
Analýza spalin pro 
profesionály.
Analyzátory spalin firmy Testo.
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Testo a technika měření spalin – to jsou tři desítky let

úspěšné historie. Již v roce 1978 jsme se seznámili

s klíčovou rolí elektronické analýzy spalin pro větší efektivitu

energií a přinesli jsme na trh první analyzátor spalin. Od té

doby, co stále přísnější zákony vyžadují snižování spotřeby

energií a snižování emisí, mění technický pokrok a používání

obnovitelných energií způsob zásobování budov teplem.

My tento vývoj pozorně sledujeme, seznamujeme se

s trendy a proto nabízíme velmi zavčas inovační aplikace.

Pouze optimálně zaregulovaný otopný systém mění

efektivně použité palivo na teplo a produkuje přitom co

nejméně škodlivin. Aby toho dosáhl, musí být pravidelně

kontrolován a seřizován. Naším příspěvkem k tomu je

prvotřídní měřící technika.

U firmy Testo najdete široký výběr vyspělých přenosných

analyzátorů spalin. Jemně odstupňované vybavení a

vyhovující příslušenství zaručují, že na svém zadání

pracujete s tím nejvhodnějším výrobkem. 

Kompetence v měřící technice pro vytápění.

Všechny měřící přístroje, dříve než opustní naši firmu,

procházejí přísnou kontrolou kvality. Pro vývoj a testování

senzorů máme v provozu dokonce vlastní kogenerační

jednotku.

Kvalita, inovace, zkušenosti – tyto zásady z nás udělaly

celosvětovou jedničku v měřící technice pro vytápění.

Využijte toho nyní při nákupu našich analyzátorů spalin

testo 310 a testo 320 a rovněž osvědčeného testo 330 LL.

Škála výrobků - počínaje robustním všestranným přístrojem

pro základní měření, přes efektivní multitalent v grafické

analýze spalin, až po výkonný přístroj high-end s revoluční

životností senzorů - pokrývá celé spektrum měření spalin

v oblasti vytápění. Pro optimalizaci, seřízení a údržbu.

Pro každý požadavek přesně ten správný 

analyzátor spalin.

Profitujte ze síly světové špičky v oblasti měřící techniky pro vytápění.

2

03_Range_Brochure_CZ  01.08.2012  07:48  Seite 2



ü ü ü

ü ü

ü ü–

–

– – ü

ü– –

ü ü–
ü ü–
ü ü–

ü ü

–

ü

–
–
– –
– –

3

Porovnání výrobků

Analyzátory spalin Testo.

testo 310Měřené veličiny

0 ... 21 %O2

CO

Možnost: CO s kompenzací H2

COlow

NO

Diferenční tlak

Teplota

NOlow

0 ... 21 %

Doplňková použití

Tlak průtoku plynu, tlak zařízení, 
klidový tlak plynu a tlak na tryskách

Sonda úniku plynu

Sonda pro měření  
CO v okolí

Měření pevných paliv 

Zkouška těsnosti 
na plynovém potrubí

Technika přístroje

Displej

Komunikace 

Diagnostika senzorů

Připojení k počítači nebo notebooku

Vlastní výměna senzorů

Paměť protokolů měření

Připojení tiskárny

testo 320 testo 330 LL

0 ... 21 %

0 ... 4000 ppm 0 ... 4000 ppm0 ... 4000 ppm

0 ... 8000 ppm0 ... 8000 ppm

0 ... 500 ppm0 ... 500 ppm

0 ... 3000 ppm

0 ... 300 ppm

0 ... 40 hPa 0 ... 300 hPa0 ... 300 hPa

0 ... 400 °C -40 ... +1200 °C-40 ... +1200 °C

2 řádkový segmentový barevný displej

IR IRDA / USB / BT

500

IRDA / USB / BT

barevný displej

500 000

Záruka 2 roky 4 roky2 roky
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testo 310

Měření spalin

Při tomto ústředním měření v rámci

analýzy spalin měříte přímo obsah CO

a O2, teplotu spalin a okolí. Z těchto

hodnot testo 310 dopočítá všechny

další veličiny, jako je koncentrace CO2,

účinnost a komínová ztráta. 

4

Měření CO v okolí

Pomocí tohoto bezpečnostního měření

zjistíte, zda se v okolí otopného

zařízení neobjevují zpětně proudící

spaliny. Přitom mohou vznikat

v kotelně, případně v obytné místnosti

vysoké koncentrace CO. Jelikož jsou

tyto koncentrace životu nebezpečné,

mělo by se toto měření vždy provést

jako první.

Měření tahu

Měření tahu zajišťuje, aby spaliny

spalovacího zařízení byly správně

odváděny komínem. Pomocí tohoto

menu měření zjistíte, zda má zařízení

správný podtlak. Současně je

zobrazována také teplota spalin.

Měření diferenčního tlaku

Při měření diferenčního tlaku se

kontroluje přívod plynu do plynového

kotle. V tomto případě měříte rozdíl

mezi tlakem v potrubí a tlakem v okolí.

Měření je také důležité pro seřízení

tlaku na tryskách.

Změřit. Vytisknout. Hotovo.
testo 310. Jednoduchý způsob analýzy spalin.

Nové testo 310 kombinuje jednoduché funkce s velkou

přesností  měření a tím se perfektně hodí pro všechny

základní měření na otopném zařízení. Dlouhá doba životnosti

akumulátoru, čítající až deset hodin práce, Vám zajišťuje

vysokou disponibilitu. Snadná manipulace a kompaktní

design dělají z tohoto přístroje robustní nástroj pro

každodenní použití - i když bývá pracovní prostředí trošku

drsnější. Pomocí tiskárny spolu s infračerveným rozhraním,

speciálně vyvinuté pro testo 310, vytvoříte snadno na místě

měření přehledné protokoly.

Další informace k testo 310 najdete v prospektu testo 310 nebo na www.testo.cz/310
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Robustní design
Robustní a lehký přístroj pro každodenní
použití - maximálně vhodný i do drsného
a znečištěného prostředí.

Podsvícený displej
Dvouřádkový displej s přehlednou navigací
v menu. Snadno se obsluhuje a je dobře
čitelný.

Lithiový akumulátor
Provoz s lithiovým akumulátorem (1500 mAh)
– není nutná výměna baterií, až deset hodin
provozu, nabíjení možné pomocí USB
konektoru.

Jímka kondenzátu
Integrovaná jímka kondenzátu – velmi
snadno ji lze vyprázdnit.

Tiskárna
Dokumentace přes infračervené rozhraní.

Rychlé nulování senzorů
Automatické nulování senzoru probíhá
pouhých 30 sekund po spuštění. Pokud
není nulování zapotřebí - lze ho přerušit.

Filtr sondy
Jednoduchá a rychlá výměna.

Připevnění
Integrované magnety pro snadnou fixaci
na kotli.
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testo 320
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Jen pár „kliknutí“
pro diagnostiku otopné soustavy.
testo 320: vysoce efektivní analyzátor spalin

Měření spalin

Přístroj testo 320 měří přímo CO a O2 a

kromě toho teplotu spalin a okolí.

Přístroj z těchto hodnot v závislosti na

parametrech specifických pro palivo

automaticky dopočítává všechny další

veličiny jako koncentraci CO2, účinnost

a komínovou ztrátu.

Měření tahu

Měření tahu zajišťuje, aby byly spaliny

správně odváděny komínem. Toto

menu měření je určeno speciálně ke

kontrole odpovídajícího podtlaku

otopného zařízení. Současně je

zobrazována teplota spalin.

Měření diferenčního tlaku

Měřením diferenčního tlaku

kontrolujete přívod plynu do plynového

kotle. Měří se rozdíl mezi tlakem v

potrubí a okolním tlakem, ten se

porovnává s údaji pro tlak průtoku

plynu a klidový tlak plynu,

stanovenými výrobcem. 

Vyhledávání úniku plynu

Sondou pro vyhledávání úniku plynu

se stává další přístroj, který byste

museli mít zvlášť připravený,

zbytečným. Pomocí této sondy u

potrubí bezpečně zjistíte únik plynu.

Výsledek měření lze uložit a

zaprotokolovat a v případě potřeby

zákazníkovi kdykoliv ukázat.

Měření CO v okolí

Pomocí spalinové sondy nebo velmi

přesné sondy CO v okolí změříte

koncentraci CO v okolním vzduchu.

Přístroj testo 320 automaticky

rozpozná sondu a zobrazí hodnoty ve

vlastním menu.

Měření diferenční teploty

Použitím menu diferenční teplota

změříte u otopného zařízení rychle

a snadno rozdíl teplot mezi topnou

větví a zpátečkou. Je soustava dobře

vyvážená? Je-li potřeba, provedete

okamžitě opatření pro energetickou

úsporu topného systému.

Nové testo 320 je multifunkční přístroj pro efektivní analýzu

spalin. Komfortně se obsluhuje a vyřeší každé zadání při

měření na otopném systému. Nabízí četná, jasně

strukturovaná menu měření. Standardizované průběhy menu

a barevný displej s vysokým rozlišením, který graficky

zobrazuje výsledky měření, Vám umožní hladký průběh

práce.

V přístroji je možné uložit 500 naměřených hodnot. Velký

výběr sond zvyšuje flexibilitu přístroje testo 320 a použití

dalších měřících přístrojů je zbytečné.

Další informace k testo 320 najdete v prospektu testo 320 nebo na www.testo.cz/320
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Barevný displej s vysokým rozlišením
Menu měření a naměřené hodnoty jsou de-
tailní a vždy je lze odečíst.

Paměť
Do paměti přístroje testo 320 lze 
uložit až 500 protokolů měření.

Efektivní výjměna sond
Rychlá a jednoduchá výměna 
pomocí spojky sondy.

Kontrola senzorů
Integrovaný systém semaforu pro
kontrolu funkčnosti senzorů.

S garancí certifikace
Přístroj testo 320 má certifikát TÜV
dle EN 50379, část 1-3.

Senzory s vlastní výměnou
Jednoduchá výměna uživatelem –
kalibrace není zapotřebí.

Rychlé nulování senzorů
Automatické nulování senzoru
během pouhých 30-ti sekund.

Flexibilita díky modulární sondě
Můžete flexibilně použít různé délky
a průměry sond.

Robustní design
Výborně se hodí i pro nepříznivé
a znečištěné prostředí.

Lithiový akumulátor
Provoz s lithiovým akumulátorem
(1500 mAh) – až 8 hodin provozu.

Připevnění měřícího přístroje
Integrované magnety pro jednoduché
připevnění na kotli.

Jímka kondenzátu
Integrovaná jímka kondenzátu
- velmi snadno ji lze vyprázdnit.

Filtr sondy
Jednoduchá výměna filtru sondy.

7
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testo 330 LL

Příští zastávka v depu: 2018
testo 330 LL: jediný analyzátor spalin s životností senzorů až 6 let.

68

Přístroj testo 330 LL je profesionální analyzátor spalin, který

zvládne ty nejvyšší nároky a stačí na všechny úkoly při

měřeních. Senzory mají prodlouženou životnost až na 6 let.

Odpadá tím minimálně jedna výměna senzorů během

typické délky používání. Kromě toho firma Testo poskytuje

záruku 4 roky bez smlouvy o údržbě. Četná menu měření

umožňují profesionální analýzy týkající se otopného zařízení. 

V přístroji lze uložit 500 000  naměřených hodnot.

Další informace k testo 330 najdete v prospektu testo 330 nebo na www.testo.cz/330

Měření spalin

Přístroj testo 330 LL měří přímo CO

a O2 a k tomu teplotu spalin a teplotu

okolního vzduchu. Hodnoty CO2 jsou

dopočítávány.

Měření tahu

Je možné plynule měřit podtlak

topného zařízení.

Měření diferenčního tlaku

Měřením diferenčního tlaku

kontrolujete snadno a rychle přívod

plynu do plynového kotle.

Vyhledávání netěsností

Kontrola plynových rozvodů. S tímto

příslušenstvím se stávají další přístroje

pro taková měření zbytečnými.

Měření CO v okolí

Se sondou pro měření CO v okolí je

toto měření možné provádět paralelně

s měřením spalin.

Měření diferenční teploty

Pomocí menu diferenční teplota měříte

efektivně rozdíl teplot mezi topnou

větví a zpátečkou.

03_Range_Brochure_CZ  01.08.2012  07:49  Seite 8



9

Senzory Longlife
Životnost až 6 let.

Kontrola senzorů
Integrovaný, snadno srozumitelný
systém semaforu.

Velká kapacita paměti
Lze uložit 500 000 naměřených hodnot.

Grafické zobrazení naměřených dat
Jako spalinová matrice a čárové grafy

Vlastní výměna senzorů
Jednoduše uživatelem.

Grafický displej s vysokým rozlišením
Menu měření a naměřené hodnoty jsou
detailní a lze je snadno odečíst.

S garancí certifikace
testo 330 LL má certifikát TÜV dle
EN 50379, část 1-3.

Nulování tahu a plynu
Nulování tahu a plynu bez vyjmutí
sondy z kouřovodu.

Rychlé nulování senzorů
Během pouhých 30 sekund.

Ředění CO
Od 8 000 ppm automatické ředění.

Snadná výměna sond
Přes spojku sondy.

Funkce záznamníku pro dlouhodobá
měření
Nepochybné zaznamenání průběhu měření.

Rychlé připevnění
Magnetem na kotel.

Robustní design
Optimální pro každodenní provoz.

Lithiový akumulátor
Použitý Lithiový akumulátor (1500 mAh)
- až 8 hodin provozu.

Flexibilita díky modulární sondě
Různé délky a průměry sond Vám
poskytnou flexibilitu.

Integrovaná jímka kondenzátu
Integrovaná jímka kondenzátu 
– velmi snadno ji lze vyprázdnit.
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Tiskárna IR testo

tiskárna IR testo s bezkabelovým infračerveným
rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 mikrotuž-
kové baterie.

Obj.č. 0554 3100

testo 310 sada analyzátoru

testo 310 vč. akumulátoru a výstupního protokolu
z výroby pro měření O2, CO, hPa a °C;
sonda 180 mm s kónusem; silikonová hadička
pro měření tlaku; filtr nečistot 10 ks

Obj.č. 0563 3100

testo 310 sada analyzátoru s tiskárnou

testo 310 vč. akumulátoru a výstupního protokolu
z výroby pro měření O2, CO, hPa a °C; IR tiskárna
(0554 3100); sonda 180 mm s kónusem;
silikonová hadička pro měření tlaku; filtr nečistot
10 ks.; 2 roličky termopapíru pro tiskárnu.

Obj.č. 0563 3110

testo 310 - produktové sady
K dostání ve specializovaném obchodě nebo online na www.testo.cz/310

testo 320 - produktové sady
K dostání ve specializovaném obchodě nebo online na www.testo.cz/320

testo 320 - rozšířená sada
pro servisní techniky
testo 320
Možnost: senzor CO s kompenzací H2

Síťový zdroj 5V 1A m. USB kabel
Základní systémový kufr testo 320
Sada připojovací hadic testo 320
Rychlotiskárna IRDA testo nebo software
Modulární odběrová sonda, 300 mm, Ø 6 mm

0632 3220

0554 1105
0516 3334
0554 1203
0554 0549
0600 9763

testo 320 - základní sada 
pro topenáře
testo 320
Síťový zdroj 5V 1A m. USB kabel
Systémový kufr testo 320
Modulární odběrová sonda, 300 mm, Ø 6 mm

0632 3220
0554 1105
0516 3334
0600 9763
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Podrobné informace k testo 310, testo 320 a testo 330 LL, najdete v samostatných prospektech nebo na www.testo.cz

testo 330 LL - produktové sady
K dostání ve specializovaném obchodě nebo online na www.testo.cz/330

testo 330-1 LL

Profi sada pro kontrolu vytápění Sada testo 330-2 LL
s tiskárnou nebo softwarem

• Analyzátor spalin testo 330-1 LL včetně akumulátoru, 
O2, CO

• Síťový zdroj 100-240 V pro síťový provoz nebo 
nabíjení akumulátorů v přístroji

• Modulární odběrová sonda, délka 300 mm, Ø 8 mm
• Základní systémový kufr pro přístroj, sondy a 

příslušenství

Obj. č. Popis

0632 3307 testo 330-2 LL (O2 a COH2)
0554 1096 Síťový zdroj
0600 9761 Odběrová sonda, 300 mm, Ø 8 mm
0516 3331 Kufr s dvojitým dnem
0554 3332 Program easyheat (plná verze)
0600 9787 Sonda teploty nasávaného vzduchu, 190 mm
0638 0330 Sonda pro nízké tlaky
0554 1215 Kapilární hadice
0635 2050 Přímá Pitotova trubice
0604 0994 Sonda pro měření povrchové teploty
0430 0143 Propojovací kabel
0449 0047 USB kabel

testo 330-2 LL

• Analyzátor spalin testo 330-2 LL včetně akumulátoru, 
O2, CO(H2)

• Síťový zdroj 100-240 V pro síťový provoz nebo 
nabíjení akumulátorů v přístroji

• Modulární odběrová sonda, délka 300 mm, Ø 8 mm
• Základní systémový kufr pro přístroj, sondy a 

příslušenství

Další příslušenství
Obj. č. Popis

0554 3332 Software

Další příslušenství
Obj. č. Popis

0554 1213 Tlaková sada
pro zkoušky plynového vedení

Obj. č. Popis

0554 0549 Tiskárna

Další příslušenství
Obj. č. Popis

0638 0330 Sonda pro měření nízkých tlaků
(0554 1215) kapilární hadice

• Analyzátor spalin testo 330-2 LL vč. akumulátorů a výstupního
protokolu z výroby

• Síťový zdroj 100-240 V pro síťový provoz nebo nabíjení akumulátorů
v přístroji

• Modulární odběrová sonda, délka 300 mm,
Ø 8 mm

• Tiskárna protokolů s bezdrátovým infračerveným
rozhraním nebo software Easyheat včetně USB
(volitelně)

• Základní systémový kufr pro přístroj, sondy
a příslušenství

Další příslušenství
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