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2 Siguranță și mediu 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.doc  @ 346 @ 2 @ 1 
 

2.1. Despre acest manual 
Pos: 5 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/testo 330 Landesversion (LV-spezi fisch!) @ 6\mod_1278661987004_79.doc  @ 64875 @  @ 1 
 

Acest manual descrie produsul testo 330-1 LL și testo 330-2 LL cu 
setarea instrumentului Versiune | România. 

Pos: 6 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Ver wendung/Ver wendung (Standar d) @ 0\mod_1173775068554_79.doc  @ 337 @ 5 @ 1 
 

Utilizare 

> Citiți acest document cu atenție și familiarizați-vă cu produsul 
înainte de utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor 
de securitate și sfaturilor de prevenire pentru a evita 
deteriorarea și defectarea produselor. 

 > Țineți acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți 
consulta la nevoie.  

> Înmânați acest manual oricărui utilizator nou al acestui produs.  

 
Pos: 7 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Symbole und Schr eibkonv. [testo 330] @ 6\mod_1278662875713_79.doc @ 64907 @ 5 @ 1 
 

Simboluri și standarde de scriere 
 

Reprezentare Explicație 

 
Avertizare, nivel de risc conform cuvântului de 
atenționare: 

Avertizare! Poate să apară o vătămare 

corporală serioasă. 

Atenție! Poate să apară o ușoară vătămare 

corporală sau deteriorarea echipamentului.  

> A se pune în aplicare măsurile de prevenire 
stabilite. 

 
Notă: Informații de interes general și 
suplimentare. 

testo 330-1 LL 
  

Descrierea este valabilă doar pentru modelul 
testo 330-1 LL sau testo 330-2 LL. 

1. ...

2. ... 

Acțiune: mai mulți pași, ordinea trebuie urmată.  

> ... Acțiune: un pas sau un pas opțional.  

- ... Rezultatul unei acțiuni.  

Meniu Elemente ale instrumentului, afișajul 
instrumentului sau interfața programului. 
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Reprezentare Explicație 

[OK] Butoane de control ale instrumentului sau 
butoane ale interfeței programului.  

... | ... Funcții/căi dintr-un meniu. 

“...” Exemplu de intrări 

 
Pos : 8 /TD /Überschriften/2.2 Sicher hei t gewährl eisten @ 0\mod_1173780783960_79.doc @ 366 @ 2 @ 1 
 

2.2. Asigurarea siguranței 
Pos: 9 /TD /Sicherheit und U mwelt/Sicher heit  gewährl eisten/Produkt besti mmungsgemäß ver wenden @ 0\mod_1173781261848_79.doc @ 386 @  @ 1 
 

> Utilizați acest produs în mod corect, în scopul predestinat și în 
parametrii specificați de datele tehnice. A nu se exercita forță 
asupra acestuia. 

Pos: 10 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Ger ät bei Beschädigungen nicht i n Betri eb nehmen @ 0 \mod_1186985945375_79.doc  @ 2252 @  @ 1 
 

> Nu utilizați aparatul dacă există semne de deteriorare ale 
carcasei, la structura electrică sau la cablurile de alimentare.  

Pos: 11 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Kei ne Messung an spannungs führenden Teilen @ 0\mod_1175692564164_79.doc @ 592 @  @ 1 
 

> Nu efectuați măsurători de contact pe părți neizolate sau sub 
tensiune.  

Pos: 12 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Nicht mi t Lösungsmittel n l agern @ 0\mod_1175692375179_79.doc  @ 583 @  @ 1 
 

> Nu depozitați produsul împreună cu solvenți. Nu folosiți 
desicanți. 

Pos: 13 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_79.doc @ 601 @  @ 1 
 

> Efectuați doar lucrările de mentenanță și de reparație descrise 
în documentație. Urmăriți exact pașii prescriși. Utilizați doar 
piese de schimb originale Testo. 

Pos: 14 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 350/testo 350 Sicher heit  @ 5\mod_1261385845735_79.doc  @ 53306 @  @ 1 
 

>  Orice operațiune suplimentară trebuie realizată de personal 
autorizat. În alte condiții Testo nu își va asuma 
responsabilitatea pentru modul de funcționare al aparatului 
după reparare și pentru validitatea certificatelor.  

Pos: 15 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur in geschlossenen, tr ockenen Räu men betr eiben @ 0\mod_1186985797828_79.doc @ 2243 @  @ 1 
 

> Utilizați aparatul în încăperi închise și uscate și protejați-l de 
precipitații și umiditate.  

Pos: 16 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Temperatur ang aben auf Sonden/Fühl ern @ 0\mod_1175693293070_79.doc @ 610 @  @ 1 
 

> Temperatura dată de sonde/ senzori se referă doar la domeniul 
de măsurare al senzorilor. Nu expuneți mânerele și firele de 
alimentare  la temperaturi mai mari de 70 °C doar dacă  sunt 
permise în mod expres pentru temperaturi mai mari.  

>  testo 330 trebuie verificat înainte de punerea în funcţiune de 
orice defect vizibil. Nu operaţi analizorul dacă există semne de 
distrugere a carcasei, alimentatorului sau a liniilor de 
alimentare. Risc de electrocutare! 

Pos: 17 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/vor Or t gültige Sicherheitsbes ti mmungen beachten @ 0\mod_1186997107328_79.doc @ 2298 @  @ 1 
 

> Obiectele ce  trebuie măsurate și mediul lor ambiant pot să  
prezinte de asemenea unele pericole. Atenție la reglementările 
de siguranță valide în zona dumneavoastră când efectuați 
măsurătorile.   



2 Siguranță și mediu 

8 

Pos: 18 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Option Bluetooth testo 330 @ 7\mod_1281422320910_79.doc @ 68203 @ 5 @ 1 
 

Pentru produsele cu Bluetooth
®
 (opțional) 

Schimbările sau modificările care au fost făcute fără acordul explicit 
al autorităţii competente responsabile, poate provoca retragerea 
omologării de tip. 

Transferul de date poate fi perturbat de echipamente ce utilizează 
aceeași bandă ISM, ex. WLAN, cuptoare cu microunde, ZigBee. 

Este interzisă utilizarea legăturilor de comunicaţie radio, printre 
altele, în avioane şi spitale. Din acest motiv, următoarele puncte 
trebuie asigurate înainte de a intra: 
> Opriţi aparatul: 
> Izolaţi dispozitivul de orice sursă de alimentare externă (cablu de 
rețea, baterii reîncărcabile externe, etc.). 

 

2.3. Protecția mediului 
Pos: 20.1 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_79.doc  @ 619 @  @ 1 
 

> Aruncați bateriile reîncărcabile defecte/ consumate conform 
legislației în vigoare.  

Pos: 11.2 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_79.doc @ 357 @  @ 1 
 

> Când aparatul atinge sfârșitul duratei de viață utile, trimiteți-l 
unui centru pentru colectarea și separarea aparatelor electrice 
și electronice (conform reglementărilor locale), sau returnați 
aparatul ca deșeu la Testo.  

Pos: 21 /TD/Ü berschrif ten/3. Leistungsbeschr eibung @ 0\mod_1173774791554_79.doc @ 301 @ 1 @ 1 
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3 Specificații 
Pos: 22 /TD/Ü berschrif ten/3.1 Ver wendung @ 0\mod_1176211016437_79.doc @ 695 @ 2 @ 1 
 

3.1. Utilizare 
Pos: 23 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo 330_Verwendung @ 6\mod_1278664111617_79.doc @ 64971 @  @ 1 
 

testo 330 LL este un dispozitiv de măsurare portabil pentru analiza  

profesională a gazelor de ardere din sisteme de combustie: 

•  Cuptoare mici (arderea de petrol, gaz, lemne, cărbuni) 

•  Temperaturi scăzute şi cazane în condensaţie 

•  Boilere 

Aceste sisteme pot fi ajustate cu ajutorul testo 330 şi verificate în 
scopul respectării valorilor limită aplicabile. 

Pot fi efectuate de asemenea și următoarele sarcini cu testo 330: 

• Controlarea valorilor O2, CO și CO2, NO, NOx în cuptoare cu 
scopul asigurării operării optime 

•  Măsurarea tirajului 

•  Măsurarea și controlul presiunii debitului de gaz în boilere 

• Măsurarea şi optimizarea fluxului şi a temperaturii de retur în 
sistemele de încălzire 

•  Măsurători de CO și CO2 ambiental 

•  Detectarea CH4 (metan) și C3H8 (propan). 

testo 330 nu trebuie folosit: 

•  ca instrument (alarmă) de siguranță. 

Opțiunea Bluetooth
®
 poate fi utilizată doar în țări în care este 

omologată.  
Pos: 24 /TD/Ü berschrif ten/3.2 Technische D aten @ 0\mod_1176211088437_79.doc @ 704 @ 2 @ 1 
 

3.2. Date tehnice 
Pos: 25 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Zulassungen testo 330 (LV-spezifisch) @ 6\mod_1278665812606_79.doc  @ 65004 @ 335 @ 1 
 

3.2.1. Examinări și licențe 

 Acest produs este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE, după 
cum s-a declarat în Certificatul de Conformitate. 

3.2.2. Modulul Bluetooth® (opțional) 

• Modelul  de Bluetooth
®
: BlueGiga WT12 

• Produs notă Bluetooth
®
: WT12 

• Identificare Bluetooth
®
: B011198 

• Compania Bluetooth
®
: 10274 
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Certificat 

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Danemarca (DK), Germania (DE), 
Estonia (EE), Finlanda (FI), Franța (FR), Grecia (GR), Irlanda (IE), 
Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), 
Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România 
(RO), Suedia (SE), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Spania (ES), 
Republica Cehă (CZ), Ungaria (HU), Marea Britanie (GB), Cipru 
(CY). 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. 

Turcia, El Salvador, Ecuador 

Informații despre FCC (Federal Communications Commission) 

Acest dispozitiv îndeplineşte partea 15 din normele FCC. 
Exploatarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) Acest 
aparat nu trebuie să genereze interferenţe periculoase şi (2) acest 
dispozitiv trebuie să poată primi interferenţe, chiar dacă acestea ar 
putea avea efecte nedorite asupra funcţionării. 

Modificări 

FCC solicită ca utilizatorul să fie informat că, odată cu orice 
schimbări şi modificări ale aparatului, care nu au fost aprobate în 
mod explicit de către testo AG, dreptul utilizatorului de a folosi 
acest aparat va deveni nul. 
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Pos: 26 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Konformi tätser kl ärung testo 330 @ 6\mod_1278667479326_79.doc @ 65036 @ 3 @ 1 
 

3.2.3. Declarația de Conformitate 
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Pos: 27 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/M essber eiche_Genauig keiten testo330 @ 6\mod_1278672896705_79.doc  @ 65100 @ 33 @ 1 
 

3.2.4. Intervale de măsurare și rezoluție 

Parametru Domeniu de măsură Rezoluție 

O2 0...21 vol.% 0.1 vol.% 

CO 0...4,000 ppm 1 ppm 

CO, comp. H2
1 

0...8,000 ppm 1 ppm 

COlow 0...500 ppm 0.1ppm 

CO ambiental prin 
sonda de gaze de 
ardere 

0...2,000 ppm 1 ppm 

CO ambiental prin 
sonda 0632 3331 

0...500 ppm 1 ppm 

NO 0...3,000 ppm 1 ppm 

Tiraj -9.99...40 hPa 0.01 hPa 

ΔP 0...300 hPa 0.1 hPa 

Temperatură -40...1,200 °C 0.1°C (-40.0...999.9 °C) 

1°C (restul domeniului) 

Eficiență netă 0...120 % 0.1 % 

Pierdere gaze de 
ardere 

0...99.9 % 0.1 % 

CO2 ambiental cu 
sonda 0632 1240 

0...1 vol. 

0...10,000 ppm 

- 

Testul de scurgeri 
de gaze cu sonda 
0632 3330 

0...10,000 ppm 

CH4 / C3H8 

- 

                                                           
1
  peste pragul de protecţie al senzorului: rezoluţia de 500 ppm (maxim 30,000 

ppm) 
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3.2.5. Acuratețe și timp de răspuns 

Parametru Acuratețe Timp de 
răspuns 

O2 ±0.2 vol.% < 20 s (t90) 

CO ±20 ppm (0...400 ppm) 

±5% din vm (401...1,000 ppm) 

±10% din vm (1,001...4,000 ppm) 

< 60 s (t90) 

CO, comp. H2 ±10 ppm sau ±10 % din vm
2
 

(0...200 ppm)  

±20 ppm sau ±5 % din vm
2
 

(201...2,000 ppm) 

±10% din vm (2,001...8,000 ppm) 

doar la testo 330-2:  
8,000...30,000 ppm 
(diluție automată) 

< 60 s (t90) 

COlow ±2 ppm  (0…39.9 ppm) 

±5 % din vm (restul intervalului) 

< 40 s (t90) 

CO ambiental 
prin sonda de 
gaze de ardere 

±10 ppm (0...100 ppm) 

±10 % din vm (101….2,000 ppm) 

< 35 s (t90) 

CO ambiental cu 
sonda 0632 3331 

±5 ppm (0...100 ppm)
3
 

±5 % din vm ( >101 ppm) 

aprox. 35 s 
(t90) 

NO ±5 ppm (0...100 ppm) 

±5 % din vm (101….2,000 ppm) 

±10 % din vm (2,001...3,000 ppm) 

< 30 s (t90) 

Tiraj
4
 ±0.02 ppm sau ±5% din vm

2
 

(-0.50...0.60 hPa) 

± 0.03 hPa  (0.61...3.00 hPa) 

±1.5 % din vm(3.01...40.00 hPa) 

- 

                                                           
2
  Este valabilă și pentru o valoare mai mare 

3
  la 10...30 °C, în afara acestui interval se adaugă ±0.2 % din vm / °C 

4
  Cu opțiunea de măsurare fină tiraj: intervalul de măsurare 0...100 Pa, 

rezoluție 0.1Pa 
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Parametru Acuratețe Timp de 
răspuns 

ΔP ± 0.5 hPa (0.0...50.0 hPa) 

±1 % din vm (50.1...100.0 hPa) 

±1.5 % din vm (restul domeniului) 

- 

Temperatură ± 0.5 °C (0.0...100.0 °C) 

±0.5 % din vm (restul domeniului) 

În funcţie de 
sondă 

Eficiență - - 

Pierdere gaze de 
ardere 

- - 

CO2 ambiental cu 
sonda 0632 1240 

±75 ppm + 3 % din vm 
(0...5,000 ppm) 

±150 ppm + 5 % din vm  
(5,001...10,000 ppm) 

aprox. 35 s 
(t90) 

Testarea 
scurgerilor de 
gaze cu sonda 
0632 3330 

- < 2 s (t90) 

 
Pos : 28 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/weiter e Ger ätedaten testo 330 @ 6\mod_1278676889881_79.doc @ 65132 @ 35 @ 1 
 

3.2.6. Alte informaţii despre instrument 

Analizor pentru gaze de ardere 

Caracteristici Valori  

Temperatura de 
depozitare/ transport 

-20...50 °C 

Temperatura de 
operare 

-5...45 °C 

Umiditatea de operare 0 ... 90% UR, fără condens 

Alimentare Baterii: 3.7 V / 2.6 Ah  
Unitate de alimentare: 6 V/1.2 A 

Clasa de protecție IP40 

Greutate 600 g (fără baterie) 

Dimensiune 270 x 90 x 65 mm 

Memorie 500,000 citiri 

Afișaj Afișaj grafic color, 240 x 320 pixeli 
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Caracteristici Valori  

Sonda de testare a 
scurgerilor de gaze 

Indicație vizuală (LED) 

Indicație sonoră 

Temperatura de 
depozitare a bateriei 

0...+35 °C 

Timpul de încărcare a 
bateriei 

aprox. 5-6 h 

Timpul de operare a 
bateriei 

6 ore (pompa pornită, 20 °C temperatură 
ambiantă) 

Bluetooth
®
 (opțiune) Interval < 10 m 

Garanție Instrumentul de măsură: 48 luni 

Senzori LL O2, CO: 48 luni,  

Alți senzori: 24 luni 

Sonda gaze de ardere: 48 luni 

Termocuplu: 12 luni 

Baterie: 12 luni 

Termeni de garanție Termeni de garanție: vizitaţi website-ul 
www.testo.ro  

http://www.testo.ro/
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Pos : 29 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\mod_1173774846679_79.doc @ 310 @ 1 @ 1 
 

4 Descrierea produsului 
Pos: 30 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 330 Übersicht @ 6\mod_1278679432401_79.doc @ 65164 @ 2333333352 @ 1 
 

4.1. Instrumentul de măsură 

4.1.1. Prezentare 
 

 
 

1 Buton de pornire/oprire 

2 Interfață: USB, PS2, infraroșu 
 

 

 ATENȚIE 

Risc de vătămare cu fascicul infraroşu! 

> Nu direcționați fasciculul spre ochi! 
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3 Trapă pentru condens (în spate) 

4 Bucle de fixare pentru cureaua de transport (stânga și dreapta) 

5 Ecran 

6 Suporți magnetici (pe spate) 
 

 ATENȚIE! 

Magneții puternici pot cauza daune altor echipamente!  

> Păstraţi o distanţă sigură faţă de produsele care ar putea fi 

afectate de magneţi (de exemplu monitoare, calculatoare, 
stimulatoare cardiace, carduri de credit). 

 

 
 

7  Tastatură 

8 Capacul pentru service (în spate) 

9 Ieşire gaze 

10 Conexiuni unitate: sonda pentru gaze de ardere, senzor, sonda 
de presiune, unitatea de alimentare.  

 
 
 

4.1.2. Tastatură 
 

Cod Funcții 

[ ] Pornirea/ oprirea instrumentului 

[OK] 

Exemplu 

Buton funcțional (portocaliu, 3x), funcția relevantă este 
afișată pe ecran 

[▲] Navigați în sus, crește valoarea 

[▼] Navigați în jos, scade valoarea 

[esc] Înapoi, anularea funcției 

[ ] Deschide meniul principal 

[ i ] Deschide meniul de diagnoză a instrumentului 

[ ] Transmiterea datelor către imprimanta Testo. 
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4.1.3. Afișaj 

 
 

1 Bară de stare (fundal gri închis):  

• Simbol de avertizare   (doar dacă este o eroare de 
aparat, eroarea este afişată în meniul de diagnosticare al 
aparatului), altfel: denumirea instrumentului. 

 • Simbolul  (doar dacă datele sunt salvate în memoria 
temporară)  

• Afișajul datei și orei. 

• Indicarea statusului Bluetooth
®
, alimentarea cu energie şi 

capacitatea rămasă a bateriei: 

Imagine Caracteristică 

 simbol albastru = Bluetooth
® 

pornit,  
simbol gri = Bluetooth

® 
oprit 

 Operarea bateriei 

Indicarea capacităţii rămase a bateriei, prin 
culoare şi gradul de umplere în simbolul bateriei 
(verde = 5-100 %, roșu = < 5 %) 

 Alimentare 

Indicarea capacității rămase în baterie: vezi mai 
sus. 

 

2 Câmp de informaţii despre regiştri: Indicarea Adresei/Locaţiei 
selectate, combustibilul ales, tipul de măsurare aleasă. 

3 Câmp de selecţie pentru funcţii (funcţia aleasă apare pe un 
fundal alb, funcţiile nedisponibile sunt identificate prin caractere 
gri) sau afişarea valorilor măsurate. 

4 Afişaj cu funcţii pentru tastele funcţionale.  
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4.1.4. Conexiunile aparatului 
 

 
 

1 Intrare pentru sondă 

2 Intrare pentru gaze de ardere 

3 Intrare pentru alimentare 

4 Intrare pentru presiune  

4.1.5. Interfețe 

 
 

1 Interfață USB  

2 Interfață  PS2 

3 Interfață infraroșu (IrDA) 

4 Interfață Bluetooth (opțional) 
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4.1.6. Componente 

 
 

1 Baterie reîncărcabilă 

2 Pompa pentru gazul măsurat 

3 Slot pentru senzorul de CO sau COlow 

4 Slot pentru senzorul O2 

5 Slot pentru senzorul NO 

6 Filtru suplimentar 
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4.1.7. Curea de transport (0440 0581) 

Pentru fixarea curelei: 

> Scoateţi capacele de etanșare din părţile laterale ale carcasei. 

Fixaţi capacele de etanşare pe partea interioară a capacului: 

1. Așezați instrumentul de măsură frontal. 

2. Ridicați capacul ţinând de zona cu marcaje (săgeți) folosind 
degetul arătător si cel mare și apăsați ușor pentru deblocare. 

3. Îndepărtați capacul. 

 
 

4. Fixaţi capacele de etanşare în cei doi suporți de pe interiorul 
capacului (1) 

5. Ataşaţi capacul şi fixați-l în lăcaș. 

 
 

>  Fixați cureaua în orificiile de pe părțile laterale ale aparatului. 
Atenție la șanțul de ghidare, cureaua trebuie să indice “jos” (2). 
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4.2. Sonda modulară pentru gaze de ardere 

 
 

1 Cameră pentru filtru detașabilă cu fereastră şi filtru pentru 
particule 

2 Mâner sondă 

3 Cablu de conectare 

4 Mufă de conectare pentru instrumentul de măsură 

5 Modul de deblocare sondă 

6 Modul sondă 
Pos: 31 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_79.doc  @ 319 @ 1 @ 1 
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5 Primii pași 
Pos: 32 /TD/Ü berschrif ten/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_79.doc @ 1885 @ 2 @ 1 
 

5.1. Instalarea 
Pos: 33 /TD/Erste Schrit te/testo 330/Testo 330 Inbetriebnahme @ 6 \mod_1278931859503_79.doc  @ 65204 @  @ 1 
 

Aparatul de măsură este livrat cu o baterie reîncărcabilă deja  

montată.   

>  Încărcați bateria complet înainte de utilizare, vezi Încărcarea 
bateriilor, pagina 24.  

Pos: 34 /TD/Ü berschrif ten/5.3 Produkt kennenl ernen @ 0\mod_1185342901015_79.doc  @ 1894 @ 2 @ 1 
 

5.2. Noțiuni de bază despre produs 
Pos: 35 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Netzteil_Akkus_B att  @ 6\mod_1278932047863_79.doc @ 65236 @ 3445554 @ 1 
 
 

5.2.1. Unitatea de alimentare / bateria reîncărcabilă 

Dacă unitatea de alimentare este conectată, aparatul va primi 
automat curent de la sursă.  

 
 

5.2.1.1. Schimbarea bateriei 

✓  Instrumentul de măsură nu trebuie să fie conectat la o priză de 

alimentare prin intermediul sursei de alimentare. 

 Instrumentul trebuie să fie oprit. 

Schimbați bateriile în mai puțin de 5 minute astfel ca setările (de 
ex. data și ora) să nu fie pierdute.  

 

 

1. Așezați aparatul frontal. 

2. Îndepărtați capacul: Apucați-l în jurul marcajelor (săgeți) 
folosind degetul arătător și cel mare, apăsați ușor, ridicați și 
îndepărtați-l.  

3. Deschideți piedica bateriei: Apăsați butonul gri și apăsați în 
direcția săgeții.  

4. Îndepărtați bateria și introduceți o nouă baterie reîncărcabilă. 
Utilizați doar bateriile reîncărcabile Testo 0515 0107!
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5. Închideți piedica bateriei: Apăsați butonul gri și împingeți în 
sens invers săgeții până ce bateria se fixează.  

6. Atașați și fixați capacul la locul său. 

5.2.1.2. Încărcarea bateriilor 

Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate doar la o temperatură 
ambientală între 0...+35 °C. Dacă bateria s-a descărcat complet, 
timpul de încărcare la temperatura camerei este de aprox. 5-6 ore. 

Încărcarea instrumentului de măsură 
 

1. Conectați mufa unității de alimentare la intrarea pentru 
alimentare a instrumentului de măsură. 

2. Conectați ştecherul sursei de alimentare la priza de alimentare.  

- Procesul de încărcare va porni. Starea încărcării va fi afișată pe 
ecran. Procesul de încărcare se va opri automat când bateria 
este complet încărcată.  

Încărcarea în stația de încărcat (0554 1087) 

> Consultaţi documentaţia furnizată odată cu staţia de încărcare. 

Îngrijirea bateriei 

> Nu extenuați complet bateriile reîncărcabile.  

> Depozitați-le doar în stare încărcată și la temperaturi joase, dar 
nu mai mici de 0 °C (cele mai bune condiții de depozitare sunt 
la un nivel de 50-80 %, la o temperatură  ambientală de 10-20 
°C, reîncărcați complet înainte de utilizare). 

> Pentru pauze mai lungi ar trebui să descărcați și să reîncărcați 
bateriile la fiecare 3 luni. Încărcarea intermitentă nu ar trebui să 
depășească 2 zile. 

5.2.1.3. Operarea cu conectare la sursă 

1.  Conectați mufa unității de alimentare la intrarea pentru 
alimentare de pe instrumentul de măsură.  

2. Conectaţi ştecherul sursei de alimentare  la o priză. 

-  Instrumentul de măsură este alimentat de unitatea de 
alimentare. 

-  Dacă instrumentul de măsură este oprit şi o baterie 
reîncărcabilă este introdusă, procesul de încărcare va porni 
automat. Pornirea aparatului are ca efect oprirea procesului de 
încărcare a bateriei, instrumentul fiind alimentat de către sursa 
de alimentare. 
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Pentru măsurători mai îndelungate ce sunt operate de la 
sursă, Testo recomandă utilizarea unei sonde de 
temperatură pentru aerul de combustie cu cablu de 
conectare. Autoîncălzirea instrumentului în timpul operării 
la sursă poate influenţa măsurarea temperaturii aerului de 
combustie cu o sondă mică pentru aerul ambiental. 

 
Pos: 36 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Sonden/Fühl er anschließen @ 6 \mod_1278934157318_79.doc  @ 65268 @ 355 @ 1 
 

5.2.2. Conectarea sondelor / senzorilor  

 
Detectarea sondelor/senzorilor la intrarea pentru gazele de 
ardere este continuă. Noile sonde sunt recunoscute 
automat. 

Conectaţi o sondă la intrarea pentru gaze înainte de a porni 
instrumentul sau activaţi detectarea manuală a senzorilor 
după schimbarea sondei din meniurile de măsurare, 
apăsând: [Opţiuni] → Detecţie senzor. 

Conectarea sondei pentru gaze de ardere / adaptoarelor de 
presiune a gazelor / adaptoarelor de temperatură 

 

> Introduceți mufa de conectare în intrarea pentru gazele de 
ardere și blocați-o prin răsucirea ușoară în sensul acelor de 
ceasonic (închidere tip baionetă). 

 

 
Nu trebuie să existe mai mult de o extensie (0554 1201) 
între instrumentul de măsură şi sonda pentru gaze de 
ardere. 
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Conectarea altor senzori 

 

> Introduceți mufa de conectare a sondei în locașul sondei. 
Pos: 37 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Basisfunkti onen (LV-spezifisch) @ 6\mod_1278935326903_79.doc @ 65300 @ 333553333 @ 1 
 

5.2.3. Pornirea 

> Apăsați [ ] . 

- Este afișat ecranul de pornire (durata: aprox. 5 s). 

- Dacă alimentarea a fost întreruptă pentru o perioadă mai 
îndelungată: se va deschide meniul Dată/ Oră. 

 - Senzorii de presiune sunt resetați la zero.  

- Există o eroare de dispozitiv: Diagnoză erori este afișat. 

- Meniuri măsurare este afișat. 

5.2.4. Activarea unei funcții 
 
 

1.  Selectați funcția: [▲], [▼]. 

-  Funcția aleasă va apărea încadrată.  

2. Confirmați selecția: [OK]. 

-   Funcția aleasă este deschisă. 

5.2.5. Introducerea valorilor 

Unele funcții solicită introducerea unor valori (numere, unități, 
caractere). În funcție de funcția aleasă, valorile sunt introduse fie 
printr-un câmp listă, fie printr-un editor de introducere.  
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Câmp listă 

 

1.  Selectați valoarea ce trebuie modificată (valori numerice, 
unitate): [▲], [▼], [◄], [►] (depinde de funcția aleasă). 

2. Apăsați [Modifică] . 

3.  Setați valoarea: [▲], [▼], [◄], [►] (depinde de funcția aleasă).  

4.  Confirmați intrarea: [OK]. 

5.  Repetați pașii 1 și 4. 

6.  Salvați intrarea: [Finalizare]. 

Editor de intrare 

 

1.  Selectați valoarea ce trebuie schimbată (caractere): [▲], [▼],  
[◄], [►]. 

2. Aceptați valoarea: [OK].

Opțiuni: 

> Comutaţi între caracterele mici și mari:  

Selectați Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → 

[ABC→&$/]. 
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>  Poziționați cursorul în text:  

Selectați Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → [Ι←] sau 

[→Ι]. 

> ștergeți caracterul dinainte sau de după cursor: 

 Selectați ←   next   → : [▲], [▼] → [←] sau [→].  

3.  Repetați pașii 1 și 2 după cum este necesar.  

4.  Salvați intrarea: Selectați ←   next   → : [▲], [▼] → [Next]. 

5.2.6. Afişarea graficului 

 
 

1 Valoarea măsurată curentă 

2 Timpul de încheiere a perioadei afişate. 

Timpul nu este afişat dacă nicio valoare de măsurare nu a fost 
înregistrată în această perioadă. 
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5.2.7. Tipărirea / salvarea datelor 

Datele sunt tipărite prin intermediul butonului funcțional  [ ] sau a 
meniului Opţiuni. Datele sunt salvate prin meniul Opţiuni. Meniul 
Opţiuni este accesat prin butonul funcțional din stânga și este 
disponibil în mai multe meniuri diferite.  

Pentru atribuirea funcției Salvare sau a unei alte funcţii la tasta 

funcțională din dreapta, a se vedea Atribuirea tastei funcționale din 
dreapta, pagina 33. 

Doar valorile măsurate care au un câmp afişat în ecranul de 
măsurare alocat vor fi salvate/tipărite. 

 
 

 
Datele măsurate pot fi printate în paralel cu procesul de 
salvare, în timp ce rulează un program de măsurare.  

Pentru a se putea transmite datele printr-o interfață în infraroșu sau 
Bluetooth către o imprimantă de raport, imprimanta ce trebuie 
folosită trebuie sa fie activată, vezi Activarea imprimantei pagina 
37.  

 

5.2.8. Reţinerea datelor (clipboard) 

Cu ajutorul clipboardului, rezultatele de la diferite tipuri de 
măsurători pot fi combinate într-o înregistrare comună, și apoi 
tipărite şi salvate (a se vedea mai sus). Datele sunt salvate în 
clipboard prin meniul Opţiuni și comanda Clipboard. 

Dacă sunt date în clipboard, bara de stare va afișa simbolul . 

Dacă sunt date în clipboard și comanda Tipărire sau Salvare este 

activată, toate datele din clipboard vor fi tipărite sau salvate. 

Doar un singur set de date măsurate pot fi înregistrate pentru 
fiecare tip de măsurătoare (de exemplu Analiză gaze sau 
Măsurare tiraj). Salvarea repetitivă a datelor de test ale unui tip de 

măsurare va suprascrie datele salvate anterior. La schimbarea 
locului de măsurare sau a combustibilului, clipboardul se va șterge.   

5.2.9. Confirmarea unui mesaj de eroare 

Dacă apare o eroare, un mesaj de eroare va fi afișat pe ecran.  

> Confirmarea unui mesaj de eroare: [OK]. 

Erorile ce au apărut dar nu au fost încă rectificate sunt indicate în 

antet cu simbolul de atenționare ( ).  

Mesajele de eroare nerectificate pot fi afișate în meniul Diagnoză 
erori, a se vedea Diagnoza instrumentului, pagina 31.  
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5.2.10. Oprirea  
 

 
Valorile măsurate nesalvate se vor pierde atunci când 
analizorul de gaze de ardere va fi oprit.  

 

> Apăsați [ ] . 

-  Posibilitate: pompa porneşte iar senzorii sunt clătiți până la 
pragurile de oprire (O2> 20%, alţi parametri de măsurare <50 
ppm) sunt atinse. Perioada maximă de clătire este de 3 minute. 

-  Instrumentul de măsură se opreşte. 
 

5.3. Fişiere / Locații  
Toate citirile pot fi salvate în locaţia activă din prezent. Citirile care  
nu au fost încă salvate sunt pierdute atunci când instrumentul de 
măsurare este oprit. 

Folderele și locațiile pot fi create, editate, copiate și activate. 
Fișierele și locațiile (incl. protocoalele) pot fi șterse.  

Activarea unei funcții: 

> [ ] → Folder/Locaţie → [OK] . 

Există mai multe opţiuni pentru a deschide fişierele. 

1. Editaţi funcţia de căutare: [Editare]. 

2. Selectaţi funcţia de căutare: [▲], [▼] → [OK]. 

Setări posibile:  

• Arată tot: Toate folderele/locaţiile sunt afişate. 

• Căutare: Un text căutat relevă doar folderele/locaţiile ce 
conţin caracteristicile textului căutat. 

• Filtru: Literele sau numerele individuale pot fi selectate. 

Toate datele începând cu litera/numărul relevant sunt 
afişate. 

 
 

 
Prima literă este factorul determinant pentru funcţia de 
filtrare şi poate fi selectată doar individual. Funcţia de 
căutare poate fi utilizată şi pentru a găsi o serie de câteva 
litere din numele unui fişier! 

3. Efectuaţi căutarea conform setării de căutare: [Căutare] 

Afişare integrală 

1. Selectaţi folderul: [▲], [▼]. 

2. Afişaţi detaliile: [Detalii]. 
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3. Activaţi o locaţie: selectaţi locaţia → [OK]. 

- Locaţia este activată. 

> Deschideţi meniul măsurătorilor: apăsaţi [OK] din nou. 

Căutare 

1. Editaţi criteriul de căutare: [►] → [Editare]. 

2. Selectaţi criteriul de căutare: [▲], [▼] → [OK]. 

Opţiuni posibile: 

• Persoana de contact 

• Numele fişierului 

• Oraş 

• Cod poştal 

• Stradă 

- Criteriul selectat este afişat. 

3. Activaţi câmpul de introducere pentru căutare text: [►] sau [▼] 

>  Introduceţi textul căutat → [Finalizare] 
 
 

 
Nu folosiţi caracterul special * ca şi substituent. 

 
 

Filtru 

1. Editaţi criteriul de căutare: [►] → [Editare]. 

2. Selectaţi criteriul de căutare: [▲], [▼] → [OK]. 

 Opţiuni posibile: 

• Persoana de contact 

• Numele fişierului 

• Oraş 

• Cod poştal 

• Stradă 

- Criteriul selectat este afişat. 

3. Activaţi câmpul: [▼] 

4. Selectaţi câmpul dorit: [▲], [▼] şi uneori [◄], [►]→ [Filtru]. 

- Rezultatul căutării pentru litera sau numărul relevant este afişat. 

Crearea unei locații noi: 

O locație este întotdeauna creată într-un fișier. 

1. Selectați fișierul în care doriţi să salvați locația. 
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2. [Opţiuni] → Locaţie nouă→ [OK]. 

3. Introduceți valorile sau faceți setările.  

4. Finalizați intrarea: [Finalizare]. 

Alte opțiuni ale locației: 

> [Opţiuni] → Editare locaţie: Faceți modificări la o locație deja 

existentă. 

> [Opţiuni] → Copiază locaţie: Faceți o copie la o locație 

existentă în același folder.  

> [Opţiuni] → Şterge locaţie: Ştergeți o locație existentă. 

Crearea unui nou folder: 

1. [Opţiuni] → Folder nou → [OK]. 

2. Introduceți valorile și faceți setările.  

3. Finalizați intrarea: [Finalizare]. 

Alte opţiuni pentru fişier: 

• Editare folder: Faceți modificări la un folder deja existent . 

• Copiază folder: Faceți o copie la un folder deja existent. 

• Şterge folder: Ștergeți folderul existent, inclusiv locațiile create 

în el.  

• Şterge toate folderele: Ștergeți folderele deja existente, 

inclusiv locațiile create în ele.  
Pos: 39 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Pr otokoll e @ 6\mod_1279004185634_79.doc @ 65363 @ 2555 @ 1 
 

5.4. Înregistrarea măsurătorilor 
Accesarea unei funcții: 

> [ ] → Înregistrări măsurări → [OK]. 

Există mai multe opţiuni pentru deschiderea protocoalelor, a se 
vedea Error! Reference source not found.ţii, pagina 30. 

Afișarea înregistrării: 

1. Alegeți înregistrarea dorită din imaginea detaliată.  

2. [Detalii]. 
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Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Afişarea înregistrărilor salvate sub 

formă de grafic.  

> [Opţiuni] → Tipărire date: Transmiterea datelor din 

înregistrarea dorită la imprimantă.   

> [Opţiuni] → Şterge înregistrare: Ștergeți înregistrarea dorită. 

> [Opţiuni] → Număr linii: Modificarea numărului valorilor 

măsurate pe pagina afişată. 

> [Opţiuni] → Şterge toate înregistrările: Ştergeți toate 

înregistrările salvate pentru o locaţie. 
Pos: 40 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Gerätediag nose @ 6\mod_1279004297026_79.doc @ 65394 @ 25555 @ 1 
 

5.5. Diagnoza instrumentului 
Valori importante de operare şi date ale instrumentului sunt afişate. 
O verificare a căii gazului (testo 330-2 LL) poate fi efectuată. 
Starea senzorilor, precum şi orice erori de dispozitiv ce nu au fost 
încă remediate pot fi afişate.  

Încărcarea unei funcții: 

> [ ] → Diagnoză instrument → [OK]. 

sau 

> [ i ]. 

Efectuarea unei verificări a căii gazului (testo 330-2 LL) 

1. Verificare cale gaz → [OK] 

2. Puneți capacul negru de etanşare pe vârful sondei pentru gaze 
de ardere. 
- Debitul pompei este afişat. În cazul în care debitul volumetric 
este mai mic de 0,02 l/min, căile gazelor nu au scurgeri.  

3. Încheiați verificarea: [OK]. 

Vizualizarea erorilor aparatului: 

> Diagnoză erori → [OK]. 

-  Erorile nerectificate sunt afișate. 

> Vizualizați eroarea următoare/anterioară: [▲], [▼]. 
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Vizualizarea diagnozei senzorului: 

1.  Diagnoză senzor → [OK]. 

2. Selectaţi senzorul. [▲], [▼]. 

-  Starea senzorului este indicată de un semafor.  
 

 
Un senzor este capabil de regenerare. Prin urmare, este 
posibil ca indicația stării senzorului să se modifice de la 
galben la verde sau de la roşu la galben.  

 

Vizulizarea informațiilor despre instrument: 

> Informaţii instrument → [OK]. 

- Informația este afișată. 
Pos: 41 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.doc @ 328 @ 1 @ 1 
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6 Utilizarea produsului 
Pos: 42 /TD/Ü berschrif ten/6.1 Eins tell ungen vor nehmen @ 0\mod_1184584321421_79.doc @ 1863 @ 2 @ 1 
 

6.1. Efectuarea setărilor 
Pos: 43 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Rechte Funkti onstaste bel egen @ 6 \mod_1279283093786_79.doc  @ 67168 @ 3 @ 1 
 

6.1.1. Alocarea funcţiei pentru tasta din dreapta 

Tasta funcţională din dreapta poate avea o funcţie atribuită din 
meniul Opţiuni. Meniul Opţiuni este accesat prin intermediul tastei 

funcţionale din stânga şi este disponibil în diferite meniuri. Această 
atribuire este valabilă numai pentru meniul deschis curent/funcţia 
deschisă.  

✓  Un meniu/funcție este deschis atunci când meniul Opţiuni este 

afişat pe tasta funcţională din stânga.   
 
 

1. Apăsați [Opţiuni] . 

2. Selectați opțiunea: [▲], [▼]. 

În funcţie de meniul/funcția din care a fost deschis meniul Opţiuni, 

sunt disponibile diferite funcţii. 

3. Alocaţi funcţia selectată tastei funcţionale din dreapta apăsând 
Conf. taste 

Pos: 44 /TD/Produkt ver wenden/testo 350 neu/tes to 350 Geräteeinstellungen CU/tes to 350 Geräteeinstell ung en_U eberschrift @ 5\mod_1266322627982_79.doc @ 58663 @ 3 @ 1 
 

6.1.2. Setările instrumentului 
Pos: 45 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Geräteeins tell ung en aufr ufen @ 6\mod_1279008333499_79.doc @ 65426 @  @ 1 
 
 

 
Se presupune că informaţia din capitolul Primii pași (a se 
vedea Primii pași, pagina 23) este cunoscută.   

 

Încărcarea unei funcții: 

> [ ] → Setare instrument. 
Pos: 46 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Messwertanzeige (LV-spezifisch!) @ 6\mod_1279008888677_79.doc @ 65458 @ 4555 @ 1 
 

6.1.2.1. Afișarea citirilor 

Parametrii/unităţile şi reprezentările afișate (numărul de citiri afişate 
pe pagina afişată) pot fi setate. 

Setările sunt valabile numai pentru tipul de măsurătoare selectat în 
prezent, care este indicat prin simbolul din câmpul de informare. 

Descrierea totală a parametrilor selectabili şi a unităţilor 
(disponibilitatea  selecţiei depinde de tipul de măsurare aleasă): 

Afișaj Parametru 

Tgaz Temperatura gazelor de ardere 

Tamb Temperatura aerului de combustie 

Tinst Temperatura instrumentului 
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Afișaj Parametru 

Pompă Capacitatea de pompare 

O2 Oxigen 

CO2 Dioxid de carbon 

CO Monoxid de carbon 

COned Monoxid de carbon nediluat 

NO  Monoxid de azot 

NOx Oxid de azot 

λ Rația de aer 

COamb Monoxid de carbon ambiental 

CO2amb Dioxid de carbon ambiental 

O2ref Oxigen de referinţă 

Edrft Tiraj extern (sondă de micro presiune) 

E-ΔP Presiune diferențială externă (sondă de micro 
presiune) 

qAnet Pierderea de gaze de ardere fără a lua în calcul 
domeniul valorilor de căldură 

qAgr. Pierderea de gaze de ardere cu luarea în calcul a 
domeniului valorilor de căldură 

η+ Eficiența cu luarea în calcul a domeniului valorilor 
de căldură 

η Eficiența fără a lua în calcul domeniul valorilor de 
căldură 

Dew/a Temperatura punctului de rouă al gazelor de 
ardere 

Încărcarea unei funcții: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Valori măsurate → [OK] 

Modificarea parametrului / unității dintr-o linie: 

1. Selectați linia unde doriţi să poziţionaţi parametrul de măsură 
selectat: [▲], [▼] → [Modifică] 

2. Selectați parametrul: [▲], [▼] → [OK] 

3.  Selectați unitatea: [▲], [▼] → [OK] 

4.  Salvați modificările: [OK] 
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-  Parametrul măsurat se află acum pe poziţia selectată din ecranul 
de citire. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Număr linii: Modificați numărul valorilor măsurate 

pe pagina afișată.  

> [Opţiuni] → Linie goală: Introduceți linia goală înainte de linia 

selectată. 

> [Opţiuni] → Şterge linie: Ștergeți linia selectată. 

> [Opţiuni] → Setări din fabrică: Resetați afișajul citirilor la 

setările din fabrică. 
 

6.1.2.2. Limitele alarmei 

Limitele de alarmă pot fi setate pentru mai mulți parametri afişați. 
Un semnal sonor de alarmă este declanşat atunci când limita de 
alarmă este atinsă.   

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Limite alarmare → [OK] 

Pornirea/oprirea semnalelor de alarmă, modificarea limitelor 
alarmei: 

1. Selectați funcția sau parametrul: [▲], [▼] → [Modifică]. 

2. Setați parametrul: [▲], [▼] și parțial [◄], [►]→ [OK]. 

3. Salvați setările: [Finalizare]. 
Pos: 48 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Ei nheiten @ 6\mod_1279022297845_79.doc  @ 65521 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.3. Unități de măsură 

Pot fi setate unitățile pentru parametrii din meniurile de configurare. 

Căutarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Unităţi măsurare → 
[OK] 

Unități ajustabile 
 

Parametru Unitate 

Altitudine m, ft 

Presiune mbar, hPa 

 

1. Selectați linia: [▲], [▼]→ [Modifică]. 

2.  Selectați unitatea ce trebuie modificată: [▲], [▼] → [OK]. 
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3.  Confirmați intrarea: [Finalizare]. 
Pos: 49 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Datum_Uhrzeit  @ 6\mod_1279023342203_79.doc @ 65553 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.4. Dată / oră  

Data, ora şi modul orei pot fi setate. 

Încărcarea unei funcții: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Dată/Oră → [OK] 

Setarea datei/orei: 

1. Selectați  parametrul: [◄], [▲], [▼] → [Modifică]. 

2. Setați parametrul: [▲], [▼] și parțial [◄], [►]→ [OK]. 

3.  Salvați modificările: [Finalizare]. 
Pos: 50 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/Testo 330 Energiever wal tung @ 6\mod_1279023810346_79.doc  @ 65585 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.5. Gestionarea energiei 

Oprirea automată a instrumentului (Auto-Off) şi deconectarea 
luminii ecranului în funcţionarea pe baterie pot fi setate. 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Opţiuni alimentare → 
[OK] 

Efectuarea setărilor: 

1. Selectați funcția sau parametrul: [◄], [▲], [▼] → [Modifică]. 

2. Setați parametrul: [▲], [▼] și parțial [◄], [►]→ [OK]. 

3.  Salvați modificările: [Finalizare]. 
Pos: 51 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330  Display @ 6\mod_1279025603358_79.doc @ 65617 @ 4 @ 1 
 

6.1.2.6. Luminozitatea ecranului 

Intensitatea iluminării ecranului poate fi setată.  

Încărcarea unei funcții: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Strălucire afişaj → [OK] 

Efectuarea setărilor 

>  Selectaţi  parametrul: [◄], [►]→ [OK]. 
Pos: 52 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/Testo 330 Dr ucker @ 6\mod_1279025854485_79.doc  @ 65649 @ 455 @ 1 
 

6.1.2.7. Imprimanta 

Anteturile (liniile 1-3) şi notele de subsol pentru tipărire pot fi setate. 
Imprimanta ce se utilizează poate fi activată. 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Imprimantă → [OK] 
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Activarea imprimantei: 

 
Imprimanta 0554 0543 poate fi selectată doar după ce 
interfața Bluetooth

®
 a fost activată, a se vedea 

Bluetooth
®
, pagina 39. 

1.  Tip imprimantă → [OK].  

2. Selectați imprimanta: [▲], [▼] → [OK].  

- Imprimanta este activată și meniul Imprimantă este deschis. 

Setarea textului tipărit: 

1.  Text tipărire → [OK]. 

2. Selectați funcția: [▲], [▼] → [Editare]. 

3.  Introduceți valorile → [Next]. 

4.  Salvați intrarea: [Finalizare]. 
Pos: 53 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Bl uetooth @ 6\mod_1279026530745_79.doc @ 65681 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.8. Bluetooth® 

Acest meniu este disponibil numai în cazul în care instrumentul 
este echipat cu Bluetooth. Modulul Bluetooth poate fi pornit/oprit. 
Releul poate fi acum testat.  

 
 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument  → [OK] → Bluetooth → [Editare]. 

Efectuarea setărilor 

>  Setați parametrul → [OK]. 
Pos: 54 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Sprache @ 6 \mod_1279026896670_79.doc  @ 65713 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.9. Limba  

Limba meniului poate fi setată. Numărul limbilor disponibile depinde 
de versiunea ţării activată, a se vedea Versiunea Țării, pagina 40.  

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument  → [OK] → Limbă → [OK] 

Activarea limbii: 

> Selectarea limbii → [OK]. 
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Pos: 55 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Landesversion @ 6\mod_1279026924467_79.doc @ 65745 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.10. Versiunea de țară 

Modificarea versiunii de ţară poate afecta baza de calcul şi astfel 
să influenţeze parametrii de măsurare afişaţi, combustibilii, 
parametrii combustibililor şi formulele de calcul. 

Selectarea versiunii de ţară influenţează limbile meniului ce pot fi 
activate.   

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Versiune → [OK] 
 

 
Această acțiune poate fi protejată prin parolare. O 
parolă este specificată în meniul Parolă protecţie, a se 
vedea Protecția cu parolă, pagina 40.  

 

Posibilitate 

> Introduceți parola: [Editare] → Reintroduceți parola → [Next] 
→ [OK]. 

Setarea versiunii de țară: 

1. Selectați versiunea țării: [▲], [▼] → [OK]. 

2. Acceptați cererea de confirmare: Yes → [OK] 

- Sistemul este repornit. 
Pos: 56 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Passwortschutz @ 6\mod_1279028157194_79.doc @ 65809 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.11. Protecția cu parolă 

Protecția cu parolă este valabilă doar pentru funcțiile identificate cu 

următoarele simboluri:  sau . 

Protecția cu parolă poate fi activată/dezactivată, parola poate fi 
schimbată.  

Pentru a dezactiva protecția cu parolă, schimbați parola în 0000     

(setarea de fabrică). 
 
 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare instrument → [OK] → Parolă protecţie → 
[OK] 

Posibilitate: 

>  Introduceți parola curentă: 
[Editare] → Introduceți parola → [Next] → [OK]. 
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Modificarea parolei: 

1. [Editare].  

2. Introduceți noua parolă → [Next]. 

3. [Editare].  

4. Introduceți din nou parola pentru confirmare→ [Next]. 

5. Salvați setările: [Finalizare]. 
Pos: 57 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Sensor eins tell ung en @ 6\mod_1279095713244_79.doc @ 65843 @ 345454545 @ 1 
 

6.1.3. Setările senzorilor 

6.1.3.1. Adiţia NO2  

Parametrul adiție NO2 poate fi setat.  

Setarea adiţiei NO2 poate fi parolată, a se vedea Protecția cu 
parolă, pagina 40. 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Setare senzor → NO2 suplimentar → [Modifică]. 

Posibilitate: 

>  Introduceți parola: [Editare] → Reintroduceți parola → [Next] 
→ [OK].  

Setarea adiţiei NO2  

> Setați valoarea → [OK]. 

6.1.3.2. O2 de referință 

Valoarea de referință a O2 poate fi setată.  

Setarea valorii de referință O2 poate fi protejată prin parolare, a se 
vedea Protecția cu parolă, pagina 40.  

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Setare senzor → Referinţă O2 → [Edit]. 

Posibilitate: 

>  Introduceți parola: [Editare] → Reintroduceți parola → [Next] 
→ [OK].  

Setarea referinței O2: 

> Setați parametrul → [OK]. 
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6.1.3.3. Protecția senzorului 

Limitele de protecţie pot fi setate pentru a proteja senzorii împotriva 
suprasolicitării. Dezactivarea protecției senzorului este disponibilă 
pentru următorii senzori: CO, NO. 

Protecţia senzorului este activată atunci când a fost depăşit pragul 

limită. 

• testo 330-1 LL: oprire. 

• testo 330-2 LL: diluţie, dacă pragul a fost depăşit din nou: oprire. 

Pentru a dezactiva protecția senzorului, pragurile limită trebuie 

setate pe 0 ppm. 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare senzor → Protecţie senzor → [OK]. 

Setarea pragurilor de protecție ale senzorilor: 

1.  Selectați parametrul: [Editare].  

2. Setați parametrul → [OK]. 

3. Salvați modificările: [Finalizare]. 

6.1.3.4. Recalibrarea/ajustarea 

Senzorii de CO și NO pot fi recalibrați și ajustați.  
Pentru recalibrare/ajustare Testo recomandă utilizarea adaptorului 
de calibrare 0554 1205. 

 

 
Dacă sunt afișate valori evident nerealiste, senzorii ar trebui 
verificați (calibrați) și, dacă este necesar, ajustați.   

Efectuați recalibrarea/ajustarea la un centru service calificat 
aprobat de Testo.  

Ajustările efectuate cu concentrații mici de gaz pot duce la 
deviaţii ale acurateței în domeniile superioare de măsurare.  

 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Setare senzor → Recalibrare → [OK]. 

Posibilitate: 

>  Introduceți parola: [Editare] → Reintroduceți parola → [Next] 
→ [OK].  

- Efectuare punct de zero pentru gaze (30 s). 
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Efectuarea recalibrării / ajustării: 
 
 

 

 ATENȚIE! 

Gaze periculoase 

Pericol de intoxicare! 

> Respectaţi normele de securitate/prevenire a accidentelor 
atunci când manipulaţi gazele de test. 

> Utilizați gazele de test doar în încăperi bine ventilate. 
 

 
 
 
 

1. Conectați adaptorul de calibrare la intrarea pentru gaze de 
ardere. 

2. Selectați parametrul: [▲], [▼] → [OK]. 

3. [Editare] → Introduceți concentrația gazului de test (valoare 

nominală). 

4. Atașați linia de conectare a recipientului cu gaz de testare la 
adaptorul de calibrare.. 

5. Aplicați gazul de test senzorului. 

6. Porniți recalibrarea: [Start]. 

7. Acceptați valoarea nominală odată ce valoarea reală se va 
stabiliza (ajustare) [OK]. 

-sau- 
Renunțați (fără ajustare): [esc]. 

8. Salvați modificările: [Finalizare]. 
Pos: 58 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Br ennstoffe @ 6\mod_1279096803274_79.doc @ 65875 @ 3555 @ 1 
 

6.1.4. Combustibili 

Combustibilul poate fi selectat. Coeficienții specifici combustibililor 
și limitele pot fi setate.  

Înafară de combustibilii preconfigurați, pot fi setați încă 10 
combustibili specifici utilizatorului. Parametrii combustibilului, a se 
vedea  www.testo.com/download-center (necesită înregistrare). 

 

 
În scopul de a menține acuratețea de măsurare a 
instrumentului, trebuie ales sau configurat combustibilul 
adecvat. 

 
    
 
 
 

 
Reprezentarea corectă a rezultatelor măsurătorilor este 
asigurată doar dacă valorile pragurilor pentru intervalul 
ideal al sarcinii de măsurare corespunzătoare au fost 
stabilite corect. Valorile prestabilite ale pragurilor sunt valori 
tipice pentru tipul de sistem selectat și pentru tipul de 
combustibil ales.  
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Încărcarea funcției: 

> [ ] → Combustibili → [OK]. 

Activarea combustibililor: 

> Selectați combustibilul → [OK]. 

- Combustibilul este activat iar meniul principal este deschis.  

Setarea coeficienților: 

1. Selectați combustibilul → [Coeficienţi]. 

2. Selectați coeficienții: [Editare]. 

Posibilitate: 

>  Introduceți parola: [Editare] → Reintroduceți parola → [Next] 
→ [OK]. 

3. Setați valorile → [OK]. 

4. Salvați modificările: [Finalizare]. 

Setarea limitelor: 

1. Selectați limitele → [Editare]. 

2. Setați valorile → [OK]. 

3. Salvați modificările: [Finalizare]. 
Pos: 59 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Pr ogramme @ 6\mod_1279096840212_79.doc @ 65907 @ 355 @ 1 
 

6.1.5. Programe 

Cinci programe de măsurare pentru diferite tipuri de măsurători pot 
fi configurate şi activate. Programele de măsurare servesc scopului 
de salvare şi reprezentare a secvenţelor de măsurare. După 
încheierea procesului de măsurare, citirile unui program de 
măsurare sunt salvate automat într-o înregistrare. 

Doar un singur program de măsurare poate fi activat în instrument. 
 
 
 
 

Încărcarea funcției: 

> [ ] → Programe → [OK]. 

Activarea / dezactivarea unui program: 

> Selectați programul: [▲], [▼] → [Activare] sau [Dezactivare]. 

- Când activați un program: Programul este activat și tipul 
măsurătorii conform programului este deschis. 
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Configurarea programului: 
 

 
Ciclul de măsurare este de 1 sec. și nu poate fi schimbat. 

Un program activat nu poate fi configurat. 
 

1. Selectați programul: [▲], [▼] → [Editare]. 

2. Selectați parametrii numele programului, tipul măsurătorii, faza 
gazului: [▲], [▼] → [Editare]. 

3. Setați parametrii sau introduceți valorile: [▲], [▼] și parțial [◄], 
[►]→ [OK]. 

4. Salvați modificările: [Finalizare]. 
Pos: 60 /TD/Ü berschrif ten/6.3 M essung en durchführen @ 0\mod_1184584650078_79.doc @ 1872 @ 2 @ 1 
 

6.2. Măsurarea 
Pos: 61 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Messung vorbereiten @ 6 \mod_1279108120992_79.doc  @ 65971 @ 3455545544 @ 1 
 

6.2.1. Pregătirea pentru măsurătoare 

 
Se presupune că conținutul capitolului Primii pași este 
cunoscut ( a se vedea Primii Pași, pagina 23)  

6.2.1.1. Fazele de efectuare a punctului de zero 

Măsurarea temperaturii aerului ambiental (AT) 

Dacă nu este conectată nicio sondă de temperatură pentru aerul de 
combustie, temperatura măsurată de către termocupla sondei 
pentru gaze de ardere în timpul fazei de efectuare a punctului de 
zero este folosită ca temperatură a aerului de combustie. Toţi 
parametrii dependenți sunt calculați folosind această valoare. 
Această metodă de măsurare a temperaturii aerului de combustie 
este suficientă pentru sistemele dependente de aerul ambiental. Cu 
toate acestea, asigurați-vă că sonda pentru gaze de ardere este 
aproape de admisia arzătorului în timpul fazei de zero. 

Dacă este conectată o sondă de temperatură pentru aerul de 
combustie, temperatura aerului de combustie se măsoară în mod 
continuu prin intermediul acestei sonde. 

Efectuarea punctului de zero al gazului 

Când instrumentul este pornit, meniul de măsurare este deschis şi 
senzorii de gaz sunt aduși la zero. 

 

 
testo 330-1 LL: Sonda pentru gaze de ardere trebuie să fie 
în aer în timpul fazei de aducere la zero!  

testo 330-2 LL: Sonda pentru gaze de ardere poate fi în 
conducta de gaze de ardere chiar în timpul efectuării fazei 
de zero, dacă este conectat separat un senzor VT. 
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Efectuare punct de zero pentru tiraj / presiune 

Senzorii de presiune sunt aduși la zero atunci când o funcţie de 
măsurare a presiunii este activată. 

 

 
testo 330-1 LL: Sonda pentru gaze de ardere trebuie să fie 
în aer în timpul fazei de aducere la zero / instrumentul nu 
trebuie presurizat în timpul efectuării punctului de zero! 

testo 330-2 LL: Sonda pentru gaze de ardere poate fi în 
conducta de gaze de ardere chiar în timpul efectuării fazei 
de zero, dacă este conectat un senzor VT separat. Intrarea 
pentru presiune trebuie să fie disponibilă (de ex. 
nepresurizată, deschisă). 

6.2.1.2. Utilizarea sondei modulare pentru gaze de ardere 

Verificarea termocuplei 
 

     
 

Termocupla sondei pentru gaze de ardere nu trebuie să fie îndoită 
înspre teaca sondei. 

> Verificați înainte de utilizare. Îndoiți termocupla înapoi dacă este 
necesar.  

Alinierea sondei de gaze arse 
 

   
 

Gazele de ardere trebuie să poată trece ușor peste termocuplă.  
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> Aliniaţi sonda rotind-o după cum este indicat. 
 

 
 

Vârful sondei trebuie să fie în punctele fierbinţi ale fluxului gazelor 
de ardere. 
>  Aliniaţi sonda pentru gaze de ardere în conducta gazelor de 
ardere, astfel încât vârful să fie în punctul fierbinte (zona cu cea 
mai mare temperatură a gazelor de ardere). Ca şi suport vizual, 
ecranul indică temperatura curentă printr-o linie verde. Marcajul 
roşu indică temperatura maximă măsurată în timpul căutării 

punctului cel mai fierbinte. Dacă apare simbolul , temperatura se 
află în afara domeniului de măsură permis de sonda de prelevare. 

 

Valoarea măsurată indicată de marcajul roşu şi de simbolul 

 poate fi anulată doar prin repornirea meniului de analiză     
gaze. 

 

6.2.1.3. Configurarea afișajului 

Numai acei parametri şi unităţi, care sunt activaţi în ecranul de 
citire, apar afișaţi pe ecran, protocoalele de măsurare salvate şi 
tipăririle înregistrărilor. 

> Înainte de efectuarea măsurătorilor setați afișajul în aşa fel încât 
parametrii şi unităţile necesare să fie activate, a se vedea 
Afișarea citirilor, pagina 33. 

6.2.1.4. Setarea locației și a combustibilului 

Înainte de efectuarea măsurătorilor, locația de măsurare și 
combustibilul trebuie să fie selectate corect, a se vedea 
Fișiere/Locații, pagina 29 și Combustibili, pagina 41. 



6 Utilizarea produsului 

48 

Pos: 62 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Abgasmessung @ 6\mod_1279108000429_79.doc @ 65939 @ 35555 @ 1 
 

6.2.2. Gaze de ardere 

 

Pentru a obţine rezultate relevante ale măsurătorii, 
perioada de măsurare a unei analize de gaze de ardere ar 
trebui să fie de aprox. 3 minute iar instrumentul să afişeze 
valori stabile ale măsurătorilor. 

 

Încărcarea funcției: 

1.  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Analiză gaze → [OK]. 

2. Selectați combustibilul → [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 
 

 
Dacă o măsurare separată de CO nediluat nu a fost încă 
efectuată, această valoare se calculează pe baza citirilor cu 
sonda de gaze de ardere, fiind actualizată continuu. 

Dacă CO nediluat a fost deja măsurat separat, valoarea 
obţinută este luată în considerare.  

 

- Citirile sunt afișate. 

> [Opţiuni] → Start/stop tiraj 

 

Opţiunea de măsurare a tirajului este disponibilă doar dacă 
parametrul de măsurare Tiraj este activat pe ecranul de 
citire. 

-  Restabilirea punctului de zero pentru măsurarea tirajului 

-  Măsurarea tirajului începe automat 

> Reţineţi valoarea măsurată a tirajului pe afişaj: [Stop] 

- Măsurarea se opreşte automat. 

- Citirile sunt afişate automat şi salvate. 

Opţiune 

Reporniţi măsurarea tirajului [Start] 

2. Opriți măsurătoarea: [ ]. 

Opțiuni 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: toate datele salvate în clipboard 

sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 
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> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Configurare grafic: Parametrii de măsurare de 

reprezentat (max. 4) pot fi afișati  ( ) sau ascunși ( ). 

> [Opţiuni] → Start/stop tiraj: Meniul de măsurare este deschis  

şi poate fi realizată o măsurătoare a tirajului. 

 view is opened and a draught measurement can be carried out. 

> [Opţiuni] → Matrice gaz: Citirile sunt afișate ca matrice de 

gaze de ardere, a se vedea mai jos.  

> [Opţiuni] → Număr linii: Schimbați numărul valorilor măsurate 

afișate pe pagină.  

> [Opţiuni] → Preluare valori de la t 315-3: 

Valorile de CO/CO2 ambiental măsurate cu testo 315-3 pot fi 
recunoscute de testo 330. Datele sunt transferate prin 
Bluetooth® sau prin interfaţa IrDA. 

 
 

 
Pentru transferul datelor prin Bluetooth®, testo 315-3 şi 
testo 330-2 trebuie să aibă această opţiune, altfel datele 
sunt transmise prin interfaţa IrDA. 

 
 

✓  A fost efectuată o măsurătoare cu testo 315-3. 

✓  testo 330-2 este pornit. 

✓  Transferul datelor în testo 315-3 a fost activat. 

✓  Instrumentul acceptă datele trimise de testo 315-3 şi le 

afişează în ppm COamb sau ppm CO2amb. 

> [Opţiuni] → Recalibrare: Senzorii de gaze sunt setați pe zero. 

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 

Afișarea matricei de gaze de ardere 

Această funcţie este disponibilă numai dacă parametrul de 
măsurare CO a fost activat pe afișaj.  

 
 

Încărcarea funcției: 

✓  Funcția gaze de ardere este deschisă. 

> [Opţiuni] → Matrice gaz: 

Opțiuni 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 
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> [Opţiuni] → Şterge clipboard: toate datele salvate în clipboard 

sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Valori măs.: Citirile sunt afișate ca valori 

numerice. 

> [Opţiuni] → Model sistem: (Această funcţie nu este disponibilă 

în timpul unei măsurători). Setați tipul de sistem pentru a putea 
configura  zona ideală (verde) a matricei de gaze de ardere 
utilizând limitele preconfigurate pentru fiecare tip de sistem. 

> [Opţiuni] → Reset grafic: Valorile grafice afișate sunt șterse. 

> [Opţiuni] → Limite: (Această funcţie nu este disponibilă în 

timpul unei măsurători). Introduceți limite pentru a putea 
configura zona ideală (verde) din matricea de gaze de ardere. 

> [Opţiuni] → CO + O2 sau CO + CO2: Alegeţi parametrul care 

trebuie alocat axei x a matricei de afişare (O2 sau CO2). 

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători).Deschideți meniul de 
afișare a citirilor. 

Pos: 63 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330_Zugmessung @ 6\mod_1279111642510_79.doc @ 66034 @ 355 @ 1 
3.   

6.2.3. Tiraj - Măsurare 
 
 
 

Încărcarea funcției: 

✓  O sondă pentru gaze de ardere trebuie să fie conectată.  

1.  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Măsurare tiraj → [OK]. 

 Efectuarea măsurătorii: 

 
Intrarea pentru presiune a instrumentului trebuie să fie 
liberă (adică nepresurizată, deschisă).  

Nu măsurați mai mult de 5 min. deoarece deviația 
senzorului de presiune duce la citiri ce pot fi în afara 
limitelor de toleranţă. 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Efectuarea punctului de zero pentru tiraj. 

2. Poziţionați sonda pentru gaze de ardere în locul cel mai 
fierbinte (zona cu cea mai mare temperatură a gazelor de 
ardere). 
Afişajul indicând temperatura maximă măsurată a gazelor de 
ardere (Tgaz max) ajută la poziționarea sondei. 
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- Citirea este afișată. 

3. Părăsiţi măsurătoarea [ ]. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard: 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Configurare grafic: Parametrii măsurătorii de 

reprezentat (max. 4) pot fi afișati  ( ) sau ascunși ( ). 

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 

Pos: 64 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330_Feins tdr ucksonde (Landesversion ungleich DE) @ 7\mod_1282550716574_79.doc @ 69463 @ 3 @ 1 
4.   

6.2.4. Sonda pentru presiuni mici 
 
 

Următoarele măsurători pot fi efectuate utilizând sonda de micro-
presiune (0638 0330): 

• Tiraj Ext 

• Măsurare Ext-Delta-P 

• Program Ext-Delta-P 

•  Ext 4Pa-Measurement (disponibil doar dacă versiunea de ţară 
este setată pe Germania, Republica Cehă, Croaţia, Italia) 

• Heating Check (disponibilă doar dacă versiunea de ţară este 
setată pe Germania, Republica Cehă, Croaţia, Italia) 

A se vedea manualul de instrucțiuni pentru sonda de micro-
presiune.  

6.2.5. BImSchV (testo 330-2 LL) 

O măsurare a valorii medii qA poate fi efectuată. În acest scop, 
valoarea medie este determinată continuu timp de 30 sec., cu un 
ciclu de măsurare de 1 sec. Sunt afişate valorile medii din 
momentul respectiv al înregistrării. 

Activarea unei funcţii: 

✓  O sondă pentru gaze de ardere şi o sondă de temperatură 

pentru aerul de combustie trebuie să fie conectate. 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → BImSchV → [OK]. 
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> Selectaţi combustibilul → [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniţi seriile de măsurare: [ ] 
 

 
Aşteptaţi să se scurgă perioada de egalizare, până ce O2 
indică o valoare sub 20 %. 

 

2. Poziţionaţi sonda pentru gaze de ardere în centrul fluxului (zona 
cu cea mai mare temperatură a gazelor de ardere). 
Reprezentarea grafică a temperaturii maxime măsurate pentru 
gazele de ardere (linia roşie) ajută la poziţionarea sondei pentru 
gaze de ardere. 

> Opţiune 

 Porniţi măsurarea tirajului: [Start] 

3. [Next]. 

- Citirile de qA (O2, AT, VT) şi valoarea tirajului sunt determinate 
(30 sec.). 

> > Opţiune 

 Anulaţi măsurarea tirajului: [Stop] 

- Măsurătoarea se opreşte automat. 

- Citirile sunt afişate automat şi salvate într-o înregistrare.  

4. Părăsiţi măsurătoarea: [Finalizare]. 

Opţiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard: 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Orice date salvate în clipboard 

sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afişate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Configurare grafic: Parametrii de măsurare ce se 

reprezintă (max. 4) pot fi afişaţi ( ) sau ascunşi ( ). 

> [Opţiuni] → Foldere/Locaţii: Fişierul Foldere/Locaţii este 

deschis. 
Pos: 65 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330_CO unverdünnt @ 6\mod_1279115457876_79.doc  @ 66130 @ 355 @ 1 
5.   

6.2.6. CO nediluat 

Activarea funcției: 

✓  O sondă cu mai multe orificii (0554 5762) trebuie conectată. 
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>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → CO nediluat → [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniți măsurătoarea: [ ] 

- Citirea este afișată. 

2. Părăsiți măsurătoarea: [ ]

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard: 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 
Pos: 66 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Rußzahl/WTT ( LV-spezifisch!) @ 6\mod_1279178971921_79.doc @ 66163 @ 355555 @ 1 
 

6.2.7. Indice fum / HCT 

Activarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Indice fum / HCT → 
[OK]. 

 

 
Parametrii Indice fum și Derivate ulei sunt disponibili doar 

pentru combustibilii din ulei. 
 

Determinarea indicelui de fum / numerelor de fum / derivatei 
de ulei şi introducerea manuală: 

1. Selectați parametrul → [Modifică].  

2. Introduceți datele sau valorile → [Next] sau [OK]. 

Determinarea indicelui de fum / numerelor de fum / derivatei 
de ulei cu testerul de fum testo 308 și transferul wireless: 

- testo 308 trebuie să fie în modul de transfer de date (  se 
luminează). 

> [Opţiuni] → t308. 

- Valorile înregistrate de testerul de fum sunt transferate la testo 
330. 

Introducerea temperaturii agentului termic: 

> Temperatură transport (HCT) → [Modifică] → Introduceți 

valoarea → [OK]. 
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Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: toate datele salvate în clipboard 

sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Resetare valori: Valorile introduse sunt șterse. 
Pos: 67 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Differenzdruckmessung @ 6\mod_1279181106594_79.doc @ 66195 @ 355 @ 1 
 

6.2.8. Presiunea diferențială 

 ATENŢIE 

Amestec periculos de gaze 

Pericol de explozie. 

> Asiguraţi-vă că nu există scurgeri între punctul de prelevare a 
probelor şi instrumentul de măsură.  

> Nu fumaţi şi nu folosiţi flacără deschisă în timpul măsurătorii.  

 
Nu măsuraţi mai mult de 5 min. deoarece deviaţia 
senzorului de presiune poate avea ca efect citiri în afara 
limitelor de toleranţă. 

✓  Setul pentru presiunea gazelor (0554 1203) trebuie să fie 

conectat. 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Presiune diferenţială → 
[OK]. 

Efectuarea măsurătorilor: 
 
 
 

✓  La începutul măsurătorii, intrarea instrumentului pentru presiune 

trebuie săfie nepresurizată (de ex. instrumentul nu trebuie să fie 
conectat la sistemul ce se testează), deoarece senzorul de 
presiune trebuie adus mai întâi la zero. 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Efectuarea punctului de zero al presiunii. 
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2. Conectaţi un furtun din silicon la testo 330-2 şi la sistemul ce 
trebuie testat. 

 
 
 

- Citirea este afișată. 

3. Părăsiţi măsurătoarea: [ ]. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 
clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 

Pos: 68 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Diff_Temperatur messung @ 6\mod_1279181201625_79.doc  @ 66227 @ 355 @ 1 
 

6.2.9. Temperatura diferențială 

✓  Setul pentru temperatura diferențială (0554 1204) trebuie să fie 

conectat. 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Temperatură 
diferenţială→ [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Citirile și temperatura diferențială calculată (T1, T2) sunt afișate. 

2. Părăsiți măsurătoarea: [ ]. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 
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> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 

Pos: 69 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Zul uft  @ 6\mod_1279183710311_79.doc  @ 66259 @ 355 @ 1 
 

6.2.10. O2 din aer 

✓  O sondă cu perete dublu pentru O2 (0632 1260) trebuie să fie 

conectată. 
 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → O2aer→ [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. .Porniți măsurătoarea: [ ] 

 - Citirea este afișată. 

2. Părăsiți măsurătoarea: [ ]

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 
Pos: 70 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330_Gasdurchsatz  @ 6\mod_1279183937795_79.doc @ 66291 @ 355 @ 1 
 

6.2.11. Debitul de gaz 

Funcţia este disponibilă numai în cazul în care combustibilul ales 
este un gaz. 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Debit gaz→ [OK]. 
 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Durata de măsurare este afișată. 

2. Când debitul de gaz reglat este atins: [ ]. 

- Debitul de gaz calculat şi capacitatea de ardere a gazului (în 
kW) sunt afișate. 
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Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-un protocol. 

> [Opţiuni] → Introduce debit gaz: Setați valoarea debitului de 

gaz. 

> [Opţiuni] → Modifică unitate: Unitatea de măsură a debitului 
de gaz poate fi modificată (m3 > l sau l > m3). 

Pos: 71 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Öl durchsatz @ 6\mod_1279183991201_79.doc @ 66323 @ 355 @ 1 
 

6.2.12. Debitul de ulei 

Funcţia este disponibilă numai în cazul în care combustibilul ales 
este un ulei. 

Încărcarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Debit ulei → [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Selectați parametrii Debit ulei (a duzei de ulei) și Presiune ulei 
(fără niciun efect asupra calculului): [▲], [▼] → [Modifică]. 

2. Introduceți valorile. [▲], [▼] și parțial [◄], [►]→ [OK]. 

- Capacitatea de ardere a uleiului este afișată (kW). 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-un protocol. 

> [Opţiuni] → Modifică unitate: Unitatea de măsură a debitului 
de ulei poate fi modificată (kg/h > gal/h sau gal/h > kg/h). 

Pos: 72 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 CO-U mgebung @ 6\mod_1279194419538_79.doc  @ 66387 @ 355 @ 1 
 

6.2.13. CO ambiental 

✓  O sondă pentru CO ambiental (recomandată) sau o sondă 

pentru gaze de ardere trebuie să fie conectată. 
 

 
Fumul de țigară influențează măsurătoarea cu mai mult de 
50 ppm. Respiraţia unui fumător influențează măsurătoarea 
cu aproximativ 5 ppm. 

Când se utilizează o sondă pentru CO ambiental, reţineţi 
că: 
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Direcţia de curgere a gazului are efect asupra preciziei de 
măsurare. Fluxul frontal pe sondă duce la citiri mai mari. 
Cele mai bune rezultate ale măsurătorilor sunt atinse atunci 
când sonda este mișcată uşor înainte şi înapoi.  

Când utilizaţi sonda pentru CO ambiental şi sonda pentru 
gaze de ardere, reţineţi că: 
Sonda trebuie să fie în aer liber (fără CO), în timpul fazei de 
aducere la zero! 

 
 

Activarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → CO ambiant → [OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Măsurătoarea începe iar valoarea măsurată este afişată grafic 
(afişaj orientat). 

- Un semnal sonor de alarmă este declanşat atunci când limita 
de alarmă este atinsă. 

2. Renunțați la măsurătoare: [ ]. 

3. Confirmați mesajul: [OK]. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Setare limite alarmare.: Meniul limitelor de alarmă 

este deschis. 
Pos: 73 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 CO2-U mgebung @ 6\mod_1279194467663_79.doc @ 66419 @ 355 @ 1 
 

6.2.14. CO2 ambiental 

✓  O sondă pentru CO2 ambiental (0632 1240) trebuie să fie 

conectată. 
 

 
Pentru a obţine citiri corecte, este absolut obligatorie 
introducerea presiunii absolute preponderente. Aceasta 
poate fi introdusă direct (Presiune absolută), sau calculată 
automat când se introduce Altitudinea și Presiunea 
barometrică). 

 
 

Activarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → CO2 ambiant → [OK].   



6 Utilizarea produsului 

  59 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Selectați parametrul → [Modifică]. 

2. Introduceți valorile. [▲], [▼] și parțial [◄], [►]→ [OK]. 

3. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

4. Părăsiți măsurătoarea: [ ]. 

- Valoarea CO2 ambiental este afișată. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Limită alarmă: Meniul limitelor alarmei este 

deschis. 

> [Opţiuni] → Modifică: Valorile parametrilor ajustabili pot fi 

editate.  

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 

Pos: 74 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Feuerungsautomat @ 6\mod_1279197122511_79.doc  @ 66451 @ 355 @ 1 
 

6.2.15. Cuptoare automate 
 
 

Cu ajutorul adaptorului de citire pentru cuptoarele automate (0554 
1206), datele de stare şi mesajele de eroare pot fi citite de pe 
cuptoarele automate compatibile, a se consulta de asemenea 
documentaţia de pe adaptorul de citire. Intervalul de date care pot fi 
citite depinde de tipul cuptorului automat. 

Activarea funcției: 

1.  Conectați adaptorul de citire la instrument (interfața PS2) și la 
cuptorul automat (utilizați inelul adaptor dacă este necesar). 

2.  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Stocare automată → 
[OK]. 

- Datele sunt citite din cuptorul automat. În funcţie de cuptorul 
automat, datele sunt actualizate cel târziu la fiecare 30 sec. 

 

 
Valorile sunt salvate într-un raport de măsurare sau 
transferate la un PC de buzunar/PC, împreună cu valorile 
de măsurare ale unei măsurători de gaze de ardere. 
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Citirea datelor de stare curentă: 

Datele actuale sunt afişate după ce a fost realizată conexiunea la 
cuptorul automat. Următoarele date sunt afişate cu ajutorul unor 
simboluri: 

Componentă Stare ON  Stare OFF 

Controler 
pentru aer 

  

Motor   

Valva 1   

Valva 2   

Flacăra   

Aprinderea   

Preîncălzitorul 
de ulei 

  

Opțiuni 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Toate datele salvate în 

clipboard sunt şterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Informaţii adaptor: Se afișează tipul şi versiunea 

adaptorului de citire.  

> [Opţiuni] → Identificare: Informaţii despre producător şi tipul 

de cuptor automat. 

> [Opţiuni] → Statistică: Afișarea statisticilor erorilor. 
 

 
Cuptoarele automate sunt echipate cu o memorie tampon 
circulară. Mesajele de eroare sunt suprascrise atunci când 
jurnalul de erori este plin. Eroarea care a avut loc ultima 
este în poziţia 1 în lista de erori. 

 

> [Opţiuni] → Defecte: Afișarea defectelor.  
Pos: 75 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Festbr enns toff @ 8\mod_1297327823279_79.doc @ 76933 @ 355 @ 1 
 

6.2.16. Măsurarea combustibilului solid 

Acest program de măsurare este disponibil numai pentru 
instrumentele care se livrează cu senzorul de CO (nu COlow). 
Pentru măsurători în conformitate cu 1a Ordonanţă Federală pentru 
Controlul Imisiilor (BImSchV), este necesar un senzor CO 
compensat cu H2 (0393 0101). 
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Funcţia este disponibilă numai în cazul în care 
combustibilul activat este un combustibil solid iar adaptorul 
0600 9765 a fost conectat. 

 
 

Activarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Combustibil solid → 
[OK]. 

Efectuarea măsurătorii: 

1. Selectați parametrii faza gazului, rata de măsurare sau timpul 
de stabilitate: [▲], [▼] → [Modificare]. 

2. Introduceţi valorile [▲], [▼] și parțial [◄], [►] → [OK]. 

3. [Finalizare]. 

4. Introduceţi sonda pentru gaze de ardere în conducta de 
evacuare şi poziţionați-o în cel mai fierbinte punct. 

5. Porniți măsurătoarea: [ ] 

- Faza de stabilizare (minim 2 min.) progresează. După aceasta, 
faza de măsurare începe automat (minim 5 min.). 

 

 
Faza de stabilizare poate fi întreruptă mai devreme. 

> Apăsaţi  [Next]. 

- Faza de măsurare începe automat. 
 

-  Rezultatul măsurării este afişat după ce faza de măsurare a fost 
finalizată. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Clipboard: Datele sunt salvate în clipboard. 

> [Opţiuni] → Şterge clipboard: Datele din clipboard sunt 

șterse. 

> [Opţiuni] → Salvare: Citirile sunt salvate într-o înregistrare. 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 
grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Configurare grafic: Parametrii măsurătorii de 

reprezentat (max. 4) pot fi afișati  ( ) sau ascunși ( ). 

> [Opţiuni] → Valori măsurate: (Această funcţie nu este 

disponibilă în timpul unei măsurători): meniul de afișare a 
citirilor este deschis. 
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6.2.17. Teste pentru conductele de gaze  

Activarea funcției: 

>  [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Teste conducte gaz → 
[OK].  

6.2.17.1. Test de etanșeitate 1 
 

 
Test de scurgeri pe conductele de gaz în conformitate cu 
DVGW-TRGI 2008 secţiunea G600. 

Testul de scurgeri (cu aer sau gaz inert, de exemplu CO2 
sau N2) este utilizat pentru testarea acceptanței conductelor 
nou rutate sau remediate.Testul se efectuează pe 
conductă, inclusiv racorduri, fără instalaţiile de gaz şi cu 
controlul corespunzător şi echipament de siguranţă. Pentru 
acest test, linia trebuie să fie la o presiune de 150 mbar, iar 
această presiune trebuie să rămână constantă timp de 10 
minute. 

 

> Conectaţi mufa setului de conectare a furtunului (0554 1203) cu 
setul de testare a presiunii (0554 1213) şi ataşaţi-l la intrarea 
pentru gazele de ardere. Strângeți-l rotind ușor în sensul acelor 
de ceasornic (închidere tip baionetă). 

Efectuarea măsurătorii: 

✓  Intrarea pentru presiune a instrumentului trebuie să fie liberă     

(nepresurizată, deschisă). 

1. Test etanşeitate 1 → [OK]. 

- Efectuare punct de zero presiune. 

2. Selectați parametrul: [▲], [▼] → [Editare]. 

3. Setați parametrii sau introduceți valorile: [▲], [▼] și parțial [◄], 
[►]→ [OK]. 

 
 

4. Presurizați sistemul. 

 
Odată ce presiunea s-a modificat, un timp de stabilizare 
specificat în DVGW-TRGI 2008 ar trebui luat în considerare 
pentru a se evita înregistrarea unor posibile fluctuaţii de 
presiune în timpul măsurătorii. Standardul respectiv oferă 
mai multe informaţii detaliate. 

 

5. Porniți măsurătoarea: [ ]. 
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- Timpul de stabilizare va rula. După acesta, faza de măsurare 
începe automat. 

> Încheiați timpul de stabilizare și măsurătoarea mai devreme: 
[Next]. 

 
 

- Rezultatele sunt afişate după ce măsurătoarea a fost finalizată. 

6.2.17.2. Test de etanșeitate 2 
 

 
• Urmaţi DVGW-TRGI 2008, foaia de lucru G624. 

• Presiune absolută (parametru de locaţie) trebuie 

absolut obligatoriu să fie introdus pentru a obţine citiri 
corecte. Dacă acesta este necunoscut, e recomandat 
să utilizaţi valoarea 966 hPa (ce corespunde la 
presiunea barometrică de 1013 hPa, altitudine 400 m). 

 Pentru a introduce valorile:  

> [ ] → Meniuri măsurare → [OK] → Teste conducte 
gaz → [OK] → [Test etanşare 2] → [Fold/Loc] → 
[Opţiuni] → Editare locaţie. 

 
 
 

> Introduceţi mufa de conectare a setului de testare a presiunii 
(0554 1203) în intrarea pentru gaze arse şi fixați-o rotind ușor în 
sensul acelor de ceasornic ( închidere tip baionetă). 

Efectuarea măsurătorilor: 
 

✓  Intrarea pentru presiune a instrumentului trebuie să fie liberă     

(nepresurizată, deschisă). 

1. Test etanşare 2 → [OK]. 

2. Selectați parametrul: [▲], [▼] → [Editare]. 

3. Setați parametrii sau introduceți valorile: [▲], [▼] și parțial [◄], 
[►]→ [OK]. 

 
Trei diametre circulare şi trei lungimi de conducte pot fi 
introduse, care sunt apoi folosite pentru a calcula trei 
volume parţiale. Volumul conductei se calculează prin 
adăugarea acestor trei volume parţiale.  

 
 
 

4. [Măsurare]. 

- Efectuarea punctului de zero. 

5. Presurizați sistemului. 

6. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Timpul de stabilitate va rula. După aceea faza de măsurare 
începe automat. 
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> Încheiați timpul de stabilizare și măsurătoarea mai devreme: 
[Next]. 

 

- Citirile și Rezultat test sunt afişate după ce faza de măsurare a 

fost finalizată. 

7. [Modifică] → Selectați rezultatul testului: [▲], [▼] → [OK]. 

6.2.17.3. Test de trecere 

> Introduceţi mufa de conectare a setului de testare a presiunii 
(0554 1203) în intrarea pentru gazele de ardere şi blocați-o 
rotind ușor în sensul acelor de ceasornic ( închidere tip 
baionetă). 

Efectuarea măsurătorii: 
 

✓  Intrarea pentru presiune a instrumentului trebuie să fie liberă        

(nepresurizată, deschisă). 

1. Pretestare  → [OK]. 

- Efectuare punct de zero. 

2. Selectați parametrul: [▲], [▼] → [Editare]. 

3. Setați parametrii sau introduceți valorile: [▲], [▼] și parțial [◄], 
[►]→ [OK]. 

 
 

4. Presurizați sistemul. 

5. Porniți măsurătoarea: [ ]. 

- Timpul de stabilitate va rula. După aceasta, faza de măsurare 
începe automat. 

> Încheiați timpul de stabilizare și măsurătoarea mai devreme: 
[Next]. 

 

- Citirile și Rezultat test sunt afişate după ce faza de măsurare a 

fost finalizată. 

6. [Modifică] → Selectați rezultatul testului: [▲], [▼] → [OK]. 
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6.2.17.4. Detectarea scurgerilor 

În detecția scurgerilor de gaze nu este efectuată nicio măsurătoare, 
se realizează o detecție a gazului. 

✓  Trebuie să fie conectată o sondă de detecție a gazelor (0632 

3330)  
 

 
Trebuie să consultați şi documentaţia ce vine cu sonda de 
scurgere a gazelor. 

 

Încărcarea funcției: 

> Det. scăpări gaz→ [OK]. 

Efectuarea detecției: 

> Setaţi tipul de gaz de detectat şi efectuați testul de scurgere a 
gazului urmând instrucţiunile descrise în documentaţia sondei 
pentru scurgeri de gaze. 

1. Porniți detectarea: [ ]. 

- Este afișată concentraţia gazului, în cazul în care depăşeşte 
limita se va auzi un semnal de alarmă. 

Opțiuni: 

> [Opţiuni] → Arată grafic: Citirile sunt afișate sub forma unui 

grafic liniar. 

> [Opţiuni] → Limită alarmă: (Această funcție nu este 

disponibilă pe perioada măsurătorii): Ajustarea limitelor de 
alarmă. 

> [Opţiuni] → Semnal alarmă: ((Această funcție nu este 

disponibilă pe perioada măsurătorii): Semnal de alarmă 
dezactivat/activat. 

> [Opţiuni] → Calibrare sondă:  Efectuați punctul de zero.  

2. Încheiați detectarea: [ ]. 
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Pos: 77 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Überschrift D aten übertragen @ 6\mod_1279258550805_79.doc @ 66583 @ 2 @ 1 
 

6.3. Transferul datelor 
Pos: 78 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Daten übertr agen @ 6\mod_1279258680964_79.doc  @ 66614 @ 33 @ 1 
 

6.3.1. Imprimanta de raport 

Pentru a putea transmite date prin intermediul interfeţei infraroşii 
sau Bluetooth la o imprimantă de raport Testo, imprimanta utilizată 
trebuie să fi fost activată, a se vedea Imprimantă, pagina 36. 

Imprimarea datelor are loc prin intermediul [Tipărire] sau 

[ ].Funcţia este disponibilă numai dacă tipărirea este posibilă. 

 

Reprezentarea caracterelor disponibile per linie este 
limitată la tipărire. Aşadar, unitatea de măsură mg/KWh 
este afişată la tipărire ca mg/k. 

 

6.3.2. PC / PC de buzunar 

Transferul de date la un PC poate avea loc prin USB, IrDA sau 

Bluetooth ®. 

Transferul de date la un PC de buzunar poate avea loc prin IrDA 

sau Bluetooth ®. 

Trebuie de asemenea să consultaţi şi documentaţia ce însoțește 
softul. 

 
Pos: 79 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_79.doc  @ 397 @ 1 @ 1 
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7 Întreținerea aparatului 
Pos: 80 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_M essger ät r einigen @ 6\mod_1279260289656_79.doc @ 66679 @ 2 @ 1 
 

7.1. Curățarea instrumentului de măsură   
> În cazul în care carcasa instrumentului de măsură este 

murdară, curăţaţi-o cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi agenţi de 
curăţare agresivi sau solvenți! Pot fi utilizați agenţi de curăţare 
uşoară de uz casnic şi spumă de săpun. 

Pos: 81 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_Sensoren wechsel n @ 6\mod_1279260591098_79.doc @ 66711 @ 22 @ 1 
 

7.2. Înlocuirea senzorilor 

 
Trebuie inserată o punte în locurile ce nu sunt echipate cu 
senzori. Senzorii uzați trebuie eliminați ca deşeuri 
periculoase!  

 
 
 

✓  Instrumentul trebuie să fie oprit. 

1. Așezați instrumentul de măsură pe partea din față. 

2. Îndepărtați carcasa: Apucați-o din apropierea marcajelor 
(săgeţilor) folosind degetul arătător și degetul mare, apăsaţi 
uşor, trageți în sus şi îndepărtați-o. 

3. Trageți conexiunile de la senzorul defect/punte.  

4. Îndepărtați senzorul defect/puntea din locul lor. 

> Pentru senzorul de NO: Scoateţi placa de circuit auxiliară. 

 
 

 

 

Nu scoateţi placa auxiliară de circuit pentru senzorul 
NO decât imediat înainte de instalare. Nu lăsaţi 
senzorul fără placa auxiliară de circuit pentru mai mult 
de 15 min. 

 

5. Instalați noul senzor/ noua punte în lăcaş.  

6. Conectați conexiunile furtunului la senzor/ punte.  

7. Atașați carcasa și fixați-o la loc.  
 

 
După înlocuirea unui senzor O2, aşteptaţi trecerea 
perioadei de stabilizare de 60 de minute înainte de a utiliza 
din nou instrumentul. 
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Atunci când se face o îmbunătățire cu un nou senzor, 
parametrul de măsurare asociat şi unitatea trebuie să fie 
activate, a se vedea Afișarea citirilor, pagina 33. 

7.3. Recalibrarea / ajustarea senzorilor 
A se vedea Setările senzorilor, pagina 41. 

Pos: 82 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_Zusatzfilter wechsel n @ 6\mod_1279261725966_79.doc @ 66743 @ 2 @ 1 
 

7.4. Înlocuirea filtrului suplimentar  
Filtrul adițional oferă protecţie suplimentară în caz că apar 
probleme cu filtrul de particule din sonda de gaze de ardere. Filtrul 
suplimentar este contaminat foarte rar dacă instrumentul de 
măsură este utilizat în condiții normale. 

> Verificaţi periodic filtrul adițional (vizual) pentru contaminare şi 
înlocuiţi-l dacă este necesar. 

 

 
 

1.  Poziționați instrumentul de măsură pe partea sa frontală. 

2.  Îndepărtați carcasa: Apucați-l din apropierea marcajelor 
(săgeţilor) folosind degetul arătător și degetul mare, apăsaţi 
uşor, ridicaţi şi îndepărtați-l. 

3. Slăbiţi filtrul suplimentar din conexiunea cablului.

4. Conectaţi noul filtru (0133 0010) la conexiunea furtunului. 

5. Atașați carcasa și fixați-o la loc. 
Pos: 83 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung Abgassonde rei nigen @ 6\mod_1270039302035_79.doc @ 60667 @ 2 @ 1 
 

7.5. Curățarea sondei modulare pentru gazele de 
ardere 

✓   Deconectaţi sonda de gaze de ardere de la instrument înainte 

de curăţare.  

1.  Eliberați sonda prin apăsarea tastei de pe mânerul sondei şi 
scoateţi modulul. 
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2.  Suflați aer comprimat prin canalele de gaze de ardere din 
modulul sondei și mânerul sondei (a se vedea ilustrația). Nu 
utilizaţi peria! 

3. Fixați un nou modul de sondă pe mânerul sondei și fixați-l. 
Pos: 84 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Sondenmodul  wechseln @ 6\mod_1279263131873_79.doc @ 66807 @ 2 @ 1 
 

7.6. Înlocuirea modulului sondei  

✓   Deconectaţi sonda de gaze de ardere de la instrumentul de 

măsură înainte de curăţare.  
 

 
 

1.  Eliberați sonda prin apăsarea tastei de deasupra mânerului 
sondei şi scoateţi modulul. 

2.  Conectaţi noul modul al sondei şi fixați-l. 
Pos: 85 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung  Thermoelement wechsel n @ 6 \mod_1270039469873_79.doc @ 60729 @ 2 @ 1 
 

7.7. Schimbarea termocuplei 
1. Eliberați sonda prin apăsarea tastei de pe mânerul sondei şi 

scoateţi modulul sondei. 
 

 
 

2. Scoateţi capul de conectare al termocuplei din intrare cu 
ajutorul unei şurubelniţe şi trageţi termocupla în afara tijei 
sondei.  
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3.  Introduceţi noua termocuplă în tija sondei până ce se fixează 
capul de conectare în locul său. 

4.  Conectaţi noul modul al sondei pe mâner şi fixați-l la loc. 
Pos: 86 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330_Ins tandhaltung Kondensatbehäl ter @ 6\mod_1279263636301_79.doc @ 66871 @ 25 @ 1 
 

7.8. Recipientul pentru condens 
Nivelul de umplere a trapei de condens poate fi citit de pe 

marcajele de pe trapa de condens. Un mesaj de avertizare ( , 
lumină roşie intermitentă) este afişat în cazul în care nivelul de 
umplere ajunge la 90%. Nivelul de umplere poate fi citit de pe 
marcaje. 

Golirea trapei de condens 
 

 
Condensul constă dintr-un amestec slab de acizi. Evitaţi 
contactul cu pielea. Asiguraţi-vă că condensatul nu se 
varsă peste carcasă. 

 
 

 

 ATENȚIE 

Condensatul intră pe calea de gaz. 

Deteriorarea senzorilor și a pompei pentru gazele de ardere! 

> Nu goliți trapa cu condensat în timp ce pompa de gaze de 
ardere este în funcţiune. 

 

 
 
 

 
 

1. Deblocați trapa de condens și trageți-o vertical din unitatea de 
măsurare. 

2. Deschideţi ieșirea pentru condensat a trapei de condens: 
Scoateţi aprox. 5 mm faţă de stop. 
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3. Lăsați condensatul să se scurgă într-o chiuvetă.  

4. Ştergeţi orice picătură de condens rămasă pe ieșire cu o cârpă 
şi închideţi ieșirea pentru condensat. 

 

 
Trapa de evacuare a condensului trebuie să fie complet 
închisă (marcaj), altfel pot apărea erori de măsurare 
cauzate de aerul infiltrat. 

 
Pos : 87 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung Parti kelfilter pr üfen @ 6\mod_1279265518333_79.doc @ 66943 @ 255 @ 1 
 

7.9. Verificarea / înlocuirea filtrului pentru 
particule 

Verificarea filtrului de particule: 

Verificaţi periodic filtrul de particule al sondei modulare de gaze  

de ardere de contaminări: verificați vizual privind prin fereastra 
camerei pentru filtru. 

Înlocuiţi filtrul în cazul în care există semne de contaminare. 

Înlocuirea filtrului de particule: 
 

 
Camera pentru filtru poate conține condens. 

 
 

 
 

1. Deschideţi camera pentru filtru: Răsuciți uşor în sens invers 
acelor de ceasornic. 

 

2. Îndepărtați placa filtrului şi înlocuiţi-o cu una nouă (0554 3385). 

3. Ataşaţi camera pentru filtru şi blocați-o. Rotiţi uşor în sensul 
acelor de ceasornic. 

Pos: 88 /TD/Ü berschrif ten/8. Tipps und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_79.doc @ 406 @ 1 @ 1 
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8 Sfaturi și asistență 
Pos: 89 /TD/Ü berschrif ten/8.1 Fr agen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_79.doc  @ 1093 @ 2 @ 1 
 

8.1. Întrebări și răspunsuri 
Pos: 90 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 330 Fragen und Anworten @ 6\mod_1279266547844_79.doc @ 66975 @  @ 1 
 

Întrebări Cauze posibile/soluții 

Acumulator scăzut > Treceţi pe sursă de alimentare. 

Aparatul de măsură se 
oprește automat sau nu 
poate fi pornit.  

Bateriile / acumulatorii  sunt 
descărcaţi. 

> Încărcați acumulatorii sau treceți 
pe operarea cu alimentare de la 
sursă. 

Capacitatea afişată a 
bateriei pare a fi defectă 

Acumulatorul a fost în mod repetat 
incomplet descărcat / încărcat. 

> Descărcați acumulatorul (până ce 
instrumentul de măsură se oprește 
automat), şi apoi încărcaţi complet. 

Mesaj de eroare: Pump 
flow too high 

Evacuarea gazelor este blocată 

> Asigurați-vă că evacuarea pentru 
gaze este deschisă. 

Mesaj de eroare: Sensor 
protection active 

Limita de închidere pentru senzorul  

CO a fost depăşită. 

> Scoateţi sonda din flux. 

Mesaj de eroare: Printing 
not possible 

 

• Cu imprimanta 0554 0543: 
interfaţa Bluetooth nu este 
activată. 

• Este activată imprimanta greşită. 

• Imprimantă oprită. 

• Imprimantă în afara domeniului de 
transmisie wireless. 

> Activați interfața Bluetooth, a se 
vedea Bluetooth

®
, pagina 39.  

> Activați imprimanta utilizată, a se 
vedea Imprimanta, pagina 65. 

• Porniţi imprimanta. 

> Mutaţi imprimanta în raza de 
acţiune a transmisiei wireless. 



8 Sfaturi și asistență 

  73 

 

Dacă nu am putut răspunde la întrebarea dvs., vă rugăm să 
contactaţi distribuitorul dumneavoastră sau Serviciul Clienţi Testo. 
Consultaţi datele de contact de pe spatele acestui document sau 
website-ul www.testo.ro. 

Pos: 91 /TD/Ü berschrif ten/8.2 Zubehör und Ersatz teil e @ 0 \mod_1177402058734_79.doc  @ 1102 @ 2 @ 1 
 

8.2. Accesorii și piese de schimb 
Pos: 92 /TD/Ti pps und Hilfe/Zubehör  und Ersatz teil e/testo 330 Zuberhör_Ersatzteile @ 6\mod_1279267635925_79.doc @ 67007 @ 555555555 @ 1 
 

Imprimanta 
 

Descriere Nr.articol 

Imprimantă de mare viteză cu infraroșu 0554 0549 

Imprimantă Bluetooth
®
, incl. baterie reîncărcabilă și 

încărcător.  
0554 0553 

Set role de hârtie de rezervă pentru imprimantă (6 
role) 

0554 0568 

Sonde modulare pentru gaze arse 
 

Descriere Nr.articol 

Sondă modulară pentru gaze arse 180 mm, 500 °C, 
termocuplă 0.5 mm, diametrul tijei: 8mm 

0600 9760 

Sondă modulară pentru gaze arse 300 mm, 500 °C, 
termocuplă 0.5 mm, diametrul tijei: 8mm 

0600 9761 

Sondă modulară pentru gaze arse 180 mm, 500 °C, 
termocuplă 0.5 mm, diametrul tijei: 6mm 

0600 9762 

Sondă modulară pentru gaze arse 300 mm, 500 °C, 
termocuplă 0.5 mm, diametrul tijei: 6mm 

0600 9763 

Sondă pentru gaze arse flexibilă, lungime 330 mm, 
Tmax. 180 °C, pe termen scurt 200 °C, rază de 
încovoiere max. 90 ° pentru măsurători în locații 
greu accesibile 

0600 9764 

Module pentru sonde/accesorii pentru sondele modulare de 
gaze arse 

 

Descriere Nr.articol 

Modul tijă 180 mm, 500 °C, termocuplă 0.5 mm, 
diametrul tijei: 8 mm 

0554 9760 

Modul tijă 300 mm, 500 °C, termocuplă 0.5 mm, 
diametrul tijei: 8 mm 

0554 9761 
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Descriere Nr.articol 

Modul tijă 180 mm, 500 °C, termocuplă 0.5 mm, 
diametrul tijei: 6 mm 

0554 9762 

Modul tijă 300 mm, 500 °C, termocuplă 0.5 mm, 
diametrul tijei: 6 mm 

0554 9763 

Modul tijă 300 mm, 1,000 °C, termocuplă 1.0 mm, 
diametrul tijei: 6 mm 

0554 8764 

Modul tijă 700 mm, 1,000 °C, termocuplă 1.0 mm, 
diametrul tijei: 6 mm 

0554 8765 

Termocuplă de schimb pentru modulele 0554 9760, 
0554 9762 

0430 9760 

Termocuplă de schimb pentru modulele 0554 9761, 
0554 9763 

0430 9761 

Termocuplă de schimb pentru modulul 0554 8764 0430 8764 

Termocuplă de schimb pentru modulul 0554 8765 0430 8765 

Con, 8 mm, din oţel 0554 3330 

Con, 6 mm, din oţel 0554 3329 

Tijă sondă multi-orificiu, lungime 300 mm, Ø 8 mm, 
pentru media CO 

0554 5762 

Tijă sondă multi-orificiu, lungime 180 mm, Ø 8 mm, 
pentru media CO 

0554 5763 

Modul tijă sondă flexibil 0554 9764 

Extensie cablu 2.8 m, linie extindere sondă-
instrument  

0554 1202 

Filtru de particule, 10 buc. 0554 3385 

Senzor de temperatură 
 

Descriere Nr.articol 

Sondă temperatură aer ambiental (AT), 300 mm 0600 9791 

Sondă temperatură aer ambiental (AT), 190 mm 0600 9787 

Sondă temperatură aer ambiental (AT), 60 mm 0600 9797 

Sondă pentru înfășurare în jurul conductelor 0600 4593 

Sondă de suprafaţă (în unghi) 0604 0994 

Senzor de suprafață cu reacție rapidă 0604 0194 

Mini-senzor pentru aerul ambiental  0600 3692 
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Alte sonde/senzori 
 

Descriere Nr.articol 

Sondă circulară de O2 pentru orificii 0632 1260 

Sondă detecție scăpări de gaze 0632 3330 

Sondă CO ambiental 0632 3331 

Sondă CO2 ambiental (fără cablu de conectare) 0632 1240 

Cablu de conectare pentru sonda de CO2 
ambiental, 1.5 m 

0430 0143 

Set furtunuri de conectare pentru măsurarea 
separată a presiunii gazului: adaptor tiraj, furtun din 
silicon 4 mm / 6 mm, conuri de reducere 

0554 1203 

Set pentru temperatura diferențială, format din 2 
sonde ce se înfășoară în jurul conductelor, adaptor 

0554 1204 

Tester de fum incl. ulei, plăci de funingine, pentru 
măsurarea funinginii la gazele de ardere 

0554 0307 

Senzori retrofit 
 

Descriere Nr.articol 

NO retrofit 0554 2151 

Colow retrofit  0554 2103 

Senzori de schimb 
 

Descriere Nr.articol 

Senzor O2  0393 0002 

Senzor O2  0393 0051 

Senzor O2  compensat H2 0393 0101 

Senzor COlow 0393 0103 

Senzor NO  0393 0151 
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Genți de transport 

Geantă standard cu două compartimente pentru 
analizor, sonde și accesorii suplimentare 

0516 3331 

Geantă standard pentru analizor, sonde și accesorii 0516 3330 

Geantă cu compartimente mici din plastic 
(neechipată), care poate fi atașată ușor la geanta 
standard a analizorului 

0516 0329 

Geantă universală fără compartimente, care poate fi 
atașată ușor la geanta standard 

0516 0331 

Geantă din piele cu compartimente pentru 
instrumente și accesorii 

0516 0303 

Alte accesorii 
 

Description  Article no. 

Unitate de alimentare 0554 1096 

Încărcător cu baterie reîncărcabilă de rezervă 0554 1103 

Baterie reîncărcabilă de rezervă 0515 0107 

Adaptor pentru citire la arzătoarele automate 0554 1206 

Cablu de conectare instrument / PC 0449 0047 

Soft de configurare PC Easyheat 0554 3332 

Versiunea completă a softului EasyHeat și 
EasyHeat Mobile (soft configurare PC și soft pentru 
instrumente PC-uri Windows de mână) 

0554 1210 

Upgrade Easyheat mobile (soft pentru PC-uri 
Windows de mână) 

0554 1211 

Filtru suplimentar 0133 0010 

Set tiraj 0554 3150 

Sondă de presiune fină 0638 0330 

Set furtunuri capilare 0554 1215 

Modul de măsurare combustibili solizi cu adaptor şi 
tijă cu filtru sinterizat 

0600 9765 

Filtru sinterizat pentru tija sondei de măsurare a 
combustibilului solid  

0133 0035 

Material de filtrare pentru trapa de condensat de pe 
adaptorul de măsurare a combustibililor solizi  

0133 0012 

Set de presiune pentru testarea conductelor de gaz 0554 1213 
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Description  Article no. 

Tub Pitot drept 0635 2050 

Certificat de calibrare gaze arse ISO  0520 0003 

Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor şi pieselor de schimb, 
vă rugăm să consultaţi cataloagele de produse şi broşurile sau să 
accesați site-ul nostru www.testo.ro. 

Pos: 93 /TD/Ti pps und Hilfe/ tes to 330 Instandhal tung Update Fir mwar e @ 6\mod_1279805277750_79.doc @ 67273 @ 2 @ 1 
 

8.3. Actualizarea softului instrumentului 
Puteţi descărca softul actualizat al instrumentului testo 

330(Firmware, se cere înregistrare) de pe site-ul www.testo.com / 

download-center.  

> Deconectaţi sursa de alimentare şi opriţi 330 testo. 

1. Apăsați [▲]. 

2. Conectaţi sursa de alimentare, țineți apăsat [▲]. 

- Afișajul arată în partea de jos Update firmware. 

3.  Eliberați [▲] . 

4. Introduceţi cablul de conectare (0449 0047) în portul USB al 
instrumentului, apoi conectaţi-l la PC. 

- PC-ul recunoaşte testo 330 ca un mediu detaşabil. 

5. Copiaţi fişierul nou (ap330rel.bin) în mediul detaşabil detectat. 

- În afişaj bara de stare se încarcă de la stânga la dreapta. Acest 

proces poate dura câteva minute. 

6. Deconectaţi cablul de conectare de la testo 330. 

- După ce actualizarea softului instrumentului (Firmware) a fost 

finalizată sistemul va reporni automat fiind gata pentru utilizare. 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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