
www.testo.com

O novo analisador de combustão 
testo 300 com desempenho 
máximo ao melhor preço.
Quando se trata de sistemas de aquecimento, o novo testo 300 oferece eficiência 
máxima.
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150€

Aprovecha nuestra 
fantástica promoción, 

tráenos tu viejo
analizador, compra
el nuevo testo 300
y te descontaremos 

150 €.

Fabricação 
muito robusta

ECRÃ 
SMART-TOUCH:

Intuitivo e fluido

NOVIDADE!
Novo analisador
de combustão
testo 300

Campanha de aquecimento 2023

FUNÇÃO DE 
SEGUNDA TELA

e fácil documentação 
via testo Smart App

Scanner de 
código QR

SOFTWARE
EASYHEAT

GRATIS!

CONECTOR 
BLUETOOTH®:
4 medições em 
paralelo com as 

testo Smart Probes

Referência 0560 2115 02Referência 0563 3915 Referência 0560 1510

Termómetro de 
braçadeira testo 115i

Termómetro
testo 915i

Manómetro
testo 510i

• Medição de pressão diferencial 
com compensação de 
temperatura e densidade do ar 
em formato de bolso

• Termómetro com Buetooth 5.0 
(alcance até 100 m) para medir 
confortavelmente a temperatura 
nas tubagens.

• Termómetro com Bluetooth e 
com sonda de ar (TP tipo K) de 
-50 a 400 ºC.



App testo Smart
de descarga gratuita

App testo Smart
de descarga gratuita

•   Analisador de combustão testo 300 com sensor de O2 e sensor de CO 
com compensação de H2 até 8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color

• Fonte de alimentação USB com cabo 0554 1106 
•   Sonda de gases de combustão modular flexível 

(330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770
•  Filtros de partículas de substituição para sonda modular 

(10 u.) 0554 3385 
•   Conector Bluetooth®: 4 medições em paralelo com as testo Smart 

Probes 0554 3004
•   Mala para analisador de gases de combustão, sonda e acessórios, 

incl. cinta de transportes 0516 3001
•   EasyHeat PC analysis software descargable web testo

•   Analisador de combustão testo 300 com sensor de O2 e sensor de CO 
com compensação de H2 até 8.000 ppm 0633 3002 51 Black color

• Fonte de alimentação USB com cabo 0554 1106 
•   Sonda de gases de combustão compacta 

(180 mm, Ø 6 mm) 0600 9740
•  Filtros de partículas de substituição para sonda compacta, 

(10 u.) 0554 0040 
•   Conector Bluetooth®:  medições em paralelo com as testo Smart 

Probes 0554 3004
•   Mala para analisador de gases de combustão, sonda e acessórios, 

incl. cinta de transportes 0516 3001
•   PC software testo EasyHeat (descargable web testo

∅ 9 mm

330 mm

Kit analisador de combustão 
testo 300 com sonda de gas de 
combustão modular flexível

Kit analisador de combustão 
testo 300 com sonda de gas de 
combustão compacta

Referência 0564 3002 01 Referência 0564 3002 02   

Referência 0632 1272 Referência 0554 0621

Sonda de CO ambiente Impresora IrDA Testo

Sondas e acessórios:

• Sonda de CO composto por uma cabeça de sonda 
de CO e a pega com cabo (comprimento 1,4 m)

• Interface Bluetooth® e IrDA em uma impressora
• Impressão de gráficos e dados de medição

Manómetro de pressão 
diferencial Kit testo 510

Kit para medição de pressão diferencial em 
sistemas de aquecimento

Inclui:

• Manómetro testo 510
• Mangueira de ligação de silicone
• Adaptador
• Tampa de proteção
• Estojo de transporte
• Protocolo de calibração
• 2 pilhas AAA

Referência 0563 0510 Referência 0560 1805

Termómetro por infravermelhos 
para smartphone testo 805i

•  Fácil seleção de emissividade de uma lista de 
materiais específicos na App

•  Sinalização da marca de medição por um círculo a 
laser de 8 pontos perfeitamente visível

•  testo Smart app, gerencia e visualiza os dados 
do termômetro via smartphone/tablet (aplicativo 
gratuito para iOS/Android)

Inclui:

Termómetro testo 805i, pilhas e protocolo de 
calibração

+I.V.A1.373 €
+I.V.A
€1.539



S U P E R
RESOLUTION

MORE PIXELS
4x

TERMOGRAFÍA

GRATUITO
8h
CURSO

App testo Smart
de descarga gratuita

Campanha de aquecimento 2022

•  Menus de medição integrados:   
 gás de combustão, fluxo, Co   
 ambiente e pressão

•  Fase zero rápida em apenas 30   
 segundos

•  Autonomia da bateria até 10 horas

•  Documentação das medições via  
 impresssora por infravermelhos

•  Menus de medição integrados:   
 gás de combustão, fluxo, Co   
 ambiente e pressão

•  Fase zero rápida em apenas 30   
 segundos

•  Autonomia da bateria até 10 horas

•  Documentação das medições via  
 impresssora por infravermelhos

Analisador de combustão 
Kit testo 310

Analisador de combustão
Kit testo 310 com 
impressora

www.testo.com

•  Muito boa qualidade de imagem: 
Resolução IV de 160 x 120 
pixéis, via tecnologia integrada 
SuperResolution da testo de 320 x 
240 pixéis 

•  Sensibilidade térmica < 0,10 ºC

•  Deteção automática de pontos 
quentes e frios

• testo Scale Assist

• Software testo IRsoft

O kit inclui:

•  testo 310, bateria e mala
•  Protocolo de calibração para a 

medição de O2, CO, hPa e ºC
•  Sonda de 180 mm com cone
•  Alimentador incl. cabo
•  Mangueira de silicone para 

medição da pressão
• Filtro de particulas.

O kit inclui:

•  testo 310, bateria e mala
•  Protocolo de calibração para a 

medição de O2, CO, hPa e ºC
•  Sonda de 180 mm com cone
•  Alimentador incl. cabo
•  Mangueira de silicone para 

medição da pressão
• Filtro de particulas.

NOVIDADE!

• Kit testo Smart Probes refrigeração/AC 
para comissionamento, manutenção ou 
reparos em sistemas de frio e bombas de 
calor.

O kit inclui:

•  2x testo 115i
•  2x testo 549i
•  Mala testo Smart Case (grande)
•  Protocolos de calibração
•  Pilhas 

Câmara termográfica
testo 865s

testo Smart Probes
Kit refrigeração/AC

Referência  0563 3100

Referência 0560 8651

Referência  0563 3110

Referência 0563 0002 20
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