Nový přístroj testo 380
- určuje trend v oblasti měření
jemných prachových částic.
testo 380: inovativní a komplexní řešení pro měření
na spalovacích zařízeních pro pevná paliva, olej a plyn.

testo 380

Snadnější profesionální měření
jemných prachových částic
Praktický s intuitivní obsluhou: s přístrojem testo 380 bez námahy kontrolujete hraniční
hodnoty a velmi efektivně optimalizujete zařízení.
Ochrana klimatu a snižování emisí - ve skutečnosti,

Zákonodárci reagovali na hrozící zhoršování kvality ovzduší

to jsou procesy, které by měly jít ruku v ruce. Ale každý,

novelou k „Prvnímu federálnímu zákonu o regulaci emisí“

kdo dnes chce vytápět CO2 neutrálně, často využívá kotle

(1. BImSchV). Stanovuje nové hraniční hodnoty i pro malá

na spalování dřeva. Důsledkem tohoto způsobu vytápění

spalovací zařízení od 4 kW a zpřísňuje hraniční hodnoty pro

je zvýšení emisí prachových částic a zdraví škodlivé

stávající zařízení.

zatěžování ovzduší.

Po uplynutí přechodného období začátku roku 2013
budou postaveni jak kominíci, tak také topenáři a servisní

Důsledky zvýšeného zatížení prachovými částicemi nej-

technici před nové požadavky: Vám, kominíkovi, se rozšíří

sou pro lidský organizmus zanedbatelné: jemné prachové

Vaše pole působnosti a budete schopen nabízet větší

částice se dostávají přes plíce do lidského těla a způsobují

spektrum výkonů. To zároveň předpokládá, že se budete

tam různá onemocnění dýchacích cest, ale také kardiovas-

novými postupy měření důkladně zabývat a že se vybavíte

kulární onemocnění. Podle výzkumů Světové zdravotnické

odpovídající měřicí technikou. Pro topenáře a servisní

organizace jenom v rámci EU umírá předčasně na následky

techniky spočívá požadavek v optimalizaci množství malých

znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi 250 000

otopných zařízení na tuhá paliva tak, aby tato pracovala

až 300 000 lidí každý rok; tyto částice - prach byl proto

bezproblémově a efektivně a zachovávala nové hraniční

předními úřady pro ochranu životního prostředí

hodnoty.

(např. US-EPA) klasifikován jako „ látka znečišťující ovzduší
č. 1“. Navíc je známo, že saze jsou po CO2 nejdůležitějším
urychlovačem změny klimatu.
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Nový systém měření jemného prachu testo 380 Vám umožní
nekomplikované měření bez námahy, přímo na místě, včetně
grafického zobrazení naměřených hodnot. Naprosto nově
vyvinutá metodika měření od firmy Testo umožňuje kontrolu
a prosazení hraničních hodnot. A technik otopných zařízení
má k ruce systém měření, který mu optimálně pomáhá a se
kterým se dají otopná zařízení optimalizovat na minimální
emise. Se systémem testo 380 jste maximálně vybaveni
a patříte k pionýrům na poli měření jemných prachových
částic.
Analyzátor prachových částic testo 380 je velmi univerzálně
použitelný na základě integrace přístroje testo 330-2 LL,
jako „řídícího centra“, do systému měření jemných prachových částic: vedle zařízení na tuhá paliva se dají kontrolovat
a udržovat také plynová a olejová zařízení na vytápění. A jak

Výhody systému měření jemných prachových
částic testo 380:
• inovativní kompletní řešení pro zařízení na pevná
paliva, olej a plyn v kombinaci s testo 330-2 LL
• plný certifikát TÜV pro stupně hraničních hodnot
1/2 a podle VDI 4206 list 2
• paralelní měření prachových částic, O2 a CO v
reálném čase
• grafické znázornění všech potřebných měřených
hodnot - pro optimální přehled
• velmi hospodárný v provozu a údržbě
• snadná manipulace a jednoduchý transport
• technologie hightech v kufříkovém formátu: měření

je u testo 330-2 LL zvykem, znázornění naměřených hodnot

všech rozhodujících hodnot pouhou jedinou

probíhá v reálném čase.

sondou

Výzva a šance: buďte prvními, kdo profesionálně kontroluje nové hraniční
hodnoty emisí a rozšiřte tak svoje spektrum činností!

testo 380

testo 380:
Seřídit, zkontrolovat, rozhodnout.
Kominík, servisní technik nebo topenář:
testo 380 Vám ideálně pomůže.
I když Vám měření jemných

Menu měření „Jemné částice“

prachových částic doposud nic

Menu měření „Jemné částice“

neříkalo - nemusíte se dlouho

Vás vede krok za krokem Vaším

zapracovávat: systém měření

novým úkolem. Všechny důležité

jemných prachových částic Vás

měřené hodnoty prachových

měřením provede, paralelně vy-

částic, O2 a CO jsou přímo a

hodnotí důležité veličiny: prach,

paralelně vyhodnocovány a

O2 a CO a tyto znázorní pomocí grafu. Je jedno, zda

zobrazovány. Kromě toho můžete přes graf sledovat

provádíte měření při předávání zařízení nebo chcete

všechny hodnoty k aktuálnímu okamžiku po celý

spalovací zařízení co nejlépe seřídit: s analyzátorem

průběh měření. Rovněž můžete kdykoliv pozorovat

prachových částic testo 380 se můžete s klidem

další měřené parametry, jako je teplota spalin a

novým požadavkům na měření jemných prachových

nasávaného vzduchu, komínová ztráta nebo vlhkost

částic postavit čelem.

spalin. Nezůstane Vám tak utajena žádná změna ve
vztahu ke kotli a k měření obsahu prachových částic!
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Měření při předávání

Pomoc při seřízení

Zákonem stanovené směrnice a

Pro Vás, servisní techniky a

předpisy ohledně průběhu měření

řemeslníky v oboru vytápění a

při předávání zařízení nejsou díky

sanity, je to náročný úkol, seřídit

systému testo 380 žádným pro-

spalovací zařízení na tuhá paliva na

blémem: měření při předávání in-

místě efektivně a v souladu s no-

tegrované do menu měření se řídí

vými hraničními hodnotami.

přesně podle oficiálního postupu dle 1. BImSchV.

Měřicí program „Pomoc při seřízení“ Vám přitom
výborně pomůže: svoje měření můžete provést velmi

Intuitivní navigace v menu se stará o to, aby žádný

jednoduše a také několik cyklů měření za sebou není

ze zákonem předepsaných kroků nebyl vypuštěn:

pro testo 380 žádným problémem. Všechny měřené

vyhledání jádra proudění a měření tahu jsou již do

hodnoty se znázorňují v reálném čase - tak okamžitě

průběhu měření začleněny, na důležité pracovní

zjistíte aktuální stav spalování a také důsledky

kroky jste stále upozorňováni. Pro přesný výsledek

Vašeho seřizování kotle.

měření můžete přizpůsobit individuální parametry,
které jsou závislé na okolí, jako je vlhkost a rovněž
teplota spalin a okolního vzduchu. Během měření
můžete sledovat aktuální hodnoty popílku a spalin v
reálném čase.

Přístroj testo 380 pomáhá kominíkům při jejich měřeních a při
kontrole hraničních hodnot.

Pro kontrolu a příp. nové seřízení spalovacího zařízení potřebují
topenáři a servisní technici nástroj, na který je spolehnutí: testo
380 Vás provází měřením a měří všechny důležité parametry
pouze jednou sondou.

testo 380

Vlastnosti výrobku v detailech.
Promyšlený a flexibilní: kompaktní kufr s hightech technologií.
Systém měření jemných prachových částic testo 380 se
skládá ze dvou systémových komponentů: z analyzátoru
pevných částic testo 380 včetně prachové sondy a z testo
330-2 LL jako řídícího centra a analyzátoru spalin. Dohromady Vám tento systém nabízí co možná největší kompaktnost, lehkost manipulace a přesnost měření.

Kufr pro měření prachových částic
Ulehčíme Vám transport Vašeho přístroje pro
měření prachových částic - abychom byli
přesní, váží 7,9 kg. Budete žasnout, kolik
měřicí techniky a praktických pomůcek jsme
pro Vás do tohoto úzkého prostoru umístili.

testo 330-2 LL (od verze 2006)
testo 330-2 LL slouží jako řídící centrála systému a měří paralelně s prachem také CO,
O2 a další parametry spalin. Ruční přístroj se
dá jedním hmatem vyjmout z kufru a použít
pro analýzu spalin u olejových
a plynových kotlů.

Jímka kondenzátu a filtr
Jímka kondenzátu a několik filtrů připravují
surový plyn k analýze spalin v přístroji testo
330-2 LL.

Odkládací přihrádka
Optimálně využité místo v kufru: do této
praktické přihrádky uložíte různý materiál
jako např. čistící soupravu.

Trasa předehřevu
Trasa předehřevu zajišťuje optimální teplotu
plynu a tím maximálně přesné měření prachových částic.
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Prachová sonda
Prachová sonda s rotačním diskem z velmi
kvalitní keramiky mění část surového plynu
na měřený plyn. Tím se omezí znečištění
systému na minimum a současně se zaručí
velmi přesné měření. Inovační technologie
dělá prachovou sondu kompaktní a jednoduchou pro manipulaci.

Přihrádka pro návod k obsluze
Abyste měli návod k obsluze v případě
potřeby rychle po ruce, je uložen na dosah
ve víku.

Tiskárna (volitelně)
Pro dokumentaci na místě měření se dají
výsledky měření rychle a jednoduše
vytisknout.

Síťový zdroj pro testo 330-2 LL

Prachový senzor
Zdokonalenou technologií senzoru se
firmě Testo podařilo měření prachových
částic zjednodušit. Hodnoty prachu se Vám
zobrazují v reálném čase, takže můžete
bezprostředně sledovat důsledky každého
zásahu na kotli.
Další úložný prostor
Pro bezpečný transport, např. náhradních
modulů senzorů, je kufr vybaven ještě dalším
úložným prostorem pro drobný materiál.
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Velení přebírá: testo 330-2 LL.
Díky novému menu měření je testo 330-2 LL vybaven pro všechny prachové aplikace.
K tomu, aby systém měření jemných prachových částic testo

Jestliže již vlastníte testo 330-2 LL (od verze 2006), tak

380 mohl pracovat efektivně, rychle a spolehlivě, potřebuje

můžete tento přístroj jednoduše vybavit aktualizací firmwaru

jak technicky vyspělou, tak také snadno ovladatelnou řídící

pro měřením prachu. Zkontrolujte si štítek Vašeho analy-

centrálu. Přístroj testo 330-2 LL (od verze 2006) slouží jako

zátoru spalin: končí-li název Vašeho měřicího přístroje na

takový prvek obsluhy a provádí paralelně k měření prachu

„-2 LL“, můžete svůj přístroj využít pro měření jemných pra-

také měření O2 a CO. Jsou zaznamenávány rovněž další

chových částic.

měřené veličiny, jako např. teplota spalin.
Přístroj testo 330-2 LL samozřejmě zůstává i po integraci do
Přístroj testo 330-2 LL je propojen s kufrem přes specielně

měřicího systému testo 380 nadále použitelný pro všechny

koncipovaný konektor. V případě potřeby jej jediným po-

aplikace v oblasti olejových a plynových zařízení. Pro použití

hybem v měřicím kufru zvednete - tak si uchováte všechny

testo 330-2 LL u plynových a olejových zařízení se dá bez

měřené hodnoty stále na očích.

problému vyjmout z kufru a použít jej jako analyzátor spalin. Potřebujete-li provést analýzu spalin, měření tahu nebo
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diferenčního tlaku, vyhledat netěsnost nebo změřit obsah
CO v okolí, testo 330-2 LL je pro Vás perfektním partnerem.
Program sond Testo umožňuje mnoho dalších měření
na otopném zařízení: víceotvorová sonda, štěrbinová
sonda nebo sonda jemného tlaku - velký výběr dovoluje
přizpůsobit testo 330-2 LL každému zadání.
Tímto způsobem splňuje testo 330-2 LL ty nejvyšší nároky
analýzy spalin a dostojí všem požadavkům na měření
kolem otopných zařízení. S pouhým jediným systémem
můžete vyřešit všechna Vaše měření - je jedno jestli jde o
zařízení na tuhá paliva, olej nebo plyn!

Výhody s přístrojem testo 330-2 LL:

• senzory Longlife s životností až 6 let

• měření do 30 000 ppm CO

• mnoho menu měření pro analýzy týkající se

• funkce záznamníku (až 2 hod. kontinuálního záznamu

otopného zařízení

měřených hodnot)

• integrovaná kontrola senzorů

• paralelní měření tahu a spalin

• 4 roky záruky bez záruční smlouvy

• certifikát TÜV podle EN 50379, část 1 – 3

• barevný grafický displej s vysokým rozlišením
• robustní design, vhodný i pro drsné a znečištěné
prostředí
• možnost nulování v komíně
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Směrodatná technika
pro jemné prachové částice.
Optimální souhra komponentů zajišťuje rychlé a přesné výsledky.
Prachová sonda
Je jenom jedna, ale má to v sobě: v praktické prachové

Aby spaliny během měření nekondezovaly, je sonda vyba-

sondě, kterou vyvinula firma Testo, se skrývá všechno, co pro

vena vyhřívacím článkem, který zajišťuje konstantní teplotu

profesionální měření jemných prachových částic potřebujete.

120 °C.

Během průběhu měření má sonda mnoho úkolů: odebírá su-

I když se jedná o techniku High-End, je prachová sonda

rový plyn přímo ze spalinového proudu a nakonec jej přívádí

přístroje testo 380 nanejvýš uživatelsky přívětivá a manipulace

k analýze spalin do přístroje testo 330-2 LL. Současně se

s ní je intuitivní. Sonda se dá rychle a lehce uložit do měřicího

v rotačním disku mísí surový plyn s čistým vzduchem - tím

boxu a zrovna tak snadno ji lze opět vyjmout. Pro měření jem-

vzniká potřebný měřený plyn pro měření prachových částic.

ných prachových částic nejsou zapotřebí žádné další sondy.

Prachová sonda také měří teplotu spalin a komínový tah.

Trubice prachové sondy

Rotační disk

Konektory k testo 380
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Rotační disk
Pro dosažení velmi přesného měření jemných prachových
částic prochází surových plyn rotačním diskem, stávajícím se z
vysoce kvalitní keramiky. Koncentrace částic je touto patentovanou technologií ředěna definovaným množstvím čistého vzduchu, takže je znečištění cest plynu a celého systému měření
redukováno na minimum a současně probíhá přesné měření
jemných prachových částic. Tímto způsobem systém pracuje
bez opotřebování; čištění probíhá lehce, pomocí vatových
tyčinek, běžně používaných v domácnosti.
Prachový senzor
Prachový senzor měří hmotnost částic obsažených v
měřeném plynu. Za tímto účelem je měřený plyn veden
skrz trysku do prachového senzoru umístěného v oblasti
kmitání. Podle hmotnosti usazených částic se mění frekvence kmitání; tímto způsobem se měří hmotnost prachových
částic. Poněvadž výpočet může díky technologii* od firmy
Testo probíhat ve velmi krátkých časových intervalech, je
možné během celé doby měření sledovat hodnoty na displeji
přístroje testo 330-2 LL v reálném čase. Tímto způsobem
se žádná vlna kouře neztratí, každá změna na kotli a její
důsledky jsou ihned patrné a zařízení lze velmi rychle a
efektivně seřídit.
* přihlášeno je již více patentů

testo 380 je téměř bezúdržbové – a tím je pro Vás nonstop připraveno k použití.

Analyzátor jemných prachových částic
testo 380 se dá lehce a rychle čistit pomocí
běžných pomůcek v domácnosti, jako jsou
vatové tyčinky nebo čistič dýmky.

Jednoduchá vatová tyčinka a trošku destilované vody: více pro čištění rotačního disku
nepotřebujete.

Také modul prachového filtru je velmi jednoduchý na údržbu: rychle a lehce se dá
čistit vatovou tyčinkou a nakonec je znovu
připraven k použití.
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Objednací údaje pro testo 380.

testo 380 Analyzátor pevných částic

testo 380 Systém měření částic

testo 380 analyzátor jemných prachových částic
vč. prachové sondy a čistící soupravy

Sada pro kontrolu zařízení na tuhá paliva, plyn a olej

S využitím aktualizace firmwaru
můžete využít svůj přístroj testo
330-2 LL od verze 2006, který již
vlastníte.

• testo 380 analyzátor jemných prachových částic,
vč. prachové sondy a čistící soupravy
• analyzátor spalin testo 330-2 LL se síťovým zdrojem (vč. Bluetooth, senzoru CO s kompemzací H2)
• modulární spalinová sonda 300 mm
• teplotní čidlo
nasávaného vzduchu
190 mm

+
Obj.č. 0632 3800

+

Obj.č. 0632 3801

testo 330-2 LL: řídící centrála
testo 330-2 LL (vč. Bluetooth, senzoru CO s kompenzací H2, integrovaného nulování tahu a plynu, akumulátoru a
kalibračního protokolu, grafického displeje)

Příslušenství k testo 380

Obj.č.
0632 3307 70

Obj.č.

testo 606-2 přístroj pro měření vlhkosti dřeva s integrovaným měřením teploty a vlhkosti v okolí

0560 6062

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka 190 mm

0600 9787

testo 317-3, CO-monitor

0632 3173

Rychlotiskárna Testo s infračerveným rozhraním (IrDA)

0554 0549

Tiskárna Bluetooth

0554 0553

Náradní termopapír do tiskárny (6 roliček), dokumentační

0554 0568

Vyhodnocovací počítačový software easyHeat

0554 3332

USB kabel 5 m

0449 0047

Náhradní díly pro testo 380

Obj.č.

Náhradní modul prachového senzoru

0394 0001

Náhradní tryska

0394 0002

Filtr nečistot

0554 3381

Fixační řetízek sondy

0554 9356

Kartáček na čištění sondy

0554 0228

Dostupné online na www.testo.cz/380
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Technická data.

Měřicí rozsah, přesnost, rozlišení
Měřicí rozsah

0 … 300 mg/m3

Přesnost

podle VDI 4206-2

Rozlišení

0,1 mg/m3

Paměť

500 000 naměřených hodnot

Další informace o přístroji
Skladovací a přepravní teplota

-20 … +50 °C

Provozní teplota

+5 … +40 °C

Krytí

IP40

Hmotnost

testo 380: 7,9 kg, testo 330-2 LL: 0,65 kg

Rozměr

475 x 360 x 190 mm

Materiál pouzdra

ABS

Napájení

přes vnitřní síťový zdroj: 100 V AC/0,45 A - 240 V AC/0,2 A (50 – 60 Hz)

Příkon

max. 100 W

Záruka

analyzátor prachových částic testo 380, 2 roky (kromě opotřebovávaných dílů)
prachový senzor, 12 měsíců

Informace k prachové sondě
Délka sondy

270 mm

Průměr trubice sondy

12 mm

Materiál trubice sondy

ušlechtilá ocel 1.4301

Délka kabelu sondy

2,2 m

Integrované prvky

měření tahu, odběr vzorku, měření teploty, vyhřívání sondy, rotační disk

Teplota spalin

max. 500 °C

Vyhřívání trubice sondy

do 120 °C

Rotační disk

vyhřívaný do 80 °C

Zobrazení stavu

LED, ukazuje fázi nahřívání a připravenost k provozu

Dostupné online na www.testo.cz/380
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Sondy a příslušenství pro testo 330-2 LL
pro měření plynových a olejových zařízení
Náhradní senzory/senzory pro dovybavení

Obj.č.

Senzor O2, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0002

Senzor CO (bez kompenzace H2), pro testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0051

Senzor CO, s kompenzací H2, 0 … 8.000 ppm, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0101

Náhradní senzor COlow, 0 … 500 ppm, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0103

Náhradní senzor NO, 0 … 3.000 ppm, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0393 0151

Senzor NO pro dovybavení, 0 … 3.000 ppm, rozlišení 1 ppm, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0554 2151

Náhradní senzor NOlow, 0 … 300 ppm, 0,1 ppm, ±2 ppm (0 … 39,9 ppm) ±5 % z nam.hodn.

0393 0152

Senzor COlow pro dovybavení, 0 ... 500 ppm, rozlišení 0,1 ppm, pro testo 330-1 LL/-2 LL

0554 2103

Rozhraní Bluetooth pro dovybavení

0450 3338

Modulární odběrové sondy

Obj.č.

Modulární odběrová sonda, vč. kónusu pro připevnění, termočlánek NiCr-Ni, hadice 2,2 m, filtr nečistot, délka 180
mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C, certifikát TÜV

0600 9760

Modulární odběrová sonda, vč. kónusu pro připevnění, termočlánek NiCr-Ni, hadice 2,2 m, filtr nečistot, délka 300
mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C, certifikát TÜV

0600 9761

Modulární odběrová sonda, vč. kónusu pro připevnění, termočlánek NiCr-Ni, hadice 2,2 m, filtr nečistot, délka 180
mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C

0600 9762

Modulární odběrová sonda, vč. kónusu pro připevnění, termočlánek NiCr-Ni, hadice 2,2 m, filtr nečistot, délka 300
mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C

0600 9763

Pružná odběrová sonda, vč. kónusu pro připevnění, termočlánek NiCr-Ni, hadice 2,2 m, filtr nečistot,
délka 330 mm, Tmax. 180 °C, krátkodobě 200 °C, rádius ohybu max. 90° pro měření na těžko přístupných místech

0600 9764

Příslušenství sond

Obj.č.

Modulární trubice sondy, délka 180 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

0554 9760

Modulární trubice sondy, délka 180 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C

0554 9762

Modulární trubice sondy, délka 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C

0554 9761

Modulární trubice sondy, délka 335 mm, vč. kónusu, Ø 8 mm, Tmax. 1.000 °C

0554 8764

Pružná trubice sondy, délka 330 mm, Ø 10 mm, Tmax. 180 °C

0554 9764

Víceotvorová trubice sondy, délka 300 mm, Ø 8 mm, pro vytvoření střední hodnoty CO

0554 5762

Víceotvorová trubice sondy, délka 180 mm, Ø 8 mm, pro vytvoření střední hodnoty CO

0554 5763

Prodloužení hadice, 2,8 m, prodlužovací kabel sonda - přístroj

0554 1202

Kónus Ø 8 mm, ocel, s pružinovou svorkou a možností uchopení, Tmax. 500 °C

0554 3330

Kónus Ø 6 mm, ocel, s pružinovou svorkou a možností uchopení, Tmax. 500 °C

0554 3329

Další sondy

Obj.č.

Štěrbinová sonda pro měření přisávaného O2

0632 1260

testo 330-1 LL/-2 LL / testo 350-S/-XL sonda pro vyhledávání úniku plynu, 0 … 10.000 ppm CH4 /C3H8

0632 3330

Sonda CO v okolí, pro detekování CO v budovách a místnostech, 0 … 500 ppm

0632 3331

Sonda CO2 v okolí

0632 1240

Připojovací kabel

0430 0143

testo 330-1 LL/-2 LL sonda jemného tlaku

0638 0330

Dostupné online na www.testo.cz/330
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Příslušenství pro testo 330-2 LL
pro měření plynových a olejových zařízení
Teplotní čidla nasávaného vzduchu

Obj.č.

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka 300 mm

0600 9791

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka 190 mm

0600 9787

Teplotní čidlo nasávaného vzduchu, délka 60 mm

0600 9797

Další teplotní čidla

Obj.č.

Teplotní miničidlo okolního vzduchu

0600 3692

Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou

0604 0194

Připojovací kabel

0430 0143

Příslušenství

Obj.č.

Mezinárodní síťový zdroj 100 – 240 V AC/6,3 V DC, pro síťový provoz nebo nabíjení akumulátorů v přístroji

0554 1096

Náhradní akumulátor 2.600 mA

0515 0107

Nabíječka pro náhradní akumulátor testo 308 / testo 330-1 LL/-2 LL

0554 1103

Vyčítací adaptér pro hořákové automatiky testo 330-1 LL/-2 LL

0554 1206

Lepící tašky pro ukládání výtisků, 50 kusů

0554 0116

Čistící přípravek, 100 ml, pro snadné a rychlé odstranění nečistot na pouzdře, displeji, klávesnici, rukojeti sondy a kabelu sondy

0554 1207

Pumpa sazového čísla, vč. oleje, sazových terčíků, pro měření sazí ve spalinách

0554 0307

Souprava připojovacích hadic s adaptérem pro oddělené měření tlaku plynu testo 330-1 LL/-2 LL

0554 1203

Tlakovací souprava pro zkoušku plynovodu testo 330-1 LL/-2 LL, verze 2010

0554 1213

Souprava pro měření diferenční teploty, skládá se ze 2 trubkových sond a adaptéru pro testo 330-1 LL/-2 LL

0554 1208

Náhradní filtr nečistot pro rukojeť sondy, 10 kusů

0554 3385

testo easyheat, konfigurační a vyhodnocovací software pro znázornění průběhů měření ve formě grafů a tabulek a pro
správu zákaznických dat. Je třeba zvlášť objednat USB kabel 0449 0047.

0554 3332

testo easyheat a testo easyheat.mobil, konfigurační a vyhodnocovací software pro znázornění průběhů měření ve formě
grafů a tabulek a pro správu zákaznických dat. Je třeba zvlášť objednat USB kabel 0449 0047.

0554 1210

Propojovací kabel USB mezi přístroj a počítač, testo 330-1 LL/-2 LL / testo 335

0449 0047

Kalibrační certifikát ISO pro spaliny

0520 0003

Základní systémový kufr testo 330-1 LL/-2 LL pro přístroj, sondy a příslušenství, plochý

0516 3330

Základní systémový kufr s dvojitým dnem testo 330-1 LL/-2 LL, pro přístroj, sondy a příslušenství, vysoký

0516 3331

Nářaďový systémový kufr s brašnou na nářadí bez obsahu, možnost připojení na základní systémový kufr

0516 0329

Dostupné online na www.testo.cz/330
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