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Prùmyslový analyzátor spalin
testo 325-I je cenovì výhodný
analyzátor pro analýzu spalin jako
CO, NO a SO2. Spojuje pøesnost se
snadným ovládáním a pøíznivou
cenou. Je to ideální partner pro
kontrolu emisí v tepelných procesech.
Výsledek mìøení je kontinuálnì
zobrazován na displeji. Stiskem
jednoho tlaèítka je možné namìøené
hodnoty vytisknout pøes infraport na
pøenosné tiskárnì testo.

Tisk
HOLD

Snadná obsluha, velký displej

ppm
SO2

Nastavení pøivádìných spalin do
spalovacího procesu (EGR) pro redukci
NOx

Snadná výmìna starého senzoru
za nový

ppm
NO

Magnetické pouzdro softcase chrání
pøístroj pøed prachem a nárazem
Výtisk hodnot vèetnì data a èasu
mìøení

ppm
CO
testo 325-I

testo 325-I

Sada SO2

Sada NO

testo 325-I, sada analyzátoru SO2 sestává
z mìøicího pøístroje a odbìrové sondy
(s hadicí z Tygonu®) a baterie

testo 325-I, NO-Set bestehend aus:
Analysegerät und Entnahmesonde, inkl.
Batterien und Kalibrier-Protokoll

Obj.è.

Obj.è.

0563 3260

Kontrola spalovacího motoru analyzátorem
COhigh

0563 3261

testo 325-I

testo 325-I

testo 325-I

testo 325-I, Analyzátor COhigh vèetnì
baterií

Sada COlow

Sada COhigh

Obj.è.

testo 325-I, COlow-Set bestehend aus:
Analysegerät und Entnahmesonde, inkl.
Batterien und Kalibrier-Protokoll

testo 325-I, COhigh-Set bestehend aus:
Analysegerät und Entnahmesonde, inkl.
Batterien und Kalibrier-Protokoll

Obj.è.

Obj.è.

0563 3262

0632 3263

Ohebná sonda spalin

0563 3263

(viz níže)
Obj.è.

testo 325-I SO2

testo 325-I NO

testo 325-I COlow

0600 9640

testo 325-I COhigh

Kontrola emisí spalovacích zaøízení
na uhlí a LTO

Emisní kontrola motorù a
spalovacích zaøízení

Kontrola emisí a nastavení
plynových hoøákù

Kontrola atmosféry ve výrobních
procesech (pásové pece, kalicí pece,
tavicí a žíhací procesy)

Kontrola odsiøovacích zaøízení

Kontrola oddusíkovacích zaøízení /
katalyzátorù

Lokalizace míst s pøisáváním
falešného vzduchu na dlouhých
kouøovodech

Nastavení procesních hoøákù

Procesní kontrola ve skláøském a
keramickém prùmyslu

Nastavení pøívodu spalin do sání
pro redukci NOx

Kontrola emisí CO motorových
skladištních a vysokozdvižných
vozíkù

Sondy
Popis

Vyobrazení

Obj.è.

Odbìrová sodnda, hloubka vnoøení
700 mm, vè. kónusu, Tmax. +1000 °C,
hadice 3 m
Ohebná odbìrová sonda, speciální pro
mìøení výfukových plynù spalovacích
motorù, Tmax. +500 °C, hadice 3 m

0699 3451/3

700 mm
D 8 mm

max. hloubka vnoøení 235 mm
ohebná do vzdálenosti160 mm
D 10 mm

0600 9640
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Pøíslušenství
testo 325-I, sada pro kontrolu emisí
testo 325-I, analyzátor
SO2 a odbìrová sonda
tiskárna protokolù testo
softcase
transportní kufr

Ochrana pøístroje díky integrované jímce
kondenzátù

Tiskárna protokolù testo
pro tisk namìøených hodnot pøímo na místì
Obj.è.

ppm
SO2

0554 0545

testo 325-I, profesionální sada pro kontrolu emisí spalovacích motorù
testo 325 I, analyzátor
COhigh
síťový zdroj
ohebná odbìrová sonda
ochranné pouzdro topsafe
náhradní prachový filtr

Ochranné pouzdro softcase z elastického
plastu, vè. popruhu a magnetické destièky
chrání pøístroj pøed nárazem a zneèištìním
Obj.è.
0516 2570

hliníkový kufr

Ochranné pouzdro topsafe (IP 42), obsahuje
magnet, popruh
Obj.è.

0516 0444

Pøíslušenství

Obj.è.

Kónus na odbìrovou sondu s pojistným šroubem

0554 9050

Sí•ový zdroj 230 V/ 8 V/ 1 A, pro mìøicí pøístroj
pro sí•ový provoz a nabíjení akumulátorù

Nabíjeè pro mìøicí pøístroj a tiskárnu (se 4 akumulátory)

0554 0110

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)

0554 0569

Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)
dlouhodobì stabilní (text je èitelný až 10 let)

0554 0568

Softcase z elastického plastu s popruhem a magnetem
chrání pøístroj pøed znìèištìním a nárazem
Topsafe (ochranné pouzdro) IP 42, vè, magnetu a popruhu

0516 2570

Náhradní prachové filtry (10 ks)

0554 0040

Transportní kufr (plast) pro pøístroj, sondy a pøíslušenství
pro bezpeèné a pøehledné uchování

0516 3250

Hliníkový kufr pro pøístroj, sondy a pøíslušenství

0516 0325

0516 0444

Pumpièka pro mìøení sazového èísla, vè. mazacího oleje a filtraèních 0554 0307
papírkù, pro mìøení množství sazí ve spalinách

K – TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
Tel/fax.: 055 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk
www.ktest.sk, www.testo.sk
0905 522488

SO2

0554 0308

NO

COlow

COhigh

Mìøicí rozsah

0... +3000 ppm
SO2

0... +1000 ppm
NO

0... +2000 ppm
CO

0... +40000 ppm
CO

Pøesnost

±5% z nam.h.
(+400... +3000
ppm SO2)
±20 ppm SO2
(0... +400 ppm
SO2)

±5% z nam.h.
(+400... +1000
ppm NO)
±20 ppm NO
(0... +400 ppm
NO)

±5% z nam.h.
(+400... +2000
ppm CO)
±20 ppm CO
(0... +400 ppm
CO)

±5% z nam.h.
(+800... +2000
ppm CO)
±10% z nam.h.
(+2000... +40000
ppm CO)
±40 ppm CO (0...
+800 ppm CO)

Rozlišení

1 ppm SO2 (0...
+3000 ppm SO2)

1 ppm NO (0...
+1000 ppm NO)

1 ppm CO (0...
+2000 ppm CO)

5 ppm CO (0...
+9999 ppm CO)
0,001 obj. % CO
(+1... +4 obj. %
CO)

Odezva

80 s

60 s

60 s

70 s

0554 1084

Tiskárna protokolù testo s 1 rolí termopapíru a 4 tužkovými bateriemi 0554 0545
pro výtisk protokolu na místì

Filtraèní papírky pro mìøení sazového èísla
40 páskù na cca. 200 mìøení

Technická data

±1 digit

Spoleèná data
Rozmìry
216x68x47 mm
Hmotnost
500 g
Provozní teplota +4... +45 °C
Skladovací teplota -20... +50 °C
Baterie
4 tužkové AA
Životnost baterií 4 h
Pouzdro
ABS
Napájení
Sí•ový zdroj
Napìtí
115/230 V / 50/60 Hz
Displej
LCD, dvouøádkový

Záruka:
Pøístroj: 2 roky (kromì dílù podléhajících
opotøebení - napø. senzory)
Senzory: 1/2 roku
Napájení: bateriemi, nebo sí•ovým zdrojem
Odbìrová sonda
Délka: 300 mm, D 6 mm
Tmax: 500 °C
Délka hadice: 3 m
(v sadì SO2, hadice z Tygonu®)

ppm
NO
ppm
CO

