
Analiza gazelor de ardere
pentru profesioniști.
Analizoarele de gaze de ardere de la Testo.

Testo AG
LPG

Fuel value boiler

122.3 °C AT

Options Start Values

5.8% qA



Testo și tehnologia de măsurare a gazelor de ardere – o

poveste de succes de peste trei decenii. Încă din 1978 am

identificat rolul important jucat de analiza electronică a

gazelor de ardere pentru o eficiență sporită a energiei  și am

introdus pe piață primul analizor de gaze de ardere. De atunci,

legi din ce în ce mai stricte cer atât reducerea consumului de

energie și a emisiilor, progresul tehnic, cât și folosirea energiei

regenerabile pentru modificarea sistemului de încălzire a

clădirilor. Respectăm îndeaproape aceste progrese,

recunoaștem tendințele și suntem capabili așadar să oferim în

permanență aplicații inovatoare. Numai un sistem de încălzire

reglat optim poate transforma în mod eficient combustibilul

folosit în căldură, eliberând astfel cât mai puține substanțe

poluante. Pentru ca acest lucru să fie garantat, sistemul tre-

buie să fie testat și reglat periodic. Tehnologia de măsurare de

primă clasă reprezintă contribuția noastră la îndeplinirea

acestor aspecte.

La Testo veți găsi o gamă largă de analizoare complexe

pentru analiza gazelor de ardere. Echipamentul perfect

adaptat și accesoriile aferente vă asigură că veți opera

întotdeauna cu produsul adecvat sarcinii dumneavoastră de

măsurare.

Competență în tehnologia de măsurare a sistemelor de

încălzire.

Toate instrumentele de măsură sunt supuse unei verificări

riguroase a calității înainte să părăsească fabricile noastre.

Pentru dezvoltarea și testarea senzorilor de gaze de ardere

operăm chiar și o uzină proprie de cogenerare. Calitatea,

inovația și experiența sunt virtuțile ce ne ajută să fim numărul

unu în lume în tehnologia de măsurare a sistemelor de

încălzire. Beneficiați de acest lucru acum, achiziționând noile

noastre analizoare de gaze de ardere testo 310 și testo 320

sau    binecunoscutul testo 330LL, a cărui calitate a fost

demonstrată.

De la analizorul robust pentru măsurători de bază, la cel

eficient și complex pentru analiza grafică a gazelor de ardere,

până la instrumentul de top echipat cu senzori revoluționari

ce au o durată lungă de viață, gama noastră de produse

acoperă toate operațiunile de măsurare a gazelor de ardere

din sistemele de încălzire efectuate în scop de optimizare,

reglare și service.

Analizorul de gaze de ardere potrivit
pentru toate aplicațiile.
Beneficiați de avantajele oferite de liderul mondial pe piața tehnologiei de măsurare a

sistemelor de încălzire.
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Privire de ansamblu
Analizoarele de gaze de ardere Testo.

testo 310Parametri măsurați

0 la 21 %O2

CO

Opțional: CO (cu compensare H2)

COlow

NO

Presiune diferențială

Temperatură

NOlow

0 la 21 %

Aplicații suplimentare

Presiunea fluxului de gaze de  ardere,
a sistemului, statică și dinamică

Sondă pentru scurgeri de gaze
naturale
Sondă pentru măsurarea CO
ambiental

Măsurarea combustibilului solid

Test de etanșeitate a conductelor
de gaze

Tehnologia instrumentului

Afișaj

Comunicare

Diagnosticarea senzorilor

Conectare la PC sau laptop

Schimbarea senzorilor de către
utilizator
Memorie (valori măsurate)

Conectare la imprimantă

testo 320 testo 330 LL

0 la 21 %

0 la 4000 ppm 0 la 4000 ppm0 la 4000 ppm

0 la 8000 ppm0 la 8000 ppm

0 la 500 ppm0 la 500 ppm

0 la 3000 ppm

0 la 300 ppm

0 la 40 hPa 0 la 300 hPa0 la 300 hPa

0 la 400 °C -40 la +1200 °C-40 la +1200 °C

pe 2 linii Afișaj color

IR IRDA / USB / BT

500

IRDA / USB / BT

Afișaj color

500,000

Garanție 2 ani 4 ani2 ani



testo 310

Măsurarea gazelor de ardere 

În această măsurare centrală din cadrul

analizei gazelor de ardere, determinați

în mod direct atât conținutul de CO și

O2, cât și temperatura ambientală și cea

a gazelor de ardere. Pornind de la

aceste valori, testo 310 calculează toți

parametrii de măsurare suplimentari

cum ar fi concentrația de CO2, gradul de

eficacitate și pierderile de gaze de

ardere.
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Măsurarea  CO ambiental

Cu ajutorul acestei măsurători de

siguranță puteți determina dacă există

scurgeri de gaze de ardere în

apropierea sistemului de încălzire.

Acest lucru poate cauza concentrații

ridicate de CO în spațiile în care sunt

instalate sistemele de încălzire sau în

camerele locuite. Deoarece aceste

concentrații pot pune în pericol viața,

această măsurătoare trebuie efectuată

întotdeauna la început. 

Măsurarea tirajului

Măsurarea tirajului asigură faptul că

gazele de ardere provenite de la un

sistem de încălzire sunt corect

evacuate prin coș. Prin intermediul

acestei măsurători puteți determina

dacă sistemul are presiunea negativă

corectă. În același timp este măsurată

și temperatura gazelor de ardere. 

Măsurarea presiunii diferențiale

Măsurarea presiunii diferențiale verifică

alimentarea cu gaz a arzătoarelor. În

acest scop, se măsoară diferența dintre

presiunea din conducta de gaze și

presiunea ambientală. Această

măsurătoare este importantă pentru

reglarea presiunii gazului.

Măsoară. Imprimă. Gata.
testo 310. Analiza gazelor de ardere în cel mai ușor mod.

Noul testo 310 combină funcții simple cu o acuratețe mare de

măsurare fiind astfel ideal pentru măsurători de bază ale sis-

temelor de încălzire. Durata lungă de viață a acumulatorului

de până la 10 ore vă garantează o disponibilitate sporită. 

Operarea ușoară și designul compact fac din acesta un in-

strument robust pentru rutina zilnică, chiar și atunci când

situația devine dificilă. Imprimanta cu interfață IR creată

special pentru testo 310, vă permite să realizați rapoarte clare

pe teren. 

Mai multe informații despre testo 310 în broșura de produs sau la www.testo.ro/analizoaregaze.
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Robust
Instrument robust și ușor pentru utilizare
zilnică – perfect chiar și pentru condiții dure
de lucru.

Afișaj iluminat
Afișaj pe două linii și o structură clară a
meniului. Ușor de folosit și de citit.

Baterie reîncărcabilă cu litiu
Operare cu baterie reîncărcabilă (1500 mAh)
pînă la zece ore de funcționare fără
schimbarea bateriei, fiind posibilă încărcarea
prin USB.

Container pentru condens
Container integrat pentru condens - poate fi
golit rapid și cu ușurință.

Imprimantă
Documentare prin intermediul interfeței IR.

Restabilire automată a punctului de
zero pentru senzori
Restabilirea automată a punctului de zero
pentru senzorii de gaze în doar 30 de
secunde după pornire, funcție ce poate fi
anulată dacă nu este necesară.

Filtru pentru sondă
Poate fi schimbat rapid și ușor.

Fixare
Magneți integrați pentru fixarea pe arzător. 



testo 320
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La câteva  “clicuri” distanță de o
diagnoză a sistemului de încălzire.
testo 320: Analizorul de gaze de ardere cu eficienţă sporită.

Măsurarea gazelor de ardere

Testo 320 măsoară în mod direct CO și

O2 concomitent cu temperatura

ambientală și cea a gazelor de ardere.

Pornind de la aceste valori și în funcție

de parametrii specifici combustibilului,

instrumentul calculează automat toți

ceilalți parametri de măsurare, cum ar fi

concentrația de CO2, gradul de eficaci-

tate și pierderile de gaze de ardere.

Măsurarea tirajului

Măsurarea tirajului asigură faptul că

gazele de ardere provenite de la un sis-

tem de încălzire sunt corect evacuate

prin coș. Acest meniu de măsurare a

fost creat special pentru verificarea

presiunii negative a unui sistem de

încălzire. În același timp este măsurată

și temperatura gazelor de ardere. 

Măsurarea presiunii diferențiale

Prin intermediul măsurării presiunii

diferențiale puteți monitoriza alimenta-

rea cu gaz a arzătoarelor. Diferența

dintre presiunea din conductă și

presiunea ambientală este măsurată și

comparată cu informațiile furnizate de

producător în ceea ce privește pre-

siunea fluxului de gaz și presiunea

statică a gazului.

Detectarea scurgerilor de gaze

naturale

Sonda pentru scurgeri de gaze face ca

orice alt instrument de măsură supli-

mentar, de care altfel ar fi nevoie, să fie

inutil. Această opțiune vă permite să

identificați în siguranță scurgerile de

gaze din conducte. Rezultatul măsurării

poate fi stocat și arhivat, iar dacă este

nevoie, prezentat clientului.

Măsurarea CO ambiental

Utilizând sonda de gaze de ardere sau

sonda precisă pentru CO ambiental,

puteți înregistra concentrația de CO din

aerul ambiental. Testo 320 recunoaște

în mod automat sonda și redă valorile

într-un meniu special.

Măsurarea temperaturii

diferențiale

Cu ajutorul meniului pentru temperatura

diferențială puteți măsura rapid și ușor

discrepanța dintre turul și returul unui

sistem de încălzire. Cât de bine este re-

glat sistemul? Dacă este necesar, luați

imediat măsuri de economisire a

energiei sistemului de încălzire.

Noul testo 320 este instrumentul multifuncțional pentru o

analiză eficientă a gazelor de ardere. Este ușor de operat și

îndeplinește orice sarcină a unui sistem de încălzire. Oferă

numeroase meniuri clar structurate. Procedurile standardizate

din meniu și afișajul color cu o rezoluție înaltă ce redă grafic

rezultatele măsurării, permit un flux de lucru rapid. În instru-

ment pot fi stocate 500 valori de măsurare. O gamă largă de

sonde face ca testo 320 să fie flexibil astfel încât alte instru-

mente de măsură devin inutile.

Mai multe informații despre testo 320 în broșura de produs sau la www.testo.ro/analizoaregaze.



Afișaj grafic de înaltă rezoluție
Meniurile de măsurare și valorile măsurate
sunt detaliate și disponibile în orice mo-
ment. 

Memorie
Până la 500 de protocoale de măsurare pot
fi stocate în memoria  analizorului testo
320.

Schimbarea eficientă a sondelor
Rapid și ușor, prin intermediul cuplajului de
sondă.

Monitorizare senzor
Funcție integrată de diagnosticare a
senzorilor cu afișaj tip semafor. 

Certificare
Testo 320 este testat TÜV în conformitate
cu EN 50379, Părțile 1-3.

Schimbarea senzorului de către utili-
zator
Schimbare ușoară  a senzorului fără a fi
necesare alte reglaje.

Restabilirea automată a punctului de
zero al senzorului
Aducerea automată la zero a senzorului de
gaz în numai 30 de secunde.

Flexibilitate cu sonda modulară
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor
vă conferă flexibilitate.

Design robust
Ideal pentru condiții dure de lucru și medii
murdare.

Baterie reîncărcabilă cu litiu
Operarea cu o baterie cu litiu reîncărcabilă
(1500 mAh) – până la 8 ore de funcționare.

Poziționarea instrumentului de
măsură
Magneți integrați pentru fixarea pe arzător.

Container pentru condens
Container integrat pentru condens – 
foarte ușor de golit.

Filtru pentru sondă
Filtrul pentru sondă poate fi schimbat
cu ușurință.
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testo 330 LL

Următoarea oprire: 2019
testo 330 LL: singurul analizor de gaze de ardere cu o durată de viață a senzorului de

până la 6 ani. 

68

Testo 330 LL este un analizor de gaze de ardere profesional

care respectă cele mai înalte cerințe și este capabil să

îndeplinească orice sarcină de măsurare. Senzorii au o durată

de viață extinsă de până la 6 ani. Se economisește cel puțin

o înlocuire de senzor într-o durată de viață normală. 

Mai mult decât atât, Testo oferă 4 ani de garanție, fără con-

tract de întreținere. Multitudinea meniurilor de măsurare

permit analize profesionale ale sistemelor de încălzire. În

instrument pot fi stocate 500,000 de valori de măsurare.

Mai multe informații despre testo 330 LL în broșura de produsu sau la www.testo.ro/analizoaregaze.

Măsurarea gazelor de ardere

Testo 330 măsoară în mod direct

concentrațiile de CO și O2,

temperatura ambientală și cea a

gazelor de ardere. 

Măsurarea tirajului

Acest lucru permite determinarea rapidă

a presiunii negative din sistemul de

încălzire.

Măsurarea presiunii diferențiale

Măsurând presiunea diferențială puteți

monitoriza rapid şi uşor alimentarea cu gaz

a  arzătoarelor.

Detectarea scurgerilor de gaz /

testarea conductelor de gaze

Acest accesoriu face ca alte instru-

mente de măsură suplimentare să

devină inutile.

Măsurarea CO ambiental

Datorită sondei de CO ambiental,

această măsurare este posibilă în paralel

cu măsurarea gazelor de ardere.

Măsurarea temperaturii

diferențiale

Cu ajutorul meniului de temperatură

diferențială puteți măsura în mod eficient

diferența dintre tur și retur.
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Senzori cu durată de viață lungă
Durată de viață de până la 6 ani.

Monitorizare senzori
Funcție integrată de diagnosticare cu afișaj tip
semafor, ușor de înțeles.

Capacitate mare de stocare
Pot fi stocate 500,000 de valori de măsurare.

Datele măsurării afișate grafic
Ca matrice de gaze de ardere și diagramă
liniară.

Schimbarea senzorului de către utilizator
Înlocuirea se face ușor de c�tre utilizator.

Afișaj grafic de înaltă rezoluție
Meniurile de măsurare și valorile măsurate sunt
detaliate și ușor de citit.

Certificare
Testo 330 este testat TÜV în conformitate cu
EN 50379, Părțile 1-3.

Restabilirea punctului la zero a senzorului
de presiune
Fără îndepărtarea sondei din flux.

Restabilirea automată a punctului de zero
pentru senzorii de gaz
În doar 30 de secunde.

Diluția CO
Diluție automată de la 8,000 ppm.

Schimbarea ușoară a sondelor
Prin intermediul cuplajului unic al sondelor.

Funcția de înregistrare pentru măsurători
de lungă durată
Înregistrare clară a procedurii de măsurare.

Atașare rapidă
Magnetică, pe arzător/boiler.

Design robust
Ideal pentru munca zilnică a unui tehnician.

Baterie cu litiu reîncărcabilă
Operarea cu o baterie cu litiu reîncărcabilă
(1500 mAh) – până la 8 ore de funcționare.

Flexibilitate cu sonda modulară
Diferitele lungimi și diametre ale sondelor vă
conferă flexibilitate.

Container integrat pentru condens 
Foarte ușor de golit.
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Imprimantă Testo IR

Imprimantă Testo IR cu interfață wireless în
infraroșu, 1 rolă de hârtie termică și 4 baterii AA.

Cod produs: 0554 3100

Set testo 310

testo 310, include baterie reîncărcabilă și protocol
de calibrare pentru măsurarea O2, CO, hPa și °C;
sondă de 180 mm cu con de fixare; furtun din sili-
con pentru măsurarea presiunii; set filtre pentru
particule (10 buc.).

Cod produs: 0563 3100

Set testo 310 cu imprimantă
testo 310, include baterie reîncărcabilă și protocol
de calibrare pentru măsurarea O2, CO, hPa și °C;
imprimantă IR (0554 3100); sondă de 180 mm cu
con de fixare; furtun din silicon pentru măsurarea
presiunii; set filtre pentru particule (10 buc.); 2 role
de hârtie termică pentru imprimantă.

Cod produs: 0563 3110

Seturi preconfigurate testo 310.
Disponibile în rețeaua națională de distribuție sau online pe www.testo.ro/analizoaregaze

Seturi preconfigurate testo 320.
Disponibile în rețeaua națională de distribuție sau online pe www.testo.ro/analizoaregaze

Set testo 320 pentru tehnicieni
de service și producători de
sisteme de încălzire

Cod produs: 0563 3220 75

testo 320
Senzor CO compensat cu H2

Adaptor rețea 5V 1A cu cablu USB
Geantă de transport
Set furtune de conectare
Imprimantă rapidă Testo IRDA
Sondă modulară gaze, 300 mm, Ø 6 mm
Sondă de temperatură pentru aerul  de
combustie cu con de fixare

0632 3220

0554 1105
0516 3334
0554 1203
0554 0549
0600 9763
0600 9787

Set testo 320 pentru instalatori

Cod produs: 0563 3220 70

testo 320
Adaptor rețea 5V 1A cu cablu USB
Geantă de transport
Set furtune de conectare
Imprimantă rapidă Testo IRDA
Sondă modulară gaze, 300 mm, Ø 6 mm
Sondă de temperatură pentru aerul de
combustie cu con de fixare

0632 3220
0554 1105
0516 3334
0554 1203
0554 0549
0600 9763
0600 9787



Set Longlife pentru
tehnicieni de mentenanță
și servicii clienți 

Informații complete despre testo 310, testo 320 și testo 330 LL găsiți în broșurile individuale de produs, pe www.testo.ro

sau www.testo.analizoaregaze

Seturi preconfigurate testo 330 LL.
Disponibile în rețeaua națională de distribuție sau online pe www.testo.ro/analizoaregaze

testo 330-1 LL

Analizor de gaze de ardere testo 330-1 LL echipat
cu senzori de gaz “longlife” și afișaj grafic color, 
BLUETOOTH® și celulă CO cu compensare de H2,
include baterie reîncărcabilă și protocol de
calibrare.

Setul testo 330-2 LL cu sondă pentru presiuni mici, include
BLUETOOTH®, baterie reîncărcabilă și protocol de calibrare; adaptor
rețea 100-240V pentru operare și reîncărcare acumulator în instrument,
sondă pentru temperatura aerului de combustie cu lungime 190 mm;
soft Easyheat testo 330 pentru PC; cablu de conectare USB; sondă
pentru gaze de ardere, lungime 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C; sondă
pentru presiuni mici; furtune capilare; sondă de temperatură pentru
suprafețe cu unghi de 90°; cablu de conectare pentru sonda de
suprafețe; tub Pitot drept; CD cu soft pentru verificarea sistemelor de
încălzire; geantă de transport cu două compartimente pentru
instrument, sonde și accesoriile suplimentare.

Setul testo 330-2 LL Versiunea 2010 cu compensare de H2, include
BLUETOOTH®, baterie reîncărcabilă și protocol de calibrare; adaptor
rețea 100-240V pentru operare și reîncărcare acumulator în instrument;
sondă pentru temperatura aerului de combustie cu lungime 190 mm;
set furtune de conectare pentru măsurarea separată a presiunii gazu-
lui; imprimantă Testo Bluetooth cu adaptor rețea; geantă de transport;
sondă pentru gaze arse cu lungime 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C.

Cod produs: 0632 3306 70

Cod produs: 0563 3372 71

testo 330-2 LL

Analizor de gaze de ardere testo 330-2 LL echipat
cu senzori de gaz “longlife” și afișaj grafic color,
BLUETOOTH®, celulă CO cu compensare de H2,
restabilire automată punct de zero pentru tiraj și
gaz, include baterie reîncărcabilă și protocol de
calibrare.

Cod produs: 0632 3307 70

Cod produs: 0563 3372 70

Set Longlife pentru
inspectori

Set testo 330-2 LL, include BLUETOOTH®, baterie reîncărcabilă și pro-
tocol de calibrare; adaptor rețea 100-240V pentru operare sau
încărcare acumulator în instrument; sondă pentru temperatura aerului
de combustie cu lungime 190 mm; tester pentru indicele de fum testo
308; suport pentru pompa de funingine; sondă pentru gaze de ardere
cu lungime 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C; geantă de transport cu
două compartimente pentru instrument, sonde și accesorii; versiunea
2010.

Cod produs: 0563 3372 72

Procedura pentru testarea conductelor de
gaze este integrată în testo 330 LL (vezi
ilustrație). Vă rugăm comandați accesoriul
0554 1213, și dacă nu este inclus în set,
accesoriul 0554 1203 .

Set Longlife cu sondă
pentru presiuni joase,
pentru tehnicieni de
service și inspectori



Testo România

Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

www.testo.ro/analizoaregaze
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