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Produkt Opis Nr katalogowy

testo 340 analizator 
spalin

Cela O2: 0 do 25 % obj., rozdzielczość 0.01 Vol.%
Cela CO (z kompensacją H2): 0 do 10,000 ppm, rozdzielczość 1 ppm
 Cela NO: 0 do 4,000 ppm, rozdzielczość 1 ppm
Cela NO2: 0 do 500 ppm, rozdzielczość 0.1 ppm 
Opcja; SO₂ (zwykle do silników biogazowych)
Opcja: rozcieńczanie wszystkich sensorów
Opcja BLUETOOTH® (do podłączenia drukarki lub laptopa 
wyposażonego w Bluetooth®)

0632 3340

Końcówka sondy
Sonda do gazów spalinowych z silników przemysłowych, głębokość 
zanurzenia 335 mm, długość węża 4 m, Tmax. + 1000 °C

0600 7555

Opcja:
Sonda z filtrem 

Sonda do gazów spalinowych z silników przemysłowych z filtrem
wstępnym, głębokość zanurzenia 335 mm, stożek,
temp. maks. 1000 °C, specjalny wąż do pomiaru NO2/SO2,
4 m długości

0600 7556

Opcja:
Termopara

Termopara do pomiaru temperatury gazów spalinowych
(NiCr- Ni, długość 430 mm, temp. maks. +1000 °C, z 4 m
kablem podłączeniowym

0600 8898

Drukarka
Drukarka testo BLUETOOTH®-/IRDA, w tym 1 rolka papieru 
termicznego, akumulator i zasilacz sieciowy

0554 0620

Oprogramowanie
testo easyEmission

Oprogramowanie „easyEmission”, z kablem ze złączem USB do 
podłączenia urządzenia do komputera. Funkcje:
definiowanie kroku pomiarowego, archiwizacja danych w formie tabel 
lub wykresów, export do pliku Excel,
definiowanie paliw przez użytkownika, generowanie edytowalnych 
protokołów.

0554 3334

Walizka transportowa Walizka na analizator, sondy i akcesoria
0516 3340

testo 340
CHP-sugestie do zamówienia 
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testo 340 analizator spalin – 
0632 3340

Rozszerzenie zakresu pomiarowego 
• Podczas rozruchu w silnikach mogą 
wystąpić wysokie stężenia np. CO> 
1000 ppm). W takich przypadkach 
automatycznie włączane jest rozszerzenie 
zakresu pomiaru w zależności od 
ustawionych wartości progowych różnych 
parametrów pomiarowych. Chroni 
to sensor i nie wymaga przerywania 
pomiaru.
•Rozcieńczanie pojedynczej celi 
współczynnikiem x5
• Rozcieńczanie wszystkich cel 
współczynnikiem x2

Sensory: 
•  CO 
•  NO
•  NO2
Opcja:
•  SO2

testo easyEmission  
oprogramowanie – 
0554 3334
 • Pozyskiwanie danych 
i tworzenie protokołów 
pomiarowych

Drukarka testo BLUE-
TOOTH®-/IRDA– 
0554 0620
 • Wydruk raportów pomiaro-
wych i wykresów na papierze 
termicznym

Obsługa lub transmisja danych pomiarowych nawet w przypadku fizycznego oddzielenia miejsca pomiaru i 
ustawienia. Łącze radiowe Bluetooth do 10 m (bez przeszkód).
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testo 340 CHP – sugestie do zamówienia

Sonda do gazów spalinowych do silników 
przemysłowych z filtremwstępnym, – 0600 7556
•  Głębokość zanurzenia 335 mm,4 m długości,  

temp. maks. 1,000 °C
• Metal odporny na ciepło

Termopara – 0600 8898
•  Do pomiaru temperatury gazów 

spalinowych


