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Az üzemszerű működtetés alapvetően befolyásolja minden berendezés haté-
konyságát és élettartamát. Ez különösen igaz azon berendezésekre, ahol
égési folyamat zajlik. A rossz minőségű égés fokozott lerakódást okozhat, a
túl magas égéshő a rendszer elemeinek idő előtti elhasználódását eredmé-
nyezi, míg a túl alacsony égési hőmérséklet következményeként keletkező
kondenzátum is súlyosan károsíthatja a rendszer elemeit. Az üzemeltetési költ-
ségek nem csak a meghibásodó alkatrészek cseréje miatt növekedhetnek, de
a felhasznált tüzelőanyag mennyisége is jelentős többlet költséget okozhat. 

Vegye kezébe az irányítást tüzelőberendezése felett!

Végezzen rendszeresen égéstermék összetétel ellenőrzést és avatkozzon be
időben. A testo 340 és 350 típusú füstgázelemző műszerek kifejezetten ipari
tüzelőberendezések ellenőrzésére, beszabályozására lettek optimalizálva. Míg
a testo 340 típus egy hordozható kézi műszer, amely lehetőséget nyújt nagy
hőteljesítményű tüzelőberendezések égés minőségének szempontjából rele-
váns paraméterek megmérésére, és az optimális beállítások elvégzésének
alapvető eszköze, addig a testo 350 típus, gázelőkészítő rendszerének köszön-
hetően, megbirkózik extrém magas füstgáz-hőmérsékletű rendszerek vizsgá-
latával is. Mivel 2 db ilyen műszer egymással BUS rendszerbe köthető, akár
az utóégető előtti és utáni párhuzamos mérés, adatgyűjtés is megvalósítható,
amely olyan hibák és helytelen beállítások kiszűrését is lehetővé teszi, amely
problémák egyébként csak nagyon nehezen lennének diagnosztizálhatóak.

Ismerje meg a testo 340 és a testo 350 típusú műszerek nyújtotta vizsgálati lehetőségeket az alábbi linkekre kattintva,
www.testo.hu/ipari-fustgazelemzes/ és forduljon hozzánk tanácsadásért, az Ön mérési feladatához leginkább meg-
felelő műszer konfiguráció összeállítása céljából.

testo 340 - Füstgázelemző

• Mérőcella higítás az extrém magas 
koncentráció biztonságos mérése céljából

• Differenciál nyomás és kéményhuzat 
mérés a füstgáz méréssel párhuzamosan

• Nagy teljesítményű, automatikusan 
szabályzott füstgáz szivattyú

• 10 tüzelőanyag elmentve a műszerben, 
alternatív tüzelőanyag fajták a felhasználó  
által deffiniálhatóak

testo 350

• A kezelőegység BUS kábellel, vagy   
Bluetooth segítségével távolról is képes 
vezérlni az analizátort. A kijelző a beállítási 
ponton könnyen leolvasható akkor is, ha 
az analizátor a mintavételi ponton van 
elhelyeve.

• Az analizátorba, a felhasználói igényeknek 
megfelelően, max. 6 db mérőcella építhető 
be. Infra CO2 mérőcella biztosítja a kibo-
csájtási érték pontos meghatározását 
kevert tüzelőanyag esetén is


