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Termékadatlap

testo Bluetooth® csatlakozó

Bluetooth® csatlakozó a testo 
300 füstgázelemző testo Smart 
Probe érzékelőkhöz történő 
csatlakoztatásához 

Csatlakozás a testo 300 és testo Smart Probe érzékelők között: 

testo 510i gázátfolyás és statikus nyomás méréséhez 

testo 115i előremenő és visszatérő ági csőhőmérsékletek méréséhez 

testo 915i hőmérséklet és égési levegő hőmérséklet méréséhez

A hőmérsékletkülönbség automatikus kiszámítása két testo 115i vagy 

testo 915i Smart Probe csatlakoztatása esetén  

(A hőelem érzékelő kereskedelmi forgalomban kapható hőelem 

érzékelőre cserélhető)

Mérések kijelzése a füstgázméréssel párhuzamosan

A testo Bluetooth® csatlakozó a füstgázmérés mellett akár 

négy további paraméter hatékony, vezeték nélküli párhuzamos 

mérését is lehetővé teszi. A testo 300-hoz történő automatikus 

kapcsolódással párhuzamosan mérheti a gázátfolyást és 

a statikus nyomást a testo 510i Smart Probe segítségével, 

az előremenő és visszatérő ági hőmérsékleteket pedig 

két testo 115i Smart Probe használatával. Az égéslevegő 

hőmérsékletének mérése is rendkívül könnyen elvégezhető 

párhuzamosan a testo 915i Smart Probe segítségével. Az 

összes párhuzamos mérés automatikusan megjelenik a 

testo 300 NEXT LEVEL eszközén, és egyszerre indíthatók és 

leállíthatók. A Smart alkalmazáshoz való kapcsolódással az 

összes párhuzamos mérés, dokumentáció és adatátvitel gond 

nélkül elvégezhető a második képernyő funkció, a gyorsjelentés 

funkció és az e-mail továbbítás használatával. Az összes a 

testo 300 NEXT LEVEL eszközön tárolt mérést kényelmesen 

integrálhatja saját szoftverébe a QR-kód segítségével (az 

előre programozott interfészen keresztül), vagy egyszerűen 

kinyomtathatja a testo 300 NEX LEVEL nyomtatás opciójával.

http://www.testo.hu
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testo 510i 
differenciálnyomás-mérő 
műszer 
A testo 510i differenciálnyomás-
mérő műszer alkalmas a 
gázátfolyás és statikus nyomás, 
valamint a ventilátorokon és 
szűrőkön, illetve gázvezetékekben 
fellépő nyomásesés mérésére. 

testo 115i csipeszes 
csőhőmérséklet-érzékelő
A testo 115i csipeszes 
csőhőmérséklet-
érzékelő ideális klíma- és 
hűtőrendszerek szervizelésére 
és hibafeltárására, valamint 
beüzemelésére. A műszerrel 
az előremenő és visszatérő ági 
hőmérsékletek is mérhetők.

testo 300 NEXT LEVEL  
füstgázelemző
Fűtésrendszerek intelligens füstgázelemzése a testo 
300 NEXT LEVEL füstgázelemzővel. A csúcsminőségű 
érzékelők, a felhasználóbarát vezérlés a Smart-Touch 
technológiával és az okos funkciók (pl. dokumentáció, 
jegyzőkönyv továbbítása e-mailben) megkönnyítik 
a mindennapi munkáját. Smart Probe műszerek 
párhuzamosan integrálhatók. A testo 300 NEXT LEVEL 
is csatlakoztatható a testo SMART alkalmazáshoz. 

Rend. sz. 0560 1510 Rend. sz.: 0560 2115 02 Rend. sz. 0563 3915

testo 915i hőmér-
séklet-érzékelő 
A testo 915i csatlakoztatható hőe-
lem érzékelőivel még gyorsabbá, 
könnyebbé és rugalmasabbá teszi a 
hőmérséklet mérését. Ideális égési 
levegő hőmérsékletének mérésére. A 
hőmérő különféle 1. osztályú csatla-
koztatható érzékelőkkel elérhető.

Műszaki adatok

Vezeték nélküli 
hatótávolság

Akár 100 m akadályok nélkül 

Kompatibilis az 
alábbiakkal:

testo 510i, testo 115i, testo 915i 

Elem élettartam Nincs, a testo 300 működteti

Csatlakozás TUC 1 vagy TUC 2 

Műszaki adatok / rendelési adatok

Kompatibilis testo Smart Probe műszerek

testo Bluetooth® 
csatlakozó

Rend. sz. 0554 3004

A testo 300 NEXT LEVEL szállítási terjedelmének része.

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

Email: kapcsolat@testo.hu
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