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Pos : 3 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt  @ 0\mod_1173774719351_79.docx @ 292 @ 1 @ 1 
 

1 Turvallisuus ja ympäristö 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument @ 0\mod_1173775252351_79.docx @ 346 @ 2 @ 1 
 

1.1. Käyttöohjeesta 
Pos: 5 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/testo 320 Landesversion  @ 11 \mod_1327329201778_79.docx @ 104159 @  @ 1 
 

Tämä käyttöohje kertoo laitteesta testo 320 asetuksilla Maakoodi | 
Saksa  (Country version | Germany.) 

Pos: 6 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Ver wendung/Ver wendung (Standar d) @ 0 \mod_1173775068554_79.docx @ 337 @ 5 @ 1 
 

Käyttö 

> Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuus- ja varoitusohjeisiin.   

> Säilytä tämä ohje niin että se on saatavilla aina tarvittaessa.  

> Jokaisen käyttäjän tulee lukea tämä ohje. 
Pos: 7 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Tabellenkopf Warnhinweise @ 2\mod_1207645198296_79.docx @ 14334 @ 55 @ 1 
 

Varoitus 

Huomioi alla olevat varoitukset ja suorita ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet. 

 

Kuvaus Selitys 

 
Pos : 8 /TD /Sic herheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Warnhinweis WARN UNG @ 2\mod_1207646966234_79.docx @ 14398 @ 2 @ 1 
 

 WARNING osoittaa mahdollista vakavaa vauriota 
 
Pos : 9 /TD /Sicherheit und U mwelt/Zu di esem Dokument/Symbole und Schr eibkonventi onen/Warnhinweis VOR SICHT @ 2\mod_1207651416515_79.docx @ 14416 @ 2 @ 1 
 

 CAUTION osoittaa mahdollista vähäistä vauriota 
 
Pos : 10 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Zu diesem D okument/Symbol e und Schrei bkonventionen/War nhi nweis  ACHTUN G ( Produktschaden) @ 2\mod_1207651536812_79.docx @ 14434 @ 5 @ 1 
 

NOTICE 
osoittaa olosuhteet mitkä saattavat vauriottaa 
laitetta 

 
Pos : 11 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Zu diesem D okument/Symbol e und Schrei bkonventionen/Tabellenkopf Symbole und Schrei bkonv. @ 2\mod_1207652481703_79.docx @ 14452 @ 5 @ 1 
 
 

Symbolit ja kirjoitusstandardit 
 

Kuvaus  Selitys  
 
Pos : 12 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Zu diesem D okument/Symbol e und Schrei bkonventionen/Symbole und Schrei bkonv. [Standard_kl ein] @ 2\mod_1207652632140_79.docx @ 14470 @  @ 1 
 
 

 
Huom: perus- tai muu informaatio. 

 
 

1. ...

2. ... 

Toiminta: lisävaiheita jotka täytyy suorittaa oikeassa 
järjestyksessä. 

 
 

> ... Toiminta: vaihe tai valinnainen vaihe. 
 
 

- ... Toiminnan tulos.  
 
Pos : 13 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Zu diesem D okument/Symbol e und Schrei bkonventionen/Schrei bkonv. [OK] @ 2\mod_1207655489218_79.docx @ 14506 @ 2 @ 1 
 

[OK] Laitteen ohjainnäppäin tai käyttöliittymän merkki 
 
Pos : 14 /TD/Ü berschrif ten/2.2 Sicherheit g ewährleis ten @ 0\mod_1173780783960_79.docx @ 366 @ 2 @ 1 
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1.2. Turvallisuuden varmistaminen 
Pos: 15 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Produkt besti mmungsgemäß ver wenden @ 0\mod_1173781261848_79.docx @ 386 @  @ 1 
 

> Käytä mittauslaitetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Käytä 
laitetta huolellisesti sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. Älä 
käytä voimaa! 

Pos: 16 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Ger ät bei Beschädigungen nicht i n Betri eb nehmen @ 0 \mod_1186985945375_79.docx @ 2252 @  @ 1 
 

> Älä käytä mittalaitetta mikäli kotelossa, verkkolaitteessa tai 
kaapeleissa näyttäisi olevan vaurioita. 

Pos: 17 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Kei ne Messung an spannungs führenden Teilen @ 0\mod_1175692564164_79.docx @ 592 @ 5 @ 1 
 

> Älä tee kontaktimittausta eristämättömälle osalle. 
Pos: 18 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Nicht mi t Lösungsmittel n l agern @ 0\mod_1175692375179_79.docx @ 583 @ 2 @ 1 
 

> Älä säilytä laitetta lähellä liuottimia. Älä käytä kuivausaineita. 
Pos: 19 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur beschriebene Wartungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_79.docx @ 601 @ 252 @ 1 
 

> Tee laitteille vain käyttöohjeissa kerrottuja huoltotoimenpiteitä. 
Noudata annettuja toimintaohjeita. Laitteen toiminnan ja 
käyttöturvallisuuden varmistamiseksi, käytä vain alkuperäisiä 
Testo-varaosia. 

Pos: 20 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 350/testo 350 Sicher heit  @ 5\mod_1261385845735_79.docx @ 53306 @ 252 @ 1 
 

>  Kaikki laitteen suuremmat huoltotoimenpiteet tulee jättää 
valtuutetun Testo-huollon tehtäväksi. Testo ei ota vastuuta 
laitteen oikeasta toiminnasta, mikäli laitetta ei ole huollettu 
oikein. 

Pos: 21 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur in geschlossenen, tr ockenen Räumen betr eiben @ 0\mod_1186985797828_79.docx @ 2243 @ 2 @ 1 
 

> Käytä laitetta vain suljetuissa ja kuivissa huoneissa ja suojele 
sitä sateelta ja kosteudelta. 

Pos: 22 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Temperatur ang aben auf Sonden/Fühl ern @ 0\mod_1175693293070_79.docx @ 610 @ 1 @ 1 
 

> Antureille ja sensoreille kerrotut käyttölämpötilat koskevat vain 
kyseisiä osia. Älä altista kädensijaa tai letkua yli +70 °C 
lämpötilalle, ellei niille erikseen ole mainintaa suuremmasta 
lämpötilakestosta.  

Pos: 23 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/vor Or t gültige Sicherheitsbes ti mmungen beachten @ 0\mod_1186997107328_79.docx @ 2298 @ 22 @ 1 
 

> Mitattava kohde tai ympäristö voi olla vaaraksi. Huomoi 
turvallisuusmääräyksiä jotka ovat voimassa alueellasi kun 
suoritat mittauksia. 

Pos: 24 /TD/Sicher heit  und U mwelt/Sicherheit g ewährleis ten/Option Bluetooth testo 330 @ 7\mod_1281422320910_79.docx @ 68203 @ 252122 @ 1 
 

Bluetooth
®
 - toiminnolla varustettu malli (optiona) 

Muutokset ja muokkaukset jotka eivät ole vastuussa olevan 
viranomaisen hyväksymiä, voivat johtaa toimiluvan menettämiseen. 

Samalla ISM-kaistalla toimivat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä 
tiedonsiirrossa, esim. mikroaaltouunit, ZigBee. 

Radioyhteyksien käyttö on kielletty lentokoneissa ja sairaaloissa. 
Edellä mainitusta syystä, varmista kyseisissä kohteissa seuraava: 

> Poista Bluetooth-toiminto käytöstä 

> Eristä laite ulkoisesta verkkolähteestä 
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Pos: 25 /TD/Ü berschrif ten/2.3 U mwelt schützen @ 0\mod_1173780843645_79.docx @ 375 @ 2521222 @ 1 
 

1.3. Ympäristön suojeleminen 
Pos: 26.1 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0 \mod_1175693637007_79.docx @ 619 @ 32335 @ 1 
 

> Toimita käytetyt akut kierrätykseen. 
Pos: 26.2 /TD/Sicher heit  und U mwel t/U mwelt schützen/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_79.docx @ 357 @ 3323233355 @ 1 
 

> Toimita laite käyttöiän päätyttyä teston maahantuojalle tai 
kierrätykseen, jotka huolehtivat laitteen kierrätyksestä. 

 
Pos: 27 /TD/Ü berschrif ten/3. Leistungsbeschr eibung @ 0\mod_1173774791554_79.docx @ 301 @ 3323321335 @ 1 
 

2 Toiminnot ja käyttö 
Pos: 28 /TD/Ü berschrif ten/3.1 Ver wendung @ 0\mod_1176211016437_79.docx @ 695 @ 3321132353 @ 1 
 

2.1. Käyttö 
Pos: 29 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo 3xx/tes to 320_Ver wendung @ 12 \mod_1334143881206_79.docx @ 116769 @ 1323333 @ 1 
 

Testo 320 on käsikäyttönen ammattilaisille suunniteltu kannettava 
mittauslaite savukaasujen mittauksiin: 

•  Pienet uunit (öljy, kaasu, puu, hiili) 

•  Matalan lämpötilan höyrykattilat 

•  Kaasulla toimivat vedenlämmittimet  

Testo 320 analysaattorilla voidaan säätää edellä mainitun kaltaisia 
järjestelmiä ja tarkastaa että laitteet toimivat oikein. 

Seuraavia tehtäviä voidaan suorittaa testo 320 analysaattorilla: 

•  Säätää O2, CO and CO2 arvot pienille uuneille varmistaakseen 
optimaaliset toiminnot. 

•  Voidaan mitatata veto. 

•  Kaasun paine vedenlämmittimissä voidaan mitata ja säätää. 

•  Lämmityjärjestelmien mittaaminen ja säätö. 

•  Ympäristön CO mittaus (onnistuu vain CO anturilla 0632 3331). 

•  Ympäristön CO mittaus (onnistuu vain CO anturilla 0632 1240). 

•  CH4:n (metaanin) ja C3H8 (propaanin) havaitseminen (onnistuu 
vai vuodonilmaisinanturilla 0632 3370). 

testo 320 ei saa käyttää (hälytys) turvalaitteena! 

Bluetooth
®
 -ominaisuudella varustettua mallia saa käyttää 

ainoastaan niissä maissa joissa se on tyyppihyväksytty. 
Pos: 30 /TD/Ü berschrif ten/3.2 Technische D aten @ 0\mod_1176211088437_79.docx @ 704 @ 2332132335 @ 1 
 

2.2. Tekniset tiedot 
Pos: 31 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 320/Zul assung en testo 320  @ 12 \mod_1333459484998_79.docx @ 115437 @ 33322132333355 @ 1 
 

2.2.1. Tarkastus ja lisenssi 
Kuten vaatimustenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu, tämä laite 
on direktiivin 2004/108/EEC mukainen. 
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Tämä tuote on TÜV-testattu 1. BImSchV mukaisesti. Anturit 
0393 0105 (CO, H2-compensated), 0393 0003 (O2), lämpötila ja 
paine on TÜV-testattu EN 50379 part 2

1
 mukaisesti.                                                 

Mittauskenno 0393 0053 (CO, ei H2-kompensoitu) on TÜV-testattu 
EN 50379 part 3 mukaisesti. 

Tämä tuote on EMC-testattu DIN EN 61326-1 mukaisesti. 

2.2.2. Bluetooth® module (optiona) 
• Bluetooth

®
 tyyppi: BlueGiga WT11 

• Bluetooth
®
 tuotemerkki: WT11 

• Bluetooth
®
 identifiointi: B011198 

• Bluetooth
®
 yritys: 10274 

 

Certifiointi 

EU-maat: 

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), 
Suomi (FI), Ranska (FR), Kreikka (GR), Irlanti (IE), Italia (IT), Latvia 
(LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Alankomaat (NL), 
Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Ruotsi 
(SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Espanja (ES), Tsekin tasavalta 
(CZ), Unkari (HU), Iso-Britannia (GB), Kypros (CY). 

EFTA-maat: 

Islanti, Liechtenstein, Norja and Sveitsi. 

Muut maat: 

Turkki, El Salvador, Ecuador 

Information of the FCC (Federal Communications 
Commission) 

Tämä laite täyttää 15 FCC-ohjetta. Laite ei saa tuottaa ympäristöön 
vaarallisia häiriöitä eikä se saa vahingoittua ympäristön häiriöistä 
vaikka ne saattaisivat vaikuttaa mittaustuloksiin epäsuotuisasti. 
FCC:n vaatimusten mukaisesti, laitetta ei saa muuttaa millään lailla 
ellei Testo AG ole hyväksynyt sitä.  

 

                                                

1
1st Federal Immission Control Ordinance (BImSchV) (nouhous) mukaisesti ja EN 50379 osa 2 

mukaisesti (jonka mukaan tarkistetaan kennon 0393 0105 (CO, H2-kompensoitu) tarkkuus), virallisia 

mittauksia varten mittauslaite on tarkistettava puolivuosittain laitoksella German Guild of Master 

Chimney Sweeps tai jollakin muulla virallisella laitoksella.  
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2.2.3. EC vaatimustenmukaisuusvakuutus  
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Pos: 33 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 320/M essbereiche_Genauig keiten testo320 @ 11\mod_1327415011913_79.docx @ 105453 @ 3333133333 @ 4  
 

2.2.4. Mittausalueet ja resoluutio 
 

Mittausparametri Mittausalue Resoluutio 

O2 0… 21 Til.% 0.1 til.% 

CO 0...4000 ppm 1 ppm 

CO, H2-komp.
 

0…8000 ppm 1 ppm 

COlow, H2-komp. 0… 500 ppm 0.1 ppm 

Veto
2
 -9.99… 40.00 hPa 0.01 hPa 

Kevyt veto
2
  -9.999 hPa… 

+40.000 hPa 
0.001 hPa 

ΔP (vain 
kaasupainesetillä 
0554 1203) 

0… 300 hPa 0.1 hPa 

Kevyt paine 
2
 (vain 

kaasupainesetillä 
0554 1203) 

0… 300 hPa 0.01 hPa 

lämpötila -40…1200°C 0.1°C (-40.0… 999.9°C) 

1°C (1000°C alkaen) 

Hyötysuhde 0… 120 % 0.1 % 

Savukaasuhävikki 0… 99.9 % 0.1 % 

                                                

2 Riippuen maaversiosta 
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2.2.5. Tarkkuus ja vasteaike 

Mittausparametri Tarkkuus Vasteaika 
(t90) 

O2  ±0.2 til.% < 20 s  

CO 
 

± 3 ppm (<30 ppm)  

± 10% mittausarvosta (31… 
200 ppm) 

± 20 ppm (201… 400 ppm)    

± 5 % mittausarvosta (401… 
2000 ppm)    

± 10 % mittausarvosta (2001… 
4000 ppm) 

< 60 s  

CO, H2-komp. ±10 ppm tai ±10% 
mittausarvosta.

3
 (0… 200 ppm)  

±20 ppm tai ±5% 
mittausarvosta

3
 (201… 2000 

ppm) 

±10% mittausarvosta (2001… 
8000 ppm) 

< 40 s  

COlow, H2-komp. ±2 ppm (0… 39.9 ppm) 

±5% mittausarvosta (lopusta 
mittausalueesta) 

< 40 s 

Veto
2
 ±0.02 ppm tai ±5% 

mittausarvosta.
3
 (-0.50… 0.60 

hPa) 

± 0.03 hPa (0.61…3.00 hPa) 

±1.5% mittausarvosta (3.01… 
40.00 hPa) 

- 

Kevyt veto
2
 ±0.02 ppm tai ±5% 

mittausarvosta
3
 (-0.50… 0.60 

hPa) 

± 0.03 hPa (0.61… 3.00 hPa) 

±1.5% mittausarvosta (3.01… 
40.00 hPa) 

 

                                                

3 Korkeampi arvo pätee 
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Mittausparametri Tarkkuus Vasteaika 
(t90) 

ΔP (vain 
kaasupainesetillä 
0554 1203) 

± 0.5 hPa (0.0… 50.0 hPa) 

±1% mittausarvosta (50.1… 
100.0 hPa) 

±1.5% mittausarvosta (lopusta 
mittausalueesta) 

- 

Kevyt paine
2
 (vain 

kaasupainesetillä 
0554 1203) 

± 0.5 hPa (0.0… 50.0 hPa) 

±1% mittausarvosta (50.1… 
100.0 hPa) 

±1.5% mittausarvosta (lopusta 
mittausalueesta) 

 

lämpötila ± 0.5°C (0.0… 100.0°C) 

±0.5% mittausarvosta (lopusta 
mittausalueesta) 

riippuen 
anturista 

Hyötysuhde - - 

Savukaasuhävikki - - 

 
Pos : 34 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 320/weitere Gerätedaten tes to 320 @ 12\mod_1334047465045_79.docx @ 115533 @ 13332333 @ 1 
 

2.2.6. Laitteen muut tiedot 
 

Ominaisuus  Arvo  

Säilytys ja 
kuljetuslämpötila 

-20… 50°C 

Käyttölämpötila -5… 45°C 

Virtalähde Ladattava akku.: 3.7 V / 2.4 Ah  
Verkkolaite: 5.0 V/1000 mA 

Suojausluokka IP40 

Paine 573 g  

Mittasuhteet  240 x 85 x 65 mm 

Muisti 500 mittausarvoja 

Näyttö Graaffinen värinäyttö, 240 x 320 pixels 

Anturi kaasuvuodon 
testaamiseen 

visuaalinen indikaattori (LED) 

ääniindikaattori summerilla 
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Ominaisuus  Arvo  

Optimaalinen 
säilytyslämpötila 
ladattavalle akulle 

Lataustaso: teho 50-80% ympäristön 
lämpötila-alueella: 10-20°C  

Paristo latausaika Noin 5-6 h verkkolaitteella 

Ladattavan akun 
kestoaika 

Noin 6 h (pumppu, 20°C ympäritön lämpötila) 

Datasiirto IrDA, USB, Bluetooth
®
 (optio) 

Bluetooth
®
 (optio) Etäisyys < 10 m 

Takuu Mittauslaite: 24 kuukautta 

O2 kenno: 24 kuukautta  

CO kenno: 24 kuukautta 

CO kenno (H2 komp): 24 kuukautta 

CO/H2 low kenno (TCHL): 24 kuukautta 

Savukaasuanturi: 24 kuukautta 

Termopari: 12 kuukautta 

Ladattava akku: 12 kuukautta 

Takuuehdot Takuuehdot: katso nettisivut 
www.testo.com/warranty 
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Pos : 35 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\mod_1173774846679_79.docx @ 310 @ 3232123333 @ 1 
 

3 Tuotekuvaus 
Pos: 36 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Übersicht @ 11\mod_1327394920497_79.docx @ 104294 @ 3233223232133 @ 1 
 

3.1. Mittauslaite 

3.1.1. Laite edestä 
 

 
 

1 Näyttö 

2 Valikkonäppäimet 

3 Toimintonäppäimet 
Pos: 37 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Tastatur @ 11\mod_1327395389844_79.docx @ 104327 @ 3312222323322 @ 1 
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3.1.2. Näppäimet 
 

 

Merkki  Kuvaus / Toiminto  

[ ] Virtakytkin on / off  

[OK] 

Esimerkki 

Valikkonäppäin (oranssi, 3x), kyseinen toiminto näkyy 
näytöllä  

[▲] Paina nuoli ylöspäin, lisää arvo, siirry eteenpäin 

[▼] Paina nuoli alaspäin, vähennä arvo, siirry eteenpäin 

[esc] Takaisin, peruuta toiminto 

[ ] Asetukset 

[ ] Lähetä mittaustulokset tulostimelle. 
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Pos : 38 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Displ ay @ 11\mod_1327395455893_79.docx @ 104360 @ 3312222212133 @ 1 
 
 

3.1.3. Näyttö 

 
 

1 Status bar (tummanharmaa tausta):  

• Varoitusmerkki  (vain mikäli on laitevirhe tai näytössä 
näkyy virhe laitteen toimintotilassa. 

• Merkki  (vain mikäli tietoja on säilytetty tilapäiseen 
muistiin). 

• Päivämäärä ja aika näytössä. 

• Indikaatio Bluetooth
®
 - toiminnon tilasta, virtalähde ja 

ladattavan akun teho: 

Symboli Ominaisuus 

 sininen merkki = Bluetooth
® 

on,  
harmaa merkki = Bluetooth

®
off 

 Laite käy paristolla 

Näyttö näyttää ladattavan akun tilaa (vihreä = 5-
100% tehoa jäljellä, punainen = < 5% tehoa 
jäljellä) 

 Laite kytketty verkkolaitteeseen 

Näyttö näyttää ladattavan akun tilaa: katso yllä 
olevaa kuvausta 

 

2 Informaatioalue: Indikoi valittua kansiota/toimintoa, valittua 
kaasua, valittua mittaustapaa. 

3 Käyttöalue eri toiminnoille (valittu toiminto näkyy valkoista 
taustaa vasten, ei saatavissa olevat toiminnot näkyvät 
harmaalla fontilla) tai mitattujen arvojen näyttö.  

4 Näyttö funktionäppäimille.  
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Pos : 39 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Anschluesse @ 11 \mod_1327395540142_79.docx @ 104393 @ 33222122213321 @ 1 
 
 
 

3.1.4. Laiteliitännät 
 

 

 
 

1 Anturiliitäntä 

2 Kaasun ulostulo 

3 Savukaasuanturin liitäntä 

4 Mikro USB liitin (akunlataus, datan siirto) 
Pos: 40 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Schnitts tell en @ 11\mod_1327395599329_79.docx @ 104426 @ 332221222123323 @ 1 
 
 

3.1.5. Kondessisäiliön tyhjennysventtiili ja yhteydet 
 

 
 

1 Infrapunayhteys (IrDA) 

2 Bluetooth-yhteys (optio) 

3 Kondenssisäiliön tyhjennysventtiili 
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Pos: 41 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Rückseite @ 12\mod_1337765959098_79.docx @ 122422 @ 3322332322212332345545554 @ 1  
 
 

3.1.6. Laite takaa 

 
 

1 Kiinnike kantohihnalle 

2 Kondenssisäiliö 

3 Magneetit 
 

VAROITUS! (CAUTION) 

> Pidä riittävä etäisyys laitteisiin jotka voivat vahingoitua 

magneeteista (esim. monitorit, tietokoneet, 
sydämentahdistimet, luottokortit). 

 

4 Huoltoluukku 
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Pos: 42 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Bauteile @ 11 \mod_1327395702136_79.docx @ 104459 @ 3233312222332223224555345555533433 @ 1 
 
 

3.1.7. Komponentit 

 
 

1 Ladattava akku 

2 Imupumppu 

3 O2 kennon paikka  

4 Paikka kennoille CO, COlow tai CO, H2-kompensoitu 
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Pos: 43 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Kompakte Abgassonde @ 12\mod_1337777149320_79.docx @ 122456 @ 3333332121333122225535355355555533533353 @ 1  
 
 

3.2. Kiinteä savukaasuanturi 

 
 

1 Irrotettava läpinäkyvä partikkelisuodatinkammio ja suodatin 

2 Kädensija 

3 Liitin savukaasuanalysaattoriin 

4 Liitinkaapeli 
Pos: 44 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx/testo 320/tes to 320 Modular e abgassonde @ 11\mod_1327395840242_79.docx @ 104525 @ 233332221223333332121353533555533535555555555555335535533333335535533333 @ 1  
 
 

3.3. Moduuleista koottu savukaasuanturi 

 
 

1 Irrotettava läpinäkyvä partikkelisuodatinkammio ja suodatin 

2 Lukituspainike 

3 Anturimoduuli 

4 Liitin savukaasuanalysaattoriin 

5 Kädensija 

6 Liitinkaapeli 



23 

 

Pos: 45 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_79.docx @ 319 @ 23333222122323232221235535355355355355555555555555555553535535355553535535355 @ 1  
 

4 Laitteen käyttöönotto 
Pos: 46 /TD/Ü berschrif ten/5.1 Inbetriebnahme @ 0\mod_1185342823812_79.docx @ 1885 @ 22232223222323222123553535555555555355535555555555555555555555535555555535555 @ 1 
 

4.1. Käyttöönotto 
Pos: 47 /TD/Erste Schrit te/testo 320/Testo 320 Inbetriebnahme @ 12\mod_1337087577642_79.docx @ 119173 @ 22232222222133355555555555555535555555555555555555555555535555553555 @ 1 
 

Laite toimitetaan ladattavalla akulla.   

>  Lataa ladattava akku täyteen ennen kuin käytät laitetta 
ensimmäistä kertaa. Katso akun lataaminen, sivu 61.  

Pos: 48 /TD/Ü berschrif ten/5.3 Produkt kennenl ernen @ 0\mod_1185342901015_79.docx @ 1894 @ 1222213333332222213335555535555555535555555555555553355335 @ 1 
 

4.2. Laitteen toiminnot 
Pos: 49 /TD/Erste Schrit te/testo 320/tes to 320 Pr odukt kennenl ernen Netzteil_Akku @ 11\mod_1327396880793_79.docx @ 104592 @ 1222213333332333333221235535555555535555555535533553 @ 1 
 
 
 
 

4.2.1. Verkkolaite 
Kun verkkolaite on kytketty laite käyttää automaattisesti 
verkkovirtaa. 

1. Kytke verkkolaitteen liitin analysaattorin mikro USB liittimeen. 

2.  Kytke verkkolaite verkkovirtaan. 
Pos: 50 /TD/Erste Schrit te/testo 320/tes to 320  Sonden/Fühler anschli eßen @ 11\mod_1329914629852_79.docx @ 111183 @ 232322322333233333322123553555353553555553555555555555555 @ 1  
 

4.2.2. Anturiliitäntä 
 
 

 
Analysaattori tunnistaa anturin laitteen käynnistyksen 
yhteydessä. Tarvittavien antureiden tulee olla laitteeseen 
kytkettynä kun laite käynnistetään.  

Kiinnitä anturi anturipistokkeeseen ennen kuin käynnistät 
laitetta tai käynnistä sensori-ilmaisin manuaalisesti 
anturivaihdon jälkeen: [Options] → Sensor detection. 

 
 
 
 

Savukaasuantureiden / kaasupaineadaptereiden / lämpötila-
adaptereiden kytkeminen 

 

> Paina liitin paikalleen pistokkeeseen ja lukitse paikalleen 

kiertämällä kevyesti myötäpäivään (bajonettiliitin). 
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Analysaattorin ja savukaasuanturin välissä saa käyttää 

vain yhtä jatkokaapelia (0554 1201).  
 

Muiden sensoreiden kytkiminen 

 

> Paina liitin paikalleen pistokkeeseen 
Pos: 51 /TD/Erste Schrit te/testo 320/tes to 320 Pr odukt kennenl ernen Basisfunkti onen (LV-spezifisch) @ 11\mod_1327398425681_79.docx @ 104625 @ 22232234333232322322333553535555555555535555355 5555555555555555555535555555535555 @ 1 
 

4.2.3. Laitteen käynnistäminen 

> Paina [ ]. 

- Aloitusnäyttö näkyy näytöllä (kesto: noin 15 s). 

- Kun laite käynnistetään ensi kertaa niin näytölle ilmestyy 
Maaversio (Country version). 

Valitse maaversio: 

1. Valitse maa: [▲], [▼] → [OK]. 

2. Vahvista: Yes → [OK] 

- Järjestelmä käynnistyy uudelleen. 

- Mikäli virta on katkaistu pidemmäksi aikaa, avautuu menu 
Päivämäärä / Aika. 

- Kaasusensorit nollautuvat. 

- Laitevika: Näytölle ilmestyy Error diagnosis. 

- Mittausvaihtoehdot (Measurement options) ilmestyy näytölle. 

4.2.4. Laitteen asetukset 
 
 

1.  Valitse: [▲], [▼]. 

-  Valittu toiminto näkyy taustalla. 

2. Vahvista valinta: [OK]. 

- Valittu toiminto on avattu. 
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4.2.5. Mittausasetusten valinta 
Jotkut toiminnot vaativat arvojen syöttämisen (numero, yksikkö, 
kirjain). Riippuen valitusta toiminnosta arvot syötetään joko listalta 
valitsemalla tai kirjoitustilassa. 

Luettelokenttä (List field) 

 

1.  Valitse arvo jota haluat muuttaa (numeerinen arvo, yksikkö): 
[▲], [▼], [◄], [►] (riippuen valitusta toiminnosta). 

2. Paina [Edit]. 

3.  Syötä arvo: [▲], [▼], [◄], [►] (riippuen valitusta toiminnosta). 

4.  Vahvista: [OK]. 

5.  Toista vaiheet 1 ja 4 mikäli niin vaaditaan. 

6.  Vahvista: [Finished] ([Lopetettu]). 

Syöttökenttä (Input editor) 

 
1.  Valitse arvo (merkki) jota haluat muuttaa: [▲], [▼], [◄], [►]. 

2. Vahvista valittu arvo: [OK].

Optiot: 
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> Näppäile nuoli ylös/nuoli alas:  
valitse Ι←   ABC→&$/    →Ι: [▲], [▼] → [ABC→&$/]. 

>  Asenna kursori tekstiin:  
valitse Ι←   ABC→&$/    →Ι: [▲], [▼] → [Ι←] or [→Ι]. 

> Poista merkki ennen tai jälkeen kursoria 
valitse ←   next (seuraava)   → [▲], [▼] → [←] or [→].  

3.  Toista vaiheet 1 ja 2 mikäli niin vaaditaan. 

4.  Vahvista: Valitse ←   next (seuraava)   → [▲], [▼] → [Next] 
([Seuraava]). 

4.2.6. Tulostaminen/tietojen tallentaminen 

Dataa/tietoja tulostetaan painamalla[ ]. Dataa/tietoja voi tallentaa 
Options menun kautta. Options menulle päsee vasemmalla 
functionäppäimellä. 

Oikea funktionäppäin valitaan painamalla Save (Tallenna). 

Vain näyttökenttässä olevat mittausarvot voidaan tallentaa / 
tulostaa. 

 
 

 
Mittaustulokset voidaan, mittauksen ollessa käynnissä, 
tulostaa samanaikaisesti kun tallentaa dataa/tietoja. 

Mikäli tiedot aiotaan siirtää tulostimelle infrapuna- tai Bluetooth-
yhteydellä, käytettävä tulostin tulee olla aktivoituna, katso Tulostin, 
sivu 37.  

4.2.7. Tietojen tallentaminen leikepöydälle (tilapäinen 
muisti) 
Mittaustuloksia eri mittauksista voi yhdistää yhdeksi raportiksi 
käyttäen leikepöytää ja raporttia voi myös tulostaa. 

Leikepöydälle, tietoja tallentamaan, pääsee Options menun ja 
Clipboard - komenton kautta.  

Mikäli leikepöydällä on dataa niin tilarivillä (status bar) näkyy merkki  

. 

Mikäli leikepöydällä on dataa ja annat komennon Print , kaikki 
tiedot leikepöydältä tulostuvat. 

4.2.8. Virheilmoitus 
Kun laitteeseen tulee ongelma, näytölle ilmestyy virheilmoitus. 

> Vahvista virheilmoitus: [OK]. 

Tapahtuneet virheet, joita ei ole vielä kuitattu näkyvät näytön 

otsikkokentässä varoitusmerkillä ( ). Virheilmoitukset jotka ei 
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vielä ole poistettu voidaan tarkastella Error diagnosis valikossa, 

katso Laitteen tila, sivu Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. 

4.2.9. Laitteen kytkeminen pois päältä 
 

 
Tallentamattomat tiedot häviävät, kun laite sammutetaan. 

 

> Paina [ ]. 

- Pumppu alkaa mahdollisesti huuhdella kennoja, kunnes kennot 
ovat tuulettuneet savukaasusta riittävästi (O2 >20%, muut arvot 
<50 ppm). Huuhtelu kestää korkeintaan 3 minuuttia. 

-  Analysaattori sammuu. 
Pos: 52 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr odukt kennenl ernen Or dner_M essorte @ 6 \mod_1278942335615_79.docx @ 65332 @ 2223223433322222143345555555555555555355555555555555555555555555535555553555 @ 1  
 

4.3. Kansiot / Mittauspaikat 
Mittausarvot voi tallentaa aktiiviselle mittauspaikalle. 
Tallentamattomat mittausarvot häviävät, kun laite sammutetaan! 
Kansioita ja mittauspaikkoja voi luoda, muokata, kopioida ja 
mahdollistaa. Kansiota ja mittauspaikkoja (mukaan lukien 
protokollat) voi poistaa.  

Toimintojen avaaminen: 

> [ ] → Folders (Kansiot) / Locations (Mittauspaikat) → 
[OK]. 

Mittauspaikkoja voi avat eri tavalla.  

1. Muokkaa toiminto: [Edit]. 

2. Valitse toiminto: [▲], [▼] → [OK]. 

Mahdolliset toiminnot:  

• Show all (Näytä kaikki): Kaikki kansiot näkyvät näytöllä. 

• Search (Haku): Näytölle tulee näkyviin ne kansiot/ 
mittauspaikat joidenka kirjainmerkit on syötetty hakuun. 

• Filter (Suodatin): Voidaan valita yksittäistä kirjainta tai 

numeroa. Kaikki data sillä kyseisellä kirjaimelle/numerolle 
näykyy näytöllä.  

 
 

 
Käyttäessä suodatintoimintoa, ensimmäinen kirjain on 
määräävä tekijä.   

3. Suorita haku valitsemallasi toiminnolla: [Search] 

Show all (Näytä kaikki) 

1. Valitse kansio: [▲], [▼]. 

2. Näytä yksityiskohdat: [Details]. 
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3. Valitse paikka → [OK]. 

- Paikka on aktivoitu. 

> Mittausasetukset: paina uudestaan [OK] . 

Search (Haku) 

1. Edit search criteria (Luo hakukriteeri): [►] → [Edit]. 

2. Select search criteria (Valitse hakukriteeri): [▲], [▼] → 
[OK]. 

Vaihtoehdot: 

• Yhteyshenkilö 

• Kansion nimi 

• Kaupunki 

• Postiosoite 

• Katu 

- Valittu hakukriteeri näkyy näytöllä. 

3. Hakutekstin paikka: [►] or [▼] 

>  Kirjoita hakuteksti → [Finished] 
 
 

 
Älä käytä erikoismerkkejä * kansioille. 

 
 

Filter (Suodatin) 

1. Edit search criteria (Luo hakukriteeri): [Edit]. 

2. Select search criteria (Valitse hakukriteeri): [▲], [▼] → 
[OK]. 

Vaihtoehdot: 

• Yhteyshenkilö 

• Kansion nimi 

• Kaupunki 

• Postiosoite 

• Katu 

- Valittu hakukriteeri näkyy näytöllä. 

3. Toimittonäppäimen valinta: [▼] 

4. Valitse toiminto: [▲], [▼] ja joskus [◄], [►]→ [Filter]. 

- Kyseinen kirjainmerkki tai numero näkyy näytöllä. 

Uuden mittauspaikan luominen: 

Mittauspaikka luodaan aina kansioon. 

1. Valitse kansio. 
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2. [Options] ([Optio]) → New/Location (Uusi/Paikka) → [OK]. 

3. Syötä arvot. 

4. Vahvista: [Finished]. 

Muita mahdollisia mittauspaikkoja: 

> [Options] ([Optio]) → Edit location (Muokkaa 
mittauspaikkaa) : muuta olemassa olevaa mittauspaikkaa. 

> [Options] ([Optio]) → Copy location (Kopioi 
mittauspaikkaa) :  kopioi olemassa olevaa mittauspaikkaa 
samassa kansiossa.  

> [Options] ([Optio]) → Delete location (Mittauspaikan 
poistaminen) : poistaa olemassa olevaa mittauspaikkaa. 

Uuden kansion luominen: 

1.  [Options] [Optio]) → New Folder (Uusi kansio) → [OK]. 

2.  Syötä arvot tai muokkaa asetuksia. 

3.  Vahvista: [Finished]. 

Muita mahdollisia kansioita: 

• Edit Folder (Luo kansio): muuta olemassa olevaa kansiota. 

• Copy Folder (Kopio kansio): kopioi olemassa olevaa kansiota.  

• Delete Folder (Kansion poistaminen): poistaa olemassa 
olevaa kansiota ja mittauspaikat jotka on luoto siihen. 

• Delete All Folders (Kaikkien kansioiden poistaminen):  

poistaa kaikki kansiot sekä mittauspaikat jotka on niihin luoto. 
Pos: 53 /TD/Erste Schrit te/testo 320/tes to 320 Pr odukt kennenl ernen Pr otokoll e @ 11\mod_1327399737788_79.docx @ 104658 @ 12222144444422222143345555555555555555555555555555555 @ 1  
 

4.4. Mittaustulokset 
Toimintojen avaaminen: 

> [ ] → Measurement records (Mittaustulokset) → [OK]. 

Mittaustuloksia voi tarkastella monella eri tavalla. Katso Virhe. 
Viitteen lähdettä ei löytynyt., sivu Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.  

Tulosten tarkastelu: 

1. Valitse mittaustulos näytöltä. 

2. [Data]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio] → Delete Record (Poista tieto): poista 
valittu tieto / mittaustulos. 
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> [Options] ([Optio]) → Number of lines (rivimäärä): muuta 

näytön mittaustulosten rivimäärää. 

> [Options] ([Optio]) → Delete all Records (Kaikkien tietojen 
poistaminen): poistaa kaikki mittauspaikan tallennetut tiedot.  

Pos: 54 /TD/Erste Schrit te/testo 320/tes to 320 Pr odukt kennenl ernen Gerätediag nose @ 11\mod_1327400657624_79.docx @ 104724 @ 32212344444122221444455555555555555555555555 @ 1  
 

4.5. Laitteen tila 
Laitteen tärkeät arvot ja tiedot saadaan näytölle. Voidaan suorittaa 
virtaustestaus. Kennojen kuntoa ja kuittaamattomia laitevirheitä 
voidaan selata. 

Toiminnnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument diagnosis (Laitteen tilan lukeminen) → 
[OK]. 

Laitevirhe: 

> Error diagnosis (Virhediagnoosi)→ [OK]. 

-  Kuittaamattomat virheilmoitukset tulevat näytölle. 

> Liikkuminen virheilmoitusten välillä: [▲], [▼]. 

Sensorin tarkistus: 

1.  Sensor diagnosis (Sensorin tarkastus) → [OK]. 

2. Valitse kenno. [▲], [▼]. 

-  Mittauskennon kunto tulee näytölle. 
 

 
Sensori/Kenno voi toipua. Kennon status/tila voi siksi 
muuttua 

 

Laitteen tila näytölle 

> Device information (Laiteinformaatio) → [OK]. 

- Info näkyy näytöllä. 
Pos: 55 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt ver wenden @ 0\mod_1173774928554_79.docx @ 328 @ 3223334444443221234445555555555555 @ 1 
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5 Laitteen käyttö 
Pos: 56 /TD/Ü berschrif ten/6.1 Eins tell ungen vor nehmen @ 0\mod_1184584321421_79.docx @ 1863 @ 4444443433332233344444455555555555555 @ 1 
 

5.1. Mittausasetusten valinta 
Pos: 57 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Rechte Funkti onstaste bel egen @ 6 \mod_1279283093786_79.docx @ 67168 @ 444444343334444444334555555555555555 @ 1 
 

5.1.1. Toimintopainikkeiden valinta 
Vasemman funktionäppäimen alta, Options, löytyy toimintovalikko. 

Oikean funktionäppäimen alta, löytyy sille asetettu toiminto, mikä 
myös löytyy Options toimintavalikosta. 

✓ Valikko / toiminto löytyy siis vasemman funktionäppäimen alta 

kohdasta Options . 
 
 

1. Paina [Options] . 

2. Valitse: [▲], [▼]. 

3. Aseta valittu toiminto, jonka löydät sen jälkeen (myöskin) oikean 
funktionäppäimen alta. Press (paina)  

 
Pos: 58 /TD/Produkt ver wenden/testo 350 neu/tes to 350 Geräteeinstellungen CU/tes to 350 Geräteeinstell ung en_U eberschrift @ 5\mod_1266322627982_79.docx @ 58663 @ 44444444444444444334555555555555555 @ 1  
 

5.1.2. Laitteen asetukset 
Pos: 59 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Geräteeins tell ung en aufr ufen @ 6\mod_1279008333499_79.docx @ 65426 @ 4444444444444445555555555555555555 @ 1 
 
 

 
Oletuksena on että luku, Laitteen käyttöönotto, on tiedossa, 
sivu 24.   

 

Toiminnnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laitteen asetukset). 

katso Laitteen käyttöönotto, sivu 24.  
Pos: 60 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Messwertanzeige  @ 11\mod_1327406858634_79.docx @ 104758 @ 4444444444444444444445555555555555555555555555 @ 1 
 

5.1.2.1. Mittausnäyttö 
Parametrit/yksiköt sekä kuinka monta mittausarvoa näytetään 
näytöllä, voidaan asettaa. 

Nämä asetukset ovat voimassa vain kyseiselle mittaukselle jota on 
valinnut ja jonka merkki näkyy infonäytöllä. 

Alla laitteen näytöllä näkyvät parametrit ja yksiköt (valittavissa 
olevat parametrit ja yksiköt riippuvat siitä mikä maaversio ja 
mittaustyyppi on käytössä):    

Display Measurement parameter 

FT Savukaasulämpötila 

AT Ympäristön lämpötila 
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T
o
iminnon avaaminen: 

> [ ] → Device settings (ce asetukset) → [OK] → 
Measurement view (Mittausnäyttö) → [OK] 

Parametrin/yksikön vahtaminen rivillä: 

1. Valitse rivi: [▲], [▼] → [Edit] 

GT Laitteen lämpötila 

O2 Happi 

CO2 Hiilidioksiidi 

qA+ Savukaasuhävikki ottaen huomioon 
lämpötilamuutoksen 

η+ Hyötysuhde ottaen huomioon 
lämpötilamuutoksen 

CO Häkä 

COunv Häkä laimentamaton 

λ Ilmasuhde 

COumg Ympäristön häkäpitoisuus  

CO2um Ympäristön hiilidioksiidipitoisuus 

O2ref Happi viitearvo 

Draught Savukaasun veto 

ΔP Paine-ero 

E draught Ulkoisen savukaasun veto  (ulkoinen 
mikropaineanturi)  

E-ΔP Ulkoinen paine-ero (ulkoinen mikropaineanturi) 

cCO  Häkä-arvon vähennys 

ExAir  Ilmasuhde (ylijäämä ilma) 

qA Savukaasuhävikki ottamatta huomioon 
lämpötilamuutoksen 

η Hyötysuhde ottamatta huomioon 
lämpötilamuutoksen 

Dew Pt Savukaasun kastepistelämpötila 

Nett Lämpötilaero 

GI Myrkkyindeksi 

ET qA+ - qA 
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2.  Valitse parametri: [▲], [▼] → [OK] 

3.  Valitse yksikkö: [▲], [▼] → [OK] 

4.  Tallenna muutokset: [OK] 

Optio: 

> [Options] ([Optio]) → Number of lines (rivien määrä): muuta 
mittausarvojen määrää per näyttö. 

> [Options] ([Optio]) → Blank line (tyhjä rivi): lisää tyhjä rivi 
valitun rivin kohdalle.  

> [Options] ([Optio]) → Delete line (poista rivi): poistaa valitub 
rivin. 

> [Options] ([Optio])  → Factory setting (tehdasasetus): 

näytön nollaus. 
Pos: 61 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Al arschwellen @ 6\mod_1279021018511_79.docx @ 65490 @ 44444444444444444444444455555555555555555555555 @ 1 
 

5.1.2.2. Hälytysrajat 

Hälytysrajoja voi asettaa monelle parametrille. Laite antaa 
äänimerkin kun hälytysraja saavutetaan.  

 Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laitteen asetukset) → [OK] → 
Alarm Limits (Hälytysrajat) → [OK] 

Änimerkin muuttaminen on / off, hälytysrajojen muuttaminen: 

1. Valitse funktio tai parametri: [▲], [▼] → [Edit] ([Muokkaa]). 

2. Aseta parametri: [▲], [▼] ja osittain [◄], [►]→ [OK]. 

3. Tallenna muutokset: [Finished]. 

> Arvojen nollaus: [Standard]. 
Pos: 62 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Ei nheiten @ 11\mod_1327407419025_79.docx @ 104791 @ 444444444444444443444444555555555555555555555555 @ 1 
 

5.1.2.3. Yksiköt 
Laitteen asetuksissa voidaan määritellä yksiköt/parametrit.   

Toimintojen avaaminen: 

> [ ] → Device settings (Laitteen asetukset) → [OK] → Units 
(Yksiköt) → [OK]. 

Muutettavissa olevat ykiköt 
 

Parametri Yksikkö 

Altitude (Korkeus) m, ft 

Pressure (Paine) mbar, hPa 

 

1. Valitse rivi: [▲], [▼]→ [Edit] ([Muokkaa]). 
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2.  Valitse yksikkö jota haluat muuttaa: [▲], [▼] → [OK]. 

3.  Vahvista: [Finished]. 
Pos: 63 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Datum_Uhrzeit  @ 6\mod_1279023342203_79.docx @ 65553 @ 444443444444444433444444555555555555555555555 @ 1 
 

5.1.2.4. Päivämäärä / aika 
Päivämäärä, aikatila ja aika voidaan asettaa. 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Date/Time (Päivämäärä/Aika) → [OK] 

Päivämäärän/ajan asetus: 

1.  Valitse parametri: [◄], [▲], [▼] → [Edit] ([Muokkaa]). 

2. Aseta parametri: [▲], [▼] tai osittain [◄], [►]→ [OK]. 

3.  Tallenna muutokset: [Save] ([Tallenna]). 
Pos: 64 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/Testo 330 Energiever wal tung @ 6\mod_1279023810346_79.docx @ 65585 @ 444444433443444433444444555555555555555555 @ 1  
 

5.1.2.5. Energian säätö 
Laitteen automaattinen sulkeminen (Auto-Off)  ja näytön kirkkaus 
voi säätää. 

Toiminnnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Energy Management (Energian säätö)→ [OK] 

Muokkaa asetuksia: 

1. Valitse funktio tai parametri: [▲], [▼] → [Edit] ([Muokkaa]). 

2.  Aseta parametri: [▲], [▼] tai osittain [◄], [►]→ [OK]. 

3.  Vahvista: [Finished]. 
Pos: 65 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330  Display @ 6\mod_1279025603358_79.docx @ 65617 @ 44444444344444444443344355555555555555 @ 1 
 

5.1.2.6. Näytön kirkkaus 
Näytön kirkkauta voidaan säätää. 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Display Brightness (Näytön kirkkaus) → [OK] 

Käynnistä asetus: 

>  Valitse parametri: [◄], [►]→ [OK]. 
Pos: 66 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/Testo 330 Dr ucker @ 6\mod_1279025854485_79.docx @ 65649 @ 44444444444444444444344455555555555555555555 @ 1  
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5.1.2.7. Tulostin 

      Tulostuksen 1-3 ensimmäistä ja viimeinen rivi (alatunniste) voidaan 
      asettaa. Käytettävä tulostin voidaan aktivoida. 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Printer (Tulostin) → [OK] 

Tulostimen aktivointi: 

 
Tulostin 0554 0543 voidaan valita vasta kun Bluetooth-
yhteys on aktivoitu, katso Bluetooth

®
, sivu 37. 

1.  Select Printer (Valitse tulostin) → [OK].  

2. Valitse kyseinen tulostin: [▲], [▼] → [OK].  

- Tulostin on aktivoitu ja menu Printer (Tulostin) on avattu. 

Tekstin asetus: 

1.  Print text → [OK]. 

2. Valitse funktio: [▲], [▼] → [Edit] ([Muokkaa]). 

3.  Syötä arvot → [Next] ([Seuraava]). 

4.  Tallenna: [Finished]. 

katso Bluetooth
®
, sivu 37 

Pos: 67 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Bl uetooth @ 6\mod_1279026530745_79.docx @ 65681 @ 44444444444444444343455555555555555555555 @ 1 
 

5.1.2.8. Bluetooth® 
Tämä valikko on käytössä vain mikäli laitteeseen on asennettu 
Bluetooth. 

Bluetooth-moduuli voidaan modifioida ja kytkeä päälle / sulkea. 
Rele voidaan nyt testata. 

 
 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Bluetooth → [Edit] ([Muokkaa]). 

Muokkaa asetuksia: 

> Aseta parametri → [OK]. 
Pos: 68 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Sprache @ 6 \mod_1279026896670_79.docx @ 65713 @ 343444433444443434555555555555555555555 @ 1 
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5.1.2.9. Kieli 

Valikon kieli voidaan asettaa. Kielien määrä valikossa riippu mikä 
maaversio laitteeseen on asetettu, katso Maaversio, sivu 38. 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Language (Kieli) → [OK] 

Kielen aktivointi: 

> Valitse kieli → [OK]. 

katso Maaversio, sivu 38 
Pos: 69 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Landesversion @ 6\mod_1279026924467_79.docx @ 65745 @ 323433443343444433355555555555555555555555545544 @ 1  
 

5.1.2.10. Maaversio 
Maaversio (sisältäen eri mittausparametrit, savukaasut / parametrit, 
laskentakaavat) voidaan asettaa. Valitsemalla maaversiota 
vaikuttaa valikkoon ja siihen mitkä kielet voi valita. 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Country Version (Maaversio) → [OK] 

 

 
Tämä toiminto voidaan suojata. Salasanaa voidaan 
määritellä valikossa kohdassa Password Protection, 
katso Suojaus salasanalla, sivu Virhe. Kirjanmerkkiä 
ei ole määritetty..  

 

Mahdollisesti: 

> Valitse salasana: [Enter] → Kirjoita salasana → [Next] 
([Seuraava]) → [OK]. 

Aseta maaversio: 

1. Valitse maaversio: [▲], [▼] → [OK]. 

2. Vahvista: Yes (Kyllä) → [OK] 

- Systeemi käynnistyy uudelleen. 

katso Suojaus salasanalla, sivu 39 
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5.1.2.11. Suojaus salasanalla 

Suojaus salasanalla onnistuu vain mikäli seuraavat merkit näkyvät 

näytöllä:  tai . 

Suojaus salasanalla voidaan aktivoida tai poistaa, salasana 
voidaan muuttaa. 

Suojaus voidaan poistaa muuttamalla salasanaksi 0000 
(tehdasasetus). 

 
 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Instrument Settings (Laiteasetukset) → [OK] → 
Password Protection (Suojaus salasanalla) → [OK] 

Mahdollisesti: 

>  Kirjoita nykyinen salasana: 
[Enter] → Lisää salasana → [Next] ([Seuraava]) → [OK]. 

 

Vaihda salasana: 

1. [Edit] ([Muokkaa]).  

2. Kirjoita salasana → [Next] ([Seuraava]). 

3. [Edit] ([Muokkaa]).  

4. Kirjoita uusi salasana ja vahvista → [Next] ([Seuraava]). 

5. Tallenna muutokset: [Finished]. 
Pos: 71 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Sensor eins tell ung en_Überschrift @ 11\mod_1327407923228_79.docx @ 104824 @ 323444444333324344344455545555555455555555555555555555444555555444444 @ 1  
 

5.1.3. Sensoreiden asetukset 
Pos: 72 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 O2_R eferenz  @ 11\mod_1327408118653_79.docx @ 104890 @ 332434323444444555555555555555555555555444555555444444 @ 1  
 

5.1.3.1. O2 viitearvo 
The O2 viitearvoa voidaan asettaa.   

The O2 viitearvon asetus voidaan suojata salasanalla, katso 
Suojaus salasanalla, sivu  39. 

Toiminnon avaaminen: 

>  [ ] → Sensor settings (Sensoreiden/kennojen asetukset) 
→ O2 reference (O2 viitearvo) → [Edit] ([Muokkaa]). 

Mahdollisesti: 

>  Lisää salasana: [Enter] → Kirjoita salasana → [Next] 
([Seuraava]) → [OK]. 

O2 viitearvon luominen: 

>  Syötä arvo → [OK]. 
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Pos: 73 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Sensorschutz @ 11\mod_1327408172169_79.docx @ 104923 @ 333343332434555555555555555555555555554455554444 @ 1  
 

5.1.3.2. Sensoreiden / Kennojen suojaus 
Mittauskennojen suojaksi voidaan asettaa raja-arvot. 

CO-kennon suojaus on mahdollista poistaa.  

Mikäli raja-arvot ylittyvät kennosuojaus aktivoituu. 

Kennosuojat kytketään pois toiminnasta asettamalla raja-arvoksi 0 
ppm. 

Toiminnon avaaminmen: 

> [ ] → Sensor settings (Sensoreiden/kennojen asetukset) 
→ Sensor protection (Kennosuojaus) → [OK]. 

Kennosuojien raja-arvojen asettaminen: 

1.  Valitse parametri: [Edit] ([Muokkaa]). 

2.  Syötä arvo → [OK]. 

3. Tallenna muutokset: [Finished]. 
Pos: 74 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Justage @ 11\mod_1327408238998_79.docx @ 104956 @ 33333233333343555555555555555555555555555555 @ 1  
 

5.1.3.3. Uudelleenkalibrointi/säätö 
CO kennoa voi uudelleenkalibroida ja säätää. 

Uudelleenkalibrointia/säätöä varten, Testo suosittelee käyttämään 
adapteria 0554 1205, tai lähettämään laite Teston huoltoon.  
 

 

 
Mikäli laite näyttää epärealistista arvoa ja on syytä epäillä 
mittausvirhettä, kenno pitää tarkistaa ja kalibroida. 

Alahaisilla kaasun pitoisuuksill tehdyt kalibroinnit voivat 
johtaa virheisiin korkeilla pitoisuuksilla 

 

Toiminnon avaaminen: 

>  [ ] → Sensor settings (Sensoreiden/Kennojen) → 
Recalibration (Uudelleenkalibrointi) → [OK]. 

Mahdollisesti: 

>  Lisää salasana: [Enter] → Kirjoita salasana → [Next] 
([Seuraava]) → [OK]. 

- Kaasun nollaus (30 s). 
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Uudelleenkalibroinnin/säädön suorittaminen: 
 
 

 

 VAROITUS 

Myrkytysvaara! Vaarallisia kaasuja! 

> Huomioi tarkkaan turvallisuusnäkökohdat ja säännöt 
käyttäessäsi testikaasuja. 

> Käytä testikaasuja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. 
 

 
 
 
 

1. Kytke kalibrointiadapteri  savukaasuliitäntään. 

2.  Luo CO mittausparametri: [OK]. 

3.  [Edit] ([Muokkaa]) → Lisää testikaasun pitoisuus 

(nimellisarvo). 

4. Liitä testikaasun letku kalibrointiadapteriin.  Testikaasun 
letkussa tulee olla ohivuoto, jotta mahdollinen ylipaine ei riko 
analysaattoria. 

5. Syötä mittauskennolle kaasua. 

6.  Aloita kalibrointi: [Start]. 

7. Hyväksy arvo, heti kun näytön arvo on vakiintunut (säätö): 
[OK]. 

-tai- 
Peruuta (ei säätöä): [esc]. 

8. Tallenna muutokset: [Finished]. 
Pos: 75 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Br ennstoffe @ 12\mod_1337858675263_79.docx @ 124408 @ 333332333333333333332435554555555555555555555555555555555555455544 @ 1  
 

5.1.4. Polttoaineet 
Käytettävä polttoaine voidaan valita. Laitteeseen voidaan asettaa 
polttoainekohtaiset kertoimet. 

 

 
Oikean polttoaineen valinta on tärkeää laitteen 
mittaustarkkuuden takia. 

 
    
 

 
Mittaustuloksien oikeellisuus voidaan taata vain, jos raja-
arvot on säädetty kyseiselle mittaukselle oikein.  

Ennalta syötetyt raja-arvot ovat tyypillisiä arvoja vailtulle 
polttoaineelle. 

 
 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Fuels (Polttoaineet) → [OK]. 

Polttoaineen aktivointi: 

> Valitse polttoaine → [OK]. 

- Polttoaine on aktivoitu ja päävalikko on avattu. 
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Kertoimen asettaminen: 

1.  Valitse polttoaine → [Coeff.] ([Kerroin]). 

2. Valitse kerroin: [Edit] ([Muokkaa]). 

Mahdollisesti: 

>  Lisää salasana: [Enter] → Kirjoita salasana → [Next] 
([Seuraava]) → [OK]. 

3. Syötä arvot → [OK]. 

4. Tallenna muutokset : [Finished]. 

Setting limits: 

1.  Select limit → [Edit]. 

2.  Set values → [OK]. 

3. Tallenna muutokset: [Finished]. 
Pos: 76 /TD/Ü berschrif ten/6.3 M essung en durchführen @ 0\mod_1184584650078_79.docx @ 1872 @ 32333333333333333333332435555555555555555555555555555555555555545544 @ 1 
 

5.2. Mittaaminen 
Pos: 77 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Messung vorbereiten @ 11\mod_1327409352859_79.docx @ 104989 @ 3323333333323333333355555555555555555555555555555555555555555555555555555554555545555444 4 @ 1 
 

5.2.1. Mittauksen valmistelu 

 
Ennen mittaamisen aloittamista, perehdy huolellisesti 
laitteen toimintaan, Laitteen käyttöönotto (sivu 24) 

5.2.1.1. Nollausvaiheet 

Ympäristönlämpötilan (polttoilman lämpötilan) mittaaminen 
(AT) 

Mikäli laitteessa ei ole ulkopuolista ympäristönlämpötila-anturia, 
analysaattorin nollauksen aikana savukaasuanturin mittaamaa 
lämpötilaa käytetään ympäristön lämpötilana.  

 
 

 
Savukaasuanturi ei saa olla kytkettynä 
savukaasukanavassa nollauksen aikana. 

 
 

Kaikki ympäristön lämpötilasta riippuvat arvot lasketaan edellä 
mainitun perusteella. 

Edellä mainittua ympäristön lämpötilan mittausta voidaan soveltaa 
järjestelmiin, joissa tarvitaan tieto ympäristön lämpötilasta. 
Ympäristön lämpötilaa mitattaessa analysaattorin nollauksen 
aikana savukaasuanturin tulee olla lähellä polttimen ilmanottoa. 

Jos laitteessa on asennettuna ympäristön lämpötilanmittausanturi, 
laite mittaa lämpötilaa jatkuvasti. 
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Kaasun nollaus 

Kun kaasun mittaustoiminto aktivoidaan ensimmäisen kerran 
analysaattorin käynnistyksen jälkeen, mittausvalikko avautuu ja 
laite nollaa mittauskennot. 

 

 
Nollauksen aikana savukaasuanturin tulee olla vapaana! 

 

Vedon / painemittauksen nollaus 

Paineanturit nollautuvat, kun niiden toiminta analysaattorissa 
aktivoidaan. 

 

 
Nollauksen aikana painemittausyhteiden tulee olla vapaana 
(ei paineessa tai suljettuna). 

5.2.1.2. Moduuleista kootun savukaasuanturin käyttö 

Termoparin tarkastus 
 

     
 

Savukaasuanturissa oleva termopari ei saa olla painuneena 

anturin runkoa vasten. 

> Tarkasta ennen käyttöä ja tarvittaessa säädä termoparia. 

Savukaasuanturin suuntaus 
 

   
 

Savukaasun täytyy pystyä virtaamaan vapaasti termoparin 

ohi. 

> Suuntaa anturi kääntämällä sitä tarpeen mukaan. 
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Anturin pään tulee olla savukaasuvirtauksen keskellä. 

> Suuntaa savukaasuanturi virtauksen keskelle (kuumin 
savukaasulämpötila). 

5.2.1.3. Mittaustilan näkymä 

       Vain aktivoituja arvoja ja yksiköitä voidaan tarkastella     
                       analysaattorin näytöltä, tallennetuista pöytäkirjoista tai 
tulosteista. 

> Muokkaa mittausnäyttö ja aktivoi arvot ja yksiköt ennen 
mittausten aloittamista, katso Mittausnäyttö, sivu 31. 

5.2.1.4. Mittauspaikan ja polttoaineiden asetukset 

Ennen mittausta valitse oikea sijainti ja oikea polttoaine, katso 
Osoite/Sijainti, sivu 28 ja Polttoaineet, sivu 35. 

Pos: 78 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Abgasmessung @ 11\mod_1327409708812_79.docx @ 105022 @ 3333333333333333233333335555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1 
 

5.2.2. Savukaasu  
Toiminnon avaaminen:  

1.  [ ] → Measurement options (Mittausvalikko) → [OK] → 
Flue Gas (Savukaasu) → [OK]. 

2. Valitse savukaasu → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen: 

1. Aloita mittaaminen: [ ]. 
 

 
Mikäli erillistä laimentamattoman CO arvon mittausta ei ole 
tehty, mittaus tapahtuu savukaasuanturilla ja arvo päivittyy 
jatkuvasti. 

Jos laimentamaton CO arvo ja / ai veto on mitattu erikseen, 
laite käyttää erillisessä mittauksessa saatua arvoa. 

 

- Mittaustulos näkyy näytöllä. 
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2. Lopeta mittaaminen: [ ]. 

Optiot 

> [Options] ([Optio]) → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle. 

> [Options] ([Optio])  → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])  → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio])   → Fluegas matrix (Savukaasumatriisi): 
savukaasujen mittaustulos näkyy matriisina, katso alla.  

> [Options] ([Optio])    → Number of lines (Rivien määrä): 
muuttaa mittausarvojen määrää näytöllä. 

> [Options] ([Optio])     → Recalibrate: kaasukennot 
nollaantuvat. 

> [Options] ([Optio])     → Measurement view (Mittaustilan 
näkymä): (Tämä toiminto on käytössä mittauksen aikana): 
mittausvalikko on avattu näytöllä. 
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Savukaasumatriisin näyttö 

Toiminto on käytössä vain, jos parametri CO on aktivoitu 
mittausvalikossa. 

 
 

Toiminnon avaaminen: 

✓ Savukaasutoiminto on avattu. 

> [Options] ([Optio])      → Fluegas matrix 
(Savukaasumatriisi). 

Optio 

> [Options] ([Optio])      → Clipboard (Leikepöytä):: data on 
tallennettu leikepöydälle. 

> [Options] ([Optio])      → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])      → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio])      → Show numeric value (näytä 
numeerinen arvo): data näkyy numeerisenä arvona.  

> [Options] ([Optio])      → System type: (Tämä toiminto ei näy 

mittauksen aikana) Aseta ”System type” halutulle alueelle 
(vihreä) matriisiin käyttämällä esiasetettuja raja-arvoja. 

> [Options] ([Optio])      → Reset graphic (Uudelleenaseta 
grafiikka): poistaa grafiikkan näytöltä. 

> [Options] ([Optio])       → Thresholds (Raja-arvoja): (Tämä 

toiminto ei näy mittauksen aikana) Liisää raja-arvoja 
ihanteellisen savukaasumatriisialueen (vihreä) määrittämiseen.  

> [Options] ([Optio])        → CO + O2 tai CO + CO2: Valitse 
tarvittava x-akselin parametri näytön matriisista (O2 tai CO2).  

> [Options] ([Optio])        → Measurement view (Mittaustilan 
näkymä): (Tämä toiminto ei näy mittauksen aikana) Avaa 

mittausvalikon. 
Pos: 79 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_Zugmessung @ 11\mod_1327410556665_79.docx @ 105055 @ 333333333333333333333333333355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1 
3.  
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5.2.3. Veto 
 
 
 

Toiminnon avaaminen: 

✓ Savukaasuanturin on  oltava kytkettynä . 

1.  [ ] → Measurement options (Mittausvaihtoehdot) → [OK] 
→ Veto → [OK]. 

 Mittauksen suorittaminen: 

 
Nollauksen aikana painemittausyhteiden tulee olla 
vapaana. 

Älä mittaa yli 5 minuuttia yhtäjaksoisesti, koska 
mittausarvot voivat mennä raja-arvojen ulkopuolelle 
paineanturin liukumisesta johtuen. 

1. Aloita mittaaminen: [ ]. 

- Nollaus käynnistetään.. 

2. Sijoita savukaasuanturi kuumimpaan kohtaan.  

 Savukaasun tarkan kanavaan sijoittamisen helpottamiseksi 
(korkeimman savukaasulämpötilan alue, AT max), savukaasun 

lämpötila näkyy näytöllä graafisesti. 
- The measured value is displayed. 

3. Mittaustulos näkyy näytöllä: [ ]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio])            → Measurement view (Mittaustilan 
näkymä): (Tämä toiminto ei näy mittauksen aikana) Avaa 
mittausvalikon. 

 
Pos: 80 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_Feins tdr ucksonde (Landesversion D E) @ 13\mod_1342166038608_79.doc x @ 137097 @ 333333333333333333333333333355555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1  
4.  

5.2.4. Ulkoinen mikropaineanturi 
 
 

Seuraavia mittauksia voi suorittaa ulkoisella mikropaineanturilla 
(0638 0330): 

• Ext-Draught (Veto) 
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• Ext-Delta-P Single meas.  

• Ext-Delta Program 

• Ext 4Pa-Measurement (vain saatavilla jos maaversio Saksa on 

valittu) 

• Heating Check (Kuumennus tarkistus) (vain saatavilla jos 

maaversio Saksa on valittu) 

 

Katso ulkoisen mikropaineanturin käyttöohje. 
Pos: 81 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_Mittel wert (Landesversion IT) @ 13\mod_1342177433764_79.docx @ 137329 @ 333333333333333333333333333355555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1  
5.  

5.2.5. Keskiarvo 
Tämä toiminto on vain käytössä, jos maaversio Italy (Italia) on 
valittu. 

Toiminnon avaaminen: 

✓ Savukaasuanturi tai monipisteaturi (0554 5762) on kytketty. 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvaihtoehdot)→ [OK] 
→ Average (Keskiarvo) → [OK]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])          → Recalibrate 
(Uudelleenkalibrointi): kaasukennojen nollaus. 

> [Options] ([Optio])           → Folders/Locations 
(Kansiot/Sijainnit): Kansiot/Sijainnit on avattu. 

> [Options] ([Optio])           → Fuels (Polttoaineet): valitse 
polttoaine. 

> [Options] ([Optio])            → Sensor detection 
(Sensorin/Kennon tunnistus): kenno tunnistetaan heti kun 
anturi on vaihdettu. 

Kolmen mittauksen sarja laskee keskiarvon. 

Keskiarvo: 

1. Sijoita savukaasuanturi virtauksen keskelle (korkeimman 
savukaasulämpötilan alue) 

2. Aloita mittaus 

> Ensimmäinen mittaus: [ ]. 

> Toinen ja kolmas mittaus: [OK] 

- Asetetut parametrit, mittausajanjaksot ja mitatut arvot näkyvät 
näytöllä. 

- Kahden minuutin kuluttua kuuluu signaali (suositeltava 
mittausajanjakso) 
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3. Lopeta mittaus: [ ]. 

- Keskiarvo näkyy näytöllä kun mittaus on lopetettu. 

> Mikäli on tarve, käy läpi tietoja: [◄], [►] 

4.  [Next] ([Seuraava]) 

5.  Valitse tarkistus: 

> Valitse kriteeri: [▲], [▼]. 

> Vaihda arvo: [Edit] ([Muokkaa]) → [▲], [▼] → [OK]. 

6. Lopeta tarkistus: [Close] ([Sammuta]) 

- Tieto on tallennettu. 

 
Pos: 82 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_BIMSCH V @ 11 \mod_1327410706836_79.docx @ 105088 @ 33333333333333333333333333333333555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555 @ 1 
7.  

5.2.6. BImSchV 
Tämä toiminto on vain käytössä, jos maaversio Germany (Saksa) 

on valittu. 

 

A qA keskiarvomittaus voidaan suorittaa. Keskiarvon laskeminen 
tapahtuu kerran sekunnissa yhtäjaksoisesti 30 s aikana.  

Toiminnon avaaminen: 

✓ Kaikkien savukaasu- ja polttoilman lämpötila-antureiden pitää 

olla kytkettynä. 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvaihtoehdot)→ [OK] 
→ BImSchV → [OK]. 

> Valitse polttoaine → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

1. Aloita mittaussarjat: [ ] 
 

 
Odota kunnes O2 näyttö näyttää arvon alle 20%. 

 

2. [Next] ([Seuraava]). 

- qA mittausarvot (O2, AT, VT) määritetään (30 s). 

- Mittaus loppuu automaattisesti. 

- Mittaustulokset näkyvät näytöllä ja tallentuvat automaattisesti. 

3. Lopeta mittaus: [Close] ([Sulje]) 

tai 
Lopeta mittaus ja toiminto: [Draught (Veto) – Measuring 
(Mittaus)]. 
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Optiot: 
Pos: 83 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_CO unverdünnt @ 11\mod_1327410871945_79.docx @ 105121 @ 333333333333333333333333333333333333333355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1  

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

>  [Options] ([Optio])           → Folders/Locations 
(Kansiot/Sijainnit): Kansiot/Sijainnit on avattu. 

 

5.2.7. CO laimentamaton 
Toiminnon avaaminen: 

✓ Monipisteanturi (0554 5762) pitää olla kytkettynä.  

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat) → [OK] → 
CO undiluted (CO laimentamaton) → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

1. Aloita mittaus: [ ] 

- Mittaustulos näkyy näytöllä. 

2. Lopeta mittaus: [ ]

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

 
Pos: 84 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Rußzahl/WTT @ 13\mod_1342166204287_79.docx @ 137161 @ 333333333333333333333333333333333333333333355555555555555555555554455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1  
 

5.2.8. Nokiluku/HCT 

Toiminnon avaaminen: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat) → [OK] → 
Smoke number/HCT (Nokiluku/HCT)→ [OK]. 

 

 
Parametrit Smoke No. ja Oil depos. ovat valittavissa, vain 

jos polttoaineeksi on valittu öljy. 
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Tallennus nokipumppu/ nokiluvut/ öljyjohdannainen: 

1. Valitse parametri → [Edit] ([Muokkaa]).  

2. Syötä data tai arvoja → [Next] ([Seuraava)] or [OK]. 

Tallennus nokipumppu/ nokiluvut/ öljyjohdannainen testo 308 
nokipumppu ja langaton siirto: 

- Testo 308 pitää olla tiedonsiirtotilassa (  lights up). 

> [Options] ([Optio]) → t308. 

- Nokitesterillä mitatut arvot siirtyvät laitteelle testo 320. 

HCT:n lämpötilan syöttö: 

> Heat carrier. → [Edit] ([Muokkaa]) → syötä arvo → [OK]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio])            → Reset values (Nollaus): syötetyt 

arvot on poistettu. 

 
Pos: 85 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Differenzdruckmessung @ 11\mod_1327410984257_79.docx @ 105154 @ 3333333233333333333333333333333333333445555555555555555555555554455555555555555555555555555555555555555555555 @ 1 
 

5.2.9. Paine-ero 

✓ Paine-erosetti (0554 1203) on oltava kytkettynä.  

Toiminnon avaaminen: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat)→ [OK] → 
Differential pressure (Paine-ero)→ [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

 VAROITUS 

Räjähdysvaara! Vaarallisia kaasuja! 

> Varmistu, että analysaattorin ja mittauspisteen välillä ei ole 
vuotoja. 

> Älä tupakoi tai käytä avotulta mittauksen aikana. 
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Älä mittaa yli 5 minuuttia. Mikäli mittausarvot alkavat liukua, 
arvot voivat olla raja-arvojen ulkopuolella. 

 

1. Aseta kaasupainesetti anturin liittimeen. 

2.  Aloita mittaus: [ ]. 

- Paineen nollaus käynnistyy (systeemin on oltava 
paineettomassa tilassa). 

3.  Paineista systeemi. 
 
 
 

- Mittaustulos näkyy näytöllä. 

4.  Lopeta mittaus: [ ]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 

tallentuvat. 

> [Options] → Measurement view (Mittausarvojen näkymä): 

(Tämä toiminto ei ole käytössä mittauksen aikana): avaa 
mittausvalikon. 

 
Pos: 86 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Diff_Temperatur messung @ 11\mod_1327411287226_79.docx @ 105187 @ 33333332333333332331333333333555555535455555555445555555555555555555555555555555555 @ 1  
 

5.2.10. Lämpötilaero 

✓ Lämpötilaerosetti (0554 1208) täytyy olla kytkettynä. 

Toiminnon avaaminen: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat) → [OK] → 
Differential temperature (Lämpötilaero)→ [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

1. Aloita mittaus: [ ]. 

- Näytöllä näkyy sekä mitatut arvot että laskennalliset 
lämpötilaerot (T1 – T2). 

2. Lopeta mittaus: [ ]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 
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> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] → Measurement view (Mittausarvojen näkymä): 

(Tämä toiminto ei ole käytössä mittauksen aikana): avaa 
mittausvalikon. 

 
Pos: 87 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Zul uft  @ 11\mod_1327411374804_79.docx @ 105220 @ 33333333333111333233133333333355555553545353335555555555555555555555555555555555 @ 1  
 

5.2.11. O2 ilma 

✓ O2 anturi (0632 1260) täytyy olla kytkettynä. 
 

Toiminnon avaaminen: 

> [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat)→ [OK] → 
O2air (O2ilma) → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

1. Aloita mittaus: [ ]. 

- Mittaustulos näkyy näytöllä. 

2. Lopeta mittaus: [ ]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

 
Pos: 88 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320_Gasdurchsatz  @ 12\mod_1337860730512_79.docx @ 124622 @ 3333333333311133313112233333333333555555555553333535555555555555555555555555555555555 @ 1  
 

5.2.12. Kaasun virtausnopeus 
Toiminto on käytössä vain savukaasumittauksissa. 

Toiminnon avaus: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalinnat) → [OK] → 
Flowrate (Virtausnopeus) → [OK]. 

 

Mittauksen suorittaminen:  

1 Kirjaa lukema savukaasusta. 

2.  Aloita mittaus: [ ]. 
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3.  Kun säädetty savukaasu on saavutettu: [ ]. 

- Näytöllä näkyy laskennallinen kaasun virtausnopeus ja 
kaasupolttimen kapasiteetti (kW) 

Options: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

 

> [Options] ([Optio])          → Enter Gas Flow (Syötä 
savukaasuvirtaus): savukaasuvirtauksen arvo asetettu . 

> [Options] ([Optio])          → Change unit (Vaihda yksikkö): 
savukaasuvirtauksen yksikköä voidaan muuttaa (m3 > l tai l > 
m3). 

Pos: 89 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Öl durchsatz @ 6\mod_1279183991201_79.docx @ 66323 @ 3333333333321122213112233333333333555555555553232244555555555555555555554555555555555 @ 1  
 

5.2.13. Öljyn virtaus 
Toiminto on valittavissa vain jos valittu polttoaine on öljy. 

Toiminnon avaus: 

>  [ ] → Measurements (Mittaukset)→ [OK] → Oil Flow (Öljyn 
virtaus) → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen:  

1. Valitse parametrit Oil Flow (Öljyn virtaus) ja Oil Pressure 
(Öljyn paine): [▲], [▼] → [Edit] ([Muokkaa]). 

2. Syötä arvot. [▲], [▼] ja osittain [◄], [►]→ [OK]. 

- Näytöllä näkyy kaasupolttimen kapasiteetti (in kW).  

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio])           → Edit Unit (Syötä yksikkö): 
öljynvirtauksen yksikkö voidaan muuttaa (kg/h > gal/h tai gal/h 
> kg/h). 
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Pos: 90 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 CO-U mgebung @ 13\mod_1342165096491_79.docx @ 137063 @ 22221232333333333333333333321122222234455555555555555445522245555555555555555555545554 @ 1 
 

5.2.14. Ympäristön CO 
Tämä toiminto ei ole käytössä, mikäli maaversioksi on valittu 
(Espanja) Spain. 

✓ Anturi, jolla mitataan ympäristön CO tai savukaasuanturi pitää 

olla kytkettynä. 
 

 
Tupakansavu vaikuttaa mittaustuloksiin yli 50 ppm. 
Tupakoitsijan hengitys vaikuttaa mittaustuloksiin 5 ppm.  

Huomioi että savukaasunvirtauksen suunnalla on 
merkitystä mittauksessa. Jos virtaus tulee suoraan 
edestäpäin anturiin niin se antaa tarkemman 
mittaustuloksen. Parhaan mittaustuloksen saa kun anturia 
kallistaa vähän taaksepäin ja eteenpäin. 

Muista että nollauksen täytyy tehdä raikkaassa ilmassa.  
 
 

Toiminnon avaus:  

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalikko)→ [OK] → CO 
ambient (Ympäristön CO) → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen: 

1. Aloita mittaaminen: [ ]. 

- Mittaus alkaa ja mittausarvo näkyy näytöllä graaffisesti (trend 
display). 

- Äänimerkki ilmoittaa jos hälytysrajat ylitetään. 

2. Lopeta mittaaminent: [ ]. 

3. Vahvista: [OK]. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 
tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio]) → Set alarm limits (Aseta hälytysrajat): 
Valikko hälytysrajojen asettamiselle avautuu. 
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Pos: 91 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 CO2-U mgebung @ 11\mod_1327411691882_79.docx @ 105253 @ 222212323333333322222222222223313335452222225555544552555555555444555555 @ 1  
 

5.2.15. Ympäristön CO2  
Tämä toiminto ei ole käytössä mikäli maaversioksi on valittu 
(Espanja) Spain. 

✓ Anturi jolla mitataan CO2 (0632 1240) täytyy olla kytkettynä. 
 

 
Jotta saadaan oikea mittaustulos, on välttämätöntä syöttää 
vallitseva absoluuttinen paine.Tämän voi syöttää suoraan 
(Pressure absolute), tai se lasketaan automaattisesti kun 
syöttää korkeuden Altitude ja barometrisen paineen 
(Barometric pressure). 

 
 

Toiminnon avaus: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalikko) → [OK] → 
AmbCO2 (Ympäristön CO2) → [OK]. 

Mittauksen suorittaminen: 

1.  Valitse parametri → [Edit]. 

2.  Syötä arvot. [▲], [▼] ja joskus [◄], [►] → [OK]. 

3.  Aloita mittaaminen: [ ]. 

4.  Lopeta mittaaminen: [ ]. 

- Ympäristön CO2 näkyy näytöllä. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio])         → Clipboard (Leikepöytä): data on 

tallennettu leikepöydälle 

> [Options] ([Optio])          → Delete clipboard (Leikepöydän 
poistaminen): tallennettu data leikepöydälle on poistettu. 

> [Options] ([Optio])           → Save (Tallenna): mittausarvot 
tallentuvat. 

> [Options] ([Optio]) → Set alarm limits (Aseta hälytysrajat): 
Valikko hälytysrajojen asettamiselle avautuu. 

> [Options] (Optio) → Edit (Muokkaa): muutettavissa olevia 
parametrejä voi muokata. 

> [Options] ([Optio]) → Measurement view (Mittausvalikko): 

(Tämä toiminto ei ole käytössä mittauksen aikana): avaa 
mittausvalikon. 
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Pos: 92 /TD/Produkt ver wenden/testo 320/testo 320 Lecksuche @ 11\mod_1327411894898_79.docx @ 105286 @ 22222222222233133222222222222211133335322223545222455543555 @ 1  
 

5.2.16. Vuotohavainto 
Tämä toiminto ei ole käytössä mikäli maaversioksi on valittu 
(Espanja) Spain. Vuotohavainnon aikana ei mittausta suoriteta 
vaan kaasunilmaisin on päällä. 

✓ Kaasuvuodon ilmaisinanturi (0632 3330) pitää olla kykettynä. 
 

 
Toimi laitteen ohjeiden mukaisesti. 

 

Toiminnon avaus: 

>  [ ] → Measurement options (Mittausvalikko) → [OK] → 
Gas leak detection (Kaasunilmaisu) → [OK].  

Mittauksen suorittaminen: 

> Valitse kaasutyyppi ja suorita vuotohavaintomittaus laitteen 
ohjeiden mukaan. 

1.  Vuotohavainnon aloitus: [ ]. 

- Kaasuseos näkyy näytöllä, ja mikäli ylittää hälytysrajan, laite 
antaa äänimerkin. 

Optiot: 

> [Options] ([Optio]) → Alarm limit (Hälytysraja): (tämä 
toiminto ei ole käytössä mittauksen aikana) Hälytysrajan säätö. 

> [Options] ([Optio])→ Alarm signal Hälytysääni: (tämä 
toiminto ei ole käytössä mittauksen aikana) Hälytys päälle/pois 

> [Options] ([Optio]) → Zeroing probe (Anturin nollaus): 
nollauksen suorittaminen.  

2. Vuotohavainnon lopetus: [ ]. 
Pos: 93 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Überschrift D aten übertragen @ 6\mod_1279258550805_79.docx @ 66583 @ 222222222222211133322222222222221311223555255532222435535 @ 1  
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5.3. Datasiirto 
Pos: 94 /TD/Produkt ver wenden/testo 330/testo 330 Daten übertr agen @ 6\mod_1279258680964_79.docx @ 66614 @ 2222222222221311222222222222222222211222235535555335235535 @ 1  
 

5.3.1. Mittaustulosten lähettäminen tulostimelle 
Mikäli tiedot aiotaan siirtää tulostimelle infrapuna- tai Bluetooth-
yhteydellä, käytettävä tulostin tulee olla aktivoituna. Katso Tulostin, 
sivu 37. 

Tietoja voidaan tulostaa toimintopainikkeella [Print] tai [ ]. 

Toiminto on valittavissa vain, jos tulostus on mahdollista. 

5.3.2. PC / Pocket PC 
Tietoja voidaan siirtää PC:lle USB-, IrDA. tai Bluetooth

® 
-yhteydellä.

 

Tietoja voidaan siirtää Pocket PC:lle USB-, IrDA. tai Bluetooth
® 

-
yhteydellä.  

Toimi ohjelmisto-ohjeiden mukaisesti.  
Pos: 95 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\mod_1173789831362_79.docx @ 397 @ 1222222222222222222122222222222222222221122255552255555555555555545555 @ 1  
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6 Laitteen huolto 
Pos: 96 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_M essger ät r einigen @ 6\mod_1279260289656_79.docx @ 66679 @ 222222222221111212222221221222222222222222222122215555555555555555522245555555555555 @ 1  
 

6.1. Mittauslaitteen puhdistus 
> Laitteen koteloa voidaan puhdistaa kostealla rätillä. Älä käytä 

puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia! Käytä 
vain mietoja kodin puhdistusaineita ja laimeita pesuaineliuoksia. 

Pos: 97 /TD/Produkt i nstand halten/testo 320/tes to 320 Pr odukt Instandhal tung_Akku @ 12\mod_1339577934470_79.docx @ 130753 @ 2222222222222221212221222222222222222211112122222212215555555555522255555552222455554 55555555 @ 1 
 

6.2. Ladattavan akun vaihto 
✓ Analysaattori ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan ja laitteen 

tulee olla sammutettu.  

Vaihda akku 2 minuutin aikana ettei laiteasetukset (esim. 
päivämäärä/aika) nollaudu. 

1. Laite analysaattori pöydälle näyttö alaspäin. 

 
 

2. Avaa huoltoluukun kannen ruuvit sopivalla meisselillä ja poista 
kansi. 

  
 

3. Avaa akun lukitus painamalla akussa olevaa painiketta ja 
työntämällä akkua samalla nuolen osoittamaan suuntaan. Irroita 
pidike. 
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4. Irroita pistoke liittimestä. 

5.  Väännä varovaisesti pidikkeet (1, 2) ulospäin ja työnnä akku 
ylös ja ulos pidikkeestä (3).  

 
 

6. Asenna uusi akku paikalleen. Varmista että kaapeli ei jää 
akkupidikkeen sisäpuolelle. Paina akkua akkupidikkeeseen ja 
varmista että sivupidikkeet kiinnittyvät kunnolla. 

7. Asenna akku paikalleen. 

 
 

8. Kiinnitä akkupidike painamalla akussa olevaa painiketta ja 
työntämällä sitä kiinnitysuria pitkin paikalleen nuolen 
osoittamaan suuntaan kunnes akkupidike lukittuu. 

9. Asenna huoltoluukun kansi paikalleen ja kiinnitä ja kiristä ruuvit.  
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6.3. Akun lataaminen 
Akkua voidaan ladata vain ±0...+35 °C lämpötilassa. Mikäli akku on 
täysin tyhjä, latausaika on huonelämpötilassa noin 6h. 

Akun lataaminen analysaattorissa 
 

1. Kytke verkkolaitteen liitin analysaattoriin. 

2. Kytke verkkolaite verkkovirtaan. 

- Lataus alkaa. Varaustila näkyy näytössä. Lataus loppuu 
automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen. 

Akun huolto 

> Jos mahdollista, älä käytä akkua aivan tyhjäksi. 

> Älä säilytä akkua pitkään tyhjänä. (Varastoinnin kannalta paras 
tila on 50-80% varaus ja 10-20 °C säilytyslämpötila; lataa akku 
täyteen varastoinnin jälkeen). 

Pos: 98 /TD/Produkt i nstand halten/testo 320/tes to 320 Instandhal tung_Sensoren wechsel n @ 11\mod_1327412522161_79.docx @ 105320 @ 2222222222222222212212222222222222222212122212222255555552222555352355555555555 @ 1  
 

6.4. Mittauskennojen vaihto  
✓ Laitteen tulee olla kytkettynä pois päältä ja irrotettuna 

verkkolaitteesta ennen kennon irrotusta. 

 

1. Laita analysaattorinäyttö pöytää vasten. 

 
 

2. Avaa ruuvit, nosta ja poista kansi. 

3. Irrota letkut vahdettavasta kennosta. 

4. Poista vaihdettava mittauskenno vetämällä pois paikaltaan. 

5. Asenna uusi kenno paikalleen. 

6. Kiinnitä letkut takaisin mittauskennoon. 

7. Aseta ja sulje kansi. 
 

 
O2 mittauskennon vaihdon jälkeen, odota 60 minuutia 
ennen laitteen käyttämistä. Käytettävät yksiköt ja arvot 
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täytyy aktivoida mikäli laitteeseen asennettiin kenno, jota 

laitteessa ei ole aiemmin ollut, katso Sensoreiden 
asetukset, sivu 37  

6.5. Mittauskennojen uudelleenkalibrointi/säätö 
Katso uudelleenkalibrointi/säätö, sivu 40.  

Pos: 99 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung Abgassonde rei nigen @ 6\mod_1270039302035_79.docx @ 60667 @ 2222522255222222222222222222222222222222221221225555555555555555555555555555555555 @ 1  
 

6.6. Moduuleista koottujen savukaasuantureiden 
puhdistus 
✓  Irrota savukaasuanturi ennen puhdistusta. 

1.  Vapauta mittausanturi painamalla kädensijan oranssia 
painiketta ja vetämällä anturiosa irti. 

 

 
 

2.  Puhalla savukaasukanavat puhtaaksi paineilmalla. Älä käytä 
harjaa letkujenpuhdistukseen! 

3. Asenna ja lukitse savukaasuanturi paikalleen. 
Pos: 100 /TD/Produkt instand hal ten/tes to 330/testo 330 Sondenmodul wechsel n @ 6\mod_1279263131873_79.docx @ 66807 @ 22252252212222222222222222222522222222222222222255555555555555555555555555555555555555555555555555555 @ 1 
 

6.7. Anturimoduulin vaihto 
✓  Irrota savukaasuanturi ennen puhdistusta. 

 

 
 

1.  Vapauta mittausanturi painamalla kädensijan oranssia 
painiketta ja vetämällä anturiosa irti. 

2.  Asenna ja lukitse savukaasuanturi paikalleen. 
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Pos: 101 /TD/Produkt instand hal ten/tes to 320/testo320 Ins tandhaltung  Thermoelement wechsel n @ 12\mod_1337862162952_79.docx @ 124656 @ 2522222221111121222222122222522512222222222222225555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555 @ 1 
 

6.8. Termoparin vaihto 

6.8.1. Moduuleista koottu savukaasuanturi 
1.  Vapauta mittausanturi painamalla kädensijan oranssia 

painiketta ja vetämällä anturiosa irti. 
 

 
 

2.  Vedä savukaasuanturin termopari talttapäistä meisseliä apuna 
pois anturinrungosta. 

3.  Työnnä uusi termoelementti paikalleen, kunnes se naksahtaa 
paikalleen. Varmistu, että anturi on kunnolla paikallaan. 

4.  Asenna ja lukitse savukaasuanturi paikalleen. 

6.8.2. Kiinteä savukaasuanturi 
1. Löysytä ja irrota kahvanpuolikkaat. 

2.  Käännä tiivistyskantta myötäpäivään kunnes se irtoaa ja poista 
se. 

3. Avaa rungon puolikkaiden lukitus ja irrota ne. 

4.  Irrota sovite ja letku, työnnä termopari irti pidikkeestään ja irrota 
anturin johto. 

5. Liitä johdot uuteen termopariin (valkoinen -, vihreä +) työnnä 
termoparianturi takaisin pidikkeeseen. 

6. Liitä sovite ja letku termoparianturiin. Asenna johdot ja letkut, ja 
kiinnitä rungonpuolikkaat. 

7. Kiinnitä tiivistyskansi ja käännä sitä vastapäivään kunnes se 
kiristyy (huomaa merkinnät). 

8. Kinnitä kahvanpuolikkaat paikalleen ja kiristä ruuvit. 
Pos: 102 /TD/Produkt instand hal ten/tes to 320/testo 320_Instandhal tung Kondensatbehälter @ 11\mod_1327413354413_79.docx @ 105353 @ 2225222222221212221222222222222111112122222212255555555555555555555555555555555555555555 555555 @ 1 
 

6.9. Kondenssisäiliö 
Lauhteenpoistimen täyttymistä voi tarkkailla säiliön kyljissä olevista 
merkeistä. 



62 

 

Lauhteenpoistimen tyhjentäminen 
 

 
Lauhdevesi sisältää mietoa happoseosta. Vältä 
ihokosketusta. Varmista ettei lauhdevettä valu laitteen 
päälle. 

 
 

 

VAROITUS! 

Kondenssiveden pääsy mittauskanavaan:  

Kondenssivesi vahingoittaa mittauskennoja ja pumppua! 

> Älä tyhjennä kondenssisäiliötä kun pumppu on käynnissä. 
 

 

 

 
 

1. Pidä laitetta pystysuunnassa siten, että lauhteen poistimen 
tyhjennysventtiili on ylöspäin: työnnä venttiiliä ulospäin n. 5 mm, 
kunnes se pysähtyy. 

 
 

2. Valuta lauhdevesi lavuaariin/ viemäriin . 

3. Kuivaa tyhjennysventtiiliin jääneet pisarat rätillä. 
 

 
Sulje tyhjennysventtiili huolellisesti (merkinnät), jotta 
analysaattori ei pääse imemään ilmaa venttiilin kautta. 
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Pos : 103 /TD/Produkt instand hal ten/tes to 320/testo 320 Instandhaltung Parti kel filter prüfen @ 12\mod_1337864427036_79.docx @ 124690 @ 2222222222212212222225222222221212221222225555555555555555555555555555555 @ 1  
 

6.10. Partillelisuodattimen tarkistus/vaihto 

Partikkelisuodattimen tarkastus: 

> Tarkasta partikkelisuodattimen kunto säännöllisesti: 

Suodattimen kunto voidaan tarkastaa läpinäkyvän 

kannen läpi. Vaihda likainen suodatin. 

Partikkelisuodattimen vaihto: 
 

 
Suodatinkammiossa voi olla kondenssivettä. 

 
 

 
 

1. Avaa suodatinkammion kansi pyörittämällä varovasti 
vastapäivään. 

 

2. Vaihda partikkelisuodatin uuteen (0554 3385). 
 

3. Laita suodatinkammion kansi takaisin paikalleen kiertämällä 
varovasti myötäpäivään. 

Pos: 104 /TD/Ü berschriften/8. Ti pps  und Hilfe @ 0\mod_1173789887985_79.docx @ 406 @ 22222252222222222222212212255555555555555555 @ 1 
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7 Vihjeitä ja ohjeita 
Pos: 105 /TD/Ü berschriften/8.1 Fragen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_79.docx @ 1093 @ 22222252222225225555555555 @ 1 
 

7.1. Kysymyksiä ja vastauksia 
Pos: 106 /TD/Ti pps  und Hilfe/Frag en und Antworten/testo 320 Fr agen und Anworten @ 11\mod_1327414318366_79.docx @ 105419 @ 222222555555555 @ 1 
 

Kysymys  Mahdollinen syy/ratkaisu 

Ladattavan akun varaus 
alhainen 

> Kytke verkkovirtaan 

Mittauslaite kytkeytyy 
itsestään pois päältä tai ei 
kykeydy päälle 

Akku on tyhjä. 

> Lataa akku tai kytke verkkolaite. 

Virheilmoitus: Cell 
protection enabled 

CO –kennon suojapiiri on sulkenut 
laitteen. 

> Poista mittapää savukanavasta. 

Virheilmoitus: Printing not 

possible (Tulostus ei 

mahdollinen) 

 

• Tulostimella 0554 0543: Bluetooth 
– toiminto ei ole päällä. 

• Väärä tulostin aktivoituna. 

• Tulostin on kytketty pois päältä. 

• Tulostin langattoman yhteyden 
kantaman ulkopuolella. 

> Mahdollista Bluetooth - toiminto, 
katso Bluetooth

®
, sivu 357.  

> Mahdollista tulostimen käyttö, 
katso Virhe. Viitteen lähdettä ei 
löytynyt., sivu Virhe. Kirjanmerkkiä 
ei ole määritetty.. 

> Vaihda tulostinta. 

> Muuta tulostus langattomaksi. 

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään tai 
maahantuojaan. 

Pos: 107 /TD/Ü berschriften/8.3 Zubehör und Ersatzteile @ 0\mod_1177402058734_79.docx @ 1102 @ 22225222222222222555555555 @ 1 
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7.2. Lisätarvikkeet ja varaosat 
Pos: 108 /TD/Ti pps  und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/testo 320 Zuber hör _Ersatz teil e @ 11\mod_1327414070023_79.docx @ 105386 @ 222222222225222222555555555555555555 @ 1 
 

Tulostin 
 

Kuvaus  Tuoteno: 

Nopea infrapunatulostin 0554 0549 

Bluetooth
®
 - tulostin, sisältäen ladattavan akun ja 

adapterin 
0554 0553 

Termopaperi tulostimelle (6 rulla) 0554 0568 

Moduulisavukaasuanturit 
 

Kuvaus  Tuoteno. 

Savukaasuanturi 180mm, 500 °C, termopari 0.5 
mm, varren halkaisija: 8 mm 

0600 9760 

Savukaasuanturi 300 mm, 500 °C, termopari 0.5 
mm, varren halkaisija: 8 mm 

0600 9761 

Savukaasuanturi 180mm, 500 °C, termopaperi 0.5 
mm, varren halkaisija: 6 mm 

0600 9762 

Savukaasuanturi 300 mm, 500 °C, termopari 0.5 
mm, varren halkaisija: 6 mm 

0600 9763 

Joustava moduulisavukaasuanaturi, pituus 330 mm, 
Tmax. 180 °C, lyhytaikaisesti 200 °C, kääntösäde 
max. 90° mittauksille vaikeasti pääseviin paikkoihin    

0600 9764 

Kiinteä savukaasuanturi 
 

Kuvaus Tuoteno. 

Savukaaasuanturi 180 mm, 500 °C, termopari 1.0 
mm, varren halkaisija: 6 mm  

0600 9740 

Savukaasuanturi 300mm, 500 °C, termopari 1.0 
mm, varren halkaisija: 6 mm  

0600 9741 

Joustava kiinteä savukaasuanturi, pituus 330 mm, 
Tmax. 180 °C, lyhytaikaisesti 200 °C, kääntösäde 
max. 90° mittauksille vaikeasti pääseviin paikkoihin    

0600 9742 
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Modulisavukaasuantureiden modulit/lisätarvikkeet 
 

Kuvaus Tuoteno. 

Anturin modulivarsi 180mm, 500°C, termopari 
0.5mm, varren halkaisija: 8 mm 

0554 9760 

Anturin modulivarsi 300mm, 500°C, termopari 
0.5mm, varren halkaisija: 8 mm 

0554 9761 

Anturin modulivarsi 180mm, 500°C, termopari 
0.5mm, varren halkaisija: 6 mm 

0554 9762 

Anturin modulivarsi 300mm, 500°C, termopari 
0.5mm, varren halkaisija: 6 mm 

0554 9763 

Anturin modulivarsi 300 mm, 1000°C, termopari 1.0 
mm, varren halkaisija: 6 mm 

0554 8764 

Anturin modulivarsi 700mm, 1000°C, termopari 1.0 
mm, varren halkaisija: 6 mm 

0554 8765 

Termopari 0554 9760, 0554 9762 0430 9760 

Termopari 0554 9761, 0554 9763 0430 9761 

Termopari 0554 8764 0430 8764 

Termopari 0554 8765 0430 8765 

Kartio, 8mm, teräs 0554 3330 

Kartio, 6mm, teräs 0554 3329 

Monireikäinen anturin varsi, pituus 300 mm, Ø 8 
mm, CO keskiarvomittauksiin 

0554 5762 

Monireikänen anturin varsi, pituus 180 mm, Ø 8 mm,  
CO keskiarvomittauksiin 

0554 5763 

Joustava anturin varsi 0554 9764 

Jatkoletku anturiin 2.8 m 0554 1202 

Partikkelisuodatin moduulisavukaasuanturille, 10 kpl 0554 3385 

Kiinteiden savukaasuantureiden lisätarvikkeet 
 

Kuvaus Tuoteno. 
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Kuvaus Tuoteno. 

Termopari 0600 9740:lle 0430 0383 

Termopari 0600 9741:lle 0430 0382 

Partikkelisuodatin kiinteälle savukaasuanturille, 10 
kpl 

0554 0040 

Lämpätila-anturi 
 

Kuvaus Tuoteno. 

Ilman lämpötila-anturi, 300mm 0600 9791 

Ilman lämpötila-anturi, 190mm 0600 9787 

Ilman lämpötila-anturi, 60mm 0600 9797 

Pinta-anturi (kulmamalli) 0604 0994 

Nopea pinta-anturi 0604 0194 

Mini-ilma-anturi 0600 3692 

Muut anturit 
 

Kuvaus Tuoteno. 

O2 annular gap probe 0632 1260 

Vuotoilmaisin 0632 3330 

Ympäristön CO - anturi 0632 3331 

Ympäristön CO2 - anturi (ilman kaapelia) 0632 1240 

Kaapeli ympäristön CO2 anturille, 1.5 m 0430 0143 

Kaasupainesetti: Draught path adapter, silicone 
hose 4 mm / 6 mm, reducing cones 

0554 1203 

Nokilukutesteri  0554 0307 

Vaihtokennot 
 

Kuvaus Tuoteno. 

O2 kenno 0393 0003 

CO kenno  0393 0053 

CO kenno H2-kompensoitu 0393 0105 
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Kuvaus Tuoteno. 

COlow kenno  0393 0103 

Laukut 

Laukku mittauslaitteille, antureille ja muille 
lisätarvikkeille 

0516 3331 

Laukku, mittauslaitteille, antureille ja muille 
lisätarvikkeille 

0516 3330 

Laukku tarvikepussilla ilman työkaluja, kiinnitettävä 
peruslaukulle 

0516 0329 

Laukku universaali, säilytyslokeroilla, kiinnitettävä 
peruslaukulle 

0516 0331 

Nahkalaukku säilytyslokeroilla, mittauslaitteille ja 
lisälaitteille 

0516 0303 

Muut lisätarvikkeet 
 

Kuvaus Tuoteno. 

Verkkolaite microUSB - kaapelilla 0554 1105 

Vara-akku 0515 0046 

Lukuadapteri  0554 1206 

Mittauslaitteen- / PC:n liitinkaapeli 0449 0047 

Easyheat (PC - ohjelmisto) 0554 3332 

Vedon painesetti 0554 3150 

Ulkoinen mikropaineanturi 0638 0330 

Kapillaariletkusetti  0554 1215 

Teippikitti (x50) tulostuksille, barcode-paperille, 
etiketeille jne. 

0554 0116 

Laitepuhdistin (100 ml) 0554 1207 

Suora pitot-putki 0635 2050 

ISO – Kalibrointisertifikaatti, Savukaasu 0520 0003 

Lisää tietoja laitteistoon liitettävistä varusteista ja laitteen varaosista 
saat laitteen myyjältä tai maahantuojalta.  

Käy internetsivuilla: website www.testo.com 
Pos: 109 /TD/Ti pps  und Hilfe/testo 320 Instandhaltung Update Firmware @ 12\mod_1337944150042_79.docx @ 124943 @ 2222222 @ 4 
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7.3. Laiteohjelman päivitys 
Testo 320 laiteohjelman viimeisin versio (Firmware) voi ladata 
sivuilta www.testo.com/download-center (vaatii rekisteröinnin) 

> Irroita microUSB – kaapeli ja sammuta test 320. 

1. Paina [▲] pidä se painettuna. 

2. Liitä microUSB - kaapeli, pidä edelleen [▲] painettuna. 

- Näytöllä näkyy Firmware update. 

3.  Vapauta [▲]. 

4. Kopioi uusi tiedosto (ap320rel.bin) 

- Näytöllä näkyy päivityksen tila. Prosessi saattaa kestää 
muutaman minuutin. 

- Kun laitteen ohjelmistopäivitys (firmware) on tehty, systeemi 
uudelleenkäynnistää laitteen. 

5. Irrota kaapeli laitteesta. 
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