja/oprogramowanie “easyEmission”

 Testo z bezprzewodowym interfejsem na podczerwie , 1 rolka 
papieru termicznego oraz 4 baterie AA

rukark  BLUETOOTH® z bezprzewodowym interfejsem Bluetooth, 1 rolk  
papieru termicznego, akumulatorem oraz zasilaczem

Zapasowy papier termiczny do drukarki (6 rolek), tusz permanentny 

Zapasowy papier termiczny do drukarki (6 rolek)

adowarka do zapasowego akumulatora

Substancja do czyszczenia urz dzenia (100 ml)

Filtr wymienny NO, 1 

Filtr wymienny CO, 1 

Certy  kat kalibracji ISO / gaz spal , punkty kalibracji 2.5% O2; 100 and 1000 ppm 
CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2

Standardowe sondy 

Akcesoria do sond/Standardowe sondy

Sonda spal , modułowa, g boko  zanurzenia 335 mm, z   
blokuj cym, termopara NiCr-Ni (TI) Tmax 500°C i w  2,2 m

Sonda spal , modułowa, g boko  zanurzenia 700 mm, z  
blokuj cym, termopara NiCr-Ni (TI) Tmax 500°C i w  2,2 m

Sonda spal , modułowa, g boko  zanurzenia 335 mm, z  
blokuj cym, termopara NiCr-Ni (TI) Tmax 1 000°C i w  2,2 m

Sonda spal , modułowa, g boko  zanurzenia 700 mm, z  
blokuj cym, termopara NiCr-Ni Tmax 1 000°C i w  2,2 m

Sonda spalin, modułowa, z  ltrem wst pnym, g boko  zanurzenia 335 
mm, z  blokuj cym, termopara NiCr-Ni (TI) Tmax 1 000°C i w  2.2 m 

Sonda spalin, modułowa, z  ltrem wst pnym, g boko  zanurzenia 700 
mm, z  blokuj cym, termopara NiCr-Ni (TI) Tmax 1 000°C i w  2.2 m 

Modułowe sondy spalin, 
dost pne w 2 d ugo ciach, z bokad  
sondy, termopara NiCr-Ni, w  d ugo ci 
2,2 m oraz  ltr cz steczkowy

Przed u enie w a, 2,8 m, kabel przed u aj cy do sondy i analizatora 

, d ugo ci 335 mm, z blokad  sondy, R 8 mm, Tmax 1000°C

, d ugo ci 700 mm, z blokad  sondy, R 8 mm, Tmax 1000°C

Zapasowy  ltr spiekany (2 )

Zapasowy  ltr cz steczkowy (10 szt) do zbiornika na kondensat w w u do 
gazu

 sondy, d ugo ci 700 mm z blokad  sondy,  8 mm, Tmax 500 °C

 sondy, d ugo ci 335 mm z blokad  sondy,  8 mm, Tmax 1 000 °C

 sondy, d ugo ci 700 mm z blokad  sondy,  8 mm, Tmax 1 000 °C

Sonda do gazów spalinowych do silników przemys owych, g boko  zanurzenia 335 mm, 
z blokad  sondy, wbudowanym zbiornikiem na kondensat i p yt  chroni c  przed wysok  
temperatur , temp. maks. 1000 °C, specjalny w  do pomiaru NO2/SO2, 2.2 m d ugo ci

Sonda spal  do silników przemys owych z  ltrem  sondy, 
g boko  zanurzenia 335 mm, z blokad  sondy, wbudowanym zbiornikiem na 
kondensat oraz p yt  chroni c  przed wysok  temperatur , Tmax 1000 °C, specjalny 
w  do pomiaru NO2/SO2, 2,2 m d ugo ci
Termopara do pomiaru temperatury gazów spalinowych (NiCr-Ni, d ugo  400 mm, 
temp. maks. +1000 °C), z 2.4 m kablem pod czeniowym i dodatkow  ochron  przed 
temperatur  

Zapasowy  ltr cz steczkowy (10 ) do zbiornika na kondensat w w u do 
p  gazu

Zapasowy  ltr spiekany (2 )

Sondy

Dane zam wi nia




