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Analisador de Gases Rápido e Robusto
Instrumento para Todos Parâmetros Importantes

Compromisso com o Futuro

CO

EN 50379-2 and 1. BImSchV
Testado pelo TÜV para O2, ºC, hPa



A nova geração de analisadores de gás testo 327 é extremamente robusta e segura. Os instrumentos fornecem mais
conveniência na aplicação e ajuda a cumprir com eficiência e confiabilidade as rotinas diárias de medição.

Robusta ferramenta para medição para gases de combustão ideal para tarefas diárias ou na manutenção de 
queimadores - os instrumentos são rápidos, extremamente confiáveis e estão sempre prontos para o uso.

A nova geração de instrumentos testo 327

Baterias recarregáveis

Tecnologia com alta 
capacidade sem efeito
de memória e descarga
profunda.
.

Células de mediçãoTTesto: 
Células de reposição
tão fáceis de trocar quanto
a bateria

DURÁVEL2.

Display em 4 linhas:
LED poderoso garante
excelente leitura dos dados
medidos, mesmo em más
condições de iluminação.

Rápida cconexão de sondas:
Todas as sondas são conectadas 
com um clique. Rápido, fácil de limpar
e protegido contra conexão incorreta.

FÁCIL1.



Capa elástica de proteção: 
A “segunda pele” é
integrada no desenho do
instrumento o que o protege
contra impactos do 
dia-a-dia.

O TopSafe pode ser
facilmente removido e 
lavado separadamente.

Reservatório para condensação:
Na nova construção - o

reservatório para condensação
tem uma carcaça separada
dentro do instrumento, que o

proteje de influências externas.

Nova concepção de sonda:
As sondas robustas filtra
sujeira caso ocorra, antes
de entrar no trajeto do gás.
O filtro de partículas é
facilmente trocado

montado na empunhadura da sonda the probe handle.

ROBUSTO3.

Isto previne falsas medições
resultante de fugas.
o reservatório pode ser 
facilmente esvaziado.



testo 327-1 – Instrumento para
combustão

Analisador ideal para todos os parâmetros importantes.

· Menu fácil de seguir 
· Display em 4 linhas
· Display luminoso
· Impressora por infravermelho
· Armazenagem para condensção
· Testado pelo TÜV (°C, O2

· EN 50379 Parte 2 para  O2,C, hPa , °
· EN 50379 Parte 3 para CO
· Pequena bateria (1200 ma,
durabilidade de 5 h) recarregável no
instrumento ou externamente  

· Rápida conexão de sonda com plugue
único

· Medição de CO ambiente via sonda de 
fluxo

· O2 dupla medição de parede (armazenével)
· Medição separada para temperatura do ar
· Medição de CO não diluído (armazenável)

· Bateria recarregável no instrumento ou
separadamente

· 8 combustíveis
· IP 40

Visão geral das funções do instrumento

· Inclui todas as funções básicas como eficiência de combustível
perda de fluxo, O2, CO2, CO 

· Robusto e protegido contra impactos devido ao TopSafe
elástico

· Fácil operação

· Manuseio descomplicado graças aos menus de fácil compreesão
e a carcaça ergonômica

· Leituras estáveis em 30 seg.

· Range completo de sondas do testo 330 é
compatível

· Leve (aprox. 500 g)



Temperatura de medição:
Range: -40 a +600 °C
Exatidão:

Resolução:
Valor de medição do sensor:
Tiro/Medição de pressão:
Tiro: ±40 hPa
Exatidão: ±0.02 hPa (-0.50 a +0.60 hPa)

±0.03hP. (+0.61 a +3.00 hPa)
1.5 %do v.m. (+3.01 a +40 hPa)

Resolução: ±0.01 hPa (opção fina de tiro: 0.001 hPa)
Delta P: --- ±200 hPa
Exatidão: ---                  ±0,5 hPa (0 a +50 hPa)

±1.0 % do v.m. (+50.1 a +100.0 hPa)
± 1.5 % do v.m. (+100.1 a +200.0 hPa)

Resolução: 0.1 hPa (Opção 
Delta P 0.01 hPa)

Determinação da eficiência (ETA)
Range:
Resolução:
Perda de exaustão:
Range:
Resolução:
Medição de O2:

Range:
Exatidão:
Resolução:

Tempo de ajuste t90:
Gravação de CO2:
Range do display:
Exatidão:
Resolução:
Gravação:

Tempo de ajuste t 90:
Medição de CO:
Range:

Exatidão: (H2 índice< 10%)

Opção (H 2 - compensado)
Range: --- 
Exatidão: --- ±20 ppm (acima de 200 

ppm) ±5 % do v.m.
acima de 2000 ppm)

±10 % do v.m. (acima de 
8000 ppm)

Resolução:
Dados técnicos gerais:
Pêso:
Dimensões:
Temperatura de armazenagem e  transporte:
Temperature ambiente:
Alimentação:
Durabilidade da bateria: > 5h > 10h
Garantia:

Dados técnicos 327-1         327-2

The set is delivered complete in

a robust system case made of

ABS plastic.

±0.5 °C (0 a +99,9 °C)
±0.5 % do v.m. (de +100°C)

0.1 °C
Termopar Tipo K (NiCr-Ni) DIN IEC 584, Parte 2, Classe 1

0 a 120 %
0.1 %

0 a 99.9 %
0.1 %

0 a 21 Vol.%
±0.2 Vol.%

0.1 %
aprox. 40 seg.

0 a CO 2max

±0.2 Vol.%
0.01 Vol.%

Cálculo digital de O2

aprox. 40 seg.

0 a 4000 ppm
±20 ppm (acima de 400 ppm) ±5 % do v.m. (acima de 1000 ppm)

±10 % do v.m. (acima de 4000 ppm)

0 a 8000 ppm

1 ppm

aprox. 500 g
216x68x47
-20 a +50 °C
-5 a +45 °C

Bateria recarregável de Lithium-ion

24 meses no instrumento, sondas e células de medição
12 meses no termopar e bateria

(não se aplica a peças de desgaste)



testo 327-2 – instrumento para combustão 

Sempre seguro: Graças a diagnose
que mostra as condições das 
partes de desgaste

Analisador rápido, confiável para a realização de todas as medições necessárias

Medição adicional de �P

acima de 200 mbar



Células de medição podem ser 
trocadas facilmente pelo
usuário

Expectativa de vida das células
de medição estão acima de 3
anos

Poderosa bateria de Lithium-ion no
testo 327-2, carregável no 
instrumento ou externamente
(vida da bateria
10 h com bomba 
em operação)

Célula de H2 e CO opcional
para testes oficiais de 
acordo com a norma
EN 50379-2

  em sistemas de combustão

· Fácil troca das células as células
específicas Testo

· Expectativa de vida das células acima de
3 anos

· Segurança graças ao sensor de diagnose 
do instrumento

· Impressora IR & IRDA para fácil leitura
· Dados para PC, impressora ou notebook
· Preparação Bluetooth
· Medição do Delta-T
· Medição do Delta-P: 2 ranges de medição
· Memória (20)

· Bateria Lithium-ion (2,400 mA), vida 10 h.
· Testado peloTÜV- (°C, O2 opcional CO) 
· Opcional CO com compensação de H2

· Oficialmente testado de acordo com a norma EN 50379-2
·  · Para ºC; O2, hPa, Parte 3 para CO 

· Opcional parte 2 para CO com compensação de H2

Visão das funções adicionais do instrumento
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testo 327-1 CO incl. baterias recarregáveis e protocolo de calibração
para CO, hPa e ºC                         0632 3204

Instrumento / opções Cód.

testo 327-1 incl. baterias recarregáveis e protocolo cal. p/ O2,CO, hPa e ºC 0632 3201

Kit testo 327-1 

· Testo 327-1 incl. bateria recarregável e protocolo de calibração
· Unidade principal 100-240 V ou bateria carregavel no instrumento
· Sonda compacta, imersão até 180 mm, Ø 6 mm
· Sonda de combustão para ar, imersão até 190 mm 
· Impressora sem fio infravermelho interface
· Limpador para instrumento 100 ml
· Maleta básica para instrumento, sondas e acessórios

0563 3203 70

testo 327-1 O2 incl. baterias recarregáveis e protocolo de calibração
para O2, hPa e °C                                                                                          0632 3203

testo 327-2 incl. baterias recarregáveis e protocolo de calibração para
O2, CO, hPa e °C

0632 3202

0440 3273

Kit testo 327-2 para combustão

· Testo 327-2 incl. bateria recarregável e protocolo de calibração
opção: CO-H2

· Unidade principal 100-240 V ou bateria carregável no instrumento
· Sonda modular, comprimento 300 mm, Ø 8 mm, testada pelo TÜV
· Sonda de combustão para ar, imersão até 190 mm
· Kit de conexão/mangueira para medição separada de pressão do gás
· Impressora infravermelho interface
· Sonda com eixo flexível, comprimento 330 mm, Ø 10 mm, Tmax.180°C
· Instrument cleaner 100 ml
· Maleta básica para instrumento, sondas e acessórios


Upgrades / opções

Sonda, compr. 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C, testada peloTÜV            0600 9760

Sonda, compr. 300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C, Testada pelo TÜV         0600 9761

Sonda, compr. 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 0600 9762

Sonda, compr. 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 0600 9763

0600 9740

0600 9741

Sonda flexível, comprimento  330 mm, Ø 10.5 mm, conexão 6 mm,
Tmax. 180°C, curto espaço de tempo 200°C

0600 9742

Eixo de sonda, compr. 300 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 0554 9761

Eixo de sonda, compr. 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 0554 9762

Eixo de sonda, compr. 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C 0554 9760

Eixo de sonda, compr. 300 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C 0554 9763

Eixo de sonda, compr. 335 mm, incl. cone de sonda, Ø 8 mm, Tmax 1000 °C 0554 8764

Cone metálico 8 mm, aço, com braçadeira e empunhadura, Tmax 500 °C       0554 3330

Cone metálico 6 mm, aço, com braçadeira e empunhadura, Tmax 500 °C       0554 3329

Extensão de mangueira 2.8 m                             0554 1202

Eixo flexível, compr. 330 mm, Ø 10 mm, Tmax 180 °C 0554 9764

Sonda com espaçamento duplo de parede p/ O2
ar interior 0632 1260

Eixo perfurado, compr. 300 mm, Ø 8 mm, para cálculo médio de CO     0554 5762

Eixo perfurado, compr. 180 mm, Ø 8 mm, para cálculo médio de CO    0554 5763

Cone metálico 6 mm, PTFE, com braçadeira e empunhadura, Tmax 200 °C  0554 3327

Cone metálico 8 mm, PTFE, com braçadeira e empunhadura, Tmax 200 °C   0554 3328

Sonda p/ temp. do ar, imersão de até 300 mm 0600 9791

Sonda p/ temp. do ar, imersão de até 190 mm                                               0600 9787

Sonda p/ temp. do ar, imersão de até 60 mm                    0600 9797

Cód.

Cód.

Cód.

Contatos

Testo do Brasil - Instrumentos de medição Ltda

F. 19-3731 5800  Fax. 19-3731 5819

sac@testo.com.br www.testo.com.br

Upgrade CO-H2 para testo 327-2

0440 3271Opção: medição de tiro, resolução 01 Pa,
range acima de 100 Pa (medição padrão de tiro)
- para testo 327-1, 327-1 O2/CO e testo 327-2 

0440 3272Opção: medição de pressão diferencial 0.1 Pa,
- somente para testo 327-2

Sondas adicionais

Acessórios para sondas

Qt.

Qty.

Qty.

Kit testo 327-2 para varreduras em chaminé

· Testo 327-2 incl. bateria recarregável e protocolo de calibração
opção:CO-H2

· Unidade principal 100-240 V ou bateria recarregável no instrumento
· Sonda modular para gases, comprimento 300 mm, Ø 8 mm, testada pelo TÜV
· Sonda de combustão p/ ar, imersão até 190 mm
· Sonda de parede com espaçamento duplo para O2 ar interior
· Sonda de CO eixo com furos, comprimento 300 mm, Ø 8 mm
· Sonda com eixo flexível, compr. 330 mm, Ø 10 mm, Tmax. 180°C
· Limpador para instrumento 100 ml

.  Maleta básica para instrumento, sondas e acessórios


Cód.Qty.

Célula de CO para testo 327-1, 327-1 CO 0390 0046

Célula de O2 para testo 327-1, 327-1 O2 0390 0047

Célula de O2 para testo 327-2, testo-específico 0390 0092

Célula de CO para testo 327-2, testo-específico, w/o com compensação de H2 0390 0095

Célula de CO para testo 327-2, testo-específico, com compensação de H2 0390 0109

Células avulsas: Cód.Qty.

Sondas modulares do testo 330, disponíveis em 2
comprimentos, incl. cone de sonda p/ fixação, 
termopar NiCr-Ni, mangueira  2.2 m e filtro para sujeira

Sonda de combustão para temperatura do ar

Qty.

on request

Ajustes Cód.

Ajuste medição de O2 para testo 327-1 CO

on requestAjuste medição de CO para testo 327-1 O2

Qty.

Sonda p/ tubulação com Velcro                                                                       0600 0020

Sonda de superfície de rápida reação, com tira térmica, tempo curto até 500 °C   0604 0194

Sonda compacta, compr. 180 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500°C

Sonda compacta, compr.  300 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500°C

Cód.Sondas
Sondas compactas básicas disponíveis em 2 comprimentoss, incl. cone metálico 
de sonda para fixação, termopar NiCr-Ni, mangueira 1.5 m e filtro de sujeira

Sonda flexível, compr.  330 mm, Tmax. 180 °C, curto espaço de tempo
200 °C, raio de curvatura max. 90° para medições em locais de difícil acesso

0600 9764

Impressora Testo  infravermelho interface, 1 rolo de papel térmico e 
quatro baterias AA

0554 0547

Alimentação 100-240 V ou bateria carregável no instrumento                0554 1086

Bateria avulsa com carregador                                                                  0554 1087

Papel térmico unitário para impressora (6 rolos), impressão durável      0554 0568

Líquido para limpeza (100 ml)                                                                        0554 1207

Bomba de fuligem incl. óleo, papel de fuligem, para medição em duto        0554 0307

Kit conexão de mangueira para medição da pressão em gás                        0554 1203

Kit temperatura diferencial: 2 Sondas com velcro e adaptador para ºC            0554 1208

Filtro de sujeira - unitário (10) 0554 0040

Versão completa easyheat (PC software)                                                      0554 3332

Upgrade easyheat. para notebook 0554 1211

Versão completa do easyheat + easyheat móvel (para PC e notebook)       0554 1210

Certificado de calibração em 4 pontos                                                          0520 9024

Acessórios Cód.Qt.

Maleta básica para instrumento, sondas e acessórios 0516 3334

Maleta Cód.Qt.

Qt.

0632 3201
0554 1086
0600 9740
0600 9787
0554 0547
0554 1207
0516 3334

0632 3202
0440 3273
0554 1086
0600 9761
0600 9787
0554 1203
0554 0547
0554 9764
0554 1207
0516 3334

0632 3202
0440 3273
0554 1086

0600 9761
0600 9787
0632 1260
0554 5762
0554 9764
0554 1207
0516 3334


