
Fácil manuseamento, resultados fiáveis, documentação sem papel:
Instrumentos de medição Testo para o serviço técnico de aquecimento 
e bombas de calor.

Medição inteligente.
Domine tudo.

Oferta
especial de
promoção
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Medição inteligente – domínio total: Com o 
analisador de combustão testo 300 Longlife

Esta próxima campanha vai ser um pouco 

especial para técnicos de aquecimento. 

Os clientes esperam a mesma qualidade e 

profissionalismo de sempre nas manutenções 

e reparações que solicitam, mas devido à 

situação atual os profissionais são escassos 

e os serviços técnicos irão procurar conter ao 

máximo as suas despesas.

O analisador de combustão testo 300 Longlife 

pode ajudá-lo a superar todos esses desafios. 

O seu manuseamento é muito simples e 

intuitivo, as suas medições são rápidas e 

muito fiáveis e os clientes ficarão totalmente 

satisfeitos graças a um serviço altamente 

profissional.  

Fabrico robusto

•  Ecrã embutido no alojamento e à prova de riscos, com película 
protetora substituível

• Alojamento aparafusado para garantir uma melhor montagem

•  Ímãs revestidos de borracha de alta resistência para aderir o 
analisador às caldeiras sem danificá-las

Relatórios profissionais

•  Os tickets podem ser enviados por e-mail diretamente a partir do 
local de medição

•  Agenda integrada no analisador; uma base de dados também pode 
ser criada no software easyHeat gratuito e carregada no analisador 
testo 300 Longlife por meio do cabo USB

Funcionamento intuitivo

•  Com um grande ecrã tátil, que funciona como o seu smartphone

•  Menus guiados claramente estruturados com todos os tipos de 
medição mais importantes memorizados

•  Funcionamento instantâneo sem tempo de espera graças ao modo 
stand-by

https://www.testo.com/es-ES/productos/analizador-de-combustion-testo-300-Longlife


Medição inteligente - economia significativa: os 
kits testo 300 Longlife e testo 310 em promoção

testo 310
Kit de iniciação

testo 300 Longlife Kit 
profissional

testo 300 Longlife
Kit profissional  
com impressora

testo 300 Longlife
Kit com diluição

Analisador testo 310 testo 300 Longlife

Sensores O₂, CO até 4 000 ppm
O₂, CO com compensação de H₂ até 8 000 ppm, 

expansível com sensor de NO

O₂, CO com compensação 
de H₂ até 30 000 ppm, 

expansível com sensor NO

Sonda de gases de combustão
Sonda compacta, 180 mm 

de comprimento,
Ø 6 mm, Tmax 500 °C

Sonda modular, 180 mm de comprimento,
Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Impressora Bluetooth® com 7 rolos de 
papel térmico

– – –  
(ver promoção)

Mala de transporte de plástico rígido

Alimentador USB (inclui cabo)

Filtro de reposição para a sonda (10 u.) –

Sofware para PC EasyHeat –

Referência do set na promoção 0563 3100 250564 3004 75 250564 3004 76 250564 3004 85

Oferta
especial de
promoção

Preço de promoção
459 € 1.729 €

+ manómetro testo 510 
grátis

2.035 € 
+ haste flexível 

grátis

1.949 € 
+ impressora Bluetooth 

grátis

Kit testo 310 com impressora e dois rolos 
de papel térmico (Referência 0563 3110) 579 €
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Medição inteligente – domínio total: com
o kit de bomba de calor testo 557

No início eram apenas tarefas pontuais, mas 

agora a instalação e manutenção de bombas 

de calor são tarefas cada vez mais comuns 

no dia a dia de um técnico de aquecimento. 

Esse aumento não surpreende, pois essa 

tecnologia, além de ser muito eficiente e 

respeitadora do meio ambiente, pode gerar 

até 4 ou 5 vezes mais energia térmica em 

relação à energia elétrica utilizada.

Para que uma bomba de calor tenha o melhor 

desempenho, alguns parâmetros, como a 

pressão e o refrigerante usado, precisam de 

ser verificados e otimizados regularmente. 

Com o conjunto de bomba de calor testo 

557 tem o instrumento ideal para todas as 

tarefas de medição graças ao seu excelente 

desempenho.

Fabricación robusta

•  Alojamento muito resistente IP42 protegida contra impactos através 
de uma estrutura de metal

•  Baterias com autonomia de funcionamento até 250 horas 

•  Conceção especial para evitar perda de refrigerante

Relatórios profissionais

•  Elaboração de relatórios com fotos incluídas e envio por e-mail 
diretamente do local de medição através da app

•  Gestão de clientes sempre disponível a partir da base de dados da 
app

Funcionamento intuitivo

•  Cálculo automático dos parâmetros mais importantes: temperatura 
de evaporação e condensação, bem como superaquecimento e 
subrefrigeração 

•  Gancho na parte posterior para pendurar e operação com uma mão 

•  60 dos refrigerantes mais comuns memorizados e atualizáveis 
através da app
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Medição inteligente – domine tudo:
com os kits de bombas de calor

Kit para bombas de calor testo 557 
com Bluetooth® e sonda de vacuo

•  Cálculo do sobreaquecimento/subrefrigeração em tempo 
real

•  Conectividade à app: monitorização remota e 
documentação instantânea

O kit inclui:
• 2 sondas de pinça para medição de temperatura
•  1 sonda Pirani de alta precisão para medição de vacuo
• Mala de transporte

Kit testo Smart Probes para refrigeração/AC 
instrumentos para smartphone

Referência 0563 1557

Referência 0563 0002 20

EUR 428

EUR 260
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Equipe-se com o melhor: Mais instrumentos 
de medição para a temporada de aquecimento

Referência 0615 1712

Referência 0632 3172

Referência 0554 0307

Sonda de temperatura do comburente 
de entrada

Para uso em todos os tipos de caldeiras.

•  Para medir a temperatura do ar de 
combustão

• Com conetor USB tipo C

•  Muito forte, durável e fiável

Detetor de fugas de gás testo 317-2

A segurança em primeiro lugar.

•  Ideal para a localização de fugas em 
tubagens de gás natural

•  Alarme sonoro crescente no caso de 
aumento progressivo da concentração 
de gás; alarme contínuo em caso de 
ultrapassagem dos limites de alarme

•  Auto-teste do sensor após a ligação

Bomba de opacidade

Para a medição da opacidade no gás 
de combustão.

•  Tubo com gargalo flexível para facilitar 
a medição

•  Com escala de comparação

•  Inclui papel de opacidade

Quer sejam bombas de calor, sistemas de aquecimento a 

gás, óleo ou combustíveis sólidos, no outono e no inverno 

as tarefas de medição acumulam-se. Essas tarefas vão 

desde a medição de CO no ambiente ou a deteção de 

fugas em tubos de gás até à localização de falhas de 

aquecimento em piso radiante. Para todas essas tarefas, 

também temos os instrumentos de medição ideais. 

Preço de promoção EUR 66

Preço de promoção EUR 113

Preço de promoção EUR 85
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Referência 0632 3173

Referências 
testo 868: 0560 8681 
testo 865: 0560 8650

Instrumento de medição de CO testo 
317-3

Para segurança e serviço.

•  Preciso, robusto e manuseável

•  Detete até as contenções mais baixas

•  3 anos de garantia no sensor de CO

Câmaras termográficas testo 868/testo 865 
Deteção de fugas sem contacto.

•  Excelente qualidade de imagem graças ao 
detetor com testo SuperResolution

•  Ampla intervalo de temperatura 
(-30 °C a +650 °C no testo 868)

•  Deteção automática de pontos frios  
e quentes

Mais instrumentos 
de medição 

para a 
temporada de 

aquecimento em 
 www.testo.com

Referência 0600 9765

Kit de combustível sólido 
Para a medição de 
combustíveis sólidos.

•  Haste com filtro preliminar para 
a sonda

•  Inclui armadilha de 
condensados extra

Preço de promoção EUR 133,45

Preços de promoção: 
testo 868 EUR 1.199 

testo 865: EUR 849

Preço de promoção: EUR 385



Temos todas as respostas 

para as suas perguntas

Se necessita de ajuda 

com certas tarefas de 

medição ou se necessita de 

conselhos sobre o melhor 

instrumento para a sua 

aplicação, consulte os nossos 

especialistas.

O nosso serviço técnico 

ao seu dispor

Porque há sempre eventos 

imprevistos, temos estes 

serviços disponíveis para o 

seu analisador de combustão:

•  Serviço de recolha e 

entrega

•  Contratos de manutenção 

para o seu parque de 

analisadores

•  Plano de renting da Testo 

ajustado à sua situação 

comercial

Calibração: maior precisão 

e segurança

No nosso laboratório 

credenciado, certificamo-

nos de que o seu analisador 

mede sempre de acordo com 

os regulamentos e valores 

prescritos na regulamentação 

em vigor.
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Sempre ao seu lado:
os serviços Testo

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 234 320 280
Fax: 0034 937 539 526
E-Mail: testo@testo.pt
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