
www.testo.com.pl

Testo
CHP – sugestie do zamówienia

Produkt Opis Nr katalogowy

Sterownik ręczny
Opcja: Bluetooth (tylko w połączeniu z analizatorem
z opcją Bluetooth)

0632 3511

Analizator spalin testo 
350 z O2

CO
NO + NO2
Zawór świeżego powietrza
Osuszacz gazu przygotowany na elemencie Peltiera
Rozszerzenie zakresu pomiarowego 1 wybranego sensora (CO sensor) 
(zwykle dla λ ≤ 1)
Opcja: Bluetooth (sterownik ręczny, drukarka lub laptop jest 
wyposażony w Bluetooth)
H2S i czasem również SO2 (zwykle dla silników biogazowych)

0632 3510

Sondy
Sonda do gazów spalinowych z silników przemysłowych,
głębokość zanurzenia 335 mm

0600 7555

Opcja:
Termopara

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

0600 8898

Opcja:
Sonda z filtrem 

Sonda do gazów spalinowych do 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

Kabel podłączeniowy 
magistrali

Kabel podłączeniowy magistrali – między jednostką sterującą a 
analizatorem lub między kilkoma analizatorami,
ze złączem bagnetowym, długość 5 m.

0449 0076

Oprogramowanie
testo easyEmission

Oprogramowanie „easyEmission”, z kablem 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
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Sterownik ręczny – 
0632 3511

Analizator spalin – 0632 3510

Cele pomiarowe:
O2 / CO / NO / NO2

Opcja:
H2S / SO2

Zawór świeżego powietrza 
– do pomiarów  długotrwałych i 
programów pomiarowych

Rozszerzenie zakresu 
pomiarowego – 
(Dla sensora CO – zwykle dla 
λ ≤ 1)

Przygotowanie próbki gazu 
z elementem Peltiera –  
•  Z pompą perystaltyczną 
do automatycznego opróżniania 
kondensatu
•  Dokładniejsze, szczególnie 
w przypadku pomiarów 
długoterminowych> 2 godz

Databus
kabel połączeniowy 5 m – 
0449 0076

Sonda do gazów spalinowych 
z 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

Działa tylko z opcją Bluetooth w obu urządzeniach
 (analizator spalin  i sterownik)
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Testo CHP –  sugestie do zamówienia


