
Testo mérési megoldások szervizszakemberek számára
Az ipari égők nem megfelelő beállítása több szempontból is
súlyos problémát jelenthet a normál működés során.
Egyrészt a MW teljesítményű berendezések esetében az el-
várhatónál alacsonyabb tüzeléstechnikai hatásfok igen
jelentős többletköltséget okoz a tüzelőanyag felhasználás-
ban. Másrészt a határértéket meghaladó károsanyag kibo-
csájtás, a túlzott környezetkárosítás mellett, súlyos
környezetvédelmi bírsággal is jár. Ezért rendkívül fontos,
hogy az időszakosan kötelező akkreditált emisszió vizsgálat
mellett az égő beállításait megelőző karbantartás keretében
rendszeresen ellenőrizzék. Ehhez a munkához olyan hor-
dozható emisszió mérő műszerre van szükség, amely képes
valamennyi olyan toxikus anyag jelenlétét és mértékét
kimutatni a távozó füstgázban, amelyből a rendellenes mű-
ködés megállapítható, illetve amelynek mérésével a szük-
séges beállítások elvégezhetők. Ehhez a munkához
tökéletes választás a testo 350 típusú füstgázelemző mű-
szer, amelynek egyszerű kezelhetősége és praktikus menü-
rendszere valódi segítség a hibák feltárásában, elhárí-

tásában. Az analizátorboxtól független kezelőegység a Blue-
tooth kommunikáció révén igen nagy mozgásteret biztosít
azon égők beállításá-
nál, ahol a mintavételi
pont és a beszabályo-
zási pont nagy távol-
ságban van egymás-
tól. A folyamatos adat-
gyűjtés, illetve a grafi-
kus kijelzés funkció a
hosszúidejű hibadiag-
nosztikában nyújt fon-
tos segítséget. Lehe-
tőség van két analizá-
tor box összekap-
csolására, így a ké-
ménybe épített utóé-
gető működése is
vizsgálható.

A gáztüzelő berendezé-
sek beüzemelése, idő-
szakos ellenőrzése és
javítás utáni beszabá-
lyozása, megfelelő füst-
gázelemző műszer
nélkül ma már elképzel-
hetetlen. A testo füstgá-
zelemző műszerei az
elmúlt években már
több száz szervizszak-
ember számára bizo-
nyultak a megfelelő
választásnak munká-
jukhoz. A folyamatos
fejlesztéseknek kö-
szönhetően időről időre

új mérési funkciók, illetve új műszerek megjelenése teszi
még kényelmesebbé a szakemberek munkáját. A testo 327-
es műszer sikertörténete lezárult. A piaci igényekhez alkal-
mazkodva új műszer született testo 320 típusszámmal. Ez
a készülék magán hordozza elődje minden pozitívumát, az
egy mozdulattal csatlakoztatható füstgázszondától a hosszú
idejű hálózat független működést biztosító akkumulátorig,
és tudása vetekszik a „nagytestvérével” a testo-330 típussal.
A belső memória, a grafikus kijelző, a füstgázmátrix funkció,
illetve a biztonsági vizsgálatokat lehetővé tevő, csatlakoz-
tatható gázszivárgás kereső szonda révén a műszer új táv-
latot jelent a típus mellett döntő szakemberek számára.

Tudjon meg többet a műszer funkcióiról! Kattintson ide!

A mérési igényekhez leginkább alkalmazkodó műszer
kiválasztásához ide kattintva tekintheti meg a műsze-
rek áttekintő táblázatát!
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