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We measure it.

Rookgasanalysers – speciale 
jubileum-modellen

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

In 2017 wordt Testo 60 jaar – en dat vieren we met de 

jubileumsets van de rookgasanalysers testo 330-1 LX, 

testo 330-2 LX en testo 330i LX. Als enige modellen 

op de markt hebben ze 5 jaar garantie zonder 

onderhoudscontract.  

In de set worden ze aangevuld met rookgassonde, printer, 

voeding en koffer. De meetinstrumenten voldoen aan de 

hoogste eisen wat betreft levensduur, nauwkeurigheid en 

veiligheid. Talloze standaard meetmenu´s en de intuïtieve 

bediening maken het dagelijks werk voor u gemakkelijker 

dan ooit.

Het uitgebreide programma aan rookgassonden en ander 

toebehoren van Testo maakt een ander meetinstrument 

bovendien vaak overbodig. 

De speciale jubileum-modellen overtuigen door 

hoogwaardige meetcellen voor O2, CO en NO (optioneel) 

met een verlengde levensduur van wel 6 jaar. Op die manier 

valt dus tijdens de typische gebruiksduur minstens één 

keer sensor vervangen weg. Alle drie de instrumenten 

beschikken over een app-koppeling voor eenvoudigere 

bediening en documentatie. 

5 jaar garantie zonder onderhoudscontract op O2- en CO-

sensoren 

Verdunning tot 30.000 ppm CO  

(testo 330-2 LX / testo 330i LX)

LongLife sensoren met een levensduur van wel 6 jaar

Geïntegreerde sensorbewaking

TÜV getest volgens EN 50379, deel 1-3

Met apps voor bediening en documentatie 

http://www.testo.com
http://www.testo.com


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

Bestelgegevens

Jubileumset testo 330-1 LX  
met printer

Jubileumset testo 330-1 LX

Bestelnr. 0563 6033 71Bestelnr. 0563 6033 70

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser 

testo 330-1 LX met O2-sen-
sor, CO-sensor en Blue-
tooth®

·  Internationale voeding
·  Basis-rookgassonde, lengte 

180 mm, Ø 6 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Testo snelprinter IRDA
·  Vervangend thermisch 

papier
·  Systeemkoffer voor instru-

ment, sonden en toebehoren

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser 

testo 330-1 LX met 
O2-sensor, CO-sensor en 
Bluetooth®

·  Internationale voeding
·  Basis-rookgassonde, 

lengte 180 mm, Ø 6 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Systeemkoffer voor in-

strument, sonden en toe-
behoren

Sonden en voelers zie www.testo.be

Jubileumset testo 330-2 LX  
met printer

Jubileumset testo 330-2 LX

Bestelnr. 0563 6034 71Bestelnr. 0563 6034 70

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser 

testo 330-2 LX met O2-Sen-
sor, H2-gecompenseerde 
CO-sensor en Bluetooth®

·  Internationale voeding
·  Rookgassonde modulair, 

lengte 180 mm, Ø 8 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Testo snelprinter IRDA
·  Vervangend thermisch 

papier
·  Systeemkoffer voor instru-

ment, sonden en toebehoren

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser 

testo 330-2 LX met 
O2-Sensor, H2-gecom-
penseerde CO-sensor en 
Bluetooth®

·  Internationale voeding
·  Rookgassonde modulair, 

lengte 180 mm, Ø 8 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Systeemkoffer voor in-

strument, sonden en toe-
behoren

Jubileumset testo 330i LX Jubileumset testo 330i LX  
met CO H2-compensatie

Bestelnr. 0563 6035 70 Bestelnr. 0563 6035 71

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser 

testo 330i LX met O2-sen-
sor, CO-sensor en Blue-
tooth®

·  Internationale voeding
·  Basis-rookgassonde, 

lengte 180 mm, Ø 6 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Instrumentkoffer testo 330i 

Set bestaande uit 
·  Rookgasanalyser testo 330i 

LX met O2-Sensor, H2-ge-
compenseerde CO-sensor 
en Bluetooth®

·  Internationale voeding
·  testoFix-sondehouder
·  Rookgassonde modulair, 

lengte 180 mm, Ø 8 mm
·  Vervangende vuilfilters (10 

stuks)
·  Instrumentkoffer testo 330i 

EUR 1.800,00EUR 1.560,00

EUR 2.252,00EUR 2.012,00

EUR 1.452,00 EUR 1.821,00

http://www.testo.com


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

IR

We measure it.

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

Brandstoffen Olie, gas, vaste brandstoffen Olie, gas, vaste brandstoffen Olie, gas, vaste brandstoffen

Belangrijkste meetgrootheden O2, CO, NO O2, CO H2-gecompenseerd, NO O2, CO of 
CO H2-gecompenseerd, NO

Meetbereiken CO-meting niet H2-gecompenseerd:  
0 … 4.000 ppm

H2-gecompenseerd: 0 … 30.000 ppm 
(door frisseluchtverdunning)

H2-gecompenseerd: 0 … 30.000 ppm 
niet H2-gecompenseerd: 

0 … 15.000 ppm 
(door frisseluchtverdunning)

CO-meting H2-gecompenseerd

LongLife CO-sensor met levensduur 
van wel 6 jaar

Meting van het rookgasverlies

Trekmeting  Parallel aan de rookgasmeting  Parallel aan de rookgasmeting

Verschil-/gasstromingdrukmeting

Fout- en sensordiagnose

Nulling van de meetcellen en van 
de sensor zonder de sonde te 
verwijderen

CO-meting met berekening van de 
gemiddelde waarde binnen 15 min 
bij vaste brandstofinstallaties

Garantie O2-/CO-sensoren 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Display Grafisch kleurendisplay met hoge 
resolutie

Grafisch kleurendisplay met hoge 
resolutie Smartphone/tablet

Geheugen 500.000 meetrapporten 500.000 meetrapporten 500.000 meetrapporten

Software/app testo EasyHeat / testo rookgas app testo EasyHeat / testo rookgas app testo 330i app

met APP

Rookgasanalyser testo 330 in vergelijking

De testo 330-1/-2 LX stuurt 
meetresultaten per infrarood naar 
de Testo IR-printer, waarmee u het 
meetrapport kunt afdrukken.

testo rookgas app en testo 330i app als gratis download

Flexibeler meten. Eenvoudiger documenteren.

De meetresultaten van de 
testo 330i LX worden weergegeven 
in de testo 330i app. Van daaruit 
kunt u het meetrapport per e-mail 
verzenden en vervolgens op uw 
computer digitaal archiveren. 
Natuurlijk kunt u de meetwaarden 
ook afdrukken via de testo 330i 
Bluetooth printer. 

http://www.testo.com
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We measure it.

Technische gegevens

Meetgrootheid Meetbereik Nauwkeurigheid (± 1 digit) Resolutie t90

Temperatuur -40 … +1.200 °C ± 0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)
± 0,5 % v. mw. (overig meetbereik)

0,1 °C (-40 … 999,9 °C)
1 °C (overig meetbereik)

Trekmeting -9,99 … +40 hPa ± 0,02 hPa o. ± 5 % v. mw. (-0,50 … +0,60 hPa)
± 0,03 hPa (+0,61 … +3,00 hPa)
± 1,5 % v. mw. (+3,01 … +40,00 hPa)

0,01 hPa

Drukmeting 0 … 300 hPa ± 0,5 hPa (0,0 … 50,0 hPa)
± 1 % v. mw. (50,1 … 100,0 hPa)
± 1,5 % v. mw. (overig meetbereik)

0,1 hPa

O2-meting 0 … 21 vol.-% ± 0,2 vol.-% 0,1 vol.-% < 20 sec
CO-meting  
(zonder H2-compensatie)

0 … 4.000 ppm ± 20 ppm (0 … 400 ppm)
± 5 % v. mw. (401 … 2.000 ppm)
± 10 % v. mw. (2.001 … 4.000 ppm)

1 ppm < 60 sec

CO-meting  
(H2-gecompenseerd)

0 … 8.000 ppm ± 10 ppm o. ± 10% v. mw. (0 … 200 ppm)
± 20 ppm o. ± 5 % v. mw. (201 … 2.000 ppm)
± 10 % v. mw. (2.001 … 8.000 ppm)

1 ppm < 60 sec

CO-meting (H2-gecompenseerd) 
(testo 330-2 LX met automatische 
verdunning)

0 … 30.000 ppm ± 100 ppm (0 … 1000 ppm)
± 10 % v. mw. (1001 … 30.000 ppm)

1 ppm

CO-meting (H2-gecompenseerd) 
met geactiveerde meetbereikuit-
breiding (testo 330i LX)

0 … 30.000 ppm ± 200 ppm o. ± 20 % v. mw. (0 … 30.000 ppm) 1 ppm

CO-meting (niet H2-gecompen-
seerd) met geactiveerde meetberei-
kuitbreiding (testo 330i LX)

0 … 15.000 ppm ± 200 ppm o. ± 20 % v. mw. (0 … 15.000 ppm) 1 ppm

Rendementsbepaling (èta) 0 … 120 % 0,1 %
Rookgasverlies 0 … 99,9 % 0,1 %
CO2-bepaling
(digitale berekening uit O2)

Weergavebereik
0 … CO2 max

± 0,2 vol.-% 0,1 vol.-% < 40 sec

Optie NO-meting 0 … 3.000 ppm ± 5 ppm (0 … 100 ppm)
± 5 % v. mw. (101 … 2.000 ppm)
± 10 % v. mw. (2.001 … 3.000 ppm)

1 ppm < 30 sec

CO-omgevings-meting  
(met CO-sonde)

0 … 500 ppm ± 5 ppm (0 … 100 ppm)
± 5 % v. mw. (>100 ppm)

1 ppm ca. 35 sec

Gaslek-meting  
voor brandbare gassen  
(met gaslek-zoeksonde)

Weergavebereik 
0 … 10.000 ppm  
CH4/C3H8

Signaal optische weergave (LED) 
  akoestische weergave via zoemer

< 2 sec

CO2-omgevings-meting  
(met CO2-omgevingssonde)

0 … 1 vol.-%
0 … 10.000 ppm

± 50 ppm of ± 2 % v. mw. (0 … 5.000 ppm)
± 100 ppm of ± 3 % v. mw. (5.001 … 10.000 ppm)

ca. 35 sec

Verschildruk, stroming  
en temperatuur  
(via ultrafijne-druksonde)

± 10.000 Pa

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

± 0,3 Pa (0 … 9,99 Pa) plus ± 1 digit
± 3 % v. mw. (10 … 10.000 Pa) plus ± 1 digit

± 0,5 °C (-40 … 100 °C)
± 0,5 % v. mw. (overig meetbereik)
plus voelernauwkeurigheid

0,1 m/s
0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit 
(testo 330i LX)

Vereist Android 7.1 of nieuwer / 
Android 4.3 of nieuwer
Vereist mobiel eindtoestel met Bluetooth 4.0

Gewicht  
(zonder accu)

testo 330i LX: 720 g 
testo 330-1/-2 LX: 600 g

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

Opslagtemperatuur -20 … +50 °C

Bedrijfstemperatuur -5 … +45 °C

Stroomtoevoer Accublok 3,7 V / 2,6 Ah; voeding 6 V / 1,2 A

Geheugen 500.000 meetwaarden

Display  
testo 330-1/-2 LX

Grafisch kleurendisplay 240 x 320 pixels

Garantie Gassensoren (O2, CO) 60 maanden
Instrument/sonde 48 maanden
NO-sensor 24 maanden
Thermo-element en accu 12 maanden
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