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Fișă tehnică

Conector Bluetooth®

Conexiune Bluetooth® de la 
analizorul de gaze de ardere 
testo 300 la sonde Smart Testo 

Conexiune de la testo 300 la sonde testo Smart: 

testo 510i pentru măsurarea debitului de gaz și a presiunii 

statice a gazului 

testo 115i pentru măsurarea temperaturii conductelor de 

admisie și de retur 

testo 915i pentru măsurarea temperaturii și a temperaturii 

aerului de combustie

Calcularea automată a diferenței de temperatură atunci 

când sunt conectate două sonde inteligente testo 115i sau 

testo 915i  

(sonda cu termocuplu poate fi înlocuită cu o sondă TC 

disponibilă în comerț)

Afișarea măsurătorilor în paralel cu măsurarea gazelor de 

ardere

Conectorul testo Bluetooth® permite măsurarea wireless a 

până la patru parametri adiționali, în paralel cu măsurarea 

gazelor de ardere. Conectarea automată la testo 300 vă 

permite să măsurați în paralel debitul de gaz și presiunea 

statică cu ajutorul sondei smart testo 510i și temperatura 

de admisie și de retur cu ajutorul a două sonde testo smart 

115i. Măsurarea temperaturii aerului de combustie este, 

de asemenea, foarte ușor de realizat în paralel, cu ajutorul 

sondei smart testo 915i. Toate măsurătorile în paralel sunt 

afișate automat pe testo 300 NEXT LEVEL și pot fi pornite 

și oprite simultan. Prin conectarea la aplicația Smart App, 

măsurarea, documentarea și transferul de date pentru toate 

măsurătorile efectuate în paralel pot fi efectuate fără efort, 

utilizând funcția de ecran secundar, funcția Quick Report 

și transmiterea prin e-mail. Toate măsurătorile stocate 

pe testo 300 NEXT LEVEL pot fi integrate în software-ul 

dumneavoastră intern utilizând codul QR (prin intermediul 

interfeței programate anterior) sau pot fi pur și simplu 

tipărite utilizând opțiunea de tipărire de pe testo 300 NEXT 

LEVEL.
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Manometru diferențial 
testo 510i 
Manometrul diferențial testo 
510i este adecvat pentru 
măsurarea debitului de gaz și 
presiunii diferențiale, căderilor 
de presiune la ventilatoare și 
filtre și căderilor de presiune pe 
țevi de gaz. 

Termometru tip clește 
testo 115i
Termometrul tip clește testo 115i este 
adecvat pentru depanarea 
și întreținerea sistemelor de 
climatizare și refrigerare și 
pentru instalarea acestora. 
Adițional, instrumentul se 
poate folosi pentru măsurarea 
temperaturilor de admisie și 
retur.

testo 300 NEXT LEVEL  
analizor de gaze de ardere
Măsurarea cu adevărat inteligentă a gazelor de 
ardere la sisteme de încălzire, cu analizorul de 
gaze de ardere testo 300 NEXT LEVEL. Senzorii 
de înaltă calitate, operarea intuitivă cu tehnologia 
Smart-Touch și funcțiile inteligente, cum ar fi 
documentarea eficientă și trimiterea prin e-mail 
a rapoartelor, vă vor ușura munca de zi cu zi. În 
paralel, se pot integra sonde inteligente. Testo 300 
NEXT LEVEL poate fi conectat și la testo Smart 
App. 

Cod produs 0560 1510 Cod produs 0560 2115 02 Cod produs 0563 3915

Termometru testo 
915i 
Cu ajutorul testo 915i cu sonde TC 
mufabile măsurarea temperaturii 
devine și mai rapidă, mai ușoară 
și mai flexibilă. Ideal pentru mă-
surarea temperaturilor aerului de 
combustie. Termometrul este dis-
ponibil cu diferite sonde mufabile 
din Clasa 1.

Date tehnice

Acoperire wireless Până la 100 m fără obstrucții 

Compatibil cu testo 510i, testo 115i, testo 915i 

Durată de viață baterie Fără, operare prin testo 300

Conexiune TUC 1 sau TUC 2 

Date tehnice / Date pentru comandă

Sonde Smart Testo compatibile

Conector Bluetooth®

Cod produs 0554 3004

Inclus cu testo 300 NEXT LEVEL.


