testo 340

Novi analizator dimnih plinov s 4 merilnimi celicami za
merjenje emisij v industriji

Komplast d.o.o.

Bolj zanesljiv, bolj priročen, ima tudi več parametrov…
Rastoči stroški goriv za termične sisteme zahtevajo večjo učinkovitost pri zgorevanju s
pomočjo preverjanja emisij. Za te aplikacije je testo 340 kot nalašč.

testo 340 je ročni analizator za industrijsko analizo plinov, njegove
prednosti pa so:
edinstvena sposobnost, da se razširi merilno območje, s čemer so omogočena
neomejena merjenja tudi pri visokih koncentracijah plina.

testo 340 je standardno opremljen z O2 celico, 3 dodatne celice lahko po izbiri
kadarkoli vstavite v merilnik in pripravite merilnik za specifično merjenje.

s kompaktno obliko in z zanesljivostjo je analizator testo 340 idealen za zagon,
servis in pri vzdrževanju naprav pa tudi pri monitoringu
-

industrijskih peči
stacionarnih industrijskih motorjev
plinskih turbin
termičnih procesov

TÜV odobritev / EN standard
- Odobrena natančnost velja po standardu EN 50379, del 2
za O2, CO2, CO, NO, NOlow, °C, hPa
- Odobrena zamenjava celic (naravnava brez testnega plina)

Avtomatična zaščita senzorja pred visoko koncentracijo plina: razširitev merilnega območja

Prednosti te funkcije :
Merilna območja vaših celic CO, COlow, NO, NOlow, ali O2 se povečajo ob avtomatičnem
razširjanju območja za 5-krat. Pri visokih koncentracijah plina je celica enako
obremenjena kot pri nizkih.
Možnost: merilna območja vseh celic lahko v analizatorju povečate za faktor 2.
Merjenja do npr:
max. 50 000 ppm (CO), ali
max. 20 000 ppm (NO) ali
max. 25 000 ppm (SO2) brez obremenitve celice.
Brez dodatnih celic in stroškov pri različnih merilnih območjih.
Avtomatična zaščita celic pred preobremenitvijo, brez prekinitve meritve.
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testo 340 – Najboljša podpora pri analizi dimnih plinov
Prostora je za 4 merilne celice
testo 340 je standardno opremljen z O2 merilno celico. Tri
dodatne merilne celice, na izbiro so CO, COlow, NO, NOlow
ali SO2, lahko vstavite v merilnik. S tem imate zagotovljeno
veliko fleksibilnost, ko spreminjate aplikacijo ali meritev.

testo 340:
Enostavno izberite in kadarkoli spreminjajte in dodajajte nove
merilne celice. Izbirate lahko
med naslednjimi predkalibriranimi
celicami:

Na mestu merjenja lahko celico
zamenjate ali nadgradite z
dodatnim parametrom plina…
Osnovna prednost je, da so
podatki naravnave shranjeni v
celici. Pri menjavi merilne celice
ne zapravljate več časa.

Prava rešitev za vsako aplikacijo…
Večja fleksibilnost z močno,
avtomatično kontrolirano
diafragmsko črpalko za merjenje
na različnih sistemih.

Avtomatično kontrolirana
črpalka plina, vgrajena v
testo 340, je idealna pri
specifičnih primerih
merjenja dimnih plinov,
kot sta pozitivni in negativni
tlak (od -200 do +50 mbar).
Pretok črpalke ostane
avtomatično konstanten
.

Z vgrajenim kondenznim lončkom izbor
je varnost povečana.
Testo dizajn prepreči
nastajanje kondenza
v merilni celici.
testo 340 javi, če je
potrebno izprazniti
kondenzni lonček.

…prava dimna sonda za vsako meritev
Velika izbira…
Sonde različnih dolžin,
premera in temperaturnega
območja omogočajo visoko
fleksibilnost za vse
aplikacije. Če hočete
spremeniti cev sonde
enostavno z držala sonde
odstranite njeno cev in jo
zamenjate z drugo.
.
Posebne dimne sonde za
industrijske motorje so
izdelane za pozitivni tlak
na merilnem mestu ter

omogočajo merjenje pri
slabih pogojih merjenja.
Industrijske sonde lahko
uporabljate tudi pri težkih
procesnih pogojih.
Takojšnje merjenje
Robustno in hitro odzivno
sondo lahko uporabljate
za vse pline. Neuničljivi
vod dimne sonde ne morete
prepogniti, dolg je lahko
do 7,8 m. Med ničlenjem
merilnih celic lahko
sonda ostane v
dimnem plinu.
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Faza kalibracije traja
pri testo 340
le 30 sekund.

Na izbiro je širok
goriv
Za vsako aplikacijo lahko
izbirate med 18 standardnimi
in 10 dodatno izbranimi
gorivi.

testo 340 – Idealen merilnik za servisiranje, vzdrževanje in inšpekcije
Vaš nizkoproračunski vstop v industrijsko merjenje dimnih plinov
testo 340 z visoko merilno natančnostjo in enostavnim rokovanjem
omogoča učinkovito in zanesljivo preverjanje emisij za hitro
oceno industrijskih izgorevalnih sistemov:
Točkovno merjenje do 2 ur: testo 340 lahko samostojno
deluje po 5 merilnih programih, ki jih definirate. Možna so
točkovna merjenja do 2 ur. Lahko izvedete tudi »online«
merjenje z uporabo Bluetooth ali USB kabla.
Istočasno merjenje diferenčnega tlaka
Istočasno merjenje dimnih plinov in pretoka omogoča
izračun trenutnega masnega pretoka.
Pri različnih merilnih točkah sistema
Baterija omogoča 6 ur merjenja.
Visoka fleksibilnost pri izbiri merilnih celic
Pri standardno opremljenem merilniku z O2 merilno celico
lahko prosto izberete še 3 merilne celice. Izbirate lahko med
naslednjimi celicami: CO, COlow, NO, NOlow, NO2 in SO2.

Kat. številka

Primer izbire za industrijsko merjenje dimnih plinov

Analizator dimnih plinov testo 340 vključno z aku baterijo, kalibracijskim protokolom, 0632 3340
opremljen z O2 merilno celico in senzorjem za merjenje diferenčnega tlaka
Opcija: CO (H2 kompenziran) merilni modul, 0 do 10 000 ppm
0393 1100
Dimna sonda dolžine 335 mm, vključno s konusom, TE NiCr-Ni
0600 9766
Tmax 500 ° C in dolžino kabla 2,2 m
Omrežni priključek

0554 1096

Opcija: BLUETOOTH® modul

0440 0784

BLUETOOTH® tiskalnik z Bluetooth povezavo, vključno s 1 rolico papirja,
aku baterijo in omrežnim priključkom
Transportni kovček

0554 0620
0516 3340

Za servisiranje in vzdrževanje na industrijskih gorilnikih industrijskih peči
testo 340 ima številne tehnične funkcije za varno in učinkovito
uporabo, regulacijo, učinkovito optimizacijo in odpravljanje
težav pri servisiranju industrijskih gorilnikov:
Direktni prikaz o razmerju zraka in učinkovitost
Na zaslonu so vsi relevantni podatki za optimalno
nastavljanje gorilnikov.
Razširitev merilnega območja in avtomatična zaščita
merilne celice
Ko zaženete gorilnike ali ko izvajate meritve na neznanih
sistemih, lahko pride do nenadnega povečanja koncentracije.
V teh primerih se avtomatično aktivira funkcija razširitve
merilnega območja. Ta zaščiti merilne celice pred
preobremenitvijo .
Vedno pripravljen za merjenje
Robustno ohišje ščiti analizator pred udarci.

Primer izbire za merjenje na gorilnikih industrijskih peči

.
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Analizator dimnih plinov testo 340 vključno z aku baterijo, kalibracijskim protokolom,
opremljen z O2 merilno celico in senzorjem za merjenje diferenčnega tlaka
Opcija: CO (H2 kompenziran) merilni modul, 0 do 10 000 ppm
Opcija: NO merilni modul, 0 do 3 000 ppm*
Opcija: SO2 merilni modul, 0 do 5 000 ppm
Dimna sonda dolžine 335 mm, vključno s konusom, TE NiCr-Ni
Tmax 1000 ° C in dolžino kabla 2,2 m
Software easyEmission z USB kablom
Omrežni priključek

0632 3340

Opcija: BLUETOOTH® modul
Transportni kovček
* Priporočamo NOlow merilno celico (0393 1152) za merjenje nizkih vrednosti NO

0440 0784
0516 3340

0393 1100
0393 1150
0393 1250
0600 8765
0554 3334
0554 1096
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Podpora pri pregledih in regulacijah stacionarnih industrijskih motorjev…
Z različnimi kombinacijami merilnih celic je testu 340
primeren za vsa merjenja na stacionarnih motorjih:
Ločeno merjenje NO in NOl2
Realna vrednost NOx je izmerjena z merilnima celicama
NO in NO2. Pri plinskih motorjih je NO2 komponenta lahko velika,
zato je potrebno ločeno merjenje obeh plinov, če želite ugotoviti
natančno vrednost NOx.
Merjenje pri visokih koncentracijah CO
Pri nenadnih visokih koncentracijah (do 50 000 ppm) je potrebno
avtomatično spiranje merilne celice s svežim zrakom, da se
preprečijo negativne posledice za življenjsko dobo merilne celice.

Specialne dimne sonde za industrijske motorje
Te sonde so temperaturno odporne in kompenzirajo različne
tlačne pogoje, npr. pri merjenju pred in po katalitičnem
konvertorju.
Specifični parametri motorja
Na zaslonu lahko istočasno prikažete najbolj pomembne parametre
za industrijske motorje kot so O2, CO, NO, NO2, NOx, in lambda.

Primer izbire za merjenje na gorilnikih in industrijskih pečeh
Analizator dimnih plinov testo 340 vključno z aku baterijo, kalibracijskim protokolom,
opremljen z O2 merilno celico in senzorjem za merjenje diferenčnega tlaka
Opcija: CO (H2 kompenziran) merilni modul, 0 do 10 000 ppm
Opcija: NO merilni modul, 0 do 3 000 ppm*
Opcija: NO2 merilni modul, 0 do 500 ppm
Dimna sonda za industrijske motorje dolžine 335 mm, vključno s konusom,
kondenzacijskim lončkom, temperaturno zaščitno ploščo, Tmax 1000 ° C,
posebna cevka za NO2/SO2 merjenja in dolžino kabla 2,2 m*
Opcija: mešanica vseh merilnih celic
Omrežni priključek
Software easyEmission z USB kablom
Transportni kovček
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0632 3340
0393 1100
0393 1150
0393 1200
0600 7560

0440 3350
0554 1096
0554 3334
0516 3340

* Za merjenje na dizelskih motorjih priporočamo dimno sondo s filtrom (0600 7561)

…. in za merjenje na turbinah
Za zmanjšanje emisij na plinskih turbinah je potrebno
merjenje s testo 340 v nizkih območjih CO in NO z
merilnima celicama COlow in NOlow:
Posebna merilna celica za nizke koncentracije NOlow
Merilna celica NOlow za merjenje nizkih vrednostih
NO na turbinah v kombinaciji z drugimi
merilnimi celicami.
Razširjeno merilno območje in merilna celica COlow
Zaradi razširjenega merilnega območja lahko merilna
celica COlow meri brez problemov do 2500 ppm.
Enostavna in natančna naravnava s testnim plinom
Če je potrebno se izvede naravnava analizatorja
testo 340 s testnim plinom.

Primer izbire za merjenje na turbinah

,
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Analizator dimnih plinov testo 340 vključno z aku baterijo, kalibracijskim protokolom in
0632 3340
ramenskim trakom, opremljen z O2 merilno celico in vgrajenim senzorjem za merjenje diferenčnega tlaka
Opcija: CO (H2 kompenziran) merilni modul, 0 do 10 000 ppm*
0393 1100
Opcija: NOlow merilni modul, 0 do 300 ppm
0393 1152
Opcija: NO2 merilni modul, 0 do 500 ppm
0393 1200
Dimna sonda za industrijske motorje dolžine 335 mm, vključno s konusom,
0600 7560
kondenzacijskim lončkom, temperaturno zaščitno ploščo, Tmax 1000 ° C,
posebna cevka za NO2/SO2 merjenje in dolžino kabla 2,2 m*
Omrežni priključek
0554 1096
Software easyEmission z USB kablom
0554 3334
Transportni kovček
0516 3340
* Priporočamo COlow merilno celico (0393 1102) za merjenje nizkih vrednosti CO

Komplast d.o.o.

Prenos podatkov – enostavno
Brezžično branje, prenos in tiskanje podatkov
Nova komunikacijska povezava: Bluetooth® 2.0
Brezžična povezava z Bluetooth®2.0 na testo BLUETOOTH®
tiskalnik in direktna komunikacija s prenosnim računalnikom/
PC na razdalji do10 metrov (brez ovir) so značilnosti novega
analizatorja testo 340. Odčitki in konfiguracije se brezžično
pošljejo na prenosni računalnik / PC, kjer se shranijo in
analizirajo.

testo tiskalniki
Podatki za tiskanje pridejo
brezžično v tiskalnik preko
IR povezave ali preko novega
brezžičnega BLUETOOTH®
prenosa. To prihrani čas, saj
se podatki hitro prenesejo in
je analizator že pripravljen za
ponovno merjenje.

*Države, ki dovoljujejo uporabo
BLUETOOTH® povezave, gl.
Tehnične podatke, stran 7

Analiziranje podatkov s softwarom »easyEmission«
S softwarom »easyEmission« se izmerjeni podatki
preberejo, urejajo in analizirajo.

Prednosti softwara easyEmission:
Odčitki kot graf ali tabela.
Uporabnik lahko definira merilni takt (od
ene meritve na sekundo do ene meritve na uro)
Online merjenje z USB povezavo ali
brezžičnim BLUETOOTH® prenosom.
Specifične meritve strank in aplikacij
Strukturo podatkov in merilne informacije
lahko prenesete iz računalnika v analizator
Vse konfiguracije inštrumenta in nastavitve
Se izvedejo s pomočjo software
easyEmission
Direkten prenos v Excel in pdf. obliko
Enostavna uporaba posameznih formul
Izračun faktorja goriv, ko se uporabljajo
posebna goriva
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Podatki za naročanje

testo 340

Kat. številka

Analizator dimnih plinov testo 340 vklj, z aku baterijo,
kalibracijskim protokolom, opremljen z O2 merilno celico
in senzorjem za merjenje diferenčnega tlaka

Kataloška številka: 0632 3340
testo 340 mora biti opremljen s še eno merilno celico, drugače ne deluje
Max 3 merilne celice lahko še vstavite v analizator.

Opcije
Opcija: CO merilni modul, 0 do 10 000 ppm, resolucija 1 ppm
Opcija: COlow merilni modul, 0 do 500 ppm, resolucija 0,1 ppm
Opcija: NO merilni modul, 0 do 3000 ppm, resolucija 1 ppm
Opcija: NOlow merilni modul, 0 do 300 ppm, resolucija 0,1 ppm
Opcija: NO2 merilni modul, 0 do 500 ppm, resolucija 0,1 ppm
Opcija: SO2 merilni modul, 0 do 5 000 ppm, resolucija 1 ppm
Opcija: Bluetooth modul
Opcija: Redčenje vseh merilnih celic

Pribor
Transportni kovček

0516 3340

Omrežni priključek

0554 1096

Software easyEmission z USB kablom

0554 3334

Multi licenca za software easyEmission

0554 3338

Testo tiskalnik z IR povezavo, vklj. 1 rolica papirja in 4 AA baterije

0554 0549

Bluetooth® testo tiskalnik vključno 1 rolica papirja, aku baterija in omrežni priključek

0554 0620

Papir za tiskalnik, 6 rolic

0554 0568

Dodatna aku baterija s polnikom

0554 1087

NO zamenljivi filter

0554 4150

CO zamenljivi filter

0554 4100

Kalibracijski certifikat
ISO kalibracijski certifikat dimni plini

0520 0003

ISO kalibracijski certifikat hitrost, kalibracijske točke 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0034

Dimne sonde
Standardne dimne sonde : Modularne dimne sonde ,na voljo v dveh dolžinah, vključno s konusom,
NiCr-Ni termoelementom, z 2,2 dolgim priključkom in filtrom
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Modularna dimna sonda dolžine 335 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 500 °C, vključno s posebno 2,2 m
posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 9766

Modularna dimna sonda dolžine 700 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 500 °C, vključno s posebno 2,2 m
posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 9767

Modularna dimna sonda dolžine 335 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 1000 °C, vključno s posebno 2,2 m
posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 8764

Modularna dimna sonda dolžine 700 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 1000 °C, vključno s posebno 2,2 m
posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 8765

Modularna dimna sonda predfiltrom Ø 14 mm, dolžine 335 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 1000 °C,
vključno s posebno 2,2 m posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 8766

Modularna dimna sonda predfiltrom Ø 14 mm, dolžine 700 mm, vključno s konusom, termoelement NiCr-Ni, Tmax 1000 °C,
vključno s posebno 2,2 m posebno cevjo za NO2 / SO2 merjenje

0600 8767

Pribor za modularne dimne sonde
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Podaljšek priključka cevi dolžine 2,8 m

0554 1202

Cev sonde s predfiltrom, dolžina cevi sonde 335 mm, vključno s konusom, Ø 8 mm Tmax 1000 °C,

0600 3333

Cev sonde s predfiltrom, dolžina cevi sonde 700 mm, vključno s konusom, Ø 8 mm Tmax 1000 °C,

0600 3333

Dodatni sinter filter (2 kosa)

0554 3372

Rezervni filter za v držalo sonde (10 kosov)

0554 3385

Cev sonde, dolžina cevi sonde 700 mm, Tmax 500 °C, Ø 8 mm

0554 9767

Cev sonde, dolžina cevi sonde 335 mm, Tmax 1000 °C, Ø 8 mm

0554 8764

Cev sonde, dolžina cevi sonde 700 mm, Tmax 1000 °C, Ø 8 mm

0554 8765

Dimne sonde za merjenje na industrijskih motorjih
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Dimna sonda za industrijske motorje, 335 mm, vključno s konusom, kondenzacijskim lončkom,
temperaturno zaščitno ploščo, Tmax 1000 ° C, posebna cevka za NO 2/SO2 merjenja in dolžino kabla 2,2 m

0600 7560

Dimna sonda za industrijske motorje s predfiltrom, 335 mm, vključno s konusom, kondenzacijskim lončkom,
temperaturno zaščitno ploščo,Tmax 1000 ° C, posebna cevka za NO 2/SO2 merjenja in dolžino kabla 2,2 m

0600 7561

TE za merjenje temp. na izpuhu, dolžine 400 mm, Tmax 1000 °C, z 2,4 m dolgim priključnim kablom, dodatno temp zaščito

0600 8894

Rezervni filtri (10 kosov) za kondenzacijski lonček v dimni sondi

0554 3371

Temperaturna tipala
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Mini zračno tipalo za ločeno temperaturno merjenje okoliškega zraka

0600 3692

Mini zračno 60 mm tipalo z konusom, z magnetnim prijemom

0600 9797

Pitot cevi
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Pitot cev dolžine 350 mm, nerjaveče jeklo, za strujanje

0635 2145

Pitot cev dolžine 1000 mm, nerjaveče jeklo, za strujanje

0635 2345

Priključna silikonska cev, dolžine 5 m, max. obremenitev 700 mbar

0554 0440

Pitot cev dolžine 750 mm, nerjaveče jeklo, za strujanje in temp. (3 x cevke (dolžine 5 m)) in zaščito

0635 2042

Dimne sonde
Industrijske sonde
Industrijska sonda set do 1200 °C je sestavljena iz naslednjih pozicij:
- neogrevani ročaj
- neogrevana gred sonde do +1200 °C temperature dimnih plinov
- neogrevana cev sonde , vključno s filtrom, dolžina 4 m
- termoelement TE tipk K, dolžine 1,2 m
Set se lahko naroči s podaljšano cevjo in predfiltrom.

Industrijska sonda set do +1800 °C je sestavljena iz naslednjih pozicij:
- neogrevani ročaj
- neogrevana gred sonde do +1800 °C temperature dimnih plinov
- neogrevana cev sonde, vključno s filtrom, dolžina 4 m

Podrobnosti
Cev sonde: Tmax +1200 °C

Kataloška številka

0600 7610

Dolžina 1 m, Ø 12 mm
Material 2.4856 zlitina 625
Ročaj: Tmax +600 °C
Material 1.4404 nerjaveče jeklo
Cev za vzorčenje plina: 2-komorna cev z PTFE notranjim jedrom; dolžine 4 m
TE: tip K
Dolžina 1,2 m, Ø 2 mm
Tmax. +1200 °C

Cev sonde: Tmax +1800 °C

0600 7620

Material AI203 > 99,7 %
Dolžina 1 m, Ø 12 mm
Cev za vzorčenje plina: 2-komorna cev z PTFE notranjim jedrom;
dolžine 4 m
Ročaj: Tmax +600 °C
Material 1.4404 nerjaveče jeklo

Za temperature > +1370 °C, se priporoča termoelement tip S.

Ogrevana industrijska sonda set je sestavljena iz naslednjih pozicij:
- ogrevana gred sonde do +600 °C temperature dimnih plinov
- ogrevana cev sonde, dolžina 4 m
- termoelement TE tipk K, dolžine 1,2 m

Set se lahko naroči s podaljšano cevjo in predfiltrom.

Podaljšana cev 1200 °C za podaljšanje seta industrijske sonde 1200 °C
(0600 7610) in ogrevani set industrijske sonde (0600 7630)

Cev sonde: temperaturno odporna do +600 °C

0600 7630

Napajanje: 230V / 50 Hz
Dolžina 1 m, Ø 12 mm
Ogrevano temperaturno območje +200 °C
Material 1.4571 nerjaveče jeklo
Cev za vzorčenje plina: valovita cev s teflonskim notranjim jedrom
Dolžine: 4 m; zunanji premer 34 mm
Temperatura ogrevanega območja > +120 °C
TE: tip K
Dolžina 1,2 m, Ø 2 mm
Tmax. +1200 °C

Cev sonde: Tmax +1200 °C

0600 7617

Dolžina 1 m, Ø 12 mm
Material 2.4856 zlitina 625

Podaljšano cev se lahko privije direktno na neogrevano cev sonde
+1200 °C in ogrevano cev sonde do +600 °C
Termoelement TE tip K, dolžine 2,2 m

TE, tip K
Dolžine 2,2 m, Ø 2 mm
Tmax +1200 °C

0600 7615

Industrijska sonda s pred filtrom (kjer veliko prahu v dimnih plinih)

Material: porozni silikonski karbid
Tmax +1000 °C

0600 7616

Ta pred filter se lahko privije direktno na neogrevano cev sonde
do +1200 °C in ogrevano cev sonde do +600 °C

Dolžina 105 mm, Ø 30 mm

Ogrevana cev sonde za vzorčenje plina

Filtracijski razred 10µm
Valovita cev s teflonski notranjim jedrom
Dolžine 4 m, zunanji premer 34 mm
Ogrevano temperaturno območje > +120 °C

na zahtevo

Transportni kovček za sonde
Primeren za vse sonde z dolžino > 335 mm

0616 7600

Podaljšani kabel dolžine 5 m

0409 0063

Tehnični podatki
Merilno območje

Natančnost

Resolucija

t99

.
Mer. območje Nata nčnost

Odčite k Odziv ni ča s

Širjenje merilnega o bmočja

O2 merjenje

0 do 25 %

± 0,2 %

0,01 %

< 20 s

CO merjenje (H2 komp.)

0 do 10 000 ppm

± 10 ppm ali ± 10 % m.v. (0 do 200 ppm)
± 20 ppm ali ± 5 % m.v. (201 do 2000 ppm)
± 10 % m.v. (2001 do 10 000 ppm)

1 ppm

< 40 s

COlow merjenje
(H2 komp.)

0 do 500 ppm
x

± 2 ppm (0 do 39,9 ppm)
0,1 ppm
< 40 s
± 5 % m.v. (ostalo območje)*
podatki se odzivajo na 20°C temperaturo prostora. Dodatni temperaturni koeficient 0,25 % odčitka / K.

NO merjenje

0 do 4000 ppm

±5 ppm (0 do 99 ppm)
±5 % m.v. (100 do 1999 ppm)
±10 % m.v. (2000 do 4000 ppm)

1 ppm

< 30 s

NOlow merjenje

0 do 300 ppm

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)
±5 % m.v. (ostalo območje)

0,1 ppm

< 30 s

NO2 merjenje*

0 do 500 ppm

±10 ppm (0 do 199 ppm)
±5 % m.v. (ostalo območje)

0,1 ppm

< 40 s

SO2 merjenje*

0 do 5000 ppm

±10 ppm (0 do 99 ppm)
±10 % m.v. (ostalo območje)

1ppm

< 40 s

Merjenje temperature
tip K (NiCr-Ni)

-40 do +1200

±0,5 °C (0 do 99 °C)
±0,5 % m.v. (ostalo območje)

0,1 °C

Merjenje vleka

-40 do +40 hPa

± 0,03 hPa (-2,99 do +2,99)
±1,5 % m.v. (ostalo območje)

0,01 hPa

Merjenje diferenčnega
tlaka

-200 do 200 hPa

± 0,5 hPa (-49,9 do 49,9 hPa)
±1,5 % m.v. (ostalo območje)

0,1 hpa

Merjenje abs. tlaka hPa

600 do 1150 hPa

± 10 hPa

1 hPa

Izpeljani parametri
Izkoristek
Izgube
Rosišče

0 do 120 %
0 do 99,9 %
0 do 99,9 °C

CO2 merjenje
(izračun iz O2)

0 do CO2 max

0,1 %
0,1 %
0,1 °C
± 0,2 %

* Da se izognete absorpciji, je max. trajanje meritve 2 uri in je ne smete preseči.
Bluetooth se lahko uporablja tudi v Sloveniji.

0,1 %

< 40 s

Tehnični podatki
Razširitev merilnega območja
Posamezna razredčitev, faktor 5 (standard)

Merilno območje

Natančnost

Resolucija

CO merjenje (H2 kompenzacija)

700 ppm do 50 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

COlow merjenje (H2 kompenzacija)

300 ppm do 2 500 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

0,1 ppm

NO merjenje

500 ppm do 20 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

NOlow merjenje

150 ppm do 1 500 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

0,1 ppm

SO2 merjenje

500 ppm do 25 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

Redčenje vseh celic, faktor 2 (opcija, kat. številka 0440 3350)
Z vklopljenim razširjenim merilnim območjem za vse celice:
0 do 25 %
± 1 % dodatna napaka (0 do 4,99 %)
± 0,5 % dodatna napaka (5 do 25 %)

O2 merjenje

0,01 %

CO merjenje (H2 kompenzacija)

700 ppm do 20 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

COlow merjenje (H2 kompenzacija)

300 ppm do 1 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

0,1 ppm

NO merjenje

500 ppm do 8 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

NOlow merjenje

150 ppm do 600 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

0,1 ppm

NO2 merjenje

200 ppm do 1 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

0,1 ppm

SO2 merjenje

500 ppm do 10 000 ppm

± 10 % m.v. (dodatna napaka)

1 ppm

Splošni tehnični podatki
Spomin
Max
na mapo
na stran

100 map
max. 10 strani
max 200 meritev
Max. število meritev je določeno s številko
map ali strani.

Zaslon
Napajanje
Material
Zaščitni razred
Garancija
Aku baterija:
Merilne celice:

Izbira goriva

Izbirate lahko med 10 definiranimi gorivi in
enim testnim gorivom

Regulacija črpalke z diafragmo
Pretok črpalke
Dolžina kabla
Max. pozitivni tlak / tlak plina
Max. negativni tlak / tlak plina

0,6 l/minuto (regulirano)
max. 7,8 m (z dvema podaljškoma kabla)
+50 mbar
-200 mbar

Teža

960 g

Dimenzije

283 x 103 x 65 mm

Temp. skladiščenja

-20 do +50 °C

Temp. uporabe

-5 do +50 °C

Grafični zaslon 160 x 240 pixov
Baterijski blok 3,7 V / 2,4 Ah
TPE PC
IP 40
Analizator: 2 leti (izključena delovna oprema npr.
merilne celice,filter merilne celice)
1 leto
CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2: 1 leto
O2: 1,5 leta

Zastopa in prodaja:
Komplast d.o.o.
Tržaška cesta 511
1351 BREZOVICA
testo@komplast.si
Boštjan Blatnik tel: 01/360 17 90
gsm: 051 330 205
www.komplast.si
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