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Bluetooth®  konektor testo

Propojení přes Bluetooth®  
mezi analyzátorem spalin testo 300  
a chytrými sondami testo 

Propojení mezi analyzátorem testo 300 a chytrými sondami: 

testo 510i pro měření průtoku a tlaku plynu 

testo 115i  pro měření teploty v potrubí 

testo 915i  pro měření teploty spalovaného vzduchu

Automatický výpočet rozdílu teplot při připojení dvou 

chytrých sond testo 115i nebo 915i (sondu s termočlánkem 

je možné nahradit komerčně dostupnou TC sondou)

Zobrazení naměřených hodnot souběžně s měřením spalin

Bluetooth®  konektor testo umožňuje efektivní bezdrátové 

měření až čtyř dalších parametrů souběžně s měřením 

spalin. Automatické propojení se sondou testo 300 zaručuje 

paralelní měření průtoku a tlaku plynu za pomocí chytré 

sondy testo 510i a měření teploty topné vody a zpátečky 

pomocí dvou chytrých sond testo 115i. Měření teploty 

spalovacího vzduchu lze rovněž velmi snadno provádět 

paralelně pomocí sondy chytré sondy testo 915i. Veškerá 

paralelní měření se automaticky zobrazují na analyzátoru 

testo 300 a je možné je současně zapínat a vypínat. 

Aplikace testo Smart nabízí funkce, jako je druhá obrazovka, 

rychlé protokolování, odesílání e-mailů a snadné provádění 

měření, dokumentace a přenosu dat z paralelních měření. 

Veškerá data uložená v analyzátoru testo 300 je zároveň 

možné přes QR integrovat do vašeho vlastního softwaru 

(přes předem naprogramované rozhraní) nebo je jednoduše 

vytisknout pomocí funkce tisku na analyzátoru.
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Diferenční tlakoměr 
testo 510i 
Diferenční tlakoměr testo 510i  
je vhodný k měření průtoku  
a tlaku plynu, poklesů tlaku  
na ventilátorech a filtrech a pro 
měření tlaku v plynovém potrubí.

Klešťový teploměr 
testo 115i
Klešťový teploměr testo 115i  
je dobrým pomocníkem  
pro měření teploty u instalací 
chladicích, klimatizačních  
a vytápěcích systémů.

analyzátor spalin 
testo 300 NEXT LEVEL
Skutečně inteligentní měření spalin v topných 
systémech s analyzátorem testo 300. Vysoce 
kvalitní senzory, intuitivní ovládání díky technologii 
Smart-Touch a chytrým funkcím, jako je efektivní 
dokumentace a zasílání protokolů e-mailem, Vám 
usnadní vaši každodenní práci. Chytré sondy je 
možné integrovat paralelně. Analyzátor testo 300 
lze také připojit k aplikaci testo Smart App.

Objednací č. 0560 1510 Objednací č. 0560 2115 02 Objednací č. 0563 3915

Teploměr testo 915i 
Díky teploměru testo 915i  
s připojitelnými TC sondami  
je měření teploty ještě snazší,  
rychlejší a flexibilnější. Ideální  
pro měření teplotu spalovacího 
vzduchu. Teploměr je kompatibilní 
s různými TC sondami třídy 1.

Technické parametry

Dosah Do 100 m bez překážek 

Kompatibilita testo 510i, testo 115i, testo 915i 

Výdrž baterie Napájeno přes testo 300

Připojení TUC 1 nebo TUC 2 

Technické parametry / objednací údaje

Kompatibilní chytré sondy testo

Bluetooth®   
konektor testo

Objednací č. 0554 3004

Součástí balení testo 300


