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We measure it.

Katalogový list

Analyzátory spalín –  
jubilejné špeciálne modely

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

V roku 2017 bude mať firma Testo SE & Co. KGaA 60 rokov 

- aj my oslávime toto výročie jubilejnými zostavami 

analyzátorov spalín testo 330-1 LX, testo 330-2 LX a testo 

330i LX. Ako jediné modely na trhu majú záruku 5 rokov 

bez zmluvných podmienok.

Zostava je vždy doplnená spalinovú sondou, tlačiarňou, 

sieťovým zdrojom a kufrom. Tri meracie prístroje vyhovujú 

najvyšším nárokom ohľadom dlhej životnosti, presnosti a 

bezpečnosti. Široké menu merania a intuitívna obsluha 

Vám Vašu každodennú prácu veľmi uľahčia.

Široký program plynových sond a ďalšieho príslušenstva 

od firmy Testo naviac často nahrádza ďalší merací prístroj. 

Jubilejné špeciálne modely presvedčia veľmi kvalitnými 

meracími senzormi na O2, CO a NO (voliteľné) s predĺženou 

životnosťou až 6 rokov. Počas štandardnej  doby používania 

tak odpadne minimálne jedna výmena senzorov. všetky

3 prístroje sú vybavené pripojením k aplikácii App

pre jednoduchšiu obsluhu a dokumentáciu.

Záruka až 5 rokov bez zmluvných 
podmienok na senzory O2 a CO 

Riedenie do 30 000 ppm CO  

(testo 330-2 LX / testo 330i LX)

Senzory LongLife so životnosťou až 6 rokov

Integrované sledovanie senzorov

Certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3

S obsluhou a tvorbou dokumentácie pomocou aplikácie App

www.meracie-pristroje.eu



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

Údaje pre objednanie

Jubilejná zostava testo 330-1 
LX s tlačiarňou

Jubilejná zostava testo 330-1 LX

Obj.č. 0563 6033 71Obj.č. 0563 6033 70

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330-1 LX so senzormi  
O2 a CO a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
·  základnú plynovú sondu,

dĺžka 180 mm, Ø 6 mm
· náhradné filtre nečistôt 

(10 ks)
· rýchlotlačiareň IRDA Testo
·  náhradný termopapier
·  systémový kufor na prístroj, 

sondy a príslušenstvo

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330-1 LX so senzormi  
O2 a CO a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
·  základnú plynovú sondu,

dĺžka 180 mm, Ø 6 mm
· náhradné filtre nečistôt 

(10 ks)
·  systémový kufor na prístroj, 

sondy a príslušenstvo

www.meracie-pristroje.eu

Jubilejná zostava testo 330-2 
LX s tlačiarňou

Jubilejná zostava testo 330-2 LX

Obj.č. 0563 6034 71Obj.č. 0563 6034 70

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330-2 LX so  senzormi 
O2, CO s kompenzáciou H2 
a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
·  modulárnu odb. sondu, 
  dĺžka 180 mm, Ø 8mm
· náhradné filtre nečistôt 

(10 ks)
· rýchlotlačiareň IRDA Testo
·  náhradný termopapier
·  systémový kufor na prístroj, 
sondy a príslušenstvo

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330-2 LX so  senzormi 
O2, CO s kompenzáciou H2 
a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
·  modulárnu odberovú 

sondu, dĺžka 180 mm, 
Ø 8mm

· náhradné filtre nečistôt 
(10 ks)

· systémový kufor na prístroj, 
sondy a príslušenstvo

Jubilejná zostava testo 330i LX Jubilejná zostava testo 330i LX 
s meraním CO s kompenzáciou H2

Obj.č. 0563 6035 70 Obj.č. 0563 6035 71

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330i LX so senzormi  
O2 a CO a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
·  základnú plynovú sondu,

dĺžka 180 mm, Ø 6 mm
· náhradné filtre nečistôt 

(10 ks)
· kufor testo 330i 

Zostava obsahuje: 
·  analyzátor spalín 

testo 330i LX so  
senzormi O2, CO s kompen-
zaciou H2 a s Bluetooth®

· medzinárodný sieťový zdroj
· držiak sondy testoFix
·  modulárnu odberovú 

sondu, dĺžka 180 mm, 
Ø 8mm

· náhradné filtre 
nečistôt (10 ks)

· kufor testo 330i 

Cena:   1.760,90,- €              1.505,- €Cena:   1.545,30,- €              1.305,- €

Cena:    2.176,70,- €              1.882,- €Cena:    1.956,70,- €              1.682,- €

Cena:    1.323,30,- €              1.194,- € Cena:   1.642,20,- €            1.487,- €
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testo 330-1/-2 LX / testo 330i LX

IR

We measure it.

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

Palivá plynné, kvapalné a tuhé paliva

Najdôležitejšie merané veličiny O2, CO, NO O2, CO s kompenzáciou H2, NO O2, CO alebo 
CO s kompenzáciou H2, NO

Meracie rozsahy pre CO bez kompenzácie H2: 
0 ... 4.000 ppm

s kompenzáciou H2:0 ... 30.000 
ppm (riedenie čistým vzduchom)

s kompenzáciou H2: 0 ... 30.000 ppm 
bez kompenzácie H2: 0 ... 15.000 ppm 

(riedenie čistým vzduchom)

Meranie CO s kompenzáciou H2

Senzor CO LongLife s životností 
až 6 letr

Meranie komínovej straty

Meranie komínového ťahu paralelne s meraním spalín paralelne s meraním spalín

Meranie diferenčného tlaku / 
tlaku prietoku plynu do horáka

Diagnostika chýb a senzorov

Nulovanieí meracích senzorov bez 
vyberania sondy z dymovodu

Meranie CO s vytvorením 
15-minútového priemeru u 
spaľovacích zariadení na tuhé palivá

Záruka na senzory O2/CO 5 rokov 5 rokov 5 rokov

Displej farebný grafický displej s vysokým 
rozlíšením

farebný grafický displej s vysokým 
rozlíšením chytrý telefón/tablet

Pamäť 500 000 protokolov meraní 500 000 protokolov meraní 500 000 protokolov meraní

Softvér/App testo EasyHeat / testo Combustion App testo EasyHeat / testo Combustion App testo 330i App

s aplikací

Porovnanie analyzátorov spalín testo 330

testo 330-1/-2 LX prenáša 
výsledky meraní pomocou 
infračerveného lúča do tlačiarne 
IR Testo, pomocou ktorej môžete 
vytlačiť protokol meraní.

testo Combustion App a testo App 330i  
na stiahnutie zdarma

Flexibilnejšie meranie Jednoduššia dokumentácia

Výsledky meraní z prístroja 
testo 330i LX sa zobrazia v 
aplikácii testo 330i App. Odtiaľ 
môžete protokol meraní odoslať 
e-mailom a nakoniec ho 
archívovať v digitálnej podobe na 
počítači. Samozrejme môžete tiež 
namerané hodnoty vytlačiť 
pomocou tlačiarne Bluetooth 
testo 330i. 

plynné, kvapalné a tuhé paliva plynné, kvapalné a tuhé paliva
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Technické údaje

Meraná veličina Merací rozsah Presnosť (±1 digit) Rozlíšenie t90

Teplota -40 ... +1.200 °C ±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C)
±0,5 % z m.h. (zvyšok mer.rozsahu)

0,1 °C (-40 ... 999,9 °C) 
1 °C (zvyšok mer.rozsahu)

Meranie ťahu -9,99 ... +40 hPa ±0,02 hPa o. ±5% z m.h. (-0,50 ... +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61 ... +3,00 hPa)
±1,5% z m.h. (+3,01 ... +40,00 hPa)

0,01 hPa

Meranie tlaku 0 ... 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 ... 50,0 hPa)
±1% z m.h. (50,1 ... 100,0 hPa)
±1,5 % z m.h. (zvyšok mer.rozsahu)

0,1 hPa

Meranie O2 0 ... 21 obj. % ±0,2 obj. % 0,1 obj. % < 20 s

Meranie CO  
(bez kompenzácie H2)

0 ... 4.000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% z m.h. (401 ... 2.000 ppm)
±10% z m.h. (2.001 ... 4.000 ppm)

1 ppm < 60 s

Meranie CO 
(s kompenzáciou H2)

0 ... 8.000 ppm ±10 ppm o. ±10% z m.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm o. ±5% z m.h. (201 ... 2.000 ppm)
±10% z m.h. (2.001 ... 8.000 ppm)

1 ppm < 60 s

Meranie CO (s kompenzáciou H2) 
(testo 330-2 LX s automatickým 
riedením)

0 ... 30.000 ppm ±100 ppm (0 ... 1000 ppm)
±10% z m.h. (1001 ... 30.000 ppm)

1 ppm

Meranie CO (s kompenzáciou H2) 
s aktivovaným rozšírením 
meracieho rozsahu (testo 330i LX)

0 ... 30.000 ppm ±200 ppm o. ±20 % z m.h. (0 ... 30.000 ppm) 1 ppm

Meranie CO (bez kompenzácie H2)   
s aktivovaným rozšírením 
meracieho rozsahu (testo 330i LX)

0 ... 15.000 ppm ±200 ppm o. ±20 % z m.h. (0 ... 15.000 ppm) 1 ppm

Účinnosť (Eta) 0 ... 120% 0,1%
Komínová strata 0 ... 99,9% 0,1%

CO2
(digitálny výpočet z O2)

rozsah zobrazení
0 ... CO2 max

±0,2 obj. % 0,1 obj. % < 40 s

Voliteľné meranie NO 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z m.h. (101 ... 2.000 ppm)
±10% z m.h. (2.001 ... 3.000 ppm)

1 ppm < 30 s

Meranie CO v okolí 
(so sondou CO)

0 ... 500 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5 % z m.h. (>100 ppm)

1 ppm cca 35 s

Meranie úniku plynu 
horľavých plynov 
(sondou na vyhľadávanie 
úniku plynu)

rozsah zobrazení 
0 ... 10.000 ppm 
CH4/C3H8

signál optické zobrazenie (LED) 
akustický signál cez bzučiak

< 2 s

Meranie CO2  v okolí 
(so sondou CO2 v okolí)

0 ... 1 obj. %
0 ... 10.000 ppm

±50 ppm alebo ±2% z m.h. (0 ... 5.000 ppm)
±100 ppm alebo ±3% z m.h. (5.001 ... 10.000 
ppm)

cca 35 s

Diferenčný tlak, prúdenie 
a teplota 
(pomocou sondy jemného 
tlaku)

±10.000 Pa

0,15 ... 3 m/s
max. -40 ... +1.200 °C  
(v závislosti na sondě)

±0,3 Pa (0 … 9,99 Pa) plus ±1 digit
±3% z m.h. (10 … 10.000 Pa) plus ±1 digit

±0,5 °C (-40 … 100 °C)
±0,5 % z m.h. (zvyšok mer.rozsahu) 
plus presnosť sondy

0,1 m/s
0,1 °C

Všeobecné technické údaje

Kompatibilita 
(testo 330i LX)

vyžaduje iOS 7.1 alebo novší / 
Android 4.3 alebo novší
vyžaduje mobilný koncový prístroj 
s Bluetooth 4.0

Hmotnosť 
(bez akumulátorov)

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

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

Skladovacia teplota -20 ... +50 °C

Prevádzková teplota -5 ... +45 °C

Napájenie akumulátor 3.7 V / 2.6 Ah; sieťový zdroj 6 V / 1.2 A

Pamäť 500000 namerených hodnôt

Zobrazenie 
testo 330-1/-2 LX

grafický farebný displej 240 x 320 bodov

Záruka 60 mesiacov
48 mesiacov
24 mesiacov

senzory (O2, CO) 
prístroj/sonda 
senzor NO 
termočlánok a akumulátor 12 mesiacov

K - TEST, s.r.o.

Letná 40 
042 60 Košice 

Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 

                   www.ktest.sk
www.meracie-pristroje.eu 
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