
NU energie besparen!

Verhoog de efficiëntie van uw industriële installaties en gebouwen.   
De nieuwe wonderen van efficiëntie: testo 300 NEXT LEVEL en testo 316.

NIEUW
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NU energie 
besparen!

SNEL. EENVOUDIG. DIGITAAL.  

Met de rookgasanalyser testo 300 NEXT LEVEL hebt 

u met één apparaat alles onder controle. U kunt altijd 

vertrouwen op het grote meetbereik en de beproefde 

Testo-kwaliteit met tot wel 4 jaar garantie. Zodat meten 

en documenteren weer eenvoudiger en sneller gaan.

UW VOORDELEN: 

Draadloze parallelle metingen in een recordtijd: 

efficiënte, draadloze parallelle metingen van maximaal 

vier extra parameters, zoals gasdruk en oppervlakte- of 

luchttemperatuur, via de Testo Smart Probes – dankzij 

de nieuwe rookgasanalyser testo 300 NEXT LEVEL en de 

nieuwe Bluetooth® Connector! 

De gratis testo Smart App biedt een handige 

Second-Screen-functie. Zo hebt u altijd alle relevante 

meetgegevens in beeld – ook als de afstand tussen 

het meetinstrument en de branderregeling groter 

is – en bespaart u tijd en onnodig lopen. En met de 

eenvoudige en intuïtieve documentatie ter plaatse 

en de verzending van de rapporten per e-mail 

bespaart u nog meer kostbare tijd. 

Profiteer ook van de voordelen van de eenvoudige 

gegevensintegratie in uw eigen bedrijfssoftware 

– minder overdrachtfouten, minder papiergedoe, minder 

stress.

Verhoog de efficiëntie van uw installaties 
en gebouwen met de rookgasanalyser 
testo 300 NEXT LEVEL.
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Met de nieuwe meetinstrumenten testo 300 NEXT LEVEL en testo 316 kunt u snel en 
eenvoudig het rendement van uw industriële installaties en gebouwen optimaliseren. 
Door een optimale verbranding en het voorkomen van gaslekken bespaart u energie en 
kosten – en dat is heel belangrijk met de stijgende grondstofprijzen!
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EENVOUDIGE  
GEGEVENSINTE-

GRATIE in uw eigen 
bedrijfssoftware

HANDIGE 
SECOND-SCREEN-
FUNCTIE met de 
testo Smart App

DRAADLOZE 
PARALLELLE 

METINGEN in een 
recordtijd

Optimaal voor de professionele 

rookgasanalyse bij industriële 

motoren, branders, gasturbines en 

in thermische processen:  

de testo 300 NEXT LEVEL

NIEUW
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EENVOUDIGE 
DOCUMENTATIE 

met de testo Smart 
App

EENVOUDIGE 
BEDIENING dankzij 

de meerkleurige 
LED op de 
sensorkop 

Nog meer 
energie 
besparen!

De nieuwe serie lekdetectors testo 316 voldoet aan elke 

behoefte en is geschikt voor alle toepassingsgebieden. 

Dankzij de Ex-beveiliging is de testo 316-1-EX volgens 

ATEX (EU/EFTA) voor explosieveiligheid gecertificeerd. 

Expertfuncties zoals de fijne modus en automatische 

identificatie van de meest gangbare gassoorten maken 

lekdetectie nog comfortabeler en betrouwbaarder. De 

gratis testo Smart App vereenvoudigt de documentatie.

UW VOORDELEN: 

1.  Bedrijfskosten verlagen door langere levensduur 

en minder brandstofverbruik 

2.  Milieubalans verbeteren door geringere schadelijke 

uitstoot 

3.  Efficiënt en papierloos documenteren met de 

gratis testo Smart App 

4.  Exact opsporen van lekkages door expertfunctie 

met fijne modus

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

1.  Meerkleurige LED op de sensorkop en akoestisch 

alarm voor een intuïtieve bediening

2.  Buigzame meetvoeler voor moeilijk toegankelijke 

plaatsen 

3.  Koppeling met testo Smart App voor 

documentatie en ppm-weergave 

4.  Accubedrijf met lange gebruiksduur

5.  ATEX-(EU/EFTA)-certificaat 

6.  Expertfuncties:  

fijne modus voor het nauwkeurig opsporen van 

lekkages en automatische identificatie van de meest 

gangbare gassoorten

Verhoog de efficiëntie van uw installaties 
en gebouwen nog meer met de nieuwe 
lekdetector testo 316-1-EX.
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ATEX-CERTIFICAAT 
+ expertfuncties

Het professionele instrument voor 

brandstofgassen en verhoogde 

veiligheidseisen:  

de nieuwe testo 316-1-EX

NIEUW
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De rookgasanalyser testo 300 NEXT LEVEL

testo 300 Longlife Industry sets

Bestelnr.

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY 
set 1

0564 3004 01

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY 
set 2

0564 3004 02

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY set 3

0564 3004 03

testo 300 NEXT LEVEL
Longlife INDUSTRY set 4

0564 3004 04

Instrument
incl. lichtnetadapter

O₂, CO H₂, 8.000 ppm, NO-, 
NOlow-, COlow-sensor achteraf 
te integreren

O₂, CO H₂, 8.000 ppm, 
NO

O₂, CO H₂, 30.000 ppm, 
NO-, NOlow-, COlow-sensor 
achteraf te integreren

O₂, CO H₂, 30.000 ppm, 
NO

Sonde 
incl. 10 vervangende filters

Modulaire rookgassonde 
(lengte 300 mm, Ø 8 mm)

Modulaire rookgassonde 
(lengte 300 mm, Ø 8 mm)

Modulaire rookgassonde 
(lengte 300 mm, Ø 8 mm)

Modulaire rookgassonde 
(lengte 300 mm, Ø 8 mm)

Instrumentkoffer

Smart Probes compatibel

Koppeling met Smart App

Garantie 4 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar

Afbeelding vergelijkbaar

Longlife-sensoren
High-end sensoren met een levensduur van wel 6 jaar voor intensief gebruik (meerdere keren per dag).  
Tijdens de typische gebruiksduur valt minstens één keer sensor vervangen weg. 

Overzicht rookgasanalysers testo 300 Longlife Industry
Bestelnr. Longlife-

sensoren
O₂-sensor CO-sensor CO H₂-sensor NO-sensor, NOlow-

sensor en COlow-
sensor

Op nul zetten 
met sonde in het 
rookgas

beschikbaar
achteraf te 
integreren

0633 3004 73
8.000 ppm –

0633 3004 75
8.000 ppm –

0633 3004 88
30.000 ppm

0633 3004 85
30.000 ppm

Onze rookgasanalyser voor een professionele rookgasanalyse

EUR xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx,xx

xxx,xx EUR

xxx,xx EUR

xxx,xx EUR

xxx,xx EUR
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NU BIJ

Downloaden in de

NU BIJ

Downloaden in de

Toebehoren testo 300 NEXT LEVEL

testo Smart Probes met bediening en documentatie volledig 
via de testo 300 NEXT LEVEL

Vervangende gassensoren / after-sales Bestelnr.

O2-sensor, met 4 jaar garantie 0393 0023

CO-sensor (zonder H2-compensatie), met 4 jaar garantie 0393 0051

CO-sensor, H2-gecompenseerd, met 4 jaar garantie 0393 0101

NO-sensor 0393 0151

NOlow-sensor 0393 0152

Toebehoren Bestelnr.

testo Bluetooth®-printer, incl. 1 rol thermisch papier, accu en lichtnetadapter, o.a. voor testo 300, testo 330i, testo 440 0554 0621

Vervangend thermisch papier voor printer, documentenecht 0554 0568

testo Bluetooth® Connector ter verbinding van de rookgasanalyser testo 300 met testo Smart Probes 
Bij de aanschaf van een testo 300 NEXT LEVEL is de testo Bluetooth® Connector bij de levering inbegrepen.
De testo Bluetooth® Connector is alleen ontworpen voor de verbinding van testo Smart Probes.

0554 3004

Gasbemonsteringssondes Bestelnr.

Rookgassonde modulair 335 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni (TI) Tmax 500 °C en speciale 
NO₂/SO₂-slang 2,2 m

0600 9766

Rookgassonde modulair 700 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni (TI) Tmax 500 °C en speciale 
NO2-/SO2-slang 2,2 m

0600 9767

Rookgassonde modulair 335 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni (TI) Tmax 1000 °C en speciale 
NO2-/SO2-slang 2,2 m

0600 8764

Rookgassonde modulair 700 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni Tmax 1000 °C en speciale NO2-/
SO2-slang 2,2 m

0600 8765

Rookgassonde modulair met voorfilter Ø 14 mm 335 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni (TI) Tmax 
1000 °C en speciale NO2-/SO2-slang 2,2 m

0600 8766

Rookgassonde modulair met voorfilter Ø 14 mm 700 mm insteekdiepte, incl. kegel, thermokoppel NiCr-Ni (TI) Tmax 
1000 °C en speciale NO2-/SO2-slang 2,2 m

0600 8767

Transporttas voor sondes, geschikt voor alle onverwarmde sondes met een totale lengte > 335 mm 0516 7600

Onze rookgasanalyser voor een professionele rookgasanalyse

Bestelnr. 0563 3915Bestelnr. 0560 1510

testo 915i 
Thermometer met 
luchtvoeler en 
smartphone-bediening

testo 510i 
Verschildrukmeter met 
smartphone-bediening

€ XXX,XX€ XXX,XX

EUR

xxx,xx

xxx,xx

xxx,xx

xxx,xx

xxx,xx

EUR

xxx,xx

xxx,xx

xxx,xx
 

EUR

xxx,xx 

xxx,xx 

xxx,xx 

xxx,xx 

xxx,xx 

xxx,xx 

xxx,xx
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Het handige 
en compacte 

meetinstrument met 4 
sensoren voor allerlei 

emissiemetingen

Rookgasanalysesysteem testo 340: het ideale 
handmeetinstrument voor de industriële rookgasanalyse.

Nog meer rookgasanalysers voor een professionele rookgasanalyse en 
industriële emissiemeting

Bestelnr. 0563 3100

• 4 sensoren

•  Standaard sensor O2

•  Optionele sensoren: CO, COlow, 
NO, NOlow, NO₂, SO₂

•  CO₂-bepaling door berekening op 
basis van O₂

•  Standaard: 
verdunning van één sensor met 
factor 5 
verdunning van alle sensoren 
met factor 2

testo 340 
Rookgasanalyser

testo 340 rookgasanalyser incl. accu, 
kalibratieprotocol en draagriem, uitgerust 
met O₂-sensor en geïntegreerde stromings-/
verschildrukmeting, losse verdunning en 
verdunning van alle sensoren.

€ XXX,XX
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De flexibele oplossing 
met 6 sensoren voor 
alle meettaken in de 

industrie

Rookgasanalysesysteem testo 350:  
emissiemeting voor de hoogste eisen

Nog meer rookgasanalysers voor een professionele rookgasanalyse en 
industriële emissiemeting

• 6 sensoren

•  Standaard sensor O2

•  Optionele sensoren:  
CO, COlow, NO, NOlow, NO₂, SO₂, 
H₂S, CXHY

•  CO₂-meting optioneel 
indien uitgerust met CO₂-
infraroodsensor

•  Optie: 
verdunning van één sensor 
naar keuze met factor 2, 5, 10, 
20, 40 
verdunning van alle sensoren 
met factor 5

testo 350  
Control unit

De testo 350 control unit 
geeft de meetgegevens 
weer en bestuurt 
de analysebox. Incl. 
accu, geheugen voor 
meetgegevens, USB-
interface en aansluiting 
voor Testo-databus.

Bestelnr. 0632 3511

testo 350  
Analysebox

De testo 350 analysebox is uitgerust met een O₂- en 
verschildruksensor, temperatuurvoeler-ingang type 
K NiCr-Ni en type S Pt10Rh-Pt, aansluiting Testo-
databus, accu, geïntegreerde verbrandingsluchtvoeler 
(NTC), triggeringang, geheugen voor meetgegevens, 
USB-interface. Upgrade mogelijk tot max. 6 
gassensoren, te kiezen uit CO, COlow, NO, NOlow, NO₂, 
SO₂, CO₂ NDIR, CXHY, H2S.

Bestelnr. 0632 3510

€ XXX,XX € XXX,XX
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NU BIJ

Downloaden in de

Uw voordelen
1. Meerkleurige led (optisch en akoestisch alarm)

2. Buigzame meetvoeler voor moeilijk toegankelijke plaatsen

3.  Koppeling met testo Smart App voor documentatie en ppm-
weergave

4. Werkt op accu

5. ATEX-(EU/EFTA)-certificaat

6.  Expertfuncties: fijne modus voor het nauwkeurig opsporen van 
lekkages en automatische identificatie van de meest gangbare 
soorten gas

Detecteerbare 
gassen:

methaan / CH₄
propaan / C₃H₈
waterstof / H₂
butaan / C4H10

testo 316-1-EX gaslekzoeker 
met Ex-beveiliging, incl. tas en 
laadadapter

Bestelnr. 0560 3163 

Bestelnr.Toebehoren voor meetinstrument

0590 0018Tas

Het professionele instrument voor brandstofgassen en verhoogde 
veiligheidseisen: De nieuwe gaslekzoeker testo 316-1-EX

Optimaal voor toepassingen op het gebied van dagelijks onderhoud 
en installatie in de industrie: de warmtebeeldcamera testo 872s

Voor een professionele gaslekdetectie

Voor het preventief onderhoud van uw installaties

testo 872s warmtebeeldcamera

Bestelnr. 0560 8725

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van  
320 x 240 pixels (640 x 480 pixels met testo SuperResolution-
technologie)

•  Thermische gevoeligheid van 0,06 °C
•  Geïntegreerde laser-marker – ook als meetpunt op het 

warmtebeeld exact zichtbaar

testo 316-1-EX
Gaslekzoeker

€ XXX,XX

€ XXX,XX

EUR

xxx,xx
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NU BIJ

Downloaden in de

testo 316-2-EX 
gecombineerde gaslekzoeker 
met Ex-beveiliging, incl. tas en 
laadadapter

Bestelnr. 0560 3164

Ontwikkeld voor onderhoudspersoneel, facility managers en 
gebouwen-energieadviseurs: de warmtebeeldcamera testo 883 

De ultieme wereldprimeur: de nieuwe gaslekzoeker testo 316-2-EX met 
2-in-1-sensor voor brandstofgassen en koudemiddelen

Uw voordelen
1. Meerkleurige led (optisch en akoestisch alarm)

2. Buigzame meetvoeler voor moeilijk toegankelijke plaatsen

3.  Koppeling met testo Smart App voor documentatie en ppm-
weergave

4. Werkt op accu

5. ATEX-(EU/EFTA)-certificaat

6.  Expertfuncties: fijne modus voor het nauwkeurig opsporen van 
lekkages en automatische identificatie van de meest gangbare 
soorten gas

7.  ’s Werelds eerste 2-in-1-sensor voor brandstofgassen en 
koudemiddelen (bijv. voor warmtepompen of koelsystemen) 
voor lekdetectie zonder wisseling van sensor

Bestelnr.Toebehoren voor meetinstrument

0590 0018

0393 3164

Tas

Wisselsensorkop

Koudemiddelen:
R1234yf
R134A
R404A
R407C
R410A
R1234ze

R290
R417A
R513A
R32
R449A
R22

Detecteerbare 
gassen:
methaan / CH₄
propaan / C₃H₈
waterstof / H₂
butaan / C4H10

Voor een professionele gaslekdetectie

Voor het preventief onderhoud van uw installaties

testo 883 warmtebeeldcamera

Bestelnr. 0560 8830

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 320 x 240 pixels (640 x 480 
pixels met testo SuperResolution-technologie)

•  Thermische gevoeligheid van 0,04 °C
•  Handmatige focus en wisselbare objectieven

testo 316-2-EX
Gaslekzoeker

€ XXX,XX

€ XXX,XX

EUR

xxx,xx

xxx,xx



Wij hebben het antwoord op 

al uw vragen

Als u bij bepaalde metingen 

niet weet hoe u die aanpakt of 

als we u kunnen adviseren over 

welk meetinstrument het beste 

is voor uw toepassing: onze 

experts staan voor u klaar.

Reparatie, onderhoud en 

huurinstrumenten

Om ervoor te zorgen dat u altijd 

paraat bent, bieden we voor 

alle Testo rookgasanalysers een 

24-uurs service voor 

vervangende onderdelen, 

inclusief afhaal- en brengdienst, 

en een huurinstrumenten-

service.

Kalibratie: meer precisie, 

meer zekerheid

In onze geaccrediteerde 

kalibratielaboratoria zorgen we 

ervoor dat uw meettechniek 

volgens de normen en 

nauwkeurig werkt.

Meer informatie

www.testo.com
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Ongeëvenaarde service: 
met ons zit u safe
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http://www.testo.com/heating
http://www.testo.com

