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1 Sauga ir aplinka 
 

1.1. Apie instrukciją 
 

Šioje instrukcijoje aprašyta produktai „testo 330-1 LL“ ir 
„testo 330-2 LL“ ir įrenginio nustatymai Country version | 
Great Britain. 

 

Naudojimas 
> Prieš naudodami produktą, atidžiai perskaitykite dokumentaciją. 

Kad išvengtumėte nelaimių ir žalos įrenginiui, atkreipkite 
dėmesį į saugos instrukcijas ir įspėjimus. 

> Neišmeskite šios instrukcijos, kad prireikus galėtumėte dar 
kartą perskaityti. 

> Perduokite šią dokumentaciją kitiems produkto naudotojams.  
 

Simboliai ir rašymo standartai  
 

Ženklas Reikšmė 

 
Saugos patarimas. Rizikos lygis pagal 
įspėjamąjį ženklą. 
Įspėjimas! Gali sukelti fizinę žalą. 
Atsargiai! Gali sukelti fizinę žalą arba žalą 
įrenginiui. 
> Taikykite nurodytas saugumo priemones. 

 
Pastaba. Pagrindinė arba papildoma 
informacija. 

testo 330-1 LL 
  

Aprašymas galioja tik „330-1 LL“ arba 
„testo 330-2 LL“ modeliams. 

1. ... 
2. ... 

Veiksmas. Keli žingsniai. Reikia atlikti eilės 
tvarka. 

> ... Veiksmas. Vienas veiksmas arba nebūtinas 
veiksmas. 

- ... Veiksmo rezultatas. 

Menu Įrangos elementai, ekranas, programos sąsaja. 

[OK] Įrenginio valdymo klavišai arba programos 
sąsajos valdymo klavišai. 

... | ... Funkcijos ir (arba) meniu elementai. 

“...” Pavyzdinės įvestys. 



 

6 

 
 

1.2. Saugumo užtikrinimas 
 

> Matavimo įrenginius naudokite tik taip, kaip nurodyta įrenginio 
parametruose. Matavimo įrenginius naudokite tinkamai ir pagal 
jų tiesioginę paskirtį. Nenaudokite jėgos. 

 

> Jei korpusas, maitinimo blokas arba linijos pažeisti, įrenginio 
nenaudokite. 

 

> Nenaudokite matavimo prietaisų ir zondų matuoti dalims arba 
šalia kurių teka elektros srovė. 

 

> Niekada nelaikykite matavimo įrenginių ir (arba) zondų kartu 
arba šalia tirpiklių, nenaudokite sausiklio. 

 

> Įrenginį atidarykite tik priežiūros ir remonto tikslais ir tik tada, kai 
tai aiškiai nurodyta instrukcijoje. 

> Vykdykite tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie yra 
nurodyti įrenginio instrukcijoje. Kai atliekate darbus, tiksliai 
vykdykite nurodytus veiksmus. Naudokite tik originalias „Testo“ 
atsargines dalis. 

 

>  Kitus su įrenginio priežiūra ar eksploatavimu susijusius darbus 
gali atlikti tik įgaliotas personalas. Kitu atveju „Testo“ nebus 
atsakingas už tinkamą matavimo įrenginio veikimą, taisymą ir 
sertifikatų galiojimą. 

 

> Įrenginį naudokit tik uždarose, sausose, nuo lietaus ir drėgmės 
apsaugotose patalpose. 

 

> Ant jutiklių ir (arba) zondų nurodyta temperatūra nurodo tik 
jutiklio matavimo diapazoną. Rankenų ir maitinimo linijų 
nelaikykite aukštesnėje kaip 70 °C temperatūroje, nebent 
įrenginiai yra skirti naudoti aukštesnėje temperatūroje.  

 

> Prieš eksploatuojant „testo 330“ reikia patikrinti, ar nėra matomų 
pažeidimų. Jei korpusas, maitinimo blokas arba linijos pažeisti, 
įrenginio nenaudokite. 
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Skirta produktams su „Bluetooth“ funkcija (neprivalomas) 
Atlikus keitimus ar modifikacijas, kurių nepatvirtinto už garantijos 
laikymąsi atsakinga šalis, garantija gali būti panaikinta. 
Duomenų perdavimui neigiamą įtaką gali daryti įrenginiai 
naudojantys tokią pačią ISM dažnių juostą, pvz., WLAN, 
mikrobangų krosnelės, „ZigBee“ technologija. 
Taip pat negalima naudoti radijo ryšių lėktuvuose, ligoninėse. Dėl 
šios priežasties, prieš einant į šias įstaigas, reikia atlikti toliau 
išvardytus veiksmus: 
> išjungti įrenginį; 
> atjungti įrenginį nuo bet kokių išorinių galios šaltinių (maitinimo 

kabelių, išorinių įkraunamų baterijų). 
 

1.3. Aplinkos saugojimas 
 

> Sugedusias ir (arba) išeikvotas baterijas nuneškite į joms skirtas 
surinkimo vietas. 

 

> Pasibaigus produkto galiojimo laikui, išsiųskite jį atgal į „Testo“. 
Mes užtikrinsime, kad įrenginiai būtų apdorojami aplinkai 
palankiu būdu. 

 
 

2 Specifikacijos 
 

2.1. Naudojimas 
 

„testo 330“ yra rankinis matavimo įrenginys skirtas profesionaliam 
katilų sistemų išmetamųjų dujų kiekio matavimui: 
•  mažų katilų (deginančių naftos produktus, dujas, medį, anglis). 
•  mažos temperatūros ir kondensuojantiems katilams matuoti; 
•  dujiniams vandens šildytuvams. 
Šias sistemas galima reguliuoti naudojant „testo 330“ ir patikrinti, ar 
atitinka standartus pagal galiojančias ribines vertes.  

Naudojant „testo 330“ galima atlikti ir toliau išvardytas užduotis. 

•  Reguliuoti O2-, CO- ir CO2-, NO-, NOx- vertes katilų sistemose, 
siekiant užtikrinti optimalų veikimą. 

•  Traukai matuoti. 
•  Dujų srauto slėgiui dujiniuose vandens šildytuvuose matuoti ir 

reguliuoti. 
•  Šildymo sistemų grįžtamosioms ir tiekiamosioms 

temperatūroms matuoti ir optimizuoti.  
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•  CO ir CO2 kiekiui aplinkoje matuoti. 
•  CH4 (metanui) ir C3H8 (propanui) aptikti.  
„testo 330“ naudoti negalima: 
•  kaip saugos įrenginio. 
„Bluetooth“ parinktis gali veikti tik tose šalyse, kuriose tipo 
tinkamumas buvo patvirtintas. 

 

2.2. Techniniai duomenys 
 

2.2.1. Apžiūros ir licenzijos 
Kaip rašoma atitikties sertifikate, šis produktas atitinka direktyvos 
2004/108/EC nuostatas. 

2.2.2. Bluetooth® modulis (parinktis) 
• Bluetooth® tipas: „BlueGiga WT12“ 
• Bluetooth® produktų pastaba: WT12 
• Bluetooth® identifikacija: B011198 
• Bluetooth® įmonė: 10274 

 

Sertifikacija 
Belgija (BE), Bulgarija (BG), Danija (DK), Vokietija (DE), Estija 
(EE), Suomija (FI), Prancūzija (FR), Graikija (GR), Airija (IE), Italija 
(IT), Latvija (LV), Lietuva (LT), Liuksemburgas (LU), Malta (MT), 
Nyderlandai (NL), Austrija (AT), Lenkija (PL), Portugalija (PT), 
Rumunija (RO), Švedija (SE), Slovakija (SK), Slovėnija (SI), 
Ispanija (ES), Čekija (CZ), Vengrija (HU), Jungtinė Karalystė (GB), 
Kipras (CY). 
Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. 
Turkija, Salvadoras, Ekvadoras 
Federalinės ryšių komisijos informacija 
Šis įrenginys atitinka federalinės ryšių komisijos (FRK) gairių 15 
dalį. Eksploatuoti galima tik laikantis toliau išvardytų sąlygų: (1) šis 
įrenginys negali generuoti jokių pavojingų trukdžių ir (2) turi priimti 
trukdžius, net jei jie galėtų neigiamai veikti įrenginio veikimą. 
Keitimai 
FRK reikalauja informuoti naudotoją, kad atlikus bet kokius 
pakeitimus arba modifikacijas, kurių nepatvirtinto „testo AG“, 
naudotojas nebeturės teisės naudoti įrenginio.  
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2.2.3. Atitikties deklaracija 
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2.2.4. Matavimo diapazonai ir skiriamosios gebos 
Parametras  Matavimo 

diapazonas 
Skiriamoji geba 

O2 0-21 Vol.% 0,1 vol.% 

CO 0-4000 ppm 1 ppm 

CO, H2 
kompensuota.1 

0-8000 ppm 1 ppm 

COlow 0-500 ppm 0,1 ppm 

Aplinkos CO per 
išmetamųjų dujų 
zondą 

0-2000 ppm 1 ppm 

Aplinkos CO su 
0632 3331 zondu 

0-500 ppm 1 ppm 

NO 0-3000 ppm 1 ppm 

NOlow 0-300 ppm 0,1 ppm 

Trauka -9,99-40 hPa 0,01 hPa 

∆P 0-300 hPa 0,1 hPa 

Temperatūra -40-1200 °C 0.1°C (-40,0–999,9 °C) 
1 °C (likęs diapazonas) 

Efektyvumo tinklas 0-120 % 0,1 % 

Išmetamųjų dujų 
nuostolis 

0-99,9 % 0,1 % 

Aplinkos CO2 su 
0632 1240 zondu 

0-1 vol. 
0-10000 ppm 

- 

Dujų nuotėkio 
tikrinimas, 
naudojant 
0632 3330 zondą 

0-10000 ppm 
CH4 / C3H8 

- 

                                                           

1
 Viršija jutiklio apsaugos ribą. Rezoliucija 1 ppm (daugiausia iki 

30 000 ppm) 
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2.2.5. Tikslumas ir atsako laikas 
Parametrai Tikslumas Atsako laikas 

O2 ±0,2 vol.% < 20 s (t90) 

CO ±20 ppm (0-400 ppm) 
±5 % nuo matavimo vertės 
(401-1000 ppm) 
±10 % nuo matavimo vertės 
(1001-4000 ppm) 

< 60 s (t90) 

CO, H2 
kompensuota. 

±10 ppm arba ±10 % nuo 
matavimo vertės2 (0-200 ppm)  
±20 ppm arba ±5 % nuo 
matavimo vertės2 
(201-2000 ppm) 
±10 % nuo matavimo vertės 
(2001-8000 ppm) 
tik „testo 330-2“:  
8000-30000 ppm 
(automatinis atskiedimas) 

< 60 s (t90) 

COlow ±2 ppm (0-39.9 ppm) 
±5 % nuo matavimo vertės (likęs 
diapazonas) 

< 40s (t90) 

Aplinkos CO per 
išmetamųjų dujų 
zondą  

±10 ppm (0-100 ppm) 
±10 % nuo matavimo vertės 
(101-2000 ppm) 

< 35 s (t90) 

Aplinkos CO su 
0632 3331 

±5 ppm (0-100 ppm)3 
±5 % nuo matavimo vertės 
( >101 ppm) 

maždaug 35 s 
(t90) 

NO ±2 ppm (0-39,9 ppm) 
±5 % nuo matavimo vertės 
(40-2000 ppm) 
±10 % nuo matavimo vertės 
(2001-3000 ppm) 

< 30 s (t90) 

                                                           

2
 Galioja aukštesnė vertė 

3
 10-30 °C, viršijus šį diapazoną, papildomai ±0,2 % nuo matavimo 

vertės / °C 
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Parametrai Tikslumas Atsako laikas 

NOlow ±2 ppm (0-39,9 ppm) 

±5% nuo matavimo vertės (likęs 
diapazonas) 

< 30 s (t90) 

Trauka4 ±0.02 ppm arba ±5% nuo 
matavimo vertės2 (-0,50-0,60 
hPa) 
± 0,03 hPa  (0,61-3,00 hPa) 
±1,5 % nuo matavimo vertės
 (3,01-40,00 hPa) 

- 

∆P ± 0,5 hPa (0,0-50,0 hPa) 
±1 % nuo matavimo vertės 
(50,1-100,0hPa) 
±1.5 % nuo matavimo vertės 
(likęs diapazonas) 

- 

Temperatūra ± 0,5 °C (0,0-100,0 °C) 
±0.5 % nuo matavimo vertės 
(likęs diapazonas) 

Priklauso nuo 
zondo 

Našumas - - 

Išmetamųjų dujų 
nuostolis 

- - 

Aplinkos CO2 per 
0632 1240 

±75 ppm + 3 % nuo matavimo 
vertės (0-5000 ppm) 
±150 ppm + 5 % nuo matavimo 
vertės (5001-10000 ppm) 

maždaug 35 s 
(t90) 

Dujų nuotėkio 
tikrinimas su 
0632 3330 

- < 2 s (t90) 

 
 

2.2.6. Kiti įrenginio duomenys 

Išmetamųjų dujų analizatorius 
 

Charakteristika  Reikšmės  

                                                           

4
 Su traukos matavimo parinktimi: matavimo diapazonas 0-100, 0 Pa, 

skiriamoji geba 0,1 Pa 
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Charakteristika  Reikšmės  

Laikymo ir (arba) 
transportavimo 
temperatūros 

-20-50 °C 

Veikimo 
temperatūra 

-5-45 °C 

Aplinkos drėgmė 0-90 % rH, nekondensuojama 

Maitinimas Baterija: 3,7 V / 2,6 Ah  
Maitinimo blokas: 6 V/1,2 A 

Apsaugos klasė IP40 

Svoris 600 g (be baterijos) 

Matmenys  270 x 90 x 65 mm 

Atmintis 500 000 matavimų 

Ekranas Grafinis spalvotas ekranas, 240 x 320 
pikselių 

Dujų nuotėkio 
bandymo zondas  

Vaizdinė indikacija (LED) 
Garsinė indikacija (švilpimas) 

Laikymo 
temperatūros 
baterija  

±0-35 °C 

Baterijos krovimosi 
laikas 

maždaug 5-6 h 

Baterijos veikimo 
laikas 

6h (su įjungtu siurbliuku, 20 °C aplinkos 
temperatūra) 

Bluetooth® 
(parinktis) 

diapazonas < 10 m 

Garantija Matavimo įrenginys: 48 mėnesiai 
LL-jutiklis O2, CO: 48 mėnesiai  
NOlow jutiklis: 12 mėnesių 
Kiti jutikliai: 24 mėnesiai 
Išmetamųjų dujų zondas: 48 mėnesiai 
Termopora: 12 mėnesių 
Baterija: 12 mėnesių 

Garantijos sąlygos Norėdami sužinoti garantijos sąlygas, žr. 
www.testo.com/warranty 
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3 Produkto aprašymas  
 

3.1. Matavimo įrenginys 

3.1.1. Apžvalga 
 

 
 

1 Įjungti ir (arba) išjungti 
2 Sąsajos: USB, PS2, infraraudonųjų spindulių 

 
 

 ĮSPĖJIMAS 
Infraraudonųjų spindulių sukelta žalos rizika! 
> Nekreipkite infraraudonųjų spindulių į žmonių akis! 
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3 kondensavimo vamzdis (įrenginio gale) 
4 Tvirtinimo kilpos skirtos nešiojimo diržams (dešinėje ir kairėje 

pusėse) 
5 Ekranas 
6 Magnetų laikikliai (įrenginio gale) 
 

 ĮSPĖJIMAS 
Stiprių magnetų sukelta žala kitiems įrenginiams! 
> Laikykitės saugiu atstumu nuo įrenginių, kuriems galėtų 

pakenkti magnetai (pvz., kompiuterio ekranų, kompiuterių, 
kreditinių kortelių, širdies stimuliatorių). 

 

 
 

7  Klaviatūra 
8 Dangtelis (įrenginio gale) 
9 Dujų išėjimo anga 
10 Įrenginio jungtys: išmetamųjų dujų zondas, jutiklis, slėgio 

zondas, maitinimo blokas.  
 
 
 

3.1.2. Klaviatūra 
 

Klavišas  Funkcijos  

[ ] Įrenginiu įjungti ir (arba) išjungti 

[OK] 
Pavyzdys 

Funkcijos klavišas (oranžinės spalvos, 3x), ekrane 
rodoma tinkama funkcija 

[▲] Slinkti aukštyn, padidinti vertę 

[▼] Slinkti žemyn, sumažinti vertę 

[esc] Grįžimo, atšaukimo funkcijos 

[ ] Atverti pagrindinį meniu 

[ i ] Atverti įrenginio diagnostikos meniu 

[ ] Persiųsti duomenis į „Testo“ spausdintuvą. 
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3.1.3. Ekranas 

  

1 Būsenos juosta (tamsiai pilkas fonas):  

• Įspėjamasis simbolis  (tik tada, jei įvyko klaida) kitu atveju 
– įrenginio priskyrimas. 

• Simbolis  (tik tada, jei duomenys laikomi laikinojoje 
atmintyje). 

• Datos ir laiko rodymas. 
• Bluetooth būsenos indikacija: galios tiekimas ir likusi 

baterijos talpa.  
 

Ženklas Funkcija 

 Mėlynas simbolis = Bluetooth® įjungtas,  
Pilkas simbolis = Bluetooth® išjungtas 

 Baterijos veikimas 
Likusi baterijos talpa nurodoma spalva ir baterijos 
simbolyje nurodytu užpildymo simboliu (žalia = 
5-100 %, raudona = < 5 %) 

 Maitinimas 
Likusios baterijos talpos rodymas, žr. aukščiau.  

 

2 Registracijos kortelės informacijos laukas: pasirinkto adreso ir 
(arba) vietos nustatymas, degalų tipo pasirinkimas, matavimo 
tipo pasirinkimas.  

3 Funkcijų pasirinkimo laukas (baltame ekrane rodoma pasirinkta 
funkcija, negalimos funkcijos nurodomas pilkos spalvos ženklu) 
arba matavimo reikšmių rodymas.  

4 Funkcijos rodymas funkcijos klavišui.  
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3.1.4. Įrenginio jungtys 
 

 
 

1 Zondo lizdas 
2 Išmetamųjų dujų lizdas 
3 Maitinimo bloko lizdas 
4 Slėgio lizdas 

3.1.5. Jungtys 

 
 

1 USB jungtis 
2 PS2- jungtis 
3 Raudonųjų spindulių jungtis ( „IrDA“) 
4 „Bluetooth“ jungtis (pasirinktinai) 
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3.1.6. Komponentai 

 
 

1 Įkraunama baterija 
2 Dujų siurblys 
3 Anga skirta CO jutikliui arba COlow jutikliui 
4 Anga skirta O2 jutikliui 
5 Anga skirta NO jutikliui arba NOlow jutikliui 
6 Papildomas filtras 
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3.1.7. Nešiojimo dirželis (0440 0581) 
Nešiojimo dirželio tvirtinimas: 
> Nuo šonų nuimkite tvirtinimo dangtelius. 

Pritvirtinkite sandarinimo galvutes iš vidinės dangtelio pusės.  
1. Pastatykite matavimo įrenginį priekiu. 
2. Švelniai (rodyklių kryptimi), naudodami smilių ir nykštį, nuimkite 

dangtelį.  
3. Paslinkite dangtelį aukštyn ir nuimkite.  

  

4. Uždėkite tvirtinimo galvutes ant dviejų laikiklių esančių vidinėje 
dangtelio pusėje (1). 

5. Uždėkite dangtelį.  

  

>  Užfiksuokite dirželio jungtuką prie prietaiso jungiamųjų ertmių 
esančių prietaiso šonuose. Atkreipkite dėmesį kad dirželio 
jungiklis turi būti nukreiptas į apačią (2). 
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3.2. Modulinis išmetamųjų dujų zondas 

 
 

1 Nuimama filtro kamera su stiklu ir dalelių filtru  
2 Zondo rankena 
3 Jungiamasis kabelis 
4 Jungiamasis kištukas skirtas matavimo įrenginiui 
5 Zondo modulio užrakinimo atlaisvinimas 
6 Zondo modulis 
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4 Pirmieji veiksmai 
 

4.1. Eksploatacija 
 

Matavimo įrenginys tiekiamas su jau įdėta įkraunama baterija. 
>  Prieš pradėdami naudoti įrenginį, pilnai įkraukite bateriją, žr. 

skyrių „Baterijos krovimas“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 
 

4.2. Pagrindinė informacija apie įrenginį 
 
 

4.2.1. Maitinimo blokas ir (arba) įkraunama baterija 
Jei maitinimo blokas prijungtas, matavimo įrenginys bus 
automatiškai įkraunamas iš bloko.  

 
 

4.2.1.1. Baterijos keitimas ✓ Matavimo įrenginys neturi būti įjungtas į tinklo lizdą per maitinimo bloką. Įrenginys turi būti išjungtas. 
Kad įrenginio nustatymai (pvz., data, laikas) nebūtų atstatyti, 
įkraunamą bateriją pakeiskite per 3 minutes.  

 

 
1. Matavimo įrenginį įstatykite priekiu.  
2. Nuimkite dangtelį. Švelniai palieskite žymes (rodykles) ir 

švelniai spustelėkite nykščiais, pastumkite ir nuimkite. 
3. Nuimkite baterijos užraktą, spustelėkite pilkos spalvos klavišą ir 

pastumkite rodyklės kryptimi. 
4. Išimkite bateriją ir įdėkite naują bateriją. Naudokite tik Testo 

įkraunamą bateriją 0515 0107! 
5. Uždarykite baterijos užraktą: spustelėkite pilkos spalvos klavišą 

ir pastumkite priešinga rodyklėms kryptimi. 
6. Vėl uždėkite dangtelį. 
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4.2.1.2. Baterijos krovimas 
Įkraunamą bateriją galima krauti tik aplinkos temperatūroje 
(±0...+35 °C). Jei baterija buvo pilnai iškrauta, bateriją kraunant 
aplinkos temperatūroje krovimas užtruks maždaug 5-6 val. 

Matavimo įrenginio įkrovimas 
 

1. Maitinimo bloko kištuką įjunkite į maitinimo bloko lizdą esantį 
ant matavimo įrenginio. 

2. Maitinimo bloko kištuką įjunkite į maitinimo bloko lizdą. 
- Prasidės krovimo procesas. Įkrovimo padėtis matoma ekrane. 

Kai baterija bus pilnai įkrauta, krovimas bus automatiškai 
baigtas.  

Krovimas krovimo stotyje (0554 1087) 
> Žr. dokumentaciją pridėtą prie įkrovimo vietos.  

Baterijos priežiūra 
> Pilnai neiškraukite įkraunamų baterijų. 
> Įkraunamą bateriją laikykite įkrautą ir žemoje temperatūroje, 

tačiau ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje (geriausia laikyti, 
kai įrenginys įkrautas 50-80 % ir 10-20 °C aplinkos 
temperatūroje, prieš naudojant, pilnai įkraukite bateriją). 

> Jei ilgai nenaudojate, kas 3 mėnesius turėtumėte įkrauti iš 
iškrauti bateriją. Krauti pilnai įkrauti bateriją galima ne ilgiau nei 
2 dienas.  

4.2.1.3. Maitinimas 
1.  Maitinimo bloko kištuką įjunkite į maitinimo bloko lizdą esantį 

ant matavimo įrenginio. 
2.  Maitinimo bloko kištuką įjunkite į maitinimo bloko lizdą. 
-  Matavimo įrenginys įkraunamas naudojant maitinimo bloką. 
-  Jei matavimo įrenginys išjungtas, o baterija įdėta, krovimo 

procesas bus pradėtas automatiškai. Įjungus įrenginį, krovimo 
procesas bus sustabdytas, o įrenginys bus kraunamas per 
maitinimo bloką. 

 

Ilgiau matuojant, kai įrenginys prijungtas prie tinklo, „Testo“ 
rekomenduoja naudoti degimo oro temperatūros zondą su 
jungiamuoju kabeliu. Įrenginio šildymas, kai įrenginys 
įjungtas į tinklą, gali daryti įtaką degimo oro temperatūros 
matavimui su mini aplinkos oro zondu. 
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4.2.2. Zondų ir (arba) jutiklių prijungimas  
 
 

 
Zondo ir (arba) jutiklio aptikimas išmetamųjų dujų lizde yra 
atliekamas nuolat. Naujų zondų atpažinimas atliekamas 
nuolat.  

Prieš įjungdami matavimo įrenginį, prijunkite zondo lizdą 
arba, pakeitę zondą, rankiniu būdu pradėkite jutiklio 
aptikimą. [Options] → Sensor detection. 

 
 
 
 

Išmetamųjų dujų zondo ir (arba) dujų slėgio adapterio ir (arba) 
temperatūros adapterio prijungimas  

 
> Įkiškite jungties kištuką į išmetamųjų dujų lizdą ir pritvirtinkite jį 

pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.  
 

 
Tarp matavimo įrenginio ir išmetamųjų dujų zondo turi būti 
daugiau nei vienas prailginimo laidas (0554 1201). 

 

Kitų jutiklių prijungimas 

 
> Įkiškite zondo jungiklio kištuką į zondo lizdą. 
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4.2.3. Įjungimas 
> Spustelėkite [ ]. 
- Rodomas pradžios ekranas (maždaug 5 s). 
- Jei įtampos tiekimas buvo nutrauktas ilgą laiko tarpą, bus 

rodomas meniu: data ir (arba) laikas. 
- Slėgio jutikliai nustatyti į nulinę padėtį. 
- Įrenginio klaida: rodoma Error Diagnosis. 
- Rodomas meniu Measurements. 

4.2.4. Funkcijos pasirinkimas 
 
 

1.  Pasirinkite funkciją: [▲], [▼]. 
-  Rodoma pasirinkta funkcija. 
2. Patvirtinkite pasirinkimą: [OK]. 
-  Pasirinkta funkcija paleidžiama. 

4.2.5. Verčių įvedimas 
Norint atlikti kai kurias funkcijas reikia įvesti vertes (skaičius, 
matavimo vienetus, raides). Priklausomai nuo pasirinktos funkcijos, 
vertes galima pasirinkti arba įvesti ranka. 

Sąrašo laukas 

 
1.  Pasirinkite norimą pakeisti vertę (skaičių, matavimo vienetą) 

[▲], [▼], [◄], [►] (priklausomai nuo pasirinktos funkcijos). 
2. Spustelėkite [Edit]. 
3.  Nustatykite vertę: [▲], [▼], [◄], [►] (priklausomai nuo 

pasirinktos funkcijos). 
4.  Patvirtinkite įvestį: [OK]. 
5.  Dar kartą atlikite 1 ir 4 veiksmus. 
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6.  Išsaugokite įvestį: [Finished]. 

Įvedimas ranka 

 
1.  Pasirinkite norimas įvesti vertes (raides): [▲], [▼], [◄], [►]. 
2. Patvirtinkite vertę: [OK]. 

Parinktys: 
> Rinkitės tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių:  

Pasirinkite Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → 

[ABC→&$/]. 

>  Žymeklį nuveskite į norimą padėti tekste:  

Pasirinkite Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → [Ι←] 

arba [→Ι]. 

> Ištrinkite prieš ir po žymeklio esančius ženklus:  

Pasirinkite ←   next   → : [▲], [▼] → [←] arba [→].  

3.  Dar kartą atlikite 1 ir 2 veiksmus. 

4.  Išsaugokite įvestį: pasirinkite ←   next   → : [▲], [▼] → 
[Next]. 

4.2.6. Grafikas 

 
 

1 Dabartinė matavimo vertė 
2 Rodymo laiko pabaiga. 
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Laikas nerodomas, jei nebuvo įrašyta jokių matavimo verčių. 

4.2.7. Duomenų spausdinimas ir (arba) išsaugojimas 
Duomenys bus atspausdinti spustelėjus klavišą [ ] arba meniu 
Options. Duomenys bus išsaugoti spustelėjus meniu Options. 
Meniu Options pasieksite spustelėję kairįjį klavišą, kuris 
pasiekiamas skirtinguose meniu. 
Reikiamą funkciją galite priskirti naudodami funkcijas Save arba 
Print, žr. skyrių „Tinkamo funkcijos klavišo priskyrimas“, 32 psl. 
Išsaugotos ir (arba) atspausdintos bus tik tos vertės, kurios buvo 
priskirtos. 

 
 

 
Matavimų duomenys galima spausdinti ir saugoti tuo pačiu 
metu, kol veikia matavimo programa. 

Jei norite perkelti duomenis į spausdintuvą, naudojant 
infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ sąsają, naudojamas 
spausdintuvas turi būti aktyvuotas, žr. „Spausdintuvo aktyvavimas:, 
36 psl.  

4.2.8. Duomenų išsaugojimas (tarpinė atmintis) 
Naudojant tarpinę atmintį matavimo rezultatai iš įvairių matavimo 
tipų gali būti sujungti į vieną įrašą, kurį galima atspausdinti (žr. 
aukščiau). Tarpinėje atmintyje duomenys išsaugojami per meniu 
Options ir komandą Clipboard. 
Jei tarpinėje atmintyje jau yra duomenų, duomenų juostoje 

rodomas simbolis . 
Jei tarpinėje atmintyje jau yra duomenų, o komanda Print 
aktyvuota, visi tarpinėje atmintyje esantys duomenys bus 
atspausdinti. 
Per matavimo tipą galima įrašyti tik vieną matavimo duomenų 
rinkinį (pvz., Flue Gas arba Draught). Dar kartą išsaugojus 
duomenis, bus ištrinti ankstesni duomenys. Pakeitus matavimo 
vietą, laikinoji atmintis bus ištrinta. 

4.2.9. Klaidos pranešimo tvirtinimas 
Jei įvyksta klaida, ekrane rodomas klaidos pranešimas. 
> Klaidos pranešimo tvirtinimas: [OK]. 
Neištaisytos klaidos antraštėje pažymimos įspėjamuoju simboliu (

). 
Dar neištaisyti klaidos pranešimai rodomi meniu Error Diagnosis, 
žr. skyrių „Įrenginio diagnostika“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl.  
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4.2.10. Išjungimas 
 

 
Neišsaugotos matavimo reikšmės bus ištrintos išjungus 
išmetamųjų dujų analizatorių. 

 

> Spustelėkite [ ]. 
-  Galimybė. Siurblys paleidžiamas ir jutikliai skalaujami iki 

išjungimo ribinės vertės bus pasiektos (O2 > 20 %, kiti 
matavimo parametrai < 50 ppm). Maksimalus skalavimo laikas 
yra 3 minutės. 

-  Matavimo įrenginys išjungtas.  
 

4.3. Adresas ir (arba) padėtis 
Visos matavimo reikšmės gali būti išsaugotos pagal tuo metu 
aktyvią vietą. Neišsaugotos matavimo reikšmės bus ištrintos 
išjungus matavimo įrenginį! 
Adresus ir vietas galima kurti, redaguoti, kopijuoti, ištrinti ir 
aktyvuoti. 
Iškvietimo funkcija: 

> [ ] → Address/Location → [OK]. 

Adresą atidaryti galima keliais būdais:  
1. Redaguoti paieškos nustatymus: [Edit]. 
2. Pasirinkti paieškos nustatymus: [▲], [▼] → [OK]. 

Galimi nustatymai:  
• Show all: rodomi visi adresai ir (arba) padėtys. 
• Search: įvedus paieškos tekstą bus rodomi tik tie rezultatai, 

kurie atitiks įvestą tekstą. 
• Filter: galima pasirinkti atskiras raides arba skaičius. Bus 

rodomi paieškos rezultatai, prasidedantys įvesta raide ir 
(arba) skaičiumi. 

 
 

 
Pirma raidė nustato filter funkcijos faktorių ir ją galima 
pasirinkti tik po vieną. Funkcija search galima naudoti, 
norint rasti reikiamą adresą! 

3. Paiešką atlikite pagal paieškos nuostatas: [Search] 
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Rodyti viską 
1. Pasirinkite adresą: [▲], [▼]. 
2. Pasirinkite duomenis: [Details]. 
3. Aktyvuokite vietą: pasirinkite vietą → [OK]. 
- Vieta aktyvuota. 
> Atverkite matavimų meniu: dar kartą spustelėkite [OK]. 

Paieška 
1. Redaguokite paieškos nuostatas: [►] → [Edit]. 
2. Pasirinkite paieškos nuostatas: [▲], [▼] → [OK]. 

Galimos parinktys: 
• Contact person 
• Address 
• Town/city 
• Postcode 
• Street 

- Rodoma pasirinkta nuostata. 
3. Pasirinkite įvedimo lauką paieškos tekstui: [►] arba [▼] 
>  Įveskite paieškos tekstą → [Finished] 

 
 

 
Nenaudokite specialaus simbolio * kaip vietos rezervavimo 
ženklo. 

 
 

Filtras 
1. Redaguokite paieškos nuostatas: [Edit]. 
2. Pasirinkite paieškos nuostatas: [▲], [▼] → [OK]. 

Galimos parinktys: 
• Contact person 
• Address 
• Town/city 
• Postcode 
• Street 

- Rodoma pasirinkta nuostata. 
3. Įgalinkite skirtuką: [▼] 
4. Pasirinkite reikalingą skirtuką: [▲], [▼] ir kartais [◄], [►]→ 

[Filter]. 
- Rodomi paieškos tekstą atitinkantys rezultatai. 

Sukurkite naują matavimo vietą: 
Vieta visada sukuriama po adresu.  
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1. Pasirinkite adresą, kuriame norite sukurti vietą.  
2. [Options] → New/Location → [OK]. 
3. Įveskite vertes arba nustatymus.  
4. Pabaikite įvestį: [Finished]. 

Kitos vietos parinktys: 
> [Options] → Edit location: redaguokite dabartinę vietą. 
> [Options] → Copy location: kopijuokite dabartinę vietą tame 

pačiame adrese. 
> [Options] → Delete location: ištrinkite dabartinę vietą. 

Sukurkite naują adresą: 
1.  [Options] → New address → [OK]. 
2.  Įveskite vertes arba nustatymus. 
3.  Baikite įvestį: [Finished]. 

Kitos adreso parinktys: 
• Edit address: redaguokite dabartinį aplanką. 
• Copy address: padarykite dabartinio aplanko kopiją. 
• Delete address: ištrinkite dabartinį aplanką, įskaitant jame 

sukurtas vietas. 
• Delete All addresses: ištrinkite visus dabartinius aplankus, 

įskaitant jame sukurtas vietas. 
 

4.4. Matavimo įrašai 
Iškvietimo funkcija: 

> [ ] → Measurement Records → [OK]. 

Yra daug būtų protokolams atverti, žr. Adresas ir (arba) padėtis 
Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 

Ekrano įrašai:  
1. Pasirinkite norimą protokolą.  
2. [Data]. 

Parinktys: 
> [Options] → Show Graphic: rodyti išsaugotus duomenis kaip 

grafiką. 
> [Options] → Print Data: perkelkite pasirinktus duomenis į 

spausdintuvą. 
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> [Options] → Delete Record: ištrinkite pasirinktą įrašą.  
> [Options] → Number of Lines: pakeiskite matavimo verčių 

skaičių per puslapį. 
> [Options] → Delete all Records: ištrinkite visus vietos įrašus. 

 

4.5. Įrenginio diagnostika 
Rodomos svarbios veikimo vertės ir įrenginio duomenys. Galima 
atlikti dujų kelio tikrinimą („testo 330-2 LL“). Gali būti rodoma jutiklio 
būsena ir neištaisytos įrenginio klaidos.  
Iškvietimo funkcija: 

> [ ] → Instrument Diagnosis → [OK]. 
arba 
> [ i ]. 

Dujų kelio tikrinimo atlikimas („testo 330-2 LL“) 
1. Gas Path Check → [OK] 
2. Uždėkite juodos spalvos sandarinimo dangtelį ant išmetamųjų 

dujų zondo antgalio.  
- Rodomas siurblio srautas. Jei voliumetrinio srauto greitis yra 

mažesnis nei 0,02 l/min, dujų kelias yra sandarus. 
3. Patikrinimo pabaiga: [OK]. 

Įrenginio klaidų peržiūra: 
> Error Diagnosis → [OK]. 
-  Rodomos neištaisytos klaidos. 

> Peržiūrėti kitą ir (arba) ankstesnę klaidą: [▲], [▼]. 

Peržiūrėti jutiklio diagnostiką: 
1.  > Sensor Diagnosis → [OK]. 
2. Pasirinkti jutiklį. [▲], [▼]. 
-  Švieselė nurodo jutiklio būseną. 

 

 
Jutiklį galima įjungti. Todėl jutiklio būsenos statusas gali 
pasikeisti iš geltonos į žalią arba iš raudonos į geltoną. 

 

Įrenginio informacijos peržiūra: 
> Device Information → [OK]. 
- Rodoma informacija. 
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5 Įrenginio naudojimas 
 

5.1. Nustatymų atlikimas 
 

5.1.1. Tinkamo funkcijos klavišo priskyrimas 
Klavišui galima priskirti funkciją iš meniu Options. Meniu Options 
galima pasiekti spustelėjus kairį funkcijos klavišą ir per skirtingus 
meniu. Užduotis galioja tik tuo metu atvertiems meniu ir (arba) 
funkcijoms.  ✓ Meniu ir (arba) funkcija atveriama meniu Options ir rodoma 

kairiame funkcijos klaviše.  
 
 

1.  Spustelėkite [Options]. 
2. Pasirinkite parinktį: [▲], [▼]. 
Priklausomai nuo meniu ir (arba) funkcijos iš kurios buvo atvertas 
meniu Options galimos toliau išvardytos funkcijos.  
3. Priskirkite tinkamą funkciją prie norimo klavišo.  

 

5.1.2. Įrenginio nustatymai 
 
 

 
Numanoma, kad skyriaus „Pirmieji veiksmai“ turinys yra 
žinomas (žr. skyrių „Pirmieji veiksmai“, 26 psl.). 

 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings. 
Žr. skyrių „Pirmieji veiksmai“, 26 psl.). 

 

5.1.2.1. Parodymų ekranas 
Galima nustatyti parametrus ir (arba) vienetus ir ekrano parametrus 
(rodmenų skaičių ekrane).  
Nustatymai galioja tik tuo metu pasirinktiems matavimo tipams, 
kurie bus pažymėti simboliu.  
Pasirenkamų parametrų apžvalga (galimas pasirinkimas priklauso 
nuo matavimo tipo):  

Rodmuo Parametras 

FT Išmetamųjų dujų temperatūra 

AT Degimo oro temperatūra 

ltemp Įrenginio temperatūra 

Pump Siurbimo galia 
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Rodmuo Parametras 

O2 Deguonis 

CO2 Anglies dioksidas 

CO Anglies monoksidas 

uCO Neskiestas anglies monoksidas 

NO  Azoto monoksidas 

NOx Azoto oksidas 

λ Oro santykis 

amCO Aplinkos anglies monoksidas 

amCO2 Aplinkos anglies dioksidas 

O2ref Deguonies nuoroda 

Edrft Išorinė trauka (mikro slėgio zondas) 

E-∆P Išorinis diferencinis slėgis (mikro slėgio zondas) 

ExAir Oro santykis 

Ratio Nuodų indeksas 

η+ Našumas įtraukus karščio verčių diapazoną  

η Našumas neįtraukus karščio verčių diapazono  

Dew/a Išmetamųjų dujų rasos taško temperatūra 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Readings Display → 
[OK] 

Parametrų keitimas / matavimo vienetai eilutėje: 
1. Pasirinkite eilutę, kur norite įterpti pasirinktą matavimo 

parametrą: [▲], [▼] → [Edit] 
2.  Pasirinkite parametrą: [▲], [▼] → [OK] 
3.  Pasirinkite matavimo vienetą: [▲], [▼] → [OK] 
4.  Išsaugokite pakeitimus: [OK] 
- Pasirinktas parametras dabar yra pasirinktoje pozicijoje. 
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Parinktys: 
> [Options] → Number of Lines: pakeisti ekrane rodomų 

reikšmių skaičių. 
> [Options] → Insert Empty Lines: įterpti tuščią eilutę prieš 

pasirinktą eilutę. 
> [Options] → Delete Line: ištrinti pasirinktą eilutę.  
> [Options] → Factory Setting: atstatyti įrašus į gamyklinius 

nustatymus. 
 

5.1.2.2. Signalų ribos 
Signalų ribas galima nustatyti keliems parametrams. Garsinis 
signalas aktyvuojamas, kai pasiekiama signalo riba. 
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Alarm Limits → [OK] 

Pavojaus signalo įjungimas ir (arba) išjungimas, signalų ribų 
keitimas 
1. Pasirinkite funkciją arba parametrą: [▲], [▼] → [Edit]. 
2. Nustatykite parametrą: [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►]→ [OK]. 
3. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 
> Aktyvuotą vertę atstatykite į gamyklinius nustatymus: 

[Standard]. 
 

5.1.2.3. Matavimo vienetai 
Galima nustatyti vienetus, naudotus konfigūracijos meniu. T  
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Units → [OK] 

Reguliuojami matavimo vienetai 
 

Parametras Matavimo vienetas  

Aukštis m, pėdos 

Slėgis mbar, hPa 
 

1. Pasirinkite eilutę: [▲], [▼]→ [Edit]. 
2.  Pasirinkite norimą matavimo vienetą: [▲], [▼] → [OK]. 
3.  Patvirtinkite įvestį: [Finished]. 
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5.1.2.4. Data ir (arba) laikas  
Datą, laiką ir laiko režimą galima nustatyti.  
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Date/Time → [OK] 

Datos ir (arba) laiko nustatymas: 
1.  Pasirinkite parametrą: [◄], [▲], [▼] → [Edit]. 
2. Nustatykite parametrą: [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►]→ [OK]. 
3.  Išsaugokite pakeitimus: [Save]. 

 

5.1.2.5. Energijos valdymas 
Galima nustatyti automatinę įrenginio išjungimo funkciją 
(„Auto-Off“) ir ekrano šviesos išjungimas, kai baterija įjungta. 
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Energy Management 
→ [OK] 

Nustatymų parinkimas: 
1. Pasirinkite funkciją arba parametrą: [▲], [▼] → [Edit]. 
2.  Nustatykite parametrą: [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►]→ [OK]. 
3.  Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 

 

5.1.2.6. Ekrano ryškumas 
Galima nustatyti norimą ekrano ryškumą.  
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Display Brightness → 
[OK] 

Parametrų nustatymas 
>  Nustatykite parametrą: [◄], [►]→ [OK]. 
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5.1.2.7. Spausdintuvas 
Spausdiniui galima nustatyti antraštes ir paraštes (1-3 eilutės). 
Spausdintuvą galima aktyvuoti. 
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Printer → [OK] 

Spausdintuvo aktyvavimas: 

 
Spausdintuvą 0554 0543 galima pasirinkti tik aktyvavus 
Bluetooth® sąsają, žr. Bluetooth®, 36 psl. 

1.  Select Printer → [OK].  
2.    Pasirinkite spausdintuvą: [▲], [▼] → [OK].  
- Spausdintuvas aktyvuotas ir meniu Printer atvertas. 

Spausdinamo teksto nustatymas: 
1.  Print text → [OK]. 
2. Pasirinkite funkciją: [▲], [▼] → [Edit]. 
3.  Įveskite vertes → [Next]. 
4.  Išsaugokite vertę: [Finished]. 
Žr. skyrių „Bluetooth®“ 36 psl. 

 

5.1.2.8. Bluetooth® 
Ši funkcija galima tik tada, jei įrenginyje yra „Bluetooth“. „Bluetooth“ 
galima įjungti ir (arba) išjungti. Galima tikrinti relę. 

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Bluetooth → [Edit]. 

Nustatymų parinkimas: 
> Nustatykite parametrą → [OK]. 
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5.1.2.9. Kalba  
Galima nustatyti meniu kalbą. Galimų pasirinkti kalbų skaičius 
priklauso nuo aktyvuotos šalies versijos. Žr. skyrių „Šalies versija“, 
Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl.  
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Language → [OK] 

Kalbos aktyvavimas: 
> Pasirinkite kalbą → [OK]. 
Žr. „Šalies versija“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 

 

5.1.2.10. Šalies versija 
Šalies versijos keitimas gali pakeisti skaičiavimo pagrindą ir 
matavimo parametrų, degalų, degalų parametrų ir skaičiavimo 
formules. 
Pasirinkta šalies versija daro įtaką kalbos meniu, kurį galima 
aktyvuoti. 
Daugiau informacijos apie priskyrimo lentelę, skaičiavimo pagrindą 
ir šalies versiją, žr. www.testo.com/download-center (reikalinga 
registracija). 
 
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Country Version → 
[OK] 

 

 
Funkcija gali būti apsaugota slaptažodžiu. Slaptažodžio 
nustatymus žr. skyriuje „Slaptažodžio apsauga“, Klaida! 
Žymelė neapibrėžta. psl.  

 

Galimybė: 
> Įveskite slaptažodį: [Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → 

[OK]. 

Šalies versijos nustatymas: 
1. Pasirinkite šalies versiją: [▲], [▼] → [OK]. 
2. Patvirtinkite patvirtinimo prašymą: Yes → [OK] 
- Sistema perkraunama. 
Žr. skyrių „Slaptažodžio apsauga“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. 
psl. 
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5.1.2.11. Slaptažodžio apsauga 
Slaptažodžiu galima apsaugoti tik tas funkcijas, kurios pažymėtos 

simboliu  arba . 
Slaptažodžio apsaugą galima įjungti ir (arba) išjungti, galima 
pakeisti slaptažodį.  
Norėdami išjungti slaptažodžio apsaugą nustatykite slaptažodį į 
0000 (gamyklinius nustatymus). 

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Instrument Settings → [OK] → Password Protection 
→ [OK] 

Galima: 
>  Įveskite galiojantį slaptažodį: 

[Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → [OK]. 
 

Slaptažodžio keitimas: 
1. [Edit].  
2. Įveskite naują slaptažodį → [Next]. 
3. [Edit].  
4. Patvirtinkite naują slaptažodį – surinkite jį dar kartą→ [Next]. 
5. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 

 

5.1.3. Jutiklio nustatymai 

5.1.3.1. NO2 pridėjimas 
Galima nustatyti NO2 papildomą parametrą.  
NO2-pridėjimas galima apsaugoti slaptažodžiu, žr. skyrių 
„Slaptažodžio apsauga“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 
Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Sensor Settings → NO2 Addition → [Edit]. 
Galima: 
>  Įveskite slaptažodį: [Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → 

[OK].  

NO2 pridėjimo nustatymas: 
>  Nustatykite parametrą → [OK]. 
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5.1.3.2. O2 nuoroda 
Galima nustatyti O2 nuorodą.  
O2 nuorodos nustatymą galima apsaugoti slaptažodžiu, žr. skyrių 
„Slaptažodžio apsauga“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 
Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Sensor Settings → O2 Reference→ [Edit]. 
Galima: 
>  Įveskite slaptažodį: [Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → 

[OK].  

O2 nuorodos nustatymas: 
>  Nustatykite parametrą → [OK]. 

5.1.3.3. Jutiklio apsauga 
Norint apsaugoti jutiklius nuo perkrovos galima nustatyti apsaugos 
ribas. Jutiklio apsaugą išjungti galima šiems jutikliams: CO, NO. 
Jutiklio apsauga aktyvuojama, kai riba peržengiama. 
• testo 330-1 LL: išjungimas. 
• testo 330-2 LL. Atskiedimas, jei viršija – išjunkite. 
Norint išjungti jutiklio apsaugą ribą reikia nustatyti į 0 ppm. 
Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Sensor Settings → Sensor Protection → [OK]. 

Jutiklio apsaugos ribų nustatymas: 
1.  Pasirinkite parametrą: [Edit].  
2.  Nustatykite parametrą → [OK]. 
3. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 
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5.1.3.4. Kalibravimas iš naujo ir (arba) reguliavimas 
CO ir NO jutiklius galima ir naujo kalibruoti ir (arba) sureguliuoti.  
Norint kalibruoti ir (arba) reguliuoti „Testo“ rekomenduoja naudoti 
kalibracijos adapterį 0554 1205. 

 

 
Jei rodomi aiškiai neteisingi rodmenys, reikia patikrinti 
jutiklius (kalibruoti) ir, jei reikia, sukalibruoti.  
Kalibravimą ir (arba) reguliavimą gali atlikti tik kvalifikuotas 
„Testo“ aptarnavimo centras. 
Keitimai atlikti esant mažoms dujų koncentracijoms gali 
daryti neigiamą įtaką tikslumui.  

 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Sensor Settings → Recalibration → [OK]. 
Galima: 
>  Įveskite slaptažodį: [Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → 

[OK].  
- Dujų nustatymas į nulinę padėtį (30 s). 

Kalibracijos ir (arba) reguliavimo atlikimas: 
 
 

 

 ĮSPĖJIMAS 
Pavojingos dujos 
Apsinuodijimo pavojus! 
> Atkreipkite dėmesį į saugos ir (arba) avarijų prevencijos 

nuostatas, atliekant dujų tikrinimą. 
> Bandymo dujas naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. 
 

 
 
 
 

1. Prijunkite kalibravimo adapterį prie išmetamųjų dujų lizdo. 
2.  Pasirinkite parametrą: [▲], [▼] → [OK]. 
3.  [Edit] → Įveskite dujų koncentraciją (nominalią vertę). 
4. Prijunkite jungiamąją liniją tarp kalibracijos adapterio ir 

kalibravimo dujų indo. 
5. Bandymo dujas taikyti jutikliui.  
6.  Pradėkite kalibravimą: [Start]. 
7. Kai tikroji vertė stabili, priimkite nominalią vertę [OK]. 

-arba- 
Nutraukti (jokių keitimų): [esc]. 

8. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 



 

  41 

 

5.1.4. Kuras 
Galima pasirinkti kuro tipą. Galima nustatyti koeficientus ir ribas 
pagal tam tikrą kuro tipą.  
Yra iš anksto sukonfigūruotų kuro tipų. Taip pat galima 
sukonfigūruoti dar 10 kuro tipų. Degalų tipo parametrus žr. 
www.testo.com/download-center (reikalinga registracija). 

 

 
Norint išlaikyti matavimų tikslumą, reikia pasirinkti tinkamą 
kuro tipą. 

 
    
 
 
 

 
Tinkamą matavimo rezultatų rodymą galima užtikrinti tik 
tada, kai ribinės vertės idealiam diapazonui buvo nustatytos 
teisingai. 

Iš anksto nustatytos ribinės vertės yra tipinės vertės 
pasirinktos sistemos tipui ir pasirinktam degalų tipui.  

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Fuels → [OK]. 

Degalų aktyvavimas: 
>  Pasirinkti degalų tipą → [OK]. 
- Degalų tipas aktyvuojamas ir pagrindinis meniu atveriamas. 

Koeficientų nustatymas: 
1.  Pasirinkti degalų tipą → [Coeff.]. 
2.    Pasirinkite koeficientus: [Edit]. 
Galima: 
>  Įveskite slaptažodį: [Enter] → Įveskite slaptažodį → [Next] → 

[OK]. 
3. Nustatykite vertes → [OK]. 
4. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 

Ribinių verčių nustatymas: 
1.  Pasirinkite ribines vertes → [Edit]. 
2.  Nustatykite ribines vertes → [OK]. 
3. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 
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5.1.5. Programos 
Galima konfigūruoti ir aktyvuoti penkias matavimų programas 
skirtingiems matavimo tipams. Matavimo programos saugo ir 
reprezentuoja matavimo seką. Baigus matavimo procesą įrašai bus 
išsaugoti automatiškai.  
Vienu metu galima aktyvuoti tik vieną matavimo programą. 

 
 
 
 

Funkcijos iškvietimas: 

> [ ] → Programs → [OK]. 

Programos aktyvavimas ir (arba) deaktyvavimas 
> Pasirinkite programą: [▲], [▼] → [Enable] arba [Disable]. 
- Aktyvuojant programą: programa aktyvuojama ir pasirenkamas 

matavimo tipas, atitinkantis atvertą programą.  

Programos konfigūravimas: 
 

 
Matavimo ciklas trunka 1 s ir jo negalima keisti. 
Aktyvuotos programos negalima konfigūruoti. 

 

1. Pasirinkite programą: [▲], [▼] → [Edit]. 
2. Pasirinkite programos pavadinimo, matavimo tipo ir dujų fazės 

parametrus: [▲], [▼] → [Edit]. 
3. Nustatykite parametrus arba įveskite vertes: [▲], [▼] ir dalinai 

[◄], [►]→ [OK]. 
4. Išsaugokite pakeitimus: [Finished]. 

 

5.2. Matavimas 
 

5.2.1. Pasiruošimas matavimui 

 
Numanoma, kad skyriaus „Pirmieji veiksmai“ turinys yra 
žinomas (žr. skyrių „Pirmieji veiksmai“, Klaida! Žymelė 
neapibrėžta. psl.). 

5.2.1.1. Fazių nustatymas į nulinę padėtį 

Aplinkos temperatūros matavimas 
Jei degimo oro temperatūros zondas prijungtas, temperatūra 
matuojama išmetamųjų dujų zondo termopora nustatymo į nulinę 
padėtį metu. Visi priklausomi parametrai apskaičiuojami naudojant 
vertes. Šis degimo oro temperatūros matavimo būdas yra tinkamas 
nuo aplinkos oro priklausomoms temperatūroms matuoti. Vis dėlto 
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įsitikinkite, kad nustatymo į nulinė padėtį metu išmetamųjų dujų 
zondas yra šalia degiklio įsiurbimo vamzdžio.  
Jei degimo oro temperatūros zondas yra prijungtas, degimo oro 
temperatūra yra nuolat matuojama per zondą.  

Dujų nustatymas į nulinę padėtį 
Kai įrenginys įjungtas, matavimo meniu atveriamas ir dujų jutiklių 
parametrai nustatyti į nulinę padėtį.  

 

 
„testo 330-1 LL“: nustatymo į nulinę padėtį metu 
išmetamųjų dujų zondas turi būti atvirame ore!  
„testo 330-2 LL“: jei prijungtas atskiras VT jutiklis, 
nustatymo į nulinę padėtį metu išmetamųjų dujų zondas gali 
būti išmetamųjų dujų vamzdyje.  

 

Traukos ir (arba) slėgio nustatymas į nulinę padėtį  
Iškvietus slėgio matavimo funkciją, slėgio jutikliai nustatomi į nulinę 
padėtį.  

 

 
„testo 330-1 LL“. Nustatymo į nulinę padėtį metu 
išmetamųjų dujų zondas turi būti atvirame ore, nustatymo į 
nulinę padėtį metu vienodas slėgis neturi būti palaikomas! 
„testo 330-2 LL“. Jei prijungtas atskiras VT jutiklis, 
nustatymo į nulinę padėtį metu išmetamųjų dujų zondas gali 
būti išmetamųjų dujų vamzdyje. Įrenginio slėgio lizdas turi 
būti atviras.  

5.2.1.2. Modulinių išmetamųjų dujų zondo naudojimas  

Termoporos tikrinimas  
 

     
 

Išmetamųjų dujų termoporos negalima laikyti greta zondo antgalio. 
> Prieš naudodami, patikrinkite. Jei reikia, palenkite termoporą 

atgal. 

Išmetamųjų dujų zondo jungimas 
 

   
 

Išmetamosios dujos turi galėti laisvai pereiti per termoporą.  
> Sulyginkite zondą pasukdami taip, kaip nurodyta.  
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Zondo galas turi būti karštojoje išmetamųjų dujų vietoje. 
> Įdėkite išmetamųjų dujų zondą į išmetamųjų dujų vamzdį taip, 

kad galiukas būtų toje vietoje, kur išmetamųjų dujų temperatūra 
yra didžiausia. Ekrane didžiausia temperatūra pažymėta žalia 
spalva. Rauda spalva žymima maksimali matavimo 

temperatūra. Jei rodomas simbolis  temperatūra nėra 
išmetamųjų dujų zondo matavimo intervale. 

 

Norint iš naujo nustatyti matavimo vertes pažymėtas 

raudona spalva ir simboliu , reikia iš naujo paleisti 
išmetamųjų dujų meniu.  

 

5.2.1.3. Rodmenų ekrano konfigūravimas 
Rodmenų ekrane rodomi tik tie parametrai ir vienetai, kurie yra 
aktyvuoti matavimo ekrane, išsaugotuose matavimo protokoluose ir 
spausdiniuose. 
> Prieš atliekant matavimų nustatymą, rodmenų ekraną reikia 

nustatyti taip, kad reikalingi parametrai ir vienetai būtų 
aktyvuoti. Žr. skyrių „Parodymų ekranas“, Klaida! Žymelė 
neapibrėžta. psl. 

5.2.1.4. Vietos ir degalų nustatymas 
Prieš atliekant matavimus, teisingai pasirinkite matavimo vietą ir 
degalų tipą, žr. skyrių „Adresas ir (arba) vieta“ Klaida! Žymelė 
neapibrėžta. psl. ir „Degalai“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl. 

 

RGS
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5.2.2. Išmetamosios dujos 
 
 

 
Norint atlikti matavimą, išmetamųjų dujų matavimo 
diapazonas turi būti maždaug 3 min, o matavimo įrenginys 
turi rodyti matuojamas vertes.  

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

1.  [ ] → Measurements → [OK] → Flue Gas → [OK]. 
2. Pasirinkti degalų tipą → [OK]. 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
 

 
Jei dar neatlikote atskiro neskiesto CO matavimo, ši vertė 
apskaičiuojama naudojant išmetamųjų dujų zondo 
duomenis ir nuolat juos atnaujinant. 
Jei neskiestas CO buvo atskirai išmatuotas, pritaikoma 
gauta vertė.  

 

- Rodomi rodmenys. 
> [Options] → Draught measure start/stop 

 

Traukos matavimą galima atlikti tik tada, jei rodmenų 
ekrane įgalintas traukos matavimas parametras Draught. 

-  Traukos matavimo nustatymas į nulinę padėtį. 
-  Traukos matavimas pradedamas automatiškai. 
>  Rodoma traukos matavimo reikšmė: [Drgt stop] 
- Matavimas baigiamas automatiškai. 
- Rodmenys išsaugomi automatiškai ir rodomi įraše. 

Parinktis 
Iš naujo įjunkite traukos matavimą: [Drgt start] 

2. Baigti matavimą: [ ]. 

Parinktys 
> [Options] → Clipboard: Duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje 
> [Options] → Delete clipboard: Visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Configure Graphic: matavimų parametrus 

(daugiausiai 4) galima rodyti ( ) arba slėpti ( ). 
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> [Options] → Draught measure start/stop: matavimo meniu 
atvertas, traukos matavimas vykdomas.  

> [Options] → Flue Gas Matrix: rodmenys rodomi kaip 
išmetamųjų dujų matrica. Žr. toliau.  

> [Options] → Number of Lines: pakeisti ekrane rodomų 
reikšmių skaičių. 

> [Options] → Accept measuring values from 315-3: 
aplinkos CO/CO2 vertes išmatuotas su „testo 315-3“ galima 
perkelti į „testo 330“. Duomenys persiunčiami per Bluetooth® 
arba per „IrDA“ sąsają. 

 
 

 
Norint duomenis siųsti per Bluetooth®, testo 315 - 3 ir 
testo 330 - 2 turi turėti šią parinktį. Kitu atveju duomenys 
bus siunčiami per „IrDA“ sąsają. 

 
 ✓ Matavimas buvo atliktas naudojant „testo 315-3“. ✓ „testo 330-2“ įjungtas. ✓ „testo 315-3“ duomenų perdavimas buvo aktyvuotas. ✓ Įrenginys priima iš „testo 315-3“ atsiųstus duomenis ir rodo 

juos skiltyse ppm COamb arba ppm CO2amb. 
> [Options] → Recalibrate: dujų jutikliai nustatyti į nulinę padėtį 
> [Options] → Measurement view. Ši funkcija negalima 

matavimo metu. Rodmenų ekranas atvertas.  

Išmetamųjų dujų matricos rodymas 
Šią funkciją galima pasirinkti tik tada, kai buvo rodmenų ekrane 
aktyvuotas matavimų parametras CO. 

 
 

Funkcijos iškvietimas: ✓ Išmetamųjų dujų funkcija atverta.  
> [Options] → Flue Gas Matrix: 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje: 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: rodmenys išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Show Numerical Values: duomenys rodoma 

skaitinėmis vertėmis.  
> [Options] → System Type. Ši funkcija negalima matavimo 

metu. Jei norite galėti sukonfigūruoti idealią išmetamųjų dujų 
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matricos zoną (žalią), nustatykite sistemos tipą naudodami iš 
anksto nustatytas ribas kiekvienam sistemos tipui. 

> [Options] → Reset Graphic: ištrinamos rodomos grafinės 
ištrinamos. > [Options] → Limits: ši funkcija negalima 
matavimo metu. Įveskite ribines vertes, kad sukonfigūruotumėte 
idealią išmetamųjų dujų matricos zoną (žalią). 

> [Options] → CO + O2 or CO + CO2: pasirinkite, kurį parametrą 
priskirti x ašiai (O2 arba CO2). 

> [Options] → Measurement view: ši funkcija negalima 
matavimo metu. Atverkite rodmenų ekrano meniu. 

3.   

5.2.3. Traukos matavimas 
 
 
 

Funkcijos iškvietimas: ✓ Turi būti prijungtas išmetamųjų dujų zondas 

1.  [ ] → Measurements → [OK] → Draught → [OK]. 

 Matavimų atlikimas: 

 
Slėgio lizdas turi būti atviras (pvz., neturi būti slėgio ir neturi 
būti uždarytas). 
Nematuokite ilgiau nei 5 min. Kadangi nepastovūs 
matavimai gali reikšti, kad matavimai viršija leidžiamųjų 
nuokrypų ribas. 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Traukos nustatymas į nulinę padėtį. 
2. Išmetamųjų dujų zondo pozicija „karštojoje vietoje“ (vietoje, 

kurioje išmetamųjų dujų temperatūra aukščiausia). 
Ekranas, kuriame rodoma didžiausia išmetamųjų dujų 
temperatūra (FT max) padės, kai bandysite nustatyti zondą į 
reikiamą padėtį.  

- Rodomi įrašai. 

3. Baigti matavimą [ ]. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Configure Graphic: matavimų parametrus 

(daugiausiai 4) galima rodyti ( ) ( ). 
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> [Options] → Measurement view: (ši funkcija negalima 
matavimo metu): Atvertas įrašų ekrano meniu. 

4.   

5.2.4. Mikro slėgio zondas 
 
 

Naudojant mikro slėgio zondą (0638 0330), galima atlikti šiuos 
matavimus: 
• Ext-Draught 
• Ext-Delta-P Single meas. 
• Ext-Delta Program 
Žr. mikro slėgių zondų naudojimo instrukciją.  

5.   

5.2.5. Neskiestas CO 
Funkcijos iškvietimas: ✓ Reikia prijungti kelių skylių zondą (0554 5762). 

>  [ ] → Measurements → [OK] → CO undiluted → [OK]. 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ] 
- Rodomi įrašai. 

2. Baigti matavimą: [ ] 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
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5.2.6. Funkcija „Smoke No. / HCT“ 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Smoke No. / HCT → [OK]. 
 

 
Parametrus Smoke No. ir Oil derivatives galima nustatyti 
tik skystajam kurui.  

 

„Tester no.“ / „Smoke No.“ / „Oil derivatives“ nustatymas 
naudojant dūmų siurblį ir rankinį įvedimą.  
1. Pasirinkite parametrą → [Edit].  
2. Įveskite duomenis arba vertes → [Next] arba [OK]. 

„Tester no.“ / „Smoke No.“ / „Oil derivatives“ nustatymas 
naudojant dūmų analizatorių „TESTO 308“ ir duomenų 
persiuntimą belaidžiu ryšiu. 

- Duomenų perdavimo režime „testo 308“ (  šviečia). 
> [Options] → t308. 
- Dūmų testeryje įrašytos vertės bus perkeltos į „testo 330“. 

Šilumnešio temperatūros įvedimas  > Heat carrier → [Edit] → įveskite vertes → [OK]. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Reset values: įvestos vertės ištrintos. 
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5.2.7. Diferencinis slėgis 

 ĮSPĖJIMAS 
Pavojingas dujų mišinys. 
Sprogimo pavojus 
> Įsitikinkite, kad tarp mėginių ėmimo vietos ir matavimo įrenginio 

nėra nuotėkių.  
> Matuojant nerūkykite ir nelaikykite įrenginio arti atviros 

liepsnos.  
 
 

 
Nematuokite ilgiau nei 5 min. Kadangi nepastovūs 
matavimai gali reikšti, kad matavimai viršija leidžiamųjų 
nuokrypų ribas. 

 ✓ Reikia prijungti dujų slėgio rinkinį (0554 1203). 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Differential Pressure → 
[OK]. 

Matavimų atlikimas: ✓ Pradedant matuoti įrenginio slėgio lizde neturi būti slėgio (pvz., 
įrenginį reikis prijungti, kai sistema testuojama), kadangi pirma į 
nulinę padėtį reikia nustatyti slėgio jutiklį. 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Slėgio nustatymas į nulinę padėtį. 
2. Prijunkite silikoninę žarną prie „testo 330-2“ ir testuojamos 

sistemos. 
- Rodomi įrašai. 

3. Baigti matavimą: [ ]. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Measurement view: (ši funkcija negalima 

matavimo metu): Atvertas įrašų ekrano meniu. 
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5.2.8. Skirtuminė temperatūra ✓ Turi būti prijungtas skirtuminės temperatūros rinkinys (0554 
1204). 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Differential Temperature→ 
[OK]. 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Rodomi įrašai ir apskaičiuotas temperatūrų skirtumas (T1 T2). 

2. Baigti matavimą: [ ]. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Measurement view: (ši funkcija negalima 

matavimo metu): Atvertas įrašų ekrano meniu. 
 

5.2.9. O2 ore ✓ O2 dvigubos sienelės zondas (0632 1260) turi būti prijungtas. 
 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → O2 Air→ [OK]. 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Rodomi įrašai. 

2. Baigti matavimą: [ ]. 
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Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 

 

5.2.10. Dujų srautas 
Funkciją pasirinkti galima tada, kai pasirinktas degalų tipas yra 
dujos.  
Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Gas Flow→ [OK]. 
 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Rodoma matavimo trukmė. 

2. Kai nustatytas dujų srautas pasiektas: [ ]. 
- Apskaičiuotas dujų srautas ir dujų degiklio galingumas (kW) 

rodomi. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti protokole. 
> [Options] → Edit Gas Flow: dujų srauto vertės nustatymas. 
> [Options] → Edit Unit: galima pakeisti dujų srauto vertę (m3 > 

l arba l > m3). 
 

5.2.11. Alyvos srautas 
Funkciją pasirinkti galima tada, kai pasirinktas degalų tipas yra 
dujos  
Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Oil Flow → [OK]. 

Matavimų atlikimas: 
1. Pasirinkite parametrus Oil Flow (naftos antgalio) ir Oil 

Pressure (skaičiavimams įtakos neturi): [▲], [▼] → [Edit]. 
2.  Įveskite vertes. [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►]→ [OK]. 
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- Rodomas apskaičiuotas kuro deginimo krosnies galingumas 
(kW). 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti protokole. 
> [Options] → Edit Unit: galima pakeisti alyvos srauto vienetus 

(kg/h > gal/h arba gal/h > kg/h). 
 

5.2.12. Aplinkos CO  ✓ Aplinkos CO zondas (rekomenduojama) arba išmetamųjų dujų 
zondas turi būti prijungti. 

 

 
Cigarečių dūmai daro įtaką didesniems nei 50 ppm 
matavimams. Rūkoriaus kvėpavimas keičia matavimus 
maždaug 5 ppm. 
Jei naudojate aplinkos CO zondą, įsidėmėkite: 
Dujų srauto tėkmės kryptis daro įtaką matavimų tikslumui. 
Jei srovė juda į priekį, zondo matavimai bus didesni. 
Geriausi matavimo rezultatai bus pasiekti, jei zondą švelniai 
judinsite pirmyn ir atgal.  
Jei kartu naudojate aplinkos CO zondą ir išmetamųjų dujų 
zondą, įsidėmėkite: 
Nustatant į nulinę padėtį zondas turi būti atvirame ore ( be 
CO)! 

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → CO Ambient → [OK]. 

Matavimų atlikimas: 

1. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Pradedamas matavimas ir matavimo rezultatai rodomi grafiniu 

būdu 
- Jei pasiekiama nustatyta ribinė vertė, įjungiamas garso 

signalas. 

2. Baigti matavimą: [ ]. 
3. Patvirtinti patvirtinimą: [OK]. 
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Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → A-Thresh.: atvertas garso ribinių verčių meniu. 

 

5.2.13. Aplinkos CO2  ✓ Aplinkos CO2 zondas (0632 1240) turi būti prijungtas. 
 

 
Jei norite išgauti teisingus duomenis, būtina įvesti vyraujantį 
absoliutųjį slėgį. Tai galima įvesti tiesiogiai (Pressure 
Absolute) arba automatiškai apskaičiuoti, įvedus Altitude 
ir barometrinį slėgį (Pressure Barom.). 

 
 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → CO2 Ambient → [OK].   

Matavimų atlikimas: 
1.  Pasirinkite parametrą → [Edit]. 
2.  Įveskite vertes. [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►]→ [OK]. 

3.  Pradėti matavimą: [ ]. 

4.  Baigti matavimą: [ ]. 
- Rodomas aplinkos CO2 kiekis. 

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: Duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Alarm Limit: ribinių verčių meniu atvertas. 
> [Options] → Edit: vertės gali būti koreguojamos. 
> [Options] → Measurement view: (ši funkcija negalima 

matavimo metu): atveriamas verčių meniu.  
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5.2.14. Automatinės krosnys 
 
 

Naudojant automatinių krosnių duomenų nuskaitymo adapterį 
(0554 1206) galima nuskaityti būsenos duomenis ir klaidos 
pranešimus. Taip pat žr. duomenų nuskaitymo adapterio duomenis. 
Nuskaitomų duomenų diapazonas priklauso nuo krosnies tipo.  
Funkcijos iškvietimas: 
1.  Prijunkite adapterį prie įrenginio (PS2 sąsaja) ir automatinės 

krosnies (jei reikia, naudokite adapterio žiedą). 

2.  [ ] → Measurements → [OK] → Automatic Furnace → 
[OK]. 

- Duomenis nuskaitomi. Priklausomai nuo automatinės krosnies, 
duomenys atnaujinami vėliausiai kas 30 sekundžių.  

 

 
Vertės išsaugomos matavimo ataskaitoje arba perkeliamos 
į kišeninį arba stacionarų kompiuterį.  

Dabartinės būsenos duomenų nuskaitymas: 
Dabartiniai duomenys nuskaitomi, sukonfigūravus ryšį tarp 
automatinės krosnies. Toliau išvardyti duomenys pateikiami šiais 
simboliais.  

Komponentas Įjungta  Išjungta 

Oro valdiklis   
Variklis   
1 vožtuvas   
2 vožtuvas   
Liepsna   
Degimas   
Naftos 
produktų 
pašildymas 

  

Parinktys 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: visi tarpinėje atmintyje esantys 

duomenys bus ištrinti. 
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Adapter Information: rodoma adapterio versija.  
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> [Options] → Identification: rodomas gamintojo ir krosnies 
tipas.  

> [Options] → Statistics: klaidų statistikos rodymas. 
 

 
Automatinėse krosnyse yra perrašomoji atmintis. Klaidos 
pranešimai perrašomi, kai klaidų registras yra pilnas. 
Vėliausiai įvykusi klaida yra pirma klaidų sąraše.  

 

> [Options] → Fault: klaidų rodymas.  
 

5.2.15. Kietojo kuro matavimas 
Kietojo kuro matavimo programa yra įrenginiuose su CO jutikliu (ne 
COlow). Matavimams pagal 1-ą federalinį potvarkį (BImSchV), turi 
būti naudojamas CO (h2) jutiklis (0393 0101). 

 
 

 
Funkcija galima, jei kietasis kuras aktyvuotas, o adapteris 
0600 9765 prijungtas. 

 
 
 
 

Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurement options → [OK] → Solid fuel → [OK]. 

Matavimų atlikimas: 
1.  Pasirinkite parametrus dujų fazė, mea rodiklis arba stabilumo 

laikas: [▲], [▼] → [Change]. 
2.  Įveskite vertes. [▲], [▼] ir dalinai [◄], [►] → [OK]. 
3. [Finished]. 
4.  Įdėkite išmetamųjų dujų zondą į išmetamųjų dujų vamzdį ir 

nustatykite zondą ties karščiausia vieta. 

5.  Pradėti matavimą: [ ] 
- Stabilizacijos fazė (mažiausiai 2 min) progresuoja. Po to, 

matavimo fazė pradedama automatiškai (mažiausiai 5 min).  
 

 
Stabilizavimo fazę galima nutraukti anksti. 
> Spustelėkite [Next]. 
- Matavimo fazė pradedama automatiškai. 

 

-  Kai matavimo fazė baigta, rodomi matavimo rezultatai.  

Parinktys: 
> [Options] → Clipboard: duomenys išsaugoti tarpinėje 

atmintyje. 
> [Options] → Delete clipboard: tarpinėje atmintyje išsaugoti 

duomenys ištrinti.  
> [Options] → Save: įrašai išsaugoti. 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijinio grafiko 

forma. 
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> [Options] → Configure Graphic: matavimų parametrus 

(daugiausiai 4) galima rodyti ( ) arba slėpti ( ). 
> [Option] → Measurement view: (ši funkcija negalima 

matavimo metu): Atvertas įrašų ekrano meniu. 
 

5.2.16. Dujų vamzdžio tikrinimas 
Funkcijos iškvietimas: 

>  [ ] → Measurements → [OK] → Gas Pipe Tests → [OK].  

5.2.16.1. Sandarumo testas 1  
 

 
Sandarumo testas dujų vamzdžiams pagal DVGW-
TRGI 2008 darbo lapus G600 
Sandarumo testas (naudojant orą ar dujas pavyzdžiui CO2 
ar NO2) yra naudojamos tikrinant naujai nutiestus 
vamzdynus. Testas atliekamas. Bandymas atliekamas 
vamzdžiui, įskaitant jungiamąsias detales, be dujų įrenginių 
ir atitinkamos kontrolės ir saugos įrangos. Atliekant šį 
bandymą linija turi būti veikiamas 150 mbar slėgio, šis 
spaudimas turi išlikti pastovus 10 minučių 
Tai taikoma linijoms <100 l. Didesnių apimčių linijoms, 
stabilumas ir matavimo laikotarpis turėtų būti pakoreguoti 
pagal DVGW-TRGI 2008 darbo lapus G600. 
 

 

> Prijunkite žarnos pajungimo rinkinį (0554 1203) su slėgio 
bandymo komplektu (0554 1213) ir prijunkite jį į išmetamųjų 
dujų lizdą. Pritvirtinkite šiek tiek pasukdami jį prieš laikrodžio 
rodyklę (Pasukamasis pritvirtinimas). 

Matavimų atlikimas: ✓ Slėgio lizdas turi būti atviras (pvz., neturi būti slėgio ir neturi būti 
uždarytas). 

1. Tightness Test 1 → [OK]. 
- Slėgio nustatymas į nulinę padėtį. 
2.    Pasirinkite parametrą: [▲], [▼] → [Edit]. 
3. Nustatykite parametrus arba įveskite vertes: [▲], [▼] ir dalinai 

[◄], [►]→ [OK]. 
 
 

4. Nustatykite slėgį į nulinę padėtį. 
 
 

 
Kai pasiekiamas norimas slėgis, jis būti laikomasi stabiliai 
laikas DVGW-TRGI 2008 nurodytą laiko tarpą. Bet koki 
galimi slėgio svyravimai nėra įrašomi. Atitinkamas 
standartas pateikia išsamesnės informacijos. 
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5. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Pradės eiti stabilumo laikas. Tada automatiškai bus paleistas 

matavimo režimas. 
> Anksčiau baigti stabilumo laiką ir matavimą: [Next]. 

 
 

- Kai matavimo režimas baigtas, rodomi rezultatai. 

5.2.16.2. Sandarumo testas 2 
 

 
• Pagal DVGW-TRGI 2008, darbo lapus G624. 
• Absoliutus slėgis (vietos parametras) turi būti tiksliai 

įrašytas, norint gauti tikslius matavimus. Jei duomenys 
nėra žinomi, rekomenduojama naudoti 966 hPa (atitinka 
1013 hPa barometrinis, aukščio 400 m). 
Įvesti reikšmes:  

> [ ] → Measurements → [OK] → Gas Pipe Tests → 
[OK] → [Tightness Test 2] → [Fold./Meas.] → 
[Options] → Edit Location. 

  

 
 
 

> Žarnos prijungimo rinkinio (0554 1203) pajungimo jungtuką į 
išmetamųjų dujų lizdą ir užsifiksuokite, sukdami jį pagal 
laikrodžio rodyklę (pasukamasis pritvirtinimas). 

Matavimų atlikimas: 
 ✓ Slėgio lizdas turi būti atviras (pvz., neturi būti slėgio ir neturi būti 

uždarytas). 
1. Tightness Test 2 → [OK]. 
2.    Pasirinkite parametrą: [▲], [▼] → [Edit]. 
3. Nustatykite parametrus arba įveskite vertes: [▲], [▼] ir dalinai 

[◄], [►]→ [OK]. 
 

 
Trys skersmenys ir trys vamzdžių ilgiai gali būti įrašyti, kurie 
vėliau naudojami siekiant apskaičiuoti tris dalinius tūrius. 
Vamzdžio tūris apskaičiuojamas sudedant šiuos tris 
dalinius tūrius. 

 
 
 

4. [measurement]. 
- Slėgio nustatymas į nulinę padėtį. 
5. Nustatykite slėgį į nulinę padėtį. 

6. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Pradės eiti stabilumo laikas. Tada automatiškai bus paleistas 

matavimo režimas. 
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> Anksčiau baigti stabilumo laiką ir matavimą: [Next]. 
 

- Atlikus matavimo rodomi rezultatai ir Result Tightness Test 2. 
7. [Edit] → Pasirinkite rezultatą: [▲], [▼] → [OK]. 

5.2.16.3. Praleidimo testas 
> Žarnos prijungimo rinkinio (0554 1203) pajungimo jungtuką į 

išmetamųjų dujų lizdą ir užsifiksuokite, sukdami jį pagal 
laikrodžio rodyklę (Pasukamasis pritvirtinimas) 

Matavimų atlikimas: 
 ✓ Slėgio lizdas turi būti atviras (pvz., neturi būti slėgio ir neturi būti 

uždarytas). 
1. Let By Test → [OK]. 
- Slėgio nustatymas. 
2.    Pasirinkite parametrą: [▲], [▼] → [Edit]. 
3. Nustatykite parametrus arba įveskite vertes: [▲], [▼] ir dalinai 

[◄], [►]→ [OK]. 
 
 

4. Nustatykite slėgį į nulinę padėtį. 

5. Pradėti matavimą: [ ]. 
- Pradės eiti stabilumo laikas. Tada automatiškai bus paleistas 

matavimo režimas. 
> Anksčiau baigti stabilumo laiką ir matavimą: [Next]. 

 

- Kai matavimas baigtas rodomi rezultatai ir Result Let By Test. 
6. [Edit] → Pasirinkite rezultatą: [▲], [▼] → [OK]. 

5.2.16.4. Nuotėkio aptikimas 
Nuotėkio aptikime matavimas neatliekamas, tačiau atliekamas dujų 
aptikimas.  ✓ Reikia prijungti nuotėkio aptikimo zondą (0632 3330). 

 

 
Taip pat perskaitykite dokumentaciją pateiktą su dujų 
nuotėkio zondu.  

 

Funkcijos iškvietimas: 
> Leak Detection→ [OK]. 

Aptikimo atlikimas: 
> Nustatykite dujų tipą ir atlikite dujų nuotėkio tikrinimą, sekdami 

nurodymus pateiktus dujų nuotykių zondo dokumentacijoje. 

1.  Paleiskite aptikimą: [ ]. 
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- Rodoma dujų koncentracija, jei viršijamos ribinės vertės, 
suskambės pavojaus signalas.  

Parinktys: 
> [Options] → Show Graphic: duomenys rodomi linijiniu grafiku. 
> [Options] → Alarm Limit: (ši funkcija negalima matavimo 

metu). Įspėjamųjų signalų ribų reguliavimas. 
> [Options] → Alarm Signal: (ši funkcija negalima matavimo 

metu): Įspėjamasis signalas įjungtas ir (arba) išjungtas.  
> [Options] → Zeroing Probe: atlikite nustatymą į nulinę padėtį.  

2. Baikite aptikimą: [ ]. 
 

5.3. Duomenų perdavimas 
 

5.3.1. Ataskaitos spausdintuvas 
Duomenų perdavimui į spausdintuvą per infra raudonųjų arba 
„Bluetooth“ sąsajas spausdintuvas turi būti aktyvuotas, žr. skyrių 
„Spausdintuvas“, 37 psl. 

Spausdinti duomenis galima naudojant [Print] arba [ ]. Funkcija 
galima tik tada, jei galimas spausdinimas.  

 

Simbolių skaičius kiekvienoje spausdinamoje eilutėje yra 
ribojamas. Todėl matavimo vienetai mg/KWh yra 
spausdinami kaip mg/k. 

5.3.2. Kompiuteris / kišeninis kompiuteris 
Duomenis į kompiuterį perduodami per USB, IrDA arba Bluetooth®.  
Duomenys į kišeninį kompiuterį perduodami per IrDA arba 
Bluetooth®. 
Taip pat perskaitykite dokumentus pateikiamus kartu su 
programine įranga.  

 

6 Produkto eksploatavimas 
 

6.1. Matavimo įrenginio valymas 
> Jei korpusas nešvarus, valykite jį muilu sudrėkinta servetėle. 

Nenaudokite agresyvių valiklių ar tirpiklių! Galima naudoti 
vidutinio stiprumo valymo priemones arba muilo putas. 
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6.2. Jutiklių keitimas 

 
Lizdo jungtis (0192 1552) turi būti įkišta į lizdus, kuriuose 
nėra jutiklio. Panaudoti jutikliai turi būti išmesti kaip 
pavojingos atliekos! 

 
 
 ✓ Įrenginys turi būti išjungtas. 

1. Padėkite įrenginį priekiu. 
2. Nuimkite apsauginį dangtelį: Suimkite jį ties žymėmis (strėlėmis) 

suimdami smiliumi ir nykščiu, švelniai stumkite, pastumkite 
aukštyn ir nuimkite. 

3. Atjunkite prijungtą žarnelę nuo sensoriaus/dujų tiltelio. 
4. Nuo lizdo nuimkite sugedusį jutiklį ir jungtį.  
> NO-jutiklis: nuimkite pagalbinę plokštę.  

 
 

 

 

Pagalbinę plokštę nuo NO jutiklio galima nuimti tik 
tuojau pat prieš instaliavimą. Nepalikite jutiklio be 
pagalbinės plokštės ilgiau nei 15 minučių.  

 

5. Instaliuokite naują jutiklį ir (arba) jungtį į lizdą.  
6. Prijunkite žarnelę prie sensoriaus / dujų tiltelio. 
7. Pritvirtinkite apsauginį dangtelį ir pritvirtinkite jį. 

 

 
Po O2 sensoriaus pakeitimo prieš naudodami prietaisą 
palaukite 60 Pakeitus sensorius, jų įtakojami matavimai turi 
būti vėl įjungti, žr. skyrių „Parodymų ekranas“, Klaida! 
Žymelė neapibrėžta. psl. 

6.3. Jutiklių kalibravimas ir (arba) reguliavimas 
Žr. skyrių Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.Jutiklio 
nustatymas“, Klaida! Žymelė neapibrėžta. psl.  

 

6.4. Papildo filtro keitimas 
Papildomas filtras suteikia papildomą apsaugą jeigu kyla problemų 
su dalelių filtru, išmetamųjų dujų zonduose. Papildomas filtras labai 
retai užteršiamas, jei matavimo priemonė naudojama įprastai.>
 Vizualiai periodiškai patikrinkite papildomą filtrą, ar jis nėra 
užterštas ir, jei reikia, pakeiskite.  
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1.  Padėkite įrenginį priekiu. 
2.  Nuimkite apsauginį dangtelį: suimkite jį ties žymėmis (strėlėmis) 

suimdami smiliumi ir nykščiu, švelniai stumkite, pastumkite 
aukštyn ir nuimkite 

3. Atjunkite papildomą filtrą nuo žarnos pajungimo. 
4 Prijunkite naują filtrą (0133 0010)  
5. Pridėkite atgal apsauginį dangtelį ir pritvirtinkite jį. 
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6.5. Modulinio išmetamųjų zondo valymas ✓  Prieš valant įrenginį, atjunkite išmetamųjų dujų zondą.  

1.  Atleiskite zondo laikiklį spausdami mygtuką ant zondo. Nuimkite 
zondo modulį. 

 

 
 

2.  Nešvarumams pašalinti naudokite suspaustą orą. Suspaustas 
oras pereina per dujų vamzdžius ir zondo rankeną (žr. 
paveikslėlį). Nenaudokite šepetėlio! 

3. Įdėkite naują zondo modulį į rankeną ir užfiksuokite jį 
 

6.6. Zondo modulio keitimas ✓  Prieš valant įrenginį, atjunkite išmetamųjų dujų zondą.  
 

 
 

1.  Spustelėkite klavišą esantį ir zondo rankenos viršaus ir nuimkite 
zondo modulį. 

2.  Įdėkite naują zondo modulį ir užfiksuokite jį. 
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6.7. Termoporos keitimas 
1.  Atleiskite zondo rankeną paspausdami mygtuką ant zondo 

rankenos ir nuimkite zondo modulį.  
 

 
 

2. Naudodami atsuktuvą pašalinkite termoporos galvutę iš zondo 
modulio ir ištraukite termoporą iš zondo modulio  

3.  Stumkite naują termoporą į zondo vamzdį kol pajungimo 
galvutė spragtels. 

4.  Įdėkite naują zondo modulį ir užfiksuokite jį. 
 

6.8. Kondensato rezervuaras 
Kondensato rezervuaro užpildymas gali būti matomas pagal 
žymėjimus perspėjimo žinutė ( , raudona mirksinti lemputė) yra 
rodoma, jei kondensato talpa užpildoma iki 90 %. Užpildymo lygis 
gali būti matomas pagal žymėjimus ant talpos  

Kondensato ertmės nusausinimas 
 

 
Kondensatą sudaro silpnų rūgščių derinys. Venkite 
kontakto su oda. Būkite atsargūs, kad kondensatas 
neišsipiltų ant korpuso.  

 
 

 

 ĮSPĖJIMAS 
Kondensato patekimas į dujų kelią. 
Žala jutiklio ir išmetamųjų dujų pompai! 
> Kondensato ertmės negalima tuštinti, kol veikia dujų pompa.  
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1. Atverkite kondensato ertmę ir nuimkite nuo matavimo dėžės.  
2. Atidarykite ant kondensato ertmės esantį kondensato lizdą. 

Pastumkite maždaug 5 mm prieš sustojant. 

 
 

3. Leiskite kondensatui išbėgti į kriauklę. 
4. Šluoste nuvalykite kondensato likučius ir uždarykite lizdą. 

 

 
Kondensato lizdas turi būti sandariai uždarytas, jei lizdas 
neuždarytas, gali įvykti matavimo klaidų.  

 
 

6.9. Dalelių filtro keitimas ir (arba) tikrinimas  

Dalelių filtro tikrinimas: 
Periodiškai tikrinkite modulinį išmetamųjų dujų filtrą, ar nėra 

nešvarumų. Tikrinkite vizualiai žiūrėdami per filtro kameros 
stiklą.  
Jei yra nešvarumų, pakeiskite.  

Dalelių filtro keitimas: 
 

 
Filtro kameroje gali būti kondensato.  

 
 

 
 

1. Atidarykite filtro lizdą: švelniai pasukite prieš laikrodžio rodyklės 
judėjimo kryptį. 

 

2. Nuimkite filtro plokštę ir pakeiskite ją nauja (0554 3385). 
 

3.  Pridėkite filtro lizdą ir pritvirtinkite. Švelniai pasukite laikrodžio 
kryptimi. 
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7 Patarimai ir pagalba 
 

7.1. Klausimai ir atsakymai 
 

Klausimas Galimos priežastys / sprendimo 
būdai 

Įrenginio baterija beveik 
išeikvota. 

> Įjungti pakrovimo laidą. 

Matavimo įrenginys 
automatiškai išsijungia ir 
nebeįsijungia 

Baterija ir (arba) įkraunama baterija 
tuščia. 
> Pakeisti pakraunamas baterijas 

arba pradėti krauti prietaisą. 

Rodoma baterija talpa 
neteisinga 

Įkraunama baterija kelis kartus nebuvo 
pilna įkrauta ir (arba) iškrauta. 
> Iškraukite įkraunama baterija (kol 

matavimo įrenginys išsijungs 
automatiškai), tada pilnai įkraukite. 

Klaidos pranešimas: 
Siurblio srautas 
perdidelis 

Dujų išėjimas užblokuotas 
> Įsitikinkite, ar dujų anga švari. 

Klaidos pranešimas: 
Jutiklio apsauga 
aktyvuota 

CO jutiklio išjungimo limitas buvo 
viršytas. 
> Pašalinti zondą nuo išmetimo 

ertmės. 

Klaidos pranešimas: 

Spausdinimas 
negalimas 

 

• Spausdintuvui 0554 0543: 
Bluetooth sąsaja neaktyvuota. 

• Aktyvuotas netinkamas 
spausdintuvas. 

• Spausdintuvas išjungtas. 
• Spausdintuvas už belaidžio ryšio 

ribos. 
> Aktyvi Bluetooth sąsaja, žr. skyrių 

„Bluetooth®“, 36 psl.  
> Naudojamas aktyvus 

spausdintuvas, žr. skyrių 
„Spausdintuvas“, Klaida! Žymelė 
neapibrėžta. psl.  

• Įjunkite spausdintuvą. 
> Spausdintuvą naudokite belaidžio 

ryšio signalo ribose 
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Jei į jūsų klausimus nebuvo atsakyta, susisiekite su savo pardavėju 
arba „Testo“ klientų aptarnavimo centru. Kontaktinę informaciją 
galite rasti šio dokumento pabaigoje arba interneto svetainėje 
www.testo.com/service-contact. 

 

7.2. Priedai ir atsarginės dalys 
 

Spausdintuvas 
 

Aprašymas Detalės nr. 

Infraraudonųjų spindulių greitasis spausdintuvas  0554 0549 

Bluetooth® spausdintuvas, su įkraunama baterija ir 
įkraunamu adapteriu 

0554 0553 

Atsarginis terminis popierius spausdintuvui 
(6 ritinėliai) 

0554 0568 

Moduliniai išmetamųjų dujų zondai 
 

Aprašymas Detalės nr. 

Moduliniai išmetamųjų dujų zondai 180 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo diametras: 8 mm 

0600 9760 

Modulinis išmetamųjų dujų zondas 300 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo diametras: 8 mm 

0600 9761 

Modulinis išmetamųjų dujų zondas 180 mm, 500 °C, 
termopora 0.5 mm, zondo diametras: 6 mm 

0600 9762 

Modulinis išmetamųjų dujų zondas 300 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo diametras: 6 mm 

0600 9763 

Lankstus išmetamųjų dujų zondas, ilgis 330 mm, 
Tmax. 180 °C, trumpoji temperatūra 200 °C, lenkimo 
kampas maks. 90° skirti matuoti sunkiai prieinamose 
vietose 

0600 9764 

Zondų moduliai / priedai moduliniams išmetamųjų dujų zondai 
 

Aprašymas Detalės nr. 

Zondo veleno diametras 180 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo veleno diametras: 8 mm 

0554 9760 

Zondo veleno diametras 300 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo veleno diametras: 8 mm 

0554 9761 
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Aprašymas Detalės nr. 

Zondo veleno diametras 180 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo veleno diametras: 6 mm 

0554 9762 

Zondo veleno diametras 300 mm, 500 °C, 
termopora 0,5 mm, zondo veleno diametras: 6 mm 

0554 9763 

Zondo veleno diametras 300 mm, 1 000 °C, 
termopora 1,0 mm, zondo veleno diametras: 6 mm 

0554 8764 

Zondo veleno diametras 700 mm, 1 000 °C, 
termopora 1,0 mm, zondo veleno diametras: 6 mm 

0554 8765 

Atsarginė termopora moduliui 0554 9760, 
0554 9762 

0430 9760 

Atsarginė termopora moduliui 0554 9761, 
0554 9763 

0430 9761 

Atsarginė termopora moduliui 0554 8764 0430 8764 

Atsarginė termopora moduliui 0554 8765 0430 8765 

Lankstaus zondo antgalis 0554 9764 

Žarnos ilgintuvas 2.8 m,  0554 1202 

Dalelių filtras, 10 dalių. 0554 3385 

Temperatūros jutikliai 
 

Aprašymas Detalės nr. 

Aplinkos oro temperatūros zondas, 300 mm 0600 9791 

Aplinkos oro temperatūros zondas, 190 mm 0600 9787 

Aplinkos oro temperatūros zondas, 60 mm 0600 9797 

Paviršiaus zondas (kampu) 0604 0994 

Greitos reakcijos paviršiaus zondas 0604 0194 

Miniatiūrinis aplinkos oro temperatūros zondas 0600 3692 
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Kiti zondai ir (arba) jutikliai 
 

Aprašymas Detalės nr. 

Dujų nuotėkio jutiklis 0632 3330 

Aplinkos CO zondas 0632 3331 

CO2 aplinkos zondas (be jungiamojo kabelio) 0632 1240 

Jungiamasis kabelis skirtas CO2 aplinkos zondui, 
1,5 m 

0430 0143 

Modifikavimo zondai 
 

Aprašymas Detalės nr. 

NO modifikavimo sensorius 0554 2151 

COlow modifikavimo sensorius 0554 2103 

Atsarginiai jutikliai 
 

Aprašymas  Detalės nr. 

O2 jutiklis  0393 0002 

O2 jutiklis 0393 0051 

O2 jutiklis H2 kompensuojamas 0393 0101 

COlow jutiklis 0393 0103 

NO jutiklis 0393 0151 

NOlow jutiklis 0393 0152 
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Dėklai 

Pagrindinis sistemos dėklas su dvigubu pagrindu, 
zondais ir kitais priedais 

0516 3331 

Pagrindinis sistemos dėklas su zondais ir kitais 
priedais 

0516 3330 

Sistemos dėklas su maišu įrankiams be įrankių. 
Pritvirtinamas prie pagrindinio sistemos dėklo 

0516 0329 

Universalus sistemos dėklas be skyrių, 
pritvirtinamas prie pagrindinio sistemos dėklo 

0516 0331 

Įrenginio dėklas (odinis) su skyriais įrenginiams ir 
priedams 

0516 0303 

Kiti priedai 
 

Aprašymas  Gaminio nr. 

Maitinimo blokas 0554 1096 

Įkroviklis su atsargine įkraunama baterija 0554 1103 

Atsarginė įkraunama baterija 0515 0107 

Duomenų nuskaitymo keitiklis automatinėms 
krosnims  

0554 1206 

Jungiamieji įrenginio kabeliai / kompiuteris 0449 0047 

„Aasyheat“ (kompiuterio konfigūracijos programinė 
įranga) 

0554 3332 

Pilnos „Easyheat“ ir „Easyheat mobile“ versijos 
(kompiuterio konfigūracijos programinė įranga ir 
programinė įranga skirta „Windows“ delniniams 
kompiuteriams) 

0554 1210 

„Upgrade Easyheat mobile“ (programinė įranga 
skirta „Windows“ delniniams kompiuteriams) 

0554 1211 

Papildomas filtras 0133 0010 

Traukos rinkinys 0554 3150 

Kapiliarinių žarnų rinkinys 0554 1215 

Kieto kuro matavimo modulis su adapteriu ir zondo 
antgaliu su  kaitintu filtru  

0600 9765 

Kaitintas filtras kietojo kuro matavimo zondo 
antgaliui 

0133 0035 

Tiesus „Pitot“ vamzdelis 0635 2050 
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Aprašymas  Gaminio nr. 

ISO sertifikatas išmetamųjų dujų tikrinimui 0520 0003 

Norėdami peržiūrėti visų priedų ir atsarginių dalių sąrašą, žr. 
produkto katalogą ir reklaminį lankstinuką arba apsilankykite 
interneto svetainėje  www.testo.com 

 

7.3. Įrenginio programinės įrangos naujinimas 
Tinklalapyje www.testo.com/download-center galite atsisiųsti 
įrenginio programinę įrangą skirtą „testo 330“ (reikia registruotis).  
> Atjunkite maitinimo bloką ir išjunkite „testo 330“. 
1. Laikykite nuspaudę [▲]. 
2. Įjunkite maitinimo bloką, laikykite nuspaustą [▲]. 
- Ekrano apačioje, ties šonu, rodoma Firmware update 

(programinė įranga atnaujinta). 
3.  Atleiskite [▲]. 
4. Įkiškite kabelį (0449 0047) įrenginio USB jungtį, tada įjunkite jį į 

kompiuterį. 
- Jūsų kompiuteris „testo 330“ atpažįsta kaip keičiamą laikmeną. 
5. Naują failą (ap330rel.bin) nukopijuokite į aptiktą keičiamą 

laikmeną.  
- Ekrane matysite būsenos juostą. Šis veiksmas gali užtrukti 

kelias minutes. 
6. Ištraukite kabelį iš „testo 330“. 
- Baigus naujinti įrenginio programinę įrangą, sistema 

automatiškai persikraus. Įrenginys jau paruoštas naudoti  



 

0970 3311 en 06 V01.14 en_GB 

 


