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We measure it.

Füstgázelemző szettek – 
születésnapi kiadás

testo 330-1 LX, testo 330-2 LX és testo 330i LX

A Testo 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ezt 

a jubileumot különleges születésnapi szettekkel tesszük em-

lékezetessé. Az új külsőt kapott füstgázelemzők, a 60 római 

számmal írt verziója után, a testo 330-1 LX, 330-2 LX és 330i 

LX nevet kapták. De nem csak ennyi az ünnepi különleges-

ség: a kizárólag szettekben kapható limitált füstgázelemzők, 

O2 és CO mérőcelláira ugyanis 60 hónap, azaz 5 év kiterjesz-

tett garancia él. 

A szettek mindegyike tartalmazza a választott limitált kiadású 

füstgázelemzőt, a hozzá tartozó nyomtatót, hálózati adaptert 

és műszerbőröndöt. A mérőműszerek megfelel a legmaga-

sabb követelményeknek, hosszú élettartamúak, pontosak és 

megbízhatóak, továbbá, a műszerre alapértelmezetten telepí-

tett menü segíti munkáját. A gyorscsatlakozós füstgázszon-

dák, és egyéb tartozékok, más típusú füstgázelemzőkhöz is 

használhatók. 

A jubileumi modellek élettartamukkal is kitűnnek a kínálat-

ból: kiváló minőségű O2, CO és NO (opcionálisan rendelhető) 

mérőcelláik 6 éves élettartammal bírnak, így a szenzorok át-

lagos élettartamával számolva, akár egy szenzorcserét meg 

is spórolhat. 

Mindhárom műszerhez Applikáció tartozik, melyek megköny-

nyítik a kezelhetőséget és egyszerűsítik a dokumentációt.

5 év garancia karbantartás nélkül, O2  és CO mérőcellákra

Higítás 30.000 ppm-ig CO (testo 330-2 LX / testo 330i LX)

Hosszú élettartamú mérőcellák, akár 6 éves élettartammal

Mérőcella állapotfigyelés

TÜV-bevizsgált (EN 50379, 1-3 rész alapján tesztelve)

Applikáció, a könnyű használat és egyszerű 

dokumentáláshoz



testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX We measure it.

Rendelési adatok

testo 330-1 LX szett
nyomtatóval

testo 330-1 LX szett

Rend.sz. 0563 6033 71Rend.sz. 0563 6033 70

A szett tartalma 
·  testo 330-1 LX füstgázele-

mző O2 és CO érzékelővel, 
Bluetooth® csatlakozással

·  Hálózati adapter
·  Kompakt  a lap füs t -

gázszonda 180 mm, 
Ø 6 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Testo IRDA gyorsnyomtató
·  Tartalék hőpapír
·  Műszerbőrönd, az érzékelők 

és tartozékok számára

A szett tartalma
·  testo 330-1 LX füstgázele-

mző O2 és CO érzékelővel, 
Bluetooth® csatlakozással

·  Hálózati adapter
·  Kompakt  a lap füs t -

gázszonda, 180 mm, 
Ø 6 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Műszerbőrönd, az érzékelők 
és tartozékok számára

További érzékelő és kiegészítő választékunkért, keresse fel weboldalunk, a www.testo.hu címen.

testo 330-2 LX szett 
nyomtatóval

testo 330-2 LX szett

Rendelési szám: 0563 6034 71Rendelési szám: 0563 6034 70

A szett tartalma:

·  testo 330-2 LX füstgázele-
mző O2 és H2-kompenzált 
CO érzékelővel, Bluetooth® 
csatlakozással

·  Hálózati adapter

·  Moduláris füstgázszonda, 
180 mm, Ø 8 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Testo IRDA gyorsnyomtató

·  Tartalék hőpapír

·  Műszerbőrönd, az érzékelők 
és tartozékok számára

A szett tartalma:

·  testo 330-2 LX füstgázele-
mző O2 és H2-kompenzált 
CO érzékelővel, Bluetooth® 
csatlakozással

·  Hálózati adapter

·  Moduláris füstgázszonda, 
180 mm, Ø 8 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Műszerbőrönd, az érzékelők 
és tartozékok számára

testo 330i LX szett testo 330i LX szett
CO H2-kompenzációval

Rendelési szám: 0563 6035 70 Rendelési szám: 0563 6035 71

A szett tartalma:

·  testo 330i LX füstgázelemző 
O2 és CO érzékelővel, Blue-
tooth® csatlakozással

·  Hálózati adapter

·  Kompakt  a lap füs t -
gázszonda, 180 mm, 
Ø 6 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Bőrönd  

A szett tartalma:

·  testo 330i LX füstgázele-
mző O2 és H2-kompenzált 
CO érzékelővel, Bluetooth® 
csatlakozással

·  Hálózati adapter

·  testoFix szonda rögzítő 
adapter

·  Moduláris füstgázszonda,  
180 mm, Ø 8 mm

·  Cserélhető részecskeszűrő 
(10 db)

·  Bőrönd  



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

IR

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

Fűtőanyagok Olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok Olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok Olaj, gáz, szilárd tüzelőanyagok

Legfontosabb mérési paraméterek O2, CO, NO O2, CO H2-kompenzált, NO O2, CO vagy CO H2-kompenzált, NO

Méréstartomány CO mérés esetén H2-kompenzáció nélkül: 
0 ... 4.000 ppm

H2-kompenzált: 0 ... 30.000 ppm 
(beépített frisslevegő szeleppel)

H2-kompenzált: 0 ... 30.000 ppm 
H2-kompenzáció nélkül: 0 ... 15.000 

ppm (beépített frisslevegő szeleppel)

CO mérés H2-kompenzált esetben

Hosszú élettartamú CO mérőcella, 
6 éves élettartam

Füstgáz veszteség mérés

Huzatmérés Párhuzamos füstgáz mérés Párhuzamos füstgáz mérés

Differenciál-, és hálózati 
gáznyomás mérés

Szenzor és hiba diagnosztika

Mérőcella-nullázás, a szonda 
kihúzása nélkül

15 perces átlagérték számítás, a 
szilárd tüzelőanyagú rendszereknél, 
CO mérés esetén

Garancia O2-/CO mérőcellára 5 év 5 év 5 év

Kijelző Nagyfelbontású, színes grafi kus kijelzőNagyfelbontású, színes grafi kus kijelző Okostelefon, táblagép

Memória 500.000 mért érték 500.000 mért érték 500.000 mért érték

Szoftver/App testo EasyHeat szoftver / 
testo Combustion App

testo EasyHeat szoftver / 
testo Combustion App testo 330i App

testo Combustion App

testo EasyHeat szoftver

testo Combustion App

testo EasyHeat szoftver

We measure it.

testo 330i App

testo 330 füstgázelemző család összehasonlítása

A testo 330-1 / -2 LX füstgázelem-
zők a mérési eredményeket infra 
kapcsolaton keresztül továbbítják 
a Testo infra nyomtatónak. Így a 
mérési jegyzőkönyvet akár a hely-
színen kinyomtathatja.

Töltse le a testo Combustion és a testo 330i Applikációkat!
Díjmentes letöltés

Rugalmasabb mérés. Egyszerűbb dokumentáció.

A testo 330i LX füstgázelemző 
mérési eredményei megjelennek 
az okostelefonján a testo 330i 
applikáció segítségével. Internet-
kapcsolat segítségével a jelentést 
és a mérési jegyzőkönyvet már a 
helyszínről elküldheti e-mailben, 
vagy digitálisan mentheti PC-re. A 
mérési eredmények természetesen 
ki is nyomtathatók, a műszerrel 
kompatibilis testo 330i Bluetooth 
nyomtatóval.



testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX
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Testo Kft.
1139 Budapest

Röppentyű u. 53
Tel.: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

We measure it.

Műszaki adatok

Mért paraméterek Méréstartomány Pontosság (± 1 digit) Felbontás t90

Hőmérséklet -40 ... +1.200 °C ±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C)
± a mért érték 0,5 % -a (maradék méréstart.)

±0,1 °C (-40 - 999.9 °C)
±1 °C (maradék méréstart.)

Huzat mérés -9,99 ... +40 hPa ±0,02 hPa or ± 5% of m.v. (-0,50 ... +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61 ... +3,00 hPa)
± a mért érték 1,5 %-a (+3,01 ... +40,00 hPa)

0,01 hPa

Nyomás mérés 0 ... 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 ... 50,0 hPa)
± a mért érték 1 %-a (50,1 ... 100,0 hPa)
± a mért érték 1,5 % -a (maradék méréstart.)

0,1 hPa

O2 mérés 0 ... 21 vol.% ±0,2 vol.% 0,1 vol.% < 20 mp
CO mérés 
(H2 kompenzáció nélkül)

0 ... 4.000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±a mért érték 5 %-a  (401 ... 2.000 ppm)
±a mért érték 10 %-a (2.001 ... 4.000 ppm)

1 ppm < 60 mp

CO mérés 
(H2-kompenzációval))

0 ... 8.000 ppm ±10 ppm vagy ±a m.é. 10 %-a (0 ... 200 ppm)
±20 ppm vagy ±a m.é. 5 %-a (201 ... 2.000 
ppm)
±a mért érték 10 %-a  (2.001 ... 8.000 ppm)

1 ppm < 60 mp

CO mérés (H2-kompenzációval) 
(testo 330-2 LX automatikus 
hígítással)

0 ... 30.000 ppm ±100 ppm (0 ... 1000 ppm)
±a m.é. 10 %-a (1001 ... 30.000 ppm)

1 ppm

CO mérés (H2-kompenzációval) 
méréstartomány bővítéssel 
(testo 330i LX)

0 ... 30.000 ppm ±200 ppm vagy ±a m.é. 20 %-a (0 ... 30.000 
ppm)

1 ppm

CO mérés (not H2-kompen-
zációval) méréstartomány 
bővítéssel (testo 330i LX)

0 ... 15.000 ppm ±200 ppm vagy ±a m.é. 20 %-a (0 ... 15.000 
ppm)

1 ppm

Hatásfok (Eta) 0 ... 120% 0,1%
Füstgáz veszteség 0 ... 99,9% 0,1%
CO2 meghatározás 
(digitálisan O2-ből kalkulálva)

Kijelzési tartomány
0 ... CO2 max

±0,2 vol.% 0,1 vol.% < 40 mp

Opció: NO mérés 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±a m.é. 5 %-a (101 ... 2.000 ppm)
±a m.é. 10 %-a (2.001 ... 3.000 ppm)

1 ppm < 30 mp

Környezeti CO2 mérés 
(CO szondával)

0 ... 500 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±a m.é. 5 %-a (>100 ppm)

1 ppm kb. 
35 mp

Gáz szivárgás kereső
kombusztív gázok 
(gázszivárgás keresővel)

Kijelzési tartomány
0 ... 10.000 ppm CH4/
C3H8

Optikai (LED) és  
akusztikus riasztás

< 2 mp

Környezeti CO2 mérés 
(környezeti CO2 szondával)

0 ... 1 vol.%
0 ... 10.000 ppm

± 50 ppm vagy ±a m.é. 2 %-a (0 ... 5.000 ppm)
± 100 ppm vagy ±a m.é. 3 %-a (5.001 ... 10.000 
ppm)

kb. 
35 mp

Diff erenciál nyomás, 
légsebesség és hőmérséklet 
(finom nyomás szondával)

±10.000 Pa

0,15 ... 3 m/s
max. -40 ... +1.200 °C 
(szonda függő)

±0,3 Pa (0 ... 9,99 Pa) plusz ±1 digit
±a m.é. 3 %-a (10 ... 10.000 Pa) plusz ±1 digit

±0,5 °C (-40 ... 100 °C)
± a mért érték 0,5 % -a (maradék méréstart.) 
plusz a szonda pontossága

0,1 m/s
0,1 °C

Általános műszaki adatok

Rendszerkövetelm. 
(testo 330i LX)

iOS 7.1 vagy Android 4.3 és 
frissebb verzióik
Bluetooth 4.0

Súly (elem nélkül) testo 330i LX: 720 g
testo 330-1/-2 LX: 600 g

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

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50 °C

Üzemi hőmérséklet -5 ... +45 °C
Áramellátás Tölthető akku: 3,7 V / 2,6 Ah; 

Hálózati adapter 6 V / 1,2 A
Adattároló 500.000 mért érték

Kijelző 
testo 330-1/-2 LX

Színes, grafikus kijelző 240 x 320 pixel

Garancia Gáz mérőcella (O2, CO) 60 hónap
Műszer/érzékelő 48 hónap
NO mérőcella 24 hónap
Hőelem és tölthető akku 12 hónap


