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The article deals with design and main applications of flue gas analyser testo 350M/XL. This measuring system is 

flexible, portable proposed for all types of industrial systems – ranging from simple steam generators to large-scale 
power stations.  An analyser is enables spot cheeks as well as simultaneous long-them measurement at different points 
in flue gas systems to reduce or monitor emissions and for troubleshooting for problem process conditions. Testo 
350M/XL can be used for process control such as burner design, flame control, combustion material etc. 
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ÚVOD 
Činnosť všetkých typov priemyslových systémov – počínajúc parnými generátormi a končiac veľkými 

elektrárňami je v mnohých krajinách podrobená prísnym emisným limitom. Meranie týchto limitov je pravidelné a musí 
zaručiť, aby rôzne zložky spalín neprekročili povolené limity. Preto v tejto oblasti merania hrajú analyzátory spalín 
veľmi dôležitú úlohu. Dôležité kritéria pre meranie sú presnosť, flexibilita a jasná dokumentácia nameraných hodnôt.  
 

Nemecký výrobca testo GmbH prináša na trh novinku – analyzátor spalín testo 350M/XL. Analyzátory testo 
350 M/XL [1] sú určené najmä na emisné merania zdrojov každého typu, nastavenie účinnosti horákov v priemysle, 
kontrolu a optimalizáciu tepelných procesov. 
Testo 350 M basic obsahuje tieto súčasti: ručný prístroj (Control unit ), box analyzátora, plynovú sondu 
 

 
 

Ručný prístroj slúži na ovládanie celého systému ale možno ho použiť ako samostatný merací prístroj na 
meranie teploty, rýchlosti prúdenia, diferenčných tlakov, relatívnej vlhkosti  a ďalších veličín pomocou bohatého 
sortimentu testo snímačov. Namerané hodnoty je možné vytlačiť na mieste merania pomocou integrovanej tlačiarne.  
 
Ručný prístroj: 

- obsahuje rozhranie RS 232 a testo BUS,  
- má osvetlený displej, 
- má jednoduchú obsluhu s voliteľnými funkciami tlačidiel, 
- má integrovaná pamäť 1MB ( 250 000 meraných blokov ),  
- má vstavanú tlačiareň, 
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- má dotykový displej ( voľba ), 
- má magnet na zadnej strane, 
- má robustný a odolný kryt ABS 
- má napájanie z boxu analyzátora alebo z akubatérií alebo sieťového adaptéra. 

 
Ručný prístroj umožňuje priamo merať nasledujúce veličiny pomocou príslušných snímačov:  
• Dif. tlak (vstavaný): ± 40/± 200 hPa 
• Teplota: Pt 100, NTC, K,S,J,T: -200...1750 °C 
• Vlhkosť: 0...100 % r.v. ( kapacitné snímače testo ) 
• Prúdenie: termicky – 0 ...20 m/s, vrtuľka – 0,25...60 m/s  
• Tlak:  +10...30 000 hPa ( tlakový snímač testo ) 
• CO snímač: 0...500 ppm ( snímač CO okolia ) pomocou externého snímača v rozsahu 0...500 ppm s presnosťou ± 5 
ppm (0...100 ppm), resp. ±  5% z meranej hodnoty (viac ako 100 ppm), s časovou odozvou T90 do 35 s, 
• CO2 snímač: 0...1 obj. % ( snímač CO2 okolia ), 
• CH4 detektor úniku plynu na plynových rozvodoch pomocou externej sondy s dvoma stupňami alarmu: 200 ppm CH4 
(limitná hodnota pre 1. alarm) alebo 10 000 ppm   (limitná hodnota pre 2. alarm) s optickou (LED dióda) a akustickou 
signalizáciou  s časovou odozvou T90  do 2 s 
• Otáčky: +20...20 000 min-1 
• Napätie: 0...10 V 
• Prúd: 0...+20 mA 
• Pamäť: 250 000 meraných hodnôt 
 
Box analyzátora testo 350 M obsahuje: 
Senzory na meranie koncentrácie 02,CO, NO(voľba), NO2 alebo SO2 (voľba) (max 4 meracie moduly spolu). Ďalej 
meranie teploty a diferenčného tlaku, realizuje výpočet CO2, účinnosť spaľovania, komínovú stratu, nadbytok vzduchu,  
atď 
Box obsahuje čerpadlo, integrovaný Peltierov chladič na odstránenie vlhkosti zo spalín,  odpojenie senzora CO a jeho 
preplach, nabíjateľné akubatérie, vstavané sieťové napájanie, pamäť 1MB.   
Dôležitým zlepšením novej generácie analyzátorov testo 350 M/XL je možnosť pracovať od teplôt –5 °C do +45 °C . 
Ďalšou zásadnou novinkou je ohrev senzorov, ktoré sú ohrievané na teplotu vyššiu o 1-2 °C, ako je teplota predúpravnej 
jednotky, takže je účinne zamedzená kondenzácia spalín v senzoroch aj pri nízkych teplotách okolia. 
 
Analyzátor testo 350 XL sa vyznačuje bohatším príslušenstvom, väčším počtom meracích senzorov a vyšším 
komfortom.  
Box analyzátora testo 350 XL umožňuje merať navyše: 
koncentrácie CxHy ( u výrobcu kalibrovaný na metán ), H2S  ( max. 6 meracích senzorov spolu ) a má trigrovací vstup 
na spúšťanie externým povelom a ventil na preplach čerstvým vzduchom ( pre dlhodobé merania )  
 
Riedenie spalín  

V prípade testo 350 XL je v ponuke na veľmi presné meranie odporúčaný senzor COlow  s meracím rozsahom 
na nízke koncentrácie 0...500 ppm, ktorý v súčinnosti s modulom riedenia  
( patentované riešenie firmy testo ) umožňuje merať aj podstatne vyššie koncentrácie  CO.  Riedenie je realizované 
s faktorom 0, 2, 5, 10, 20, 40, t.j. napr. pri riedení 20 x bude merací rozsah do 10 000 ppm, atď. Ale ak sa použije 
štandardný senzor CO 0...10 000 ppm potom možno s riedením plynu prakticky merať CO až do koncentrácie 400 000 
ppm ! ). Zrieďovanie spalín je funkčné iba pre senzor CO. 

Pre presné meranie NO je možné podobne ako v prípade CO použiť senzor NOlow s meracím rozsahom 0...300 
ppm.  Merací senzor CxHy je určený na meranie metánu, propánu alebo butánu, pričom pre každý plyn má iný merací 
rozsah ( 0,01...4 %/2,1%/1,8% ). Od výrobcu je senzor kalibrovaný metánom a užívateľ si môže pomocou kalibračných 
plynov urobiť jeho prekalibrovanie na inú zložku. 

Pri analyzátore testo 350 M/XL je ručný prístroj ( Control Unit ) odoberateľný a prenosný až do vzdialenosti 50 
m od boxu analyzátora. Ručný prístroj umožňuje riadiť celý systém a čítať dáta. Navyše je v ručnom prístroji 
integrované aj meranie diferenčného tlaku a je tu aj ďalší vstup pre snímače teploty, vlhkosti, rýchlosti prúdenia a 
ďalších veličín zo sortimentu snímačov testo. Box analyzátora je srdcom analyzátora. V prístroji sú integrované senzory 
na analýzu plynov a meranie diferenčného tlaku, čerpadlo, predúpravná jednotka spalín a ochrana senzora CO. Box 
analyzátora  sa inštaluje na miesto merania. Cez zbernicu Testo-Datenbus je ho možno prepojiť s oddeleným logérom 
alebo je ho možno použiť ako  samostatne prepojený prístroj. Box analyzátora možno naprogramovať pre individuálne 
meranie. Predstavuje to najmä naprogramovanie meracieho cyklu, času preplachovania čerstvým vzduchom, atď. Boxy 
analyzátorov  testo 350 M a XL možno spolu pri meraniach navzájom spájať. Podobne možno na box analyzátora 
pripojiť aj logér alebo box analógových výstupov (mA out). 
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V každom použití môže byť spolu spojených až 8 boxov analyzátora v rozdielnej konfigurácii  a je možné ich 
prepojiť spolu až s 10 logérmi cez Testo-Datenbus na veľké vzdialenosti. Kontrolná jednotka umožňuje riadiť všetky 
boxy, čítať alebo ich programovať. Alternatívne možno ovládať celý systém cez Bus-kartu v PC. 

 
Logér 
Na logér sa môžu pripojiť až 4 snímače. Ak je potrebných viacej kanálov , možno zapojiť viacej logérov 

paralelne. Merané hodnoty príslušných veličín (rýchlosť prúdenia spalín, teplota, atď.) sa získajú pomocou pripojených 
snímačov. Logér, podobne ako box analyzátora, obsahuje internú pamäť a môže zaznamenávať hodnoty nezávisle od 
pripojenia na datovú zbernicu. Logér sa rovnako ako box analyzátora riadi a programuje cez ručný prístroj, možno ho 
zároveň mechanicky a elektricky spojiť s boxom analógových veličín alebo s boxom bezdrôtového spojenia. Pre všetky 
tieto kryty je v ponuke jeden typ krytu, kde je možné presne označiť miesto merania alebo použitý snímač. Pre 
jednoduché upevnenie logéra na miesto je dodávaný držiak s upevnením na stenu. 

 
Merané veličiny, ktoré možno merať pomocou logéra: 

- teplotu, napr. z povrchových alebo ponorných snímačov,..   
- vlhkosť, napr. v nasávacích kanáloch alebo okolitého vzduchu  
- prúdenie a prietok, napr. pomocou rotačnej sondy, termickej sondy  
- parametre Indoor Air Quality, napr.  CO2- a CO-sondou  
- tlak, napr. s diferenčným snímačom tlaku a vysokotlakovými snímačmi  
- otáčky , prúd a  napätie 

 
 
 
 
 
 
Technické parametre testo 350 XL ( M bez H2S a HxCy) 
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ZÁVER 
 

Testo 350M/XL  je flexibilný, prenosný merací systém pre široký okruh aplikácií 
v spaľovacích procesoch. Tento pokrokový analyzátor možno použiť napr. v elektrárniach pri 
kontrole spaľovania od spaľovacej komory až po čistenie spalín a komín, pri kontrole tunelových 
pecí v rozličných zónach spaľovania, na nastavovanie a kontrolu filtračných zariadení (REA, 
katalyzátorov) v spaľovacích zariadeniach, na časové preskúšanie viacerých horákov na jednom 
kotly, na dlhodobú kontrolu kritických zariadení (režim záznamu do logéra), v skúšobniach pri 
výskume a vývoji (napr. motorov), na kontrolu tlakových pomerov a rýchlosti prúdenia spalín alebo 
čerstvého vzduchu, atď. 

Parameter Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť* Poznámka 
O2 0-25 obj.% 0,1 obj.% O2 ±0,8 % z k.h. (0...25 % obj.O2)   
CO2 0-CO2 max. 0,01 obj.% CO2   výpočet z O2 

CO 0-10.000 ppm 1 ppm 

± 10 ppm (do 100 ppm) 
± 5% z  m.h. (>100 ppm) 
± 10% z m.h. (>2000 ppm) H2 kompenzácia 

CO-low (voľba) 0-500 ppm 0.1 ppm 

± 2 ppm (do 39,9 ppm) 
± 5% z  m.h. (>40 ppm) 
 H2 kompenzácia 

CO s riedením 
0-20 000 ppm  
0-400.000 ppm 20 ppm + < 2% ku presnosti merania CO 

nastaviteľné faktory: 0, 2, 
5, 10, 20, 40 

SO2 (voľba) 0-5.000 ppm 1 ppm 

± 5 ppm (do 100 ppm) 
± 5% z  m.h. (>100 ppm) 
± 10% z  m.h. (>500 ppm)  

NO2 0-500 ppm 0,5 ppm 
± 5 ppm (do 100 ppm) 
± 5% z  m.h. (>100 ppm)  

NO  0-3000 ppm 1 ppm 

± 5 ppm (do 100 ppm) 
± 5% z  m.h. (>100 ppm) 
± 10% z  m.h. (>2000 ppm)   

NO-low (voľba)  0-300 ppm 0,1 ppm 
± 2 ppm (do 39,9 ppm) 
± 5% z  m.h. (>40 ppm)   

H2S (voľba) 0-300 ppm 0,1 ppm 
± 2 ppm (do 39,9 ppm) 
± 5% z  m.h. (>40 ppm)   

HxCy 

0,01-4 % metan 
0,01-2,1 % 
propan 
0,01-1,8 butan 0.001% = 10 ppm 

< 400 pp ( 100...4000 ppm )  
< 10% z m.h. (< 0,41...4 % ) 

obmedzená funkcia – 
minimálny obsah O2= 2 
obj.% 

Teplota  -40 ... 1200°C 
0,1°C do 1000°C  
1°C > 1000 °C 

± 0,5°C (-40 ... 99,9°C) 
± 0,5 z. m.h. (> 100 °C )   

delta P ±-200 hPa 0,1 hPa 
± 0,5 hPa (0..50 hPa) 
± 2 hPa (>50 hPa)   

Ťah/tlak ± 40 hPa 0,01 hPa ± 0,03 hPa   
zobrazenie 
prietoku spalín 
analyzátorom  0-1.5 l/min 0.01 l/min 1% of MBE   
teplota okolia 
analyzátora   -5 ... 45°C 0,1°C   0,5°C   


