
Tieto systémy sú výsledkom viac ako 
20-roèného pôsobenia firmy Testo v oblas-
ti vývoja a výroby analyzátorov. Spåòajú
v�etky po�iadavky kladené na moderné
analyzátory spalín. Kon�trukène sa tieto
analyzátory skladajú z jednotky analyzáto-
ra a z plynovej sondy, ktorá slú�i na odber
spalín. Elektrochemické senzory, ako aj
malé výkonné èerpadlo na odber spalín, sú
zabudované priamo do prístroja.

Prístroje sa vyznaèujú novým tvarom kry-
tu, tlaèidiel a obzvlá�� jednoduchou obslu-
hou. Ich prednosti mo�no zhrnú� do nie-
ko¾kých bodov:

Meranie: 2 x teplota, komínový �ah/tlak,
obsah O2, CO, COokolia, diferenèný tlak,
meranie rýchlosti prúdenia spalín.

Výpoèet (a zobrazenie) z nameraných
velièín: obsah CO2, nadbytok vzduchu (λ),
komínová strata (qA) a úèinnos� spa¾ovania
(η).

Firma Testo vynalo�ila ve¾a úsilia pri vývo-
ji meracích senzorov s cie¾om zní�i� pre-
vádzkové náklady a náklady na údr�bu.
Nová generácia elektrochemických senzo-
rov má �ivotnos� a� 3 roky. Opotrebované
senzory si pou�ívate¾ mô�e jednoducho vy-
meni� práve tak, ako normálne batérie.

Nová generácia analyzátorov testo 325
M/XL (obr. 1) má snímaè diferenèného tla-
ku, ktorý je vyu�ívaný na meranie komíno-
vého �ahu/tlaku spalín s presnos�ou ±3 Pa,
ale aj na meranie tlaku plynu do horáka.
Samozrejme, analyzátory testo majú mo�-
nos� nastavi� aj elektronickú ochranu sen-
zora CO pred vysokým opotrebením a za-
stavi� nasávanie spalín pri vysokých
koncentráciách meraných plynov. Je po-
trebné zdôrazni�, �e merací rozsah senzora
CO je roz�írený od 0 do 4000 ppm s pre-
snos�ou ±20 ppm a rozlí�ením 1 ppm.

Plynové sondy sú osadené snímaèom tep-
loty � termoelektrickým èlánkom K (NiCr
 Ni) na meranie teploty spalín v mieste od-
beru. Odberové miesto sa volí tak, aby ply-
nová sonda bola umiestnená v mieste bez
silných turbulencií a v strede �ahu, èi�e na
mieste s najväè�ou teplotou.

V ponuke sú principiálne dve skupiny ply-
nových sond: do +500 a do +1000 °C (pre
vysokoteplotné aplikácie). Prvá skupina
sond je urèená hlavne pre servisných tech-
nikov. ¼ahko sa èistí, je dostatoène robust-

ná i odolná a má fixaèný ku�e¾ na upevne-
nie v odberovom mieste.

Vysokoteplotné sondy sa �tandardne dodá-
vajú v då�ke 300 mm, ale pod¾a potreby aj
då�ky do 2 m.

Analyzátory testo 325 M/XL umo�òujú
pripoji� aj druhý snímaè teploty, krátky

(100 mm) alebo dlhý (300 mm), pomocou
ktorého je mo�né presne urèi� teplotu na-
sávaného vzduchu (Tmax = 100 °C). Podob-
ne mo�no pripája� aj ïal�ie typy snímaèov
teploty, dotykové, ponorné, vpichovacie
atï., tak�e analyzátory sú zároveò presné
dvojkanálové teplomery s meracím rozsa-
hom od -40 do +1000 °C.

10

Profesionálna analýza
spalín a monitorovanie
Nemecký výrobca Testo AG (SRN) priná�a na trh dvojicu ruèných analyzátorov spalín
testo 325 M a testo 325 XL, nástupcov osvedèeného ruèného analyzátora testo 325.

 analyzátor
 velièina

testo 325 M testo 325 XL

 teplota NiCr-Ni (K) (°C) - 40...+ 600 - 40...+ 1000
 komínový �ah/tlak (hPa) ±40 ±40
 diferenèný tlak (hPa) ±200 ±200
 úèinnos� (%) 0...120 0...120
 komínová strata (%) 0...99 0...99
 nadbytok vzduchu (-) 0...20 0...20
 obsah O2 (obj. %) 0...21 0...21

 obsah CO2 (obj. %) 0...CO2max výpoèet 0...CO2max výpoèet

 obsah CO s H2 kompenzáciou (ppm) 0�4 000 0�4 000

 obsah CO okolia (ppm) 0�4 000 0�4 000
 rekalibrácia manuálne 
 s kalibraènými plynmi 

áno áno

 displej (poèet riadkov) 4 4
 tlaèiareò (IR) stolná stolná 
 tlaè textu dátum a èas dátum a èas
 pamä� (súbor) � 20 blokov
 rozmery (mm) 216 x 68 x 47 216 x 68 x 47
 hmotnos� (g) 500 500
 napájanie sie�ový adaptér, 

akubatérie
sie�ový adaptér, 
akubatérie

 záruka � prístroj: 24 mesiacov 
� senzor CO (O2):
   12 (18) mesiacov

� prístroj: 24 mesiacov 
� senzor CO (O2):
   12 (18) mesiacov

 TÜV certifikát RgG 188 RgG 188
 pou�itie 4 typy palív: plynové 

a kvapalné palivá
6 typov palív: plynové,
kvapalné a tuhé palivá

 cena bez príslu�enstva
 (v Sk bez 14 % DPH)

23 500,- 39 070,-

Tab.1 Parametre analyzátorov testo 325 M/XL

Obr.1 Prenosné analyzátory testo 325 M/XL
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Na napájanie analyzátorov je mo�no pou�i�
4 batérie alebo akubatérie, ktoré je v mo-
deli testo 325 XL mo�né aj dobíja� pomo-
cou sie�ového adaptéra.

Tieto analyzátory charakterizuje:
� mo�nos� vo¾by paliva (model testo 325

M � 4 typy a testo 325 XL � 6 typov),
� interná pamä� (20 meraných blokov pre

testo 325 XL),
� meranie O2 z okolia pomocou �peciálnej

plynovej sondy,
� podsvietený displej,
� mo�nos� rýchleho vytlaèenia výsledkov

na IR tlaèiareò,
� nastavenie poradia zobrazovania mera-

ných velièín,
� kalibrácia alebo výmena meracích sen-

zorov bez potreby kalibraèných plynov,
� bohaté príslu�enstvo,
� prepoèet meranej koncentrácie v ppm,

mg/m3,
� jednoduché nastavenie a servis pomo-

cou menu a hlásení.

IR tlaèiareò roz�iruje pou�itie analyzátorov
a dovo¾uje vytlaèi� namerané výsledky buï
priamo na mieste merania, alebo z pamäte
pod¾a potreby aj neskôr. Pamä� analyzátora
testo 325 XL dovo¾uje zaznamena� súbor
20 blokov meraných hodnôt, a tak realizo-
va� aj nieko¾ko meraní na jednom zdroji
a získa� èasový priebeh analyzovaných ve-
lièín. V tab. 1 sú preh¾adne uvedené zá-

kladné parametre analyzátorov testo.
Analyzátory testo 325 M/XL sú ideálne pre
meranie na plynových a olejových horá-
koch (testo 325 XL aj na tuhých palivách).
Vyznaèujú sa jednoduchou obsluhou, ve¾-
kým displejom so 4 riadkami. Pou�ívate¾ si
mô�e vymeni� senzory sám, bez potreby
kalibraèných plynov. Analyzátor umo�òuje
vytlaèi� výsledky na IR tlaèiarni.

Ruèné analyzátory testo umo�òujú jedno-
duché a optimálne nastavenie horákov vo
ve¾kých a malých energetických zariade-
niach, ako aj vo v�etkých kúrenárskych
aplikáciách. Sú vhodné najmä pre servis-
ných pracovníkov, údr�bárov, malé a ve¾ké
projekèné kancelárie, peciarske cechy
v priemysle atï.
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K � TEST, s. r. o.

Letná 40, 042 60 Ko�ice
Tel./fax: 055/625 36 33, 625 51 50
e-mail: ktest@kbc.sk
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