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Yleistä
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan sekä ominaisuuksiin huo-
lellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje laitteen mukana niin että se on
kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden saatavilla.

Tässä ohjeessa esitetyt kuvat ovat testo 340 versiosta jossa on maakohtaisena asetuk-
sena GGBB  ((EEnnggllaannttii)), ja eroavat näin hieman Suomessa myytävistä laitteista joissa on
maakohtaisena asetuksena FFIINN  ((SSuuoommii)).

Ohjeessa käytetyt merkinnät

Symboli Merkitys Huomioitava

Turvallisuusohje: VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ja tee tar- 
Vakavat fyysiset vammat mahdollisia jos vaadittavia vittavat varotoimenpiteet ennen mittauksia! 
varotoimenpiteitä ei ole tehty.

Turvallisuusohje: VAARA! Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ja tee tar-
Lievät fyysiset vammat ja laitteen vaurioituminen ovat vittavat varotoimenpiteet ennen mittauksia! 
mahdollisia jos vaadittavia varotoimenpiteitä ei ole tehty.

Tärkeä huomautus. Kiinnitä erityistä huomiota.

Text Teksti näkyy laitteen näytöllä -

Valikko-painike Paina painiketta
Painikkeen toiminto “OK”. Paina painiketta

� xyz Lyhyt esitysmuoto toiminnoille. Katso Lyhyt esitysmuoto sivu 3.

OK
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Lyhyt esitysmuoto

Tässä ohjeessa käytetään lyhyttä esitysmuotoa toimintojen ja vaiheiden kuvaamiseen 
(esim. toiminnon valinta).

Esimerkki: Savukaasu toiminnon valinta

Lyhyt esitysmuoto: � Mittaukset � � Savukaasu � 
(11)          (22)              (33)            (44)             (55)

Vaadittavat toiminnot: 

11 Avaa Päävalikko: .

22 Valitse Mittaukset: , . 

33 Vahvista valinta: .

44 Valitse Savukaasu: , . 

55 Vahvista valinta: .OK

OK

OK OK
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Sisällysluettelo
Katso myös Tärkeimmät toiminnot, sivu 60.
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A. Turvallisuusohjeet
Vältä sähkön aiheuttamia vaaroja:

Älä käytä mittalaitetta jännitteisten osien mittaamiseen, äläkä niiden läheisyydessä! 

Pidä huolta mittauslaitteistosta:

Älä säilytä mittauslaitetta tai antureita samassa paikassa liuottimien kanssa (esim.
asetoni). Älä käytä laitteeseen kuivausaineita.

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 syy-
stä, varmista kyseisissä kohteissa seuraava:

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

� analys. asetukset � � Yhteydet � �Valitse IrDA

Tuoteturvallisuus / takuu:

Käytä mittauslaitetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa (Tekniset tiedot). 

Käytä laitetta huolellisesti sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. 

Älä käytä voimaa! 

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. 

Avaa mittauslaitetta vain käyttöohjeissa opastetulla tavalla ja vain huoltotarkoitukses-
sa. 

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

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

Huolehdi kierrätyksestä:

Toimita käytetyt akut kierrätykseen. 

Toimita laite käyttöiän päätyttyä teston maahantuojalle tai kierrätykseen, jotka huo-
lehtivat laitteen kierrätyksestä.
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B. Käyttötarkoitus
Tässä luvussa kuvataan käyttökohteita joihin mittauslaite on suunniteltu.

Testo 340 on ammattilaiskäyttöön suunniteltu kannettava mittauslaite vaativiin savukaa-
sujen mittauksiin:
· Teollisuuden energia- ja prosessivoimaloiden huolto- ja hoitohenkilöstölle
· Päästöjen seurantaan ja tarkastuksiin
· Moottoreiden valmistajille ja käyttäjille
· Teollisuuden polttimien ja kattiloiden valmistajien huoltohenkilöstölle
Tyypillisiä testo 340 analysaattorin käyttökohteita ja toimintoja:

· Erilaisten teollisuusmoottoreiden mittaaminen (CO/NO laimennus)
· Kaasuturbiinien mittaaminen (erittäin tarkka CO ja NO plus laimennus mahdollisuus)
· Päästömittaus (integroitu virtausnopeus ja todellisen kosteuspitoisuuden mittaus)
testo 340 analysaattoria ei tule käyttää:
· jatkuvaan yli 2 tunnin mittaukseen
· turvalaitteena (hälytys) 

Bluetooth-ominaisuudella varustettua mallia saa käyttää ainoastaan niissä maissa
joissa se on tyyppihyväksytty (katso Tekniset tiedot).
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C. Tuotekuvaus
Tämä luku antaa yleiskuvan laitteen yksittäisistä osista.

C.1 Mittauslaite
C.1.1 Yleistä

� Infrapuna liitäntä
Älä kohdista infrapunasädettä
kenenkään silmiin!

� Liitännät: USB, PS2
� Virtakytkin On/Off
� Lauhteenpoistin (laitteen takana)
� Kantohihnan kiinnitys (laitteen takana)
	 Magneettipidikkeet (laitteen takana)

Voimakkaat magneetit

VVooiivvaatt  vvaauurriiooiittttaaaa  mmuuiittaa  llaaiitttteeiittaa!!

Pidä magneetit turvallisen
matkan päässä esineistä,
jotka voivat vahingoittua
magneettien vaikutuksesta
(esim. monitorit, tietokoneet,
sydämentahdistimet, mag-
neettijuovakortit).


 Näyttö
� Huoltoluukku (laitteen takana)
� Näppäimet
 Liitännät: savukaasuanturi, anturiliitäntä,

paineanturi ja verkkolaite, kaasun ulos-
virtaus.

Placeholder:

Pbersicht.tif

C. Tuotekuvaus10



C.1.2 Näppäimet

Näppäin Toiminto

Virtakytkin on/off

Toimintonäppämet (oranssi, 3x), näppäinten toiminnot näkyvät näytön alareunassa.

Valitsimen liikuttaminen ylöspäin, arvon suurentaminen

Valitsimen liikuttaminen alaspäin, arvon pienentäminen

Paluu näppäin, toiminnon peruutus näppäin
Avaa Päävalikko: paina lyhyesti (tehdyt muutokset tallentuvat, mittausarvot siirtyvät Mittaukset-valikon alle); 
avaa Mittaukset-valikko: pidä näppäintä pohjassa 2s (tehdyt muutokset tallentuvat,mittausarvot siirtyvät     
Savukaasu-valikon alle).

Avaa Laitteen tila -näytön
Näytön valaisu: näyttö  on valaistu tai näytön valaisu on päällä 10 sekuntia, kun painiketta painetaan.

C.1.3 Näyttö
Näytöllä olevat tiedot vaihtelevat riippuen valikosta ja toiminnosta.

Otsikkorivi (aina näkyvillä)

� Varoitusmerkki (ilmoitus tulee näyttöön, jos lait-
teessa on ongelma; Laiteongelmia voi selata
Analys.diag -näytössä.
� Aktiivinen kansio ja paikka.

� Akun kapasiteetin näyttö:
Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus

Verkkovirtakäyttö Akun kapasiteetti: 26-50%
Akun kapasiteetti: 76-100% Akun kapasiteetti: 6-25%
Akun kapasiteetti: 51-75% Akun kapasiteetti: 0-5%

Toiminnon valinta näyttö

� Aktiivinen valikko ja polttoaine
� Toiminnon valintakenttä:

Valittuna oleva toiminto näkyy harmaalla pohjalla.
Vaihtoehdot, joita ei voi valita näkyvät harmaalla
tekstillä.

� Vierityspalkki
� Toimintonäppäinten aktiiviset toiminnot

C. Tuotekuvaus 11
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Näytön asetukset

� Aktiivinen valikko
� Toimintokentät komentojen syötämiseen
� Vierityspalkki
� Valintakenttä muokattaville arvoille: Valittu arvo

näkyy harmaalla pohjalla, arvot joita ei voi valita on
harmaalla tekstillä.

� Toimintonäppäinten aktiiviset toiminnot

Mittaustilan näyttö

� Aktiivinen valikko, joka riippuu toiminnosta (esim.
aktiivinen polttoaine, päivämäärä ja aika)

� Vierityspalkki
� Mittausarvojen näyttö, mittayksiköt
� Toimintonäppäinten aktiiviset toiminnot

C.1.4 Anturi- ja laiteliitännät

� Anturipistoke
� Savukaasuanturin pistoke
� Verkkolaitteen pistoke
� Paineanturin (p+) letkun paikka
� Paineanturin (p-) letkun paikka
	 Kaasun ulosvirtaus
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C.1.5 Käyttöliittymät

� USB liitäntä:
esim. tietokoneeseen liittämiseen

� PS2 liitäntä: 
automaattisten polttimien liitäntä 

� Ir/IrDA -liitäntä:
testo-tulostimen liitäntä 

� Bluetooth-liitäntä 

C.1.6 Komponentit

� Ladattava akku
� Imupumppu 
� Kennopaikka 1: O2
� Kennopaikka 2: CO, COlow, NO, NOlow, SO2
� Kennopaikka 3: NO, NOlow, NO2
	 Kkennopaikka 4: CO, COlow, SO2, NO2
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C.1.7 Kantohihna 

Kantohihnan kiinnittäminen:

11 Aseta laite pöydälle näyttö alaspäin

22 Kiinnitä kantohihna paikalleen (�).

C.2 Savukaasuanturi

� Irrotettava läpinäkyvä partikkelisuodatinkammio ja 
suodatin

� Kädensija
� Liitinkaapeli
� Liitinpistoke savukaasuanalysaattoriin
� Vaihdettavan anturin lukituksen vapautus
	 Vaihdettava savukaasuanturimoduuli

D. Käyttöönotto
Tässä luvussa kuvataan vaadittavat toimenpiteet laitteen käyttöönotossa.

Poista näytön suojakalvo.

Mittauslaite toimitetaan ladattava akku paikalleen asennettuna. 

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttöönottoa 
(katso Akun lataaminen, sivu 16).

Placeholder:

Halterung_Verschluss -
stopfen.tif

Tragegurt.tif
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E. Toiminta
Lue tämä kappale huolellisesti. Ohjeen seuraavissa luvuissa oletetaan että olet pereh-
tynyt tähän lukuun. 

E.1 Verkkolaite / ladattava akku
Kun verkkolaite on kytketty laite käyttää automaattisesti verkkovirtaa. Laitteen akku ei
lataudu käytön aikana kun laite on kytketty verkkolaitteeseen.

E.1.1 Akun vaihto
Kun akku vaihdetaan, analysaattori ei saa olla kytkettynä verkkolaitteeseen ja laitteen
on oltava pois päältä kytkettynä. Kun akku vaihdetaan 60 minuutin kuluessa irroituk-
sesta, asetukset (esim. päiväys ja kello) eivät nollaudu.

11 Aseta laite pöydälle näyttö pöytään päin.

22 Kierrä ruuvit auki. Vapauta klipsi nuolen suuntaan ja
irrota huoltoluukun kansi.

33 Avaa akun lukitus:  Paina oranssia painiketta ja lii-
kuta akkua kuvan nuolen suuntaan.

44 Poista akku ja aseta uusi akku paikalleen. Käytä
vain alkuperäisiä Testo-akkuja (0515 0100)!

55 Kiinnitä akku: Paina oranssia painiketta ja työnnä
akkua kunnes se lukittuu paikalleen.

66 Laita huoltoluukun kansi takaisin paikalleen.
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E.1.2 Akun lataaminen
Akkua voidaan ladata vain ±0 ... +35 °C lämpötilassa. Mikäli akku on täysin tyhjä, lataus-
aika on huonelämpötilassa noin 5-6h.

Akun lataaminen analysaattorissa

Laitteen tulee olla kytkettynä pois päältä. 

11 Kytke verkkolaitteen liitin analysaattoriin. 

22 Kytke verkkolaite verkkovirtaan.

- Lataus alkaa.Varaustila näkyy näytössä. Lataus loppuu automaattisesti akku on ladat-
tu täyteen.

Akun lataaminen latauslaitteessa (0554 1103)

Lue latauslaitteen mukana tulevat käyttöohjeet.

Akun huolto

Mikäli mahdollista käytä akku aina tyhjäksi ja lataa se sitten täyteen.

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

E.1.3 Analysaattorin käyttö verkkolaitteella
11 Kytke verkkolaitteen liitin analysaattoriin. 

22 Kytke verkkolaite verkkovirtaan.

- Analysaattori toimii nyt verkkolaitteen kautta verkkovirralla.

- Jos laite on sammutettu, akun lataus alkaa automaattisesti. Laitteen käynnistäminen
keskeyttää akun lataamisen, ja laite toimii verkkolaitteen kautta verkkovirralla. 
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E.2 Anturit / sensorit

E.2.1 Antureiden / sensoreiden kytkeminen
AAnnttuurriilliiiittäännttää::
Analysaattori tunnistaa anturit automaattisesti laitteen käynnistyksen yhteydessä. Kun
haluat vaihtaa anturin: sammuta laite, vaihda anturi, ja käynnistä laite uudelleen.  Laite
tunnistaa uuden anturin kun laite käynnistyy. 

SSaavvuukkaaaassuuaannttuurriilliiiittäännttää::
Analysaattori tunnistaa savukaasusanturin jatkuvasti. Savukaasuantureita voidaan
vaihtaa “lennosta” laitteen ollessa päällä.

Savukaasuanturin kytkeminen

Paina liitin paikalleen pistokkeeseen ja lukitse pai-
kalleen kiertämällä kevyesti myötäpäivään (bajo-
nettiliitin).

Analysaattorin ja savukaasuanturin välissä saa käyt-
tää enintään kahta (2) jatkokaapelia (0554 1202).

Muiden antureiden kytkeminen

Paina liitin paikalleen pistokkeeseen.

Painemittausletkun liittäminen

Asenna silikoniletku(t) laitteessa oleviin nippoihin. 
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E.2.2 Anturimoduulin vaihto
11 Paina kädensijan yläosassa olevaa oranssia nappia

ja vedä anturimoduuli irti.

22 Työnnä anturimoduuli paikalleen, ja varmista että 
anturi lukittuu paikalleen.

E.3 Säännölliset huoltotoimet

E.3.1 Lauhteenpoistin
Lauhteenpoistimen täyttymistä voi tarkkailla säiliön kyljissä olevista merkeistä. Näyttöön

tulee varoitusilmoitus kun lauhteenpoistin on 90% täynnä ( , punainen vilkkuva valo).

Lauhteenpoistimen tyhjentäminen

Lauhdevesi sisältää mietoa happoseosta. Vältä ihokosketusta. Varmista ettei lauhde-
vettä valu laitteen päälle.

Lauhdeveden pääsy mittauskanavaan

LLaauuhhddeevveessii  vvaahhiinnggooiittttaaaa  mmiittttaauusskkeennnnoojjaa  jjaa  ppuummppppuuaa!!

Älä tyhjennä lauhteenpoistinta kun pumppu on käynnissä. 

11 Pidä laitetta pystysuunnassa siten, että lauhteen
poistimen tyhjennysventtiili on ylöspäin.

22 Avaa lauhteenpoistimen tyhjennysventtiili: työnnä
venttiiliä ulospäin n. 7mm, kunnes se pysähtyy. 

33 Valuta lauhdevesi lavuaariin/viemäriin .

44 Kuivaa tyhjennysventtiiliin jääneet lauhdevesipisarat
rätillä.

55 Sulje tyhjennysventtiili.

Sulje tyhjennysventtiili huolellisesti (merkinnät), jotta
analysaattori ei pääse imemään ilmaa venttiilin
kautta.
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E.3.2 Partikkelisuodattimen tarkastus/ vaihto

Partikkelisuodattimen tarkastus:

Tarkasta partikkelisuodattimen kunto säännöllisesti:
Suodattimen kunto voidaan tarkastaa läpinäkyvän 
kannen läpi. Vaihda likainen suodatin.

Partikkelisuodattimen vaihto:

Suodatinkammiossa voi olla lauhdetta.

11 Avaa suodatinkammion kansi pyörittämällä varova-
sti vastapäivään.

22 Vaihda partikkelisuodatin uuteen (0554 3385).

33 Laita suodatinkammion kansi takaisin paikalleen
kiertämällä varovasti myötäpäivään.

E.4 Perustoiminnot

E.4.1 Analysaattorin kytkeminen päälle

.
- Käynnistysruutu on näytöllä noin 5 s.

- Näyttö on valaistu 10 s käynnistyksen jälkeen.

AAsseettuukksseett::

Käynnistysruudusta voidaan siirtyä suoraan mittaukseen painamalla halutun mit-
tauksen toimintonäppäintä (katso Käynnistyspainikkeiden muokkaaminen, s. 29).

- MMiittttaauukksseett valikko avautuu.

--ttaaii--

- Jos laite on ollut pidempään ilman virtaa päivämäärä/aika valikko avautuu.

--ttaaii--

- Jos laitteessa on ongelma: Virhe diagnoosi -sivu tulee näyttön. 
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E.4.2 Toiminnon valitseminen 
Toiminnot, joita ei voida suorittaa näkyvät harmaalla tekstillä.

11 Valitse toiminto: , . 

- Valittu toiminto näkyy harmaalla pohjalla

22 Vahvista valinta: .

- Valittu toiminto avautuu.

E.4.3 Arvojen syöttäminen
Jotkut toiminnot vaativat arvojen syöttämisen (numeroita, yksikkö, kirjaimia). Riippuen
valitusta toiminnosta arvot syötetään joko listalta valitsemalla tai kirjoitustilassa.

Valintalista

11 Valitse arvo, jota muutetaan (numero, yksikkö):

, .

22 Aseta arvo: , .

33 Tarvittaessa toista vaiheet 11 ja 22.

44 Vahvista valinnat: .

55 Tallenna valinnat: OK Tall. tiedot� .

Kirjoitustila

11 Valitse arvo (kirjaimia): , , , .

22 Hyväksy arvo: .

VVaalliinnnnaatt::

Pienten ja isojen kirjainten valinta: A <=> a (ei
aina mahdollinen).

Merkin poistaminen: <=.
Kohdistimen sijoittaminen tekstiin: Valitse

tekstikenttä: , ja sijoita kohdistin : 

, .

Kirjaimen poisto kursorin edestä: . Pois

OK

OK

OK

OK
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33 Tarvittaessa toista vaiheet 11 ja 22.

44 Tallenna valinnat: OK Tall. tiedot� .

E.4.4 Tietojen tulostaminen

Tietoja voidaan tulostaa toimintopainikkeella . Toiminto on valittavissa vain, jos
tulostus on mahdollista. 
Mikäli tiedot aiotaan siirtää tulostimelle infrapuna- tai Bluetooth-yhteydellä, käytettävä
tulostin tulee olla aktivoituna. Katso Tulostin, sivu 27.

E.4.5 Tietojen tallentaminen

Tietoja voidaan tallentaa toimintopainikkeella tai valinta kentässä valitsemalla OK
Tall. tiedot. Toiminnot ovat valittavissa vain,
jos tallentaminen on mahdollista. 

Katso Muisti, sivu 22.

E.4.6 Virheilmoituksen kuittaus
Kun laitteeseen tulee ongelma, näyttöön tulee virheilmoitus.

Kuittaa virheilmoitus: .
Tapahtuneet virheet, joita ei ole vielä kuitattu näkyvät näytön yläreunassa varoitusmerkillä

( ). 

Virheilmoitukset, joita ei ole poistettu, voidaan tarkastella Virhe diagnoosi-sivulla.
Katso Laitteen tila, sivu 26. 

E.4.7 Analysaattorin kytkeminen pois päältä
Tallentamattomat tiedot häviävät, kun laite sammutetaan.

.
- Pumppu alkaa mahdollisesti huuhdella kennoja, kunnes kennot ovat tuulettuneet

savukaasusta riittävästi (O2 >20%, muut arvot <50 ppm). Huuhelu kestää korkein-
taan 2 minuuttia.

- Analysaattori sammuu. 

OK

Tall.

Tulosta

OK
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E.5 Muisti
Mittausarvot sijoittuvat mittauksen aikana aktiivisena olevaan sijaintiin. Arvot voidaan tal-
lentaa Savukaasu -valikossa. Tallentamattomat tiedot häviävät kun laite sammutetaan.
Kansioita ja mittauspaikkoja voidaan luoda (max. 100 kansiota, max. 10 mittauspaikkaa
per kansio), muokata ja aktivoida. Mittauksesta voidaan tulostaa pöytäkirja. 
Erikoistoiminnon (Muisti toiminnot) kautta voidaan tarkkailla vapaana olevan muistin mää-
rää. Kaikki mittauspöytäkirjat voidaan tulostaa tai poistaa. Koko muisti (sijainnit ja pöytä-
kirjat) voidaan myös tyhjentää.

Toiminnon avaaminen:

� Muisti � .

E.5.1 Kansiot

Uuden kansion luominen:

Kansiot erotellaan toisistaan yksilöllisen numeron perusteella. Samaa kansion numeroa
voidaan käyttää vain kerran. Kansion numeroa ei voi myöhemmin muuttaa. 

11 Uusi kansio � .

22 Valitse Kansion Numero � . 

33 Syötä arvot � OK Tall. tiedot � .
44 Tarvittaessa toista vaiheet 22 ja 33  muille kansioille.

55 .

Kansiolistan haku:

11 Järjestä lista.

22 Valitse lajitteluperuste: , , tai .

Kansiolistan palauttaminen:

Kansiolistan palauttaminen kansioiden luomisjärjestykseen: 

Palauta lista � .

Kansioiden muokkaaminen:

Valitse kansio. 

VVaalliinnnnaatt::

Poista kansio: .

Muokkaa kansiota: .Vaihda

Pois

OK

Kansio Nimi Osoite

OK

OK

Vaih.

OK

Toimin
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E.5.2 Mittauspaikka

Uuden mittauspaikan luominen:

Mittauspaikka luodaan aina kansioon.

11 Valitse kansio� � Uusi mittausp. � .

22 Valitse Paikan nimi � . 

33 Syötä arvot � OK Tall. tiedot� .
44 Tarvittaessa toista vaiheet 22 ja 33.

55 OK siirry mitt. tai OK (palaa muistiin/mp) � .

Mittauspaikkalistan hakeminen:

11 Valitse kansio � .

22 Mittauspaikkalista � .

Mittauspaikan aktivointi:

Valitse kansio � � Valitse mittauspaikka� .
- Mittauspaikka on aktivoitu ja Mittaukset -valikko avautuu näyttöön.

Mittauspaikkalistan palauttaminen:

Listan järjestäminen kansioiden luomisjärjestykseseen: Valitse kansio � �
Palauta lista � .

Mittauspaikan poistaminen:

11 Valitse kansio � .

22 Valitse mittauspaikka � .

33 Valitse Poista paikka ja tiedot � .

Mittauspaikan asetusten tekeminen:

Virtausnopeuden, virtauksen ja virtausmäärän tarkkaa mittausta varten, laitteeseen täy-
tyy asettaa mittausalueen muoto ja pinta-ala.

Muuttujat Pitot-kerroin ja korjauskerroin vaikuttavat virtausnopeuden, virtauksen ja
virtausmäärään. Pitot-kertoimen arvo riippuu käytetystä Pitot-putkesta.

· Suorat Pitot-putket (0635 2041, 0635 2042): Pitot-kerroin 0.67
· Prandtlin Pitot-putket (taivutettu) (0635 2145, 0635 2345): Pitot-kerroin 1.00
Korjauskerroin määräytyy asetetun pinta-alan mukaan. Jos virtauspinta-alasta osa on
peitetty (esim. säleikkö tms.), tämä voidaan kompensoida korjauskertoimella. Korjaus-
kertoimella ilmoitetaan vapaa pinta-ala (esim. 20% peitetty ja 80% vapaana: korjausker-
roin 0,8). Kaikissa normaalitapauksissa korjauskertoimen arvoksi tulee asettaa 1.00.

OK

Pois

OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

Vaih

OK OK
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Muuttujat Temp./amb.(ilman lämpötila) , Hum/amb. (ilmankosteus) ja Dew p./amb. (ilman kastepi-
ste) vaikuttavat qA (savukaasuhäviö) ja DP (savukaasun kastepiste) arvojen laskentaan.
Arvot tulisi asettaa tehdasasetuksiin kaikissa normaaleissa mittaustilanteissa
(Temp./amb.: 20.0 °C, Hum/amb.: 80.0 %, Dew p./amb.: 16.4 °C).Paremman tarkkuu-
den saavuttamiseksi, arvot voidaan säätää todellisten olosuhteiden mukaisiksi. 

Mikäli laitteessa on ilmanlämpötila-anturi, Temp./amb. arvo tulee automaattisesti. Dew
p./amb. muuttuja voidaan laskea Temp./amb. ja Hum/amb. arvojen perusteella

toimintonäppäintä käyttämällä.. 

11 Valitse kansio � .

22 Valitse sijainti � .
AAsseettuukksseett::

Aseta pinta-alan muoto: 

Cross section (poikkileikkaus) � � Valitse poikkileikkaus � .
Poikkileikkauksen pinta-alan asettaminen: 
Cross section(poikkileikkaus) � � Valitse poikkileikkaus � � Aseta
arvot � .
Parametrien asettaminen: 

Valitse parametri� � Aseta arvot� .

33 OK (palaa muistiin/mp) � .

E.5.3 Pöytäkirjat

Pöytäkirjojen tulostaminen ja poistaminen:

Valitse kansio� � Valitse sijainti � . 
- Tallennetut pöytäkirjat tulevat näytölle. Mittausten pöytäkirjat on merkitty pystyviivalla

ja mittauskohtaisella numeroinnilla (esim. |245), yli numeron 999 menevien mittauksien
merkinnässä käytetään pisteitä (|...). Mikäli pöytäkirjaan on tallennettu automaattisia
poltintietoja, pöytäkirjan nimen nimen yhteydessä on: symboli . Tiedot tulostuvat
pöytäkirjatulostuksen yhteydessä.

VVaalliinnnnaatt::

Tulosta tiedot: Tulosta kaikki � .

Poista tiedot: Poista kaikki � .          OK

OK

OK Data

OK

Vaihda OK

OK

Vaihda Vaihda

Vaihda ��

Vaihda

OK

Laske
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Yksittäisen pöytäkirjan tulostus/poisto/tuominen näytölle:

11 Valitse kansio � � Valitse sijainti� . 
- Tallennetut pöytäkirjat tulevat näytölle. Mittausten pöytäkirjat on merkitty pystyviivalla

ja mittauskohtaisella numeroinnilla (esim. |245), yli numeron 999 menevien mittauksien
merkinnässä käytetään pisteitä (|...). Mikäli pöytäkirjaan on tallennettu automaattisia
poltintietoja, pöytäkirjan nimen nimen yhteydessä on: symboli. Tiedot tulostuvat
pöytäkirjatulostuksen yhteydessä.

22 Valitse pöytäkirja � .
AAsseettuukksseett::

Tulosta tiedot: .

Poista tiedot: .

E.5.4 Muisti toiminnot

Toiminnon avaaminen:

� Muisti � . 
- Jäljellä oleva vapaan muistin määrä tulee näyttöön.

VVaaiihhttooeehhddoott::

Prn kaikki data � .

Poista tiedot � .

Tyhjennä muisti � . OK

OK

OK

Toimin

Pois

Tulosta

Arvo

OK Data
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E.6 Laitteen tila
Laitteen tärkeät arvot ja tiedot saadaan näytölle. Voidaan suorittaa virtaustestaus. Ken-
nojen kuntoa ja kuittaamattomia laitevirheitä voidaan selata.

Toiminnon avaaminen:

� Analys.diag.
--ttaaii--

.

Virtaustestauksen suorittaminen:

11 Kaasuvir.tark. � .
22 Laita musta suojatulppa savukaasuanturin päähän. 

- Pumpun teho näkyy näytöllä. Jos teho on ≤0,02l/min, kaasukanavat eivät vuoda.

33 Lopeta virtaustestaus: .

Laitevirheiden lukeminen:

Virhe diagnoosi � .
- Kuittaamattomat virheilmoitukset tulevat näytölle.

Liikkuminen virheilmoitusten välillä: , . 

Sensorin tarkastus:

11 Sensorin tark. � .
- mahdollisesti: kennon nollaus (30 s).

22 Valitse mittauskenno: , .

- Mittauskennon kunto tulee näytölle.

OK

OK

OK

OK
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F. Asetukset

Perehdy laitteen toimintaan ennen asetusten muuttamista (katso s. 15)

F.1 Laitteen asetukset

F.1.1 Näytön asetukset
Laitteen näytöllä näkyvät yksiköt ja arvot voidaan määrittää (laitteen näytöllä näkyvien
arvojen määrä per näyttösivu).
Mahdolliset yksiköt ja arvot:

Näyttö Parametri Yksiköt

FT Savukaasun lämpötila °C, °F
AT Ympäristön lämpötila °C, °F
CO2 Hiilidioksidi %
O2 Happi %
CO Häkä ppm, %, g/GJ,

mg/m3, mg/kW 
uCO Häkä ,laimentamaton ppm
NO Typpimonoksidi ppm, %, g/GJ,

mg/m3, mg/kW 
NOx Typen oksidit ppm, %, g/GJ,

mg/m3, mg/kW 
AT Ympäristön lämpötila C, °F°
Drght Savukaasun veto mbar, hPa, mmWS,

inW, Pa, psi, inHG
SO2 Rikkidioksidi ppm, %, g/GJ,

mg/m3, mg/kW
NO2 Typpidioksidi ppm, %, g/GJ,

mg/m3, mg/kW
Itemp Laitteen lämpötila °C, °F
DP Savukaasun kastepiste °C, °F
Effn Hyötysuhde,  %

nettolämpöarvo
Effg Hyötysuhde,  %

bruttolämpöarvo
ratio Myrkky indeksi -
ExAir Ilmasuhde %

Display Parameter Units

Air Ilmasuhde %
∆∆P2 Paine-ero mbar, hPa, Pa, 

(200hPa) mmWS, inW, psi,
inHG

Gasfl Kaasun virtaus m3/h,  l / min
GasP Kaasupoltin, output kW
OilFl Öljyn virtaus kg/h
Oil p Öljynpaine bar
OilP Öljypoltin, output kW
Pabs Absoluuttinen paine hPa, mbar, Pa,

mmWS, inW, psi,
inHG

Pump Pumppu, output l / min
∆∆P1 Paine-ero (40hPa) mbar, hPa, Pa,

mmWS, inW, psi,
inHG

Speed Virtausnopeus m/s, fpm
Flow Ilmavirta m3/s, m3/m, m3/h,

m3/d, m3/y, f3/s,
f3/m, f3/h, f3/d,
f3/y, l/min

MCO, Massavirta kg/h, kg/d, t/d, t/y, 
MNOx, lb/h
MSO2
H2 Vety ppm
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Toiminnon avaaminen:

� analys. asetukset � � Muokkaa näyttöä � .

Näytön asetusten muuttaminen:

Valitse 4 arvoa  suurena tai 8 arvoa  pienenä � .

Yksiköiden ja arvojen muuttaminen:

11 Valitse näyttöjen sijainnit.

VVaalliinnnnaatt::

Lisää tyhjä rivi: .

Yksikön/tiedon poistaminen: .

22 � Valitse parametri � � valitse mittayksikkö� .

Asetusten tallentaminen:

OK Tall. tiedot � .

F.1.2 Tulostin
Tulostuksen 1-3 ensimmäistä ja viimeinen rivi (alatunniste) voidaan asettaa. Käytettävä
tulostin voidaan aktivoida.

Toiminnon avaaminen:

� analys. asetukset � � Tulostin � .

Aseta tulostettavat tekstit:

11 Tulosta teksti � .

22 Valitse Rivi 1, Rivi  2, Rivi  3 tai alaviite � .

33 Aseta arvot � OK Tall. tiedot � .
44 Tarvittaessa toista kohdat 22 ja 33.

55 OK Tall. tiedot  � .

Tulostimen valinta:

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

Val. tulostin � � Valitse tulostin� .OK OK

OK

OK

Vaih.

OK

OK OK

OK

Vaih. OK OK

Pois

Tila

OK

OK OK
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F.1.3 Käynnistysnäppäinten muokkaus
Toimintonäppäinten toiminnot riippuvat valitusta toiminnosta. Vain käynnistysnäytön toi-
mintonäppäimet (näkyvät kun laite kytketään päälle) voidaan asettaa  Mittaukset -valiko-
sta. 

Toiminnot ovat aktiivisia vain kun tarvittava anturi on laitteessa kytkettynä.

Toiminnon avaaminen:

� analys.asetukset � � Konfig. Start � .

Käynnistysnäppäinten toimintojen valinta:

11 Valitse toiminto � Paina toimintonäppäintä, jonka haluat valitulle toiminnolle.
22 Toista kohta 1 määrittääksesi toiminnot muille toimintonäppäimille.

Tallenna asetukset:

OK Tall. tiedot � .

F.1.4 AutoOff -toiminto
AutoOff -toiminnon ollessa aktiivinen, laite sammuu automaattisesti, mikäli mitään näp-
päintä ei paineta asetettuna aikana. 

Toiminnon avaaminen:

� analys.asetukset � � AutoOff � . 

AutoOff päälle ja pois päältä:

Valitse Auto Off � � valitse On tai Off � .

Auto Off viiveen asettaminen: 

Valitse Aika � � aseta aika � .Vaih. OK

Vaih. OK

OK OK

OK

OK OK
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F.1.5 Yhteydet
Valitse IR-/IrDA -liitäntä tai Bluetooth-yhteys.

Toiminnon avaaminen:

� analys. asetukset � � yhteydet �

Aseta IR/IrDA-liitäntä tai Bluetooth-liitäntä:

Valitse IrDA tai Bluetooth �

F.1.6 Päivämäärä / Aika
Päivämäärä ja aika voidaan asettaa.

Toiminnon avaaminen:

� analys. asetukset � � Päivä/aika �

Päivämäärän ja ajan asettaminen:

Valitse Aika tai Päiväys � � Aseta arvot � .

Asetusten tallentaminen:

OK Tall. tiedot � .

F.1.7 Kieli
Valikon kieli voidaan asettaa.

Toiminnon avaaminen:

� analys. asetukset � � Kieli � . 
--ttaaii--

� Inst’ settings � � Language � .

Kielen asettaminen:

Valitse Suomi tai English � .
--ttaaii--

Valitse Finnish tai English � .OK

OK

OK OK

OK OK

OK

Vaih. OK

OK OK

OK

OK OK
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F.2 Kennoasetukset
Laitteeseen on mahdollista asettaa NO2 lisäys ja kennosuojan aktivoinnin raja-arvot
(laimennus/poiskytkentä). Kalibrointitiedot ja kennojen tila voidaan tuoda näytölle.
Voidaan suorittaa uusintakalibrointi. 

Toiminnon avaaminen:

� Sensorin asetukset � .

NO2 -kennon lisäys (jos yhtään NO2-kennoa ei ole kytketty):

11 NO2 -lisäys. 
AAsseettuukksseett::

Palauta lisätty N02 oletukseksi: . 

22 � aseta arvo � .

Kaaviokuva testo 340:n kaasunvirtauksesta: 

Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Paikka 4

O2 CO(H2-komp.) NO CO(H2-komp.)
COlow(H2-komp.) NOlow COlow(H2-komp.)

NO NO2 SO2

NOlow NO2

SO2

Slot 2

Slot 1 Slot 3Slot 4Flue gas

Controlled
measuring gas

pump

Mixing
chamber

Mixing
chamber

3/2 way value

Fresh air pump

Fresh air

Dilution 2x:
All measuring cell slots (option)

Dilution 5x:
measuring cell slot 2

CO, H2-comp.
COlow, H2-comp.
SO2
NO2

NO
NOlow
NO2O2

CO,H2-comp.
COlow, H2-comp.
NO, NOlow, SO2

Vaih. OK

O_arvo

OK
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Kennosuojien asettaminen:

Mittausalueen laajentamiseksi ja mittauskennojen suojaksi voidaan asettaa raja-arvot,
joiden ylittyessä kennosuoja aktivoituu. Raja-arvoja voidaan asettaa useille mitattaville
arvoille, riippuen laitteeseen asetetuista kennoista. 

Laitteet ilman "Dilution of all sensors"(Kaikkien kennojen laimennus)-toimintoa: Mikäli pai-
kan 2 mittauskennon raja-arvo ylittyy, kennon 2 kaasun laimennuskerroin on 5. Mikäli
paikan 3 tai paikan 4 kennon raja-arvo ylittyy laite sammuu.

Laitteet varustettuna "Dilute all sensors" (kaikkien kennojen laimennus) toiminnolla: Mikäli
paikan 2 mittauskennon raja-arvo ylittyy, kennon 2 kaasun laimennuskerroin on 5. Mikäli
paikan 3 mittauskennon raja-arvo ylittyy, kaikkien kennojen kaasu laimennetaan kertoi-
mella 2.

Laimennus aktivoituna arvojen näyttö ja tarkkuus muuttuvat, katso tekniset tiedot. Lai-
mennetut arvot on esitetty käänteisesti.

Mikäli raja-arvot ylittyvät laimennuksesta huolimatta, laite sammuu. Kennosuojat kytke-
tään pois toiminnasta asettamalla raja-arvoksi 0 ppm.

11 Kennosuoja � .
22 Valitse parametri.

AAsseettuukksseett::

Palauta valittu mittayksikkö oletusarvoihin: . 

33 � aseta arvot � .
44 Tarvittaessa toista kohdat 22 ja 33.

Tallenna asetukset: OK Tall. tiedot � .
CO (H2-komp.) mittauskenno:

Kennon keston varmistamiseksi ja pidemmän keston saavuttamiseksi suosittelemme
että CO-kenno asetetaan kennopaikkaan 2, ja kennosuoja asetetaan 1000 ppm:ään,
jos oletetaan että tullaan mittaamaan yli 1000 ppm CO-pitoisuuksia. Kun CO-pitoisu-
us saavuttaa arvon 1,000ppm, aktivoituu huuhtelu automaattisesti kertoimella 5.

Tämä asetus voidaan tehdä myös jos oletetaan että tullaan mittaamaan yli 1000 ppm
H2-pitoisuuksia. 

OK

Vaih. OK

O_arv

OK
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Näytön ppm-tuntilaskuri (aktivinen vain kun käytetään kennoa jossa on vaihdetta-
va suodatin):

ppm-tuntilaskuri on käytettävissä kennoilla joissa on vaihdettava kemiallinen suodatin.

tämä koskee:
CO(H2-komp.) -kennoa (suodattimen kesto noin 170000 ppmh)
NO-kennoa (suodattimen kesto noin 120000 ppmh)

11 ppm-tuntilaskuri � .
22 Valitse kenno

AAsseettuukksseett::

Valitse yksittäisten kennojen välillä: , . 

Näyttää suodatimen maksimi keston ja tähänastiset käyttötunnit. 

Kun suodattimen maksimi käyttöikä saavutetaan, näyttöön tulee ilmoitus: Suodatin
käytetty. Vaihda suodatin.

Nollaa kennon tuntilaskuri: . 

Kalibrointitietojen/kennojen tilan tuominen näytölle:

Kalibrointitiedot � .
AAsseettuukksseett::

Liikkuminen yksittäisten mittauskennojen kalibrointitietojen välillä: , . 

Mittauskennojen kalibrointitietojen tulostaminen: . 

Mittauskennon kunnon näyttö graafisesti: . 
- Mittauskennon kunto tarkastetaan jokaisen uusintakalibroinnin yhteydessä.

Kennon kunnon poikkeama uuteen kennoon verrattuna näkyy prosenttina.
70%-poikkeama: “Kennon arvot epävakaat, kennon vaihto suositeltavaa“,
50%-poikkeama: “Kenno vaihdettava.“
25 viimeisintä uusintakalibrointia näkyvät.

Paluu ajankohtaisiin kalibrointitietoihin: .  

Uusintakalibrointi:

CO(H2-komp.), SO2, NO2, NO mittauskennot ja O2 referenssiarvo voidaan kalibroida.
Paikan 2 kennon savukaasun laimennus voidaan kalibroida.

Mikäli laite antaa selkeästi virheellisiä arvoja, mittauskennot tulee tarkastaa ja tarvittaessa
kalibroida uudelleen.

OK

Arvo

Graafi

Tulosta

OK

Reset
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Vaaralliset kaasut

MMyyrrkkyyttyyssvvaaaarraa!!

Huomioi tarkkaan turvallisuusnäkökohdat ja säännöt käyttäessäsi testi-
kaasuja. 
Käytä testikaasuja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. 

Kalibrointi matalilla kaasupitoisuuksilla saattaa vaikuttaa laitteen tarkkuuteen korkeissa
mittaus arvoissa.
Kennosuoja on toiminnassa myös kalibroinnin aikana. Kalibrointikaasujen pitoisuuk-
sien tulee olla alhaisempia, kuin kennosuojan raja-arvot.
Paikan 2 kennon uusintakalibroinnilla on vaikutusta laimennuksen toimintaan: Kalibroi
aina mittausyksiköt ennen laimennuksen kalibrointia.

Varmistu seuraavista seikoista kun kalibroit laitetta:
· Käytä läpäisemätöntä letkua.
· Kytke analysaattori päälle vähintään 20 minuuttia ennen kalibrointia (laite lämpenee)
· Käytä puhdasta ilmaa kaasun nollaukseen
· Liitä kalibrointikaasu analysaattoriin adapterin kautta (0554 1205, suositellaan) tai let-
kun pään kautta

· Maksimi testikaasun ylipaine: 30 hPa (suositellaan: paineistamatonta ohivirtausta)
· Syötä testikaasua vähintään 3 minuuttia
Suositeltavat testikaasupitoisuudet ja seokset on kerrottu teston testikaasuohjeissa.

11 Uud. kalib. � . 
- Mahdollisesti: kaasun nollaus (30 s).

22 Valitse yksikkö � � syötä testikaasun pitoisuus (virallinen arvo).
33 Syötä mittauskennolle testikaasua. 

44 Aloita kalibrointi: .

Mikäli valittuna on paikkaan 2 sijoitetun mittauskennon yksikkö:

- Laite kysyy, alustetaanko laimennustoiminto.

Käynnistä yksikön uusintakalibrointi: � .

Käynnistä laimennuksen uusintakalibrointi: � .

55 Hyväksy arvo, heti kun näytön arvo on vakiintunut: .OK

Yes Start

No Start

Start

Vaih.

OK
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F.3 Polttoaineet
Käytettävä polttoaine voidaan valita. Laitteeseen voidaan asettaa polttoainekohtaiset
kertoimet. Jokaiselle asiakkaalle voidaan asettaa 10 polttoainetta. 

Toiminnon avaaminen:

� Polttoaineet � .

Polttoaineen aktivointi:

Valitse polttoaine � .

Kertoimien asettaminen:

11 .

VVaalliinnttaa::

Kaikkien kertoimien palauttaminen oletusarvoihin: O_arv � .
Polttoaineen nimen muuttaminen (mahdollista vain asiakaskohtaisilla polttoaineilla):
Nimi � � Aseta arvo � . 

22 Valitse kerroin

VVaalliinnnnaatt::

Valittujen kertoimien palauttaminen oletusarvoihin: . 

33 � Aseta arvo � .

44 OK Tall. tiedot � .
Polttoaineiden kertoimien laskeminen tapahtuu tteessttoo eeaassyyEEmmiissssiioonn-ohjelmalla.

OK

Vaih. OK

O_arv

Vaih. OK

OK

Kerr.

OK

OK
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G. Mittaaminen

Ennen mittaamisen aloittamista, perehdy huolellisesti laitteen toimintaan.

G.1 Mittauksen valmistelu

G.1.1 Nollausvaiheet

Ympäristönlämpötilan (polttoilman lämpötilan) mittaaminen (AT)

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

Kaasun nollaus

Kun kaasun mittaustoiminto aktivoidaan ensimmäisen kerran analysaattorin käynnistyk-
sen jälkeen, laite nollaa mittauskennot.

Savukaasuanturi voi olla savukanavassa nollausvaiheen aikana, jos laitteessa on ulko-
puolinen lämpötila-anturi.

Vedon / painemittauksen nollaus 

Paineanturit nollautuvat, kun niiden toiminta analysaattorissa aktivoidaan. 

Nollauksen aikana painemittausyhteiden tulee olla vapaana (ei paineessa tai suljettu-
na).
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G.1.2 Savukaasuanturin käyttö

Termoparin tarkastus

Savukaasuanturissa oleva termopari ei saa olla painu-
neena anturin runkoa vasten.

Tarkasta ennen käyttöä ja tarvittaessa säädä ter-
moparia. 

Savukaasuanturin suuntaus

Savukaasun täytyy pystyä virtaamaan vapaasti termo-
parin ohi.

Suuntaa anturi kääntämällä sitä tarpeen mukaan.

Anturin pään tulee olla savukaasuvirtauksen keskellä.

Suuntaa savukaasuanturi virtauksen keskelle (kuu-
min savukaasulämpötila).

G.1.3 Mittausnäytön muokkaaminen
Vain aktivoituja arvoja ja yksiköitä voidaan tarkastella analysaattorin näytöltä, tallennetui-
sta pöytäkirjoista tai tulosteista. 

Muokkaa mittausnäyttö ja aktivoi arvot ja yksiköt ennen mittausten aloittamista,
katso Muisti, sivu. 22 ja Polttoaineet, sivu 35.

G.1.4 Polttoaineen ja sijainnin asettaminen
Ennen mittausta valitse oikea sijainti ja oikea polttoaine,
katso Muisti, sivu. 22 ja Polttoaineet, sivu 35.

RGS
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G.2 Mittaukset
G.2.1 Savukaasu, savukaasu +m/s, savukaasu +∆p2
Savukaasu valikko on mittausten päävalikko, josta voidaan nähdä savukaasutietojen
lisäksi myös muut mittaustiedot (jotka on valittu Muokkaa näyttöä näytön muutokset vali-
kossa). Kaikki mittaustulokset voidaan myös tallentaa tai tulostaa tässä valikossa.

Savukaasu -valikko on valittavissa riippumatta liitetyistä antureista.
Savukaasuvalikoiden toiminnot:

· Savukaasu -toiminto mahdollistaa savukaasumittauksen.
· Savukaasu + m/s -toiminto savukaasun ja virtausnopeuden mittauksen (+ laskennallinen
virtaus ja ilmamäärä) Pitot-putkella (älä kytke Pitot-putken lämpötila-anturia analysaat-
torin liittimeen).·

· Savukaasu + ∆∆p2 -toiminto mahdollistaa savukaasun ja paine-eron mittauksen.

Pitkän tai suurissa pitoisuuksissa tehdyn mittauksen jälkeen laite tulee huuhtelukäyt-
tää raittiissa ilmassa, jotta kennot puhdistuvat. Katso suositeltavat huuhteluajat s.57.

Virtausnopeuden ja paine-eron mittauksessa: 

Ennen mittausta määritä mittauspaikan arvot (muoto, poikkipinta-ala ja mittayksikkö).
Katso Mittauspaikka, sivu 23. Älä mittaa yli 5 minuuttia. Mikäli mittauslukemat alkavat
liukua, mittausarvot ovat mahdollisesti raja-arvojen ulkopuolella.

Toiminnon valinta:

� Mittaukset � � Savukaasu � .
--ttaaii--

� Mittaukset � � Savukaasu + m/s � .
--ttaaii--

� Mittaukset � � Savukaasu + ∆∆p2 � .
- Mahdollisesti: kaasun nollaus (32 s).

Toiminnot mittauksille: Savukaasu + m/s ja Savukaasu + ∆∆p2:

Nollaa paineanturi vapaassa ilmassa .

MMiikkäällii  ppoollttttooaaiinneettttaa  eeii  oollee  vviieellää  vvaalliittttuu::

Valitse polttoaine � .

Mittaaminen:

11 Käynnistä mittaus: .

- Mittauslukemat tulevat näytölle.

Start

OK

V = 0

OK OK

OK OK

OK OK
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VVaalliinnnnaatt::

Keskeytä mittaus ja huuhtele mittauskennot: , 

jatka mittausta: .

22 Lopeta mittaus: .

VVaalliinnnnaatt::

Tulosta mittausarvot: .

Tallenna mittausarvot: .

- Kaikki mittauksen arvot jotka on valittu Savukaasu-valikkoon tallentuvat ja tulostuvat
pöytäkirjaan (Automaattiset poltintiedot eivät tulostu). 

G.2.2 Mittausohjelma
Laitteeseen voidaan ohjelmoida, tallentaa ja käyttää viittä mittausohjelmaa.

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � Ohjelmointi � .

Mittausohjelman muokkaaminen: 

11 Valitse ohjelma � .

22 Mittausväli � � Syötä arvot � .
33 Toista kohta 2 muiden arvojen muuttamiseksi.

44 OK Tall. tiedot  � .

Mittausohjelman käyttäminen: 

11 Valitse ohjelma� .
22 Valitse käynnistä ilman nollausta (vaihtoehto on valittavissa jos kaasun nollaus on jo

tehty) tai Nollaa ja käynnistä ja käynnistä mittausohjelma painamalla .
- Jos valittu: Kaasun nollaus (32 s).

- Stabilointivaihe (60 s).

- Ohjelma käynnistyy ja loppuu automaattisesti ohjelmoidun ajan kuluttua.

VVaalliinnnnaatt::

Tulosta tiedot: .

Lopeta mittausohjelma , tai aloita mittausohjelma uudestaan: .

Kaasu

Ilma

Stop Start

Tulosta

OK

Start

OK

Vaih. OK

Vaih.

OK OK

Tall.

Tulosta

Stop
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G.2.3 Veto

Veto -toiminto on valittavissa vain kun savukaasuanturi on kytketty analysaattoriin. 
Älä mittaa yli 5 minuuttia. Mikäli mittauslukemat alkavat liukua, mittausarvot ovat mah-
dollisesti raja-arvojen ulkopuolella.

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � Veto � .

Mittaus: 

11 Aloita mittaus: .

- Sensori nollautuu (5 s).

22 Aseta savukaasuanturi savukanavan kuumimpaan kohtaan. Maksimilämpötilaa näy-
tön yläreunassa ((FFTT)) voi käyttää apuna kuumimman pisteen etsimiseksi.

- Tulokset näkyvät näytöllä.

33 Lopeta mittaus .

- Arvojen tallentaminen.

VVaalliinnnnaatt::

Tulosta arvot: .

44 Kopioi mittausarvot Savukaasu valikkoon: .
- Mittaukset -valikko avautuu. 

G.2.4 Nokiluku / SVL

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � Nokiluku/SVL� .

Tallentava nokipumppu/ nokiluvut/ öljyjohdannaisen nokipumppu ja manuaalisyöt-
tö:

Toiminto on valittavissa, vain jos polttoaineeksi on valittu öljy.

11 Nokipumpun numero � � Anna testerin numero � .

22 Nokiluku # 1 � � Aseta arvo � .
33 Toista kohta 2 muiden arvojen muuttamiseksi.

Vaih. OK

Vaih. OK

OK OK

OK

Print

Stop

Start

OK OK
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Tallennus nokipumppu/ nokiluvut/ öljyjohdannainen testo 308 nokipumppu ja lang-
aton siirto: 

- tteessttoo  330088 pitää olla tiedonsiirtotilassa ( ).

1 Paina .
- Siirretään nokipumpun tallentamat tulokset

2 Kun kaikki tulokset on siirretty, paina .

Syöttöveden lämpötilan (SVL) asettaminen:

Syöttövesi � � Aseta arvo � .

Kopioi arvot Savukaasu-valikkoon: 

Arvot eivät tule laitteen näytölle. Arvot voidaan tallentaa / tulostaa Savukaasu-tilassa
yhdessä muiden savukaasumittauksen tietojen kanssa, tai siirtää tietokoneelle. 

OK kopioi tulokset � .
- Mittaukset -valikko aukeaa.

G.2.5 Kaasun syöttö

Kaasun syöttö -toiminto on valittavissa vain jos valittu polttoaine on kaasu. 

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � Kaasun syöttö � .

Mittaaminen:

11 Syötä mittausaika: Näyte aika � � syötä arvo (18, 36, tai 180 sekuntia) � .

22 Aloita mittaus: . Katso kaasulaskurista laskurin tila.

- Jäljellä oleva mittausaika näkyy näytössä.

- Laite antaa mittausajan päätyttyä pitkän piippauksen. Laite ilmoittaa myös 5 viimeistä
mittaussekuntia äänimerkillä.

33 Aseta virtausnopeus: Kaasuvirtaus � Aseta arvo � .
- Polttimen laskennallinen teho tulee laitteen näyttöön.

44 Kopioi mittausarvot Savukaasu-valikkoon: OK Kopio tulokset  � .
- Mittaukset-valikko aukeaa.

OK

OK

Start

OKVaih.

OK OK

OK

Vaih. OK

OK

t308
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G.2.6 Öljyn virtaus

Öljyn virtaus-toiminto on valittavissa vain jos valittu polttoaine on öljy. 

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � Öljyn virtaus � .

Mittaaminen:

11 Syötä virtausnopeus: Virtausnopeus � � Syötä arvo � .

22 Syötä öljynpaine: Öljyn paine � �Syötä arvo � .
- Polttimen laskennallinen teho tulee laitteen näyttöön.

33 Kopioi mittausarvot Savukaasu -valikkoon: OK Kopioi tulokset � .
- Mittaukset -valikko aukeaa. 

G.2.7 m/s
Pitot-putki ja Pitot-putken lämpötila-anturi tulee olla kiinnitettynä laitteen liittimiin. Virt-
ausnopeuden, ilman virtauksen ja määrän mittauksien tarkkojen tulosten saavuttami-
seksi mittaukseen vaikuttavien tekijöiden, kanavan halkaisijan ja muodon, Pitot-kertoi-
men ja korjauskertoimen mahdollisimman tarkka asettaminen on tärkeää, katso
Mittauspaikka, sivu 23.

Älä mittaa yli 5 minuuttia. Mikäli mittausarvot alkavat liukua, arvot voivat olla raja-arvo-
jen ulkopuolella.Toiminnon avaaminen:

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � m/s � .

Mittaaminen: 

11 Aloita mittaus: .

- Paineen nollaus (5 s).

22 Aseta Pitot-putki kanavaan. Näytössä näkyvä virtausnopeusarvo on avuksi Pitot-put-
ken oikeassa suuntaamisessa.

- Mittausarvo näkyy näytössä.

33 Lopeta mittaus: .

- Mittauslukema on tallentunut.

VVaalliinnnnaatt::

Tulosta mittauslukema: .

44 Hyväksy mittauslukema: .

- Mittaukset -valikko aukeaa. 

OK

Tulosta

OK OK

Start

OK OK

OK

Vaih. OK

Vaih. OK

Stop
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G.2.8 ∆p2
Älä mittaa yli 5 minuuttia. Mikäli mittausarvot alkavat liukua, arvot voivat olla raja-arvo-
jen ulkopuolella.
Kaasuvirtauksen paineen mittaaminen kaasulämmittimestä:

Vaaralliset savukaasuseokset
MMiittttaauukksseessssaa  vvooii  oollllaa  rrääjjäähhddyyssvvaaaarraa!!

Varmistu, että analysaattorin ja mittauspisteen välillä ei ole vuotoja. 
Älä tupakoi tai käytä avotulta mittauksen aikana. 

Toiminnon avaaminen:

� Mittaukset � � ∆∆p2 � .

Mittaaminen: 

11 Aloita mittaus: .

- Paineen nollaus (5 s).

22 Aseta Pitot-putki kanavaan.

33 Lopeta mittaus: .

- Mittauslukema on tallentunut.

VVaalliinnnnaatt

Tulosta mittauslukema: .

44 Hyväksy mittauslukema: .

- Mittaukset -valikko aukeaa.

G.2.9 Automaattisen polttimen hallinta
Automaattisten polttimien tietoja ja toimintahäiriöitä voidaan lukea analysaattoriin liitettä-
vän adapterin (0554 1206) avulla. Perehdy myös adapterin käyttöohjeisiin. Automaatti-
sesta polttimesta saatavat tiedot vaihtelevat poltintyyppistä riippuen.

Toiminnon avaaminen

11 Liitä adapteri analysaattoriin (PS2 liitäntä) ja automaattiseen polttimeen (tarvittaessa
käytä adapteria).

22 � Mittaukset � � Polttimen hallinta.
VVaalliinnnnaatt::

Tyyppi ja versio näytölle: .Adapt.

OK

OK

Tulosta

Stop

Start

OK OK
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33 .

- Laite lukee tiedot automaattisesta polttimesta. Analysaattori päivittää tiedot vähintään
30s välein, riippuen poltinmallista.

Polttimen tilan tietojen lukeminen:

Tiedot näkyvät ja päivittyvät analysaattorin näytöllä, laitteen ollessa kytkettynä automaat-
tiseen polttimeen. Seuraavat symbolit helpottavat arvojen tulkintaa:

Laite tila ON tila OFF Laite tilaON tila OFF

Ilmansäädin Liekki Ei symbolia.

Moottori Sytytys

Venttiili 1 Öljyn esilämmitin

Venttiili  2 

Tietojen tulostus:

.

Näytä tunnistetiedot

Info � .
Näytä häiriötilastot::

Virhe diagnoosi � .
Vikamuistin lukeminen:

Automaattiset polttimet on varustettu muistilla, johon tallentuu polttimen häiriöt, kun mui-
sti tulee täyteen alkaa laite tallentaa tietoja vanhojen tietojen päälle. Viimeisin häiriö tallen-
tuu automaattisesti positiolle 1.

.

VVaalliinnttaa::

Selaa vikamuistia näytöllä , .

Arvojen siirtäminen savukaasu valikkoon: 

Arvot eivät tule näytölle Savukaasu-valikossa. Arvot voidaan tallentaa savukaasumit-
tauksen pöytäkirjan arvojen yhteydessä.

Tietojen siirtämiseksi Savukaasu-valikkoon, toimintokentät Info ja Virhe diagnoosi eivät saa
olla aktiivisena (harmaa tausta).

.OK

Virhe

OK

OK

Tulosta

OK
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- Mittaukset -valikko aukeaa.

H. Tiedon siirtäminen 

H.1 Tulostin
Jos tietoja siirretään Testo-tulostimelle infrapuna-liitännän tai Bluetooth-yhteyden kautta,
niin käytettävä tulostin pitää olla aktivoituna, katso Tulostin sivu 28.

Tiedot tulostetaan painamalla . Toiminto on aktiivinen vain jos tulostaminen on
mahdollista.

Tulosta
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I. Hoito ja huolto

Katso myös Säännölliset huoltotoimet, sivu 18.

I.1 Laitteen puhdistaminen
Laitteen koteloa voidaan puhdistaa kostealla rätillä. Älä käytä puhdistukseen voimak-
kaita puhdistusaineita tai liuottimia! Käytä vain mietoja kodin puhdistusaineita ja lai-
meita pesuaineliuoksia. 

I.2 Mittauskennojen vaihto
Tyhjälle mittauskennon paikalle täytyy aina laittaa välikappale (0192 1552). Käytetyt ken-
not tulee käsitellä ongelmajätteenä!
Laitteen tulee olla kytkettynä pois päältä ja irrotettuna verkkolaitteesta ennen kennon
irrotusta.

11 Laita analysaattori näyttö pöytää vasten.

22 Poista huoltoluukun kansi: Avaa ruuvit, avaa klipsi nuolen suuntaan ja nosta laitteen
takakansi pois.

33 Irrota letkut vaihdettavasta kennosta.

44 Poista vaihdettava mittauskenno vetämällä pois paikaltaan. 

Laita uusi mittauskenno käyttökuntoon, poistamalla
kuljetuksessa käytettävä oikosulkulevy tai lisäpiirile-
vy. Asenna mittauskenno analysaattoriin 15 minuu-
tin kuluessa oikosulkulevyn tai lisäpiirilevyn irroitta-
misesta.

NO/NOlow mittauskennot: 
Poista oikosulkulevy.

55 Aseta uusi mittauskenno paikalleen. 

66 Kiinnitä letkut takaisin mittauskennoon.

77 Kiinnitä huoltokotelon kansi takaisin paikalleen.
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O2 mittauskennon vaihdon jälkeen, odota 60 minuutia ennen laitteen käyttämistä.
Käytettävät yksiköt ja arvot täytyy aktivoida mikäli laitteeseen asennettiin kenno, jota
laitteessa ei ole aiemmin ollut, katso Näytön asetukset sivu 27.

I.3 Suodatin CO(H2-komp.)- ja NO-
kennoille

Laitteen tulee olla kytkettynä pois päältä ja irrotettuna verkkolaitteesta ennen kennon
irrotusta.

11 Laita analysaattori näyttö pöytää vasten.

22 Poista huoltoluukun kansi: Avaa ruuvit, avaa klipsi nuolen suuntaan ja nosta laitteen
takakansi pois.

33 Irrota letkut kennosta.

44 Poista mittauskenno vetämällä pois paikaltaan. 

55 Ota käytetty suodatin pois mittauskennosta. 

66 Laita uusi suodatin mittauskennoon.

Vältä koskemista mittauskennon elektroniikkaosiin.

Noudata mittauskennon ja suodattimen merkintöjä. 

77 Aseta mittauskenno paikalleen. 

88 Kiinnitä letkut takaisin mittauskennoon.

99 Kiinnitä huoltokotelon kansi takaisin paikalleen

1100 Nollaa ppm/tunti -laskuri (katso sivu 33).

I.4 Kennojen uudelleenkalibrointi
Katso Kennoasetukset, sivu 31.
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I.5 Savukaasuanturin puhdistus
Irrota savukaasuanturi analysaattorista ennen puh-
distamista. 

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

Esisuodattimella varustetut savukaasuanturit:
Kierrä esisuodatin irti anturista.

22 Puhalla savukaasukanavat puhtaaksi paineilmalla.
Älä käytä harjaa letkujenpuhdistukseen! 

Esisuodattimella varustetut savukaasuanturit: 
Puhalla paineilmaa esisuodattimen läpi. Käytä perusteellisempaan puhdistukseen
ultraäänikylpyä tai hammasproteesin puhdistusainetta. Kierrä esisuodatin
puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen.

33 Asenna ja lukitse savukaasuanturi paikalleen 

I.6 Esisuodattimen vaihto
Esisuodattimella varustettujen antureiden esisuodatin voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Kierrä esisuodatin irti savukaasuanturista ja kierrä uusi suodatin paikalleen.

I.7 Termoelementin vaihto
11 Vapauta mittausanturi painamalla kädensijan

oranssia painiketta ja vetämällä anturiosa irti.

22 Vedä savukaasuanturin termoelementti talttapäistä
meisseliä apuna pois anturinrungosta.

33 Työnnä uusi termoelementti paikalleen, kunnes se
naksahtaa paikalleen. Varmistu, että anturi on kun-
nolla paikallaan.

44 Asenna ja lukitse savukaasuanturi paikalleen. 
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J. Kysymyksiä ja vastauksia
.

Ongelma Mahdollinen syy Remedy

Mittauslaite kytkeytyy itses- AutoOff toiminto on päällä. Kytke AutoOff toiminto pois.
tään pois päältä tai (katso sivu 29).
ei kytkeydy päälle. Akku on tyhjä. Lataa akku tai kytke verkkolaite.

(katso sivu15).
Mittauslaite ei kytkeydy Akku on tyhjä Lataa akku tai kytke verkkolaite.
päälle (katso sivu15).
Akun kapasiteetin näyttö Akkua ei ole käytetty aivan tyhjaksi / Käytä akku aivan tyhjäksi (kunnes 
ei näytä oikein ladattu ihan täyteen tarpeeksi usein. laite sammuu itsestään) ja lataa akku     

aivan täyteen.
Virheilmoitus Kaasun ulosvirtaus tukossa. Varmista kaasun vapaa ulosvirtaus.
Pump flow rate to high
Viesti Kennonsuojaraja on ylitetty. Poista savukaasuanturi kanavasta.
Gas cell shutdown-thres-
hold has been exceeded 
Virheilmoitus · Tulostimella 0554 0543: väärä Aktivoi oikea yhteys
Printing not possible yhteys aktivoitu (katso sivu 30).

· Väärä tulostin aktivoituna. Aktivoi oikea tulostin 
(katso sivu 28)

· Tulostin on kytketty pois päältä. Kytke tulostin päälle.
· Tulostin on langattoman yhteyden Siirrä tulostin lähemmäksi.

kantaman ulkopuolella.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan.
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K. Tekniset tiedot

K.1 Standardit ja todistukset
· Kuten vaatimustenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu, tämä laite on direktiivin
2004/108/EEC mukainen.

· Laite on TÜV testattu EN50379 part 2, poislukien: SO2 ja NO2 yksiköitä ei ole testattu,
uusintakalibrointia ei ole suojattu.

K.2 Mittausalueet ja tarkkuudet

Yksikkö Mittausalue Tarkkuus Erotuskyky t901

O2 0...25Vol.% ±0.2% pitoisuudesta 0.01Vol.% <20s
CO(H2-komp.) 0...10000ppm ±10ppm  tai 1ppm <40s

±10% mitt.arvosta1 0...200ppm
±20ppm tai
±5% mitt.arvosta1      201...2000ppm
±10% mitt.arvosta    2001...10000ppm

COlow(H2-komp.) 0...500ppm ±2 ppm 0.0...39.9ppm 0.1ppm <40s
±5% mitt.arvosta    40.0...500ppm

NO2 0...500ppm ±10 ppm 0...199 ppm 0.1ppm <40s
±5% mitt.arvosta (muu mittausalue)

SO2 0...5000ppm ±10 ppm 0...99ppm 1ppm <40s
±10% mitt.arvosta (muu mittausalue)

NOlow 0...300ppm ±2 ppm .0...39.9ppm 0.1ppm <30s
±5% mitt.arvosta 40.0...300.0ppm

NO 0...3000ppm ±5p pm 0...99ppm 1ppm <30s
±5% mitt.arvosta    100...1999ppm
±10% mitt.arvosta   2000...3000ppm

Veto,  ∆p1 -40...40hPa +1.5% v. Mw. -40.00...-3.00hPa 0.01hPa -
+ 0.03hPa -2.99...2.99hPa
+ 1.5% v. Mw. 3.00...40.00hPa

∆p2 -200...200hPa ±1.5% mitt.arvosta   200.0...-50.0hPa 0.1hPa -
±0.5hPa -49.9...49.9hPa
±1.5% mitt.arvosta   50.0...200.0hPa

1 Vasteaika 90%, suositeltu mittauksen minimikesto oikeiden mittaustulosten saamiseksi: 3 min. 
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Yksikkö Mittausalue Tarkkuus Erotuskyky t901

Pabs 600...1150hPa ±10hPa 1hPa -
Lämpötila (NiCrNi) -40...1200°C ±0.5°C  (0.0...99°C) 0.1°C (-40.0...999.9°C) riippuu

±0.5%  (muu mittasualue) 0.1°C (1000°C...1200°C) anturista
Hyötysuhde 0...120% - 0.1% -
Savukaasu häviö 0...99,9% - 0,1% -
Savukaasun 0...99,9°C - 0.1% -
kastepiste
CO2 määritys 0...CO2 max. ±0.2 Vol% 0.1 Vol% <40s
(Laskettu hapesta)

1 Vasteaika 90%, suositeltu mittauksen minimikesto oikeiden mittaustulosten saamiseksi: 3 min. 

Laimennus aktivoitu kennopaikka 2 (kerroin 5) 

Yksikkö Mittausalue Tarkkuus Erotuskyky

CO(H2-komp.) 700...50000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm
COlow(H2-komp.) 300...2500ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 0.1ppm
SO2 500...25000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm
NO 500...15000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm
NOlow 150...1500ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 0.1ppm

Kaikkien kennojen huuhtelu aktivoitu (optiona) (kerroin 2)

Yksikkö Mittausalue Tarkkuus Erotuskyky t901

O2 0...25Vol.% ±1Vol.% mitt.arvosta (lisävirhe) (0...4,99Vol.%) 0.01Vol.% <20s
±0,5Vol.% mitt.arvosta (lisävirhe) (5...25Vol.%)

CO(H2-komp.) 700...20000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm
COlow(H2-komp.) 300...1000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 0.1ppm
NO2 200...1000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 0.1ppm
SO2 500...10000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm
NOlow 150.. .600ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 0.1ppm
NO 500...6000ppm +10% mitt.arvosta (lisävirhe) 1ppm

1 Vasteaika 90%, suositeltu mittauksen minimikesto oikeiden mittaustulosten saamiseksi: 3 min.

Suodattimen kestoikä:

Yksikkö  Kestoikä

CO(H2-komp.) 170000 ppmh
NO 120000 ppmh
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K.3 Laitteen muut tiedot

Ominaisuus Arvot

Käyttölämpötila -5...50 °C
Varatointilämpötila -20...50 °C
Virtalähde Akku: 3.7V/ 2.4 Ah 

Verkkolaite 6.3 V / 2 A
Mitat (P x L x K) 283 x 103 x 65mm
Paino 960g
Muisti max. 100 kansiota max. 10 sijaintia per kansio
Näyttö Yksivärinen, 4 harmaan sävyä, 160 x 240 pikseliä
Akun varastointilämpötila: ±0...35 °C
Akun kestoikä >6 h (pumppu päällä, valaistus pois päältä, +20 °C lämpötilassa)
Akun latausaika noin 5-6h
Pumpun paineenkesto Maksimipaine anturin päässä: + 50 mbar

Minimipaine anturin päässä : -200 mbar
Alustus ja  
nollaus 30 sekuntia.
Suojausluokka IP 40
Takuu Mittauslaite: 24 kuukautta

Kennot: 12 kuukautta, O2- kenno: 18 kuukautta
Savukaasuanturi: 24 kuukautta
Lämpöparianturi: 12 kuukautta
Akku:12 kuukautta
Takuuehdot: katso :www.testo.com/warranty

Option Bluetooth Tyyppimerkintä : BlueNiceCom IV
tuotehyväksyntä: BNC4_HW2x_SW2xx
listaustunniste: BO13784
listausnumero: 10274

Bluetooth kantama <10m
Maat joissa laitteella EU-maat
Bluetooth-sertifiointi 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), Itäval-
ta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Ruotsi (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Espanja
(ES), Tsekki (CZ), Unkari (HU), Iso-Britannia (GB) ja Kyproksen tasavalta (CY).
EFTA-maat
Islanti Lichtenstein, Norja ja Sveitsi
Muut maat
Kanada, USA, Japani, Ukraina, Australia, Kolumbia, Turkki, El Salvador
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K.4 EC vaatimustenmukaisuusvakuutus
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K.5 Laskentaperiaatteita

K.5.1 Polttoaineiden kertoimet

Polttoaine CO2 max O2 ref Kgr Knet K1 H MH2O Qgr Qnet

Maakaasu 11,90 3,00% 0,35% 0,39 40,00 24,4 0 53,42 48,16
Kevytöljy 15,50 3,00% 0,48% 0,51 53,00 13 0 45,6 42,8
Raskasöljy 15,80 3,00% 0,51% 0,51 54,00 11,5 0,2 42,9 40,5
Kivihiili 18,40 7,00% 0,62% 0,65 63,00 4 13 26,75 25,5
Antrasiitti 19,10 7,00% 0,67% 0,69 65,00 3 12 29,65 28,95
Koksi 20,60 7,00% 0,75% 0,76 70,00 0,4 10 27,9 27,45
Propaani 13,80 3,00% 0,42% 0,45 48,00 18,2 0 50 46,3
Butaani 4,10 3,00% 0,43% 0,46 48,00 17,2 0 49,3 45,8
Testikaasu 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 0
Diesel 15,60 3,00% 0,49% 0,53 53,00 12,9 0 44,62 41,8
Bensiini 15,10 3,00% 0,46% 0,49 51,00 14,2 0 45,1 42,02

K.5.2 Laskentakaavat

HHiiiilliiddiiookkssiiddii:: CO2 = C02max: Polttoainekohtainen
hiilidioksidiarvo 

O2ref: O2 -viitearvo
O2: Mitattu O2 -pitoisuus %

TTeehhoo  vveerrrraattttuunnaa  bbrruuttttootteehhoooonn::

Effg = 100 -  (( ) +  ( ) +  ( ))

TTeehhoo  vveerrrraattttuunnaa  nneettttootteehhoooonn::

Effn= 100 -  (( ) + ( ) + ( ))Knet x (FT - AT)
CO2

(MH2O + 9 x H) x (210 + 2.1 x FT - 4.2 x AT)
Qnet x 1000

K1 x Qgr x CO
Qnet x (CO2 + CO)

K1 x CO
CO2 + CO

(MH2O + 9 x H) x (2488 + 2.1 x FT - 4.2 x AT)
Qgr x 1000

Kgr x (FT - AT)
CO2

CO2max x (O2ref - O2)
O2ref
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Kgr/Knet/Qgr/Qnet/K1/MH2O/H: 
Polttoainekohtaiset kertoimet

FT: Savukaasun lämpötila
AT: Ympäristön lämpötila
CO: Mitattu häkäpitoisuus  %
CO2: Mitattu hiilidioksidipitoisuus  % 

MMyyrrkkkkyy--iinnddeekkssii:: suhde = CO: Mitattu CO-pitoisuus  %
CO2: Mitattu CO2-pitoisuus  %

YYlliimmäääärrääiinneenn  iillmmaa  ((EExxAAiirr)):: = ( -1 ) x 100 21%: Ilman happipitoisuus
O2: Mitattu happipitoisuus  %

TTyyppeenn  ookkssiiddiitt:: NO2 -anturia ei kytkettynä: NO: Mitattu typpimonoksidi-
NOx = NO + (NO2Add. x NO) pitoisuus. 

NO2 -anturi kytkettynä: NO2Add.: Typpidioksidi, 
NOx = NO + NO2 lisäyskerroin

HHiiiilliimmoonnookkssiiddii,,
llaaiimmeennttaammaattoonn uCO = CO x λλ CO: Mitattu hiilidioksidipitoisuus

λ: Laskettu ilmasuhde 

SSaavvuukkaaaassuunn  kkaasstteeppiissttee:: ∆∆P = FH20: Savukaasukohtainen 
vesihöyryn määrä    til.-%

PAbs: Absoluuttinenpaine
mbar/hPa

VViirrttaauussnnooppeeuuss v = Pabs: Absoluuttinen paine 
∆P: Paine-ero
FT: Savukaasun lämpötila
α: Pitot-kerroin

IIllmmaavviirrttaa:: V  = v x a v: Virtausnopeus
a: Virtauskanavan poikki-      

pinta-ala

) x 234.175

) - 17.08085

CO
CO2 x 10000

575 x ∆∆P x (FT + 273.15)
Pabs x αα

21%
21% - O2

ln (
ln (

FH20 x PAbs
610.78

FH20 x PAbs
610.78
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Massavirta:

MMaassssaavviirrttaa    CCOO:: MCO = CO [kg/h] [ppm] x FGas x 1.25 [kg/m3] x Z

MMaassssaavviirrttaa    NNOOxx:: MNOx = NOx [kg/h] [ppm] x FGas x 2.05 [kg/m3] x Z

MMaassssaavviirrttaa    SSOO22:: MSO2 = SO2 [kg/h] [ppm] x FGas x 2.86 [kg/m3] x Z Fgas: Polttoainekohtainen 
kosteusarvo

T: Kastepiste
Z: Kerroin

(katso alla)

Kerroin Z: Z = xx  VV  [m3/s] xx  1100--66 [1/ppm] x 3600

Yksikön muuntaminen: ppm > mg/m3:

Kaavassa käytetty numeerinen kerroin (esim. CO:lle kerroin 1,25) vastaa kunkin kaa-
sun standarditiheyttä mg/m³. Huomioi:

- SO2: kirjallisuudessa standarditiheydelle käytetty arvoja 2.86 ... 2.93 (ideaalikaa-
sun ja todellisen kaasun ero)

- NOx: käytetty NO2:n standarditiheyttä(2.05), koska vain tämä yhdiste on vakaa
(NO reagoi nopeasti hapen kanssa synnyttäen NO2)

CCOO  ((hhiiiilliimmoonnookkssiiddii)):: CO [mg/m3] = x CO [ppm] x 1.25

NNOOxx ((ttyyppeenn  ookkssiiddiitt)):: NOx [mg/m3] = x NOx [ppm] x 2.05

SSOO22 ((rriikkkkiiddiiookkssiiddii)):: SO2 [mg/m3] = x SO2 [ppm] x 2.86

O2ref: O2 -viitearvo
O2: Mitattu 02 -pitoisuus  %
O2Bez: Polttoainekohtainen 

O2 -viitearvo  %

O2ref - O2Bez
O2ref - O2

O2ref - O2Bez
O2ref - O2

O2ref - O2Bez
O2ref - O2

273.15 x Pabs [mbar]
273.15 +T [°C] x 1013
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K.6 Suositeltavat huuhteluajat
Suositeltavat huuhtelusajat tehtäessä pitkiä mittauksia ja mitattaessa korkeissa pitoisu-
uksissa:

Huuhtele laite: Aseta savukaasuanturi raittiiseen ilmaan ja käynnistä savukaasumit-
taus.

Mittaussuure Pitoisuus [ppm] Mittauksen kesto [min] Suositeltava huuhteluaika [min]

CO 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 10 10
1000 10 15
2000 10 20
4000 5 30
8000 5 60

COlow 10 60 5
20 30 5
50 20 10
100 10 10
200 10 15
500 10 20

NO 50 60 5
100 45 5
200 30 5
500 20 10
1000 10 10
2000 10 20
3000 5 30

NOlow 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
300 10 20

NO2 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
500 10 20

SO2 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 15 10
1000 10 10
2000 10 20
5000 5 40
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L. Lisävarusteet/varaosat
Kuvaus Tuotenro.

Moduulisavukaasuanturi

Moduuli savukaasuanturi, 335mm, 500°C, termopari 0.8mm 0600 9766
Moduuli savukaasuanturi, 700mm, 500°C, termopari 0.8mm 0600 9767
Moduuli savukaasuanturi, 335mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0600 8764
Moduuli savukaasuanturi, 700mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0600 8765
Moduuli savukaasuanturi, esisuodattimella, 335mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0600 8766
Moduuli savukaasuanturi, esisuodattimella, 700mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0600 8767

Moduulisavukaasuanturin anturimoduulit ja tarvikkeet 

Anturimoduuli, 700mm, 500°C, termopari 0.8mm 0554 9767
Anturimoduuli, 335mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0554 8764
Anturimoduuli, 700mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0554 8765
Anturimoduuli, esisuodattimella, 335mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0554 8766
Anturimoduuli, esisuodattimella, 700mm, 1000°C, termopari 0.8mm 0554 8767
Jatkoletku, 2.80m 0554 1202
Partikkelisuodatin 10 kpl 0554 3385
Vaihtosuodatin esisuodattimella varustettuun moduulisavukaasuanturiin (2 kpl) 0554 3372
Teollisuusmoottorianturit
Moottorianturi, ei esisuodatinta 0600 7560
Moottorianturi, esisuodattimella 0600 7561
Termoelementti , 2.4 m letku, Tmax. 1000 °C 0600 8894
Vaihtoanturi moottorianturiin jossa esisuodatin 0554 7455

Muut anturit ja sensorit

Pitot-putki, 350mm 0635 2041
Pitot-putki, 700mm 0635 2042
Ympäristönlämpötila-anturi(AT), 60 mm 0600 9797

Jälkiasennettavat mittauskennot

NOlow -jälkiasennussarja 0554 2152
NO -jälkiasennussarja 0554 2150
COlow(H2-komp.) -jälkiasennussarja 0554 2102
CO(H2-komp.) -jälkiasennussarja 0554 2100
NO2 -jälkiasennussarja 0554 2200
SO2 -jälkiasennussarja 0554 2250

Vaihtomittauskennot

O2 -kenno 0393 0001
CO(H2-komp.) -kenno 0393 0100
NOlow -kenno 0393 0152
NO -kenno 0393 0150
NO2 -kenno 0393 0200
SO2 -kenno 0393 0250
COlow (H2-komp.)-kenno 0393 0102
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Kuvaus Tuotenro.

Vaihtosuodattimet

CO(H2-komp.)-kennolle 0554 4100
NO -kennolle 0554 4150

Muut jälkiasennussarjat

Bluetooth  asennetaan Testo AG:n tehtaalla
Kaikkien kennojen laimennus asennetaan Testo AG:n tehtaalla

Muut lisävarustet

IR-tulostin 0554 0549
Bluetooth-tulostin (sis.ladattava akku ja latausadapteri) 0554 0553
Verkkolaite 0554 1096
Laturi ja ladattava-akku 0554 1087
Vaihtoakku 0515 0100
Tulostimen lämpöpaperia(6 rullaa) 0554.0568
USB-liitinkaapeli 0449 0047
testo EasyEmission -tietokoneohjelma 0554 3334
Kuljetuslaukku 0516 3400
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Tärkeimmät toiminnot
Taulukko antaa yleiskuvan laitteen tärkeimmistä toiminnoista. Yksityiskohtaiset tiedot
yksittäisistä toiminnoista löytyy mainituilla sivuilla. 

Tehtävä Toiminto katso sivu

� Mittaukset� � 

Savukaasun mittaus Savukaasu � 38
Savukaasun mittaus ja samanaikainen virtausmittaus Savukaasu + m/s � 
(+ ilma/massavirran laskenta) 38
Savukaasun mittaus ja samanaikainen  Savukaasu+ ∆∆p2 � 
paine-eromittaus 38
Ohjelman ajaminen/tallentaminen/muuttaminen Ohjelmointi� 39
Vedon mittaaminen Veto � 40
Nokiluvun syöttäminen/syöttöveden lämpötila Nokiluku / SVL� 40
Määritä kaasun syöttö Kaasun syöttö� 41
Määritä öljyn virtaus Öljyn virtaus� 42
Virtausnopeuden ja paineen mittaus m/s � 42
Paineen mittaus ∆∆p200hPa � 43
Lue automaattinen poltin Polttimen hallinta� 43

� Muisti� �

Luo uusi kansio Uusi kansio� 22
Järjestä lista Kansion, Nimen tai Osoitteen mukaan Järjestä lista � tai tai 22
Palauttaa paikat niiden luomisjärjestykseen Palauta lista � 22
Luo uusi paikka Kansio � � Uusi mittausp.� 22
Järjestä mittauspaikat paikan nimen mukaan Kansio � � Paikat� 22
Järjestä mittauspaikat niiden luomisjärjestykseen Kansio � � Palauta lista� 22
Aktivoi mittauspaikka Kansio � � Valitse paikka � 22
Paikan asetukset Kansio � � Valitse paikka  � 22
Näytä paikan mittaustiedot Kansio � � Valitse paikka  � 22
Tulosta paikan kaikki mittaustulokset Kansio � � Valitse paikka � � 

Prn kaikki data� 22
Poista paikan kaikki mittaustulokset Kansio  � � Valitse paikka� � 

Poista kaikki� 22
Näytä valitun mittauspöytäkirjan mittaustulokset Kansio  � � Valitse paikka � � 

Valitse pöytäkirja � 22
Yksittäisen mittauspöytäkirjan tulostaminen Kansio � � Valitse paikka � � 
Valitse mittauspöytäkirja  � 22

Nimi

Tulosta
OK Data

Value
OK Data

OK
OK Data

OK
OK Data

OK Data

OK Vaih.

OK OK

OK OK

OK Locat

OK OK

OK

Kansio Osoite

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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Tehtävä Toiminto katso sivu

� Muisti� �

Tulosta kaikki mittauspöytäkirjat muistista Prn kaikki data � 22
Poista kaikki mittauspöytäkirjat muistista Poista tiedot� 22
Tyhjennä koko muisti (mittauspöytäkirjat ja -paikat) Tyhjennä muisti � 22

� analys.asetukset� �

Näytön asetukset � Muokkaa näyttöä� 27
Tulostimen valinta, ja tekstivalinnat � Tulostin � 27
Toimintonäppäinten ja aloitusnäytön asetukset � Konfig. Start � 27
Päivämäärä ja aika � Päivä/Aika � 27
Käyttövalikon kieli � Kieli � 27
Laitteen automaattinen pois päältä kytkentä � AutoOff � 27

� Sensorin asetukset � �

Kalibrointitiedot Kalibrointitiedot � 31
Aseta NO2 -lisäys NO2 -lisäys � 31
Aseta O2 -viitearvo O2 -arvo� 31
Aseta kennosuoja Kennosuoja � 31
ppm-tuntilaskuri ppm-tuntilaskuri � 31
Uudelleen kalibrointi Uud. kalib � 31

� Polttoaineet � �

Aktivoi polttoaine Valitse polttoaine � 35
Vaihda polttoaineen kertoimia Valitse polttoaine � 35

-tai- � Analys. diag. � �

Suorita kaasin virtaustestaus Kaasuvir.tark.� 26
Laitteen virheet Virhe diagnoosi� 26
Sensorin tila Sensorin tark. � 26

OK

OK

Toimin

OK

OK

OK

Kerr.

OK

OK

OK

OK

OK

Vaih.

Vaih.

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK
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