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... quando se trata da medição de combustão mais eficiente, com 
até 4 testo Smart Probes via Bluetooth simultaneamente: o testo 
300 Longlife "NEXT LEVEL"  

NOVO!

Não existe 
alternativa...
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Analisador de combustão testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

CONECTOR 
BLUETOOTH® *:

4 medições 
em paralelo 

com as testo  
Smart Probes

FUNÇÃO 
SEGUNDO ECRÃ

e fácil documentação 
mediante a app 

testo Smart

Não há outra alternativa para 
a medição de combustão:
o testo 300 Longlife "NEXT 
LEVEL"

Porquê complicar as medições quando estas podem 
ser tão fáceis?
No seu trabalho diário, há cada vez mais exigências e cada vez 
menos tempo para as atender. Por outro lado, noutros aspetos as 
coisas dificilmente mudam: o manuseamento dos instrumentos 
de medição e as tarefas relacionadas com a documentação são 
igualmente trabalhosas e demoradas. Mas não precisa de ser assim!  

Medições simultâneas por Bluetooth em tempo 
recorde
Medição altamente eficiente via Bluetooth e testo Smart Probes 
de até 4 parâmetros adicionais em paralelo com o novo testo 300 
NEXT LEVEL! Com funcionamento muito intuitivo e a possibilidade 
de transformar o seu smartphone num segundo ecrã. Não pode ser 
mais fácil. 

€

Outras características que poupam muito 
tempo: 
•   Ampla gama de sondas com troca rápida

•   Os relatórios podem ser assinados no analisador

•   Imãs para fixar o analisador em partes metálicas

•   Pronto para medir no modo de espera premindo um botão
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*Compatível com os modelos anteriores do testo 300 Longlife.

Novo!

Fabrico 
muito robusto

Scanner de 
códigos QR

CONECTOR 
BLUETOOTH® *:

4 medições 
em paralelo 

com as testo  
Smart Probes

ECRÃ 
SMART-TOUCH:

intuitivo e fluido

FUNÇÃO 
SEGUNDO ECRÃ

e fácil documentação 
mediante a app 

testo Smart
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Analisador de combustão testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

NEW

Considerável economia de tempo com documentação in situ, envio de 
relatórios por e-mail com a app testo Smart e medição por Bluetooth 
com as testo Smart Probes. E outras vantagens como a integração 
das medições no próprio software do cliente, com menos erros de 
transmissão e menos burocracia, o que significa menos stress.

Não há outra alternativa em 
termos de eficiência: 
Medição mais inteligente, 
trabalho mais fácil

Fácil integração das medições no próprio software 
do cliente
•   Opção 1: mediante código QR universal (compatível ZIV) 

•   Opção 2: por WiFi/BLUETOOTH® com a app testo Smart

Fácil documentação, armazenamento e 
transmissão de todas as leituras
•   Documentação das leituras mediante a app testo Smart (função de 

relatório rápido) e envio direto de e-mail

•   Armazenamento dos dados medidos no testo 300 mediante a app 
testo Smart (botão pop-up de "Guardar")

•   Transferência dos valores medidos e guardados no t300 na app 
testo Smart e envio por e-mail

•   Impressão dos valores medidos e guardados (incluindo a medição 
com as Smart Probes com t300 (impressora portátil testo)

Novidade: Conector Bluetooth® testo 
•   Para conexão com as testo Smart Probes

•   100% compatível com todos os testo 300 Longlife 
NEXT LEVEL e também disponível como acessório

•   Retrocompatibilidade com os testo 300 Longlife
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Não há outra alternativa em 
termos de eficiência: 
Medição mais inteligente, 
trabalho mais fácil

As testo Smart Probes: medições por 
Bluetooth, muito fáceis e em tempo recorde
•  testo 510i: manómetro diferencial (medição de caudal ou 

pressão estática do gás em paralelo à combustão)

•  testo 115i: termómetro de pinça (medição da temperatura 
de ida e retorno [com duas unidades])

•  testo 915i: medição da temperatura o ar da combustão 
(sem cabos nem outros instrumentos 
adicionais)

Função prática de segundo ecrã mediante a 
ligação à app testo Smart
• Medições sempre à vista 

•  Visualização de dados mesmo em longas distâncias entre o 
ponto de medição e o painel de controlo da caldeira, o que 
poupa muito tempo e caminhadas desnecessárias
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Não há outra alternativa 
em termos de simplicidade: 
Ligação e integração

2

1

4
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Analisador de combustão testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

QR
CODE

Conectar o novo conector Bluetooth® testo
•   Pode ser conectado à porta TUC 1 ou TUC 2  

•   Ligue até 4 testo Smart Probes em paralelo

•   Pode ser instalado em todos os modelos testo 300

•   Disponível como acessório

Ligação às testo Smart Probes para medição de até 4 
outros parâmetros relacionados à combustão
•   Possibilidade de medir o fluxo/pressão estática em paralelo à medição de 

combustão

•   Cálculo automático de dT se forem usadas 2 testo Smart Probes testo (t115i ou 
t915i)

•   Possibilidade de combinar as duas testo Smart Probes de temperatura

•   O testo 915i suporta a ligação de todas as sondas TP do mercado 

•   Os valores medidos com as Smart Probes também podem ser impressos

Integração à app testo Smart
•   O emparelhamento entre o analisador e o smartphone/tablet é estabelecido 

em segundos

•  Os valores medidos (também os das Smart Probes) são reproduzidos no ecrã 
do smartphone/tablet

• O estado do analisador é exibido na app

• A medição pode ser iniciada e interrompida através da app 

• Criação de relatórios rápidos usando a app

•  Atualização automática na sequência de leituras em segundos quando 
ocorrem alterações no analisador

Fácil documentação e integração de dados mediante 
código QR no software próprio do cliente
•   Compatível ZIV

•   Código QR de uso universal

•   Saída de leituras atuais no ecrã via código QR

•   Saída de medições memorizadas em formato individual ou múltiplo

•   Memorização da medição como código QR e transmissão de ficheiros por 
e-mail



 7

QR
CODE

Sondas versáteis: troca rápida e adequada para muitas aplicações

Não há outra alternativa em 
termos de versatilidade:
Sondas tradicionais e Smart 
Probes por Bluetooth
Graças às testo Smart Probes, é mais fácil do que nunca medir parâmetros 

adicionais, como a temperatura de ida e retorno ou a pressão do gás, sem 

perturbar os cabos. Com estes instrumentos profissionais, desenhados para 

serem operados a partir da app testo Smart no seu telefone ou tablet, todos os 

parâmetros relacionados com o aquecimento podem ser medidos.

•  Eficiência: Medição sem fio de até 4 parâmetros adicionais com 3 modelos 

diferentes de Smart Probes e o novo conector Bluetooth® testo.

•  Praticidade: com o smartphone como segundo ecrã e a fácil integração de 

dados no próprio software do cliente mediante QR, WiFi ou Bluetooth®

•  Compatibilidade: todas as sondas como padrão industrial TP do mercado são 

compatíveis com a Smart Probe testo 915i

Uma pega para uma ampla variedade de bainhas

Está disponível uma vasta gama de bainhas diferentes que podem ser 
fixadas ao cabo da sonda de combustão. Assim, estará sempre pronto 
para medir em qualquer aplicação e sem perder um minuto graças ao 
acoplamento rápido entre a bainha e a pega.

Sondas com total confiabilidade e garantia

Todas as sondas testo 320, testo 330 e testo 330-1/-2 LL com conector 
baioneta são compatíveis com o testo 300.

Função da interface testo

O testo 300 está equipado com uma interface para uma ampla variedade de 

software industrial, permitindo que as leituras do testo 300 sejam acedidas 

com os seus próprios dispositivos e terminais para integração em relatórios ou 

para análise posterior no software da sua própria empresa. 

É muito fácil integrar as medições no seu sistema operativo com 

o código QR (compatível ZIV) e a interface de programação.
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Analisador de combustão testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

Kits disponíveis

Kits testo 300 Longlife NEXT LEVEL

Modelo

Set testo 300 NEXT L. 
sem impressora

0564 3004 75

Set testo 300 NEXT L. 
com impressora

0564 3004 76

Set testo 300 NEXT L. 
con diluição 
sem impressora
0564 3004 85

Set testo 300 NEXT L. 
com diluição 
com impressora
0564 3004 86

Instrumento incl.
alimentador/carregador

O₂, CO H₂ compensado 
(8 000 ppm), 
possibilidade de 
ampliação com sensor 
de NO

O₂, CO H₂ compensado 
(8 000 ppm), 
possibilidade de 
ampliação com sensor 
de NO

O₂, CO H₂ compensado 
(30 000 ppm), 
possibilidade de 
ampliação com sensor 
de NO

O₂, CO H₂ compensado 
(30 000 ppm), 
possibilidade de 
ampliação com sensor 
de NO

Sonda incl. 10 filtros de
reposição

Sonda de combustão 
modular (180 mm, Ø 6 
mm)

Sonda de combustão 
modular (180 mm, Ø 6 
mm)

Sonda de combustão 
modular (180 mm, Ø 8 
mm)

Sonda de combustão 
modular (180 mm, Ø 8 
mm)

Impressora incl. papel de
reposição

- -

Software para PC 
testo EasyHeat (descarregável em 

www.testo.com)

Estojo de transporte

Compatibilidade com testo 
Smart Probes

Conectividade à app testo 
Smart

Garantia 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos

Software Easyheat gratuito! Mediante download em www.testo.com 
Software PC testo EasyHeat para a representação gráfica de processos de medição na forma de diagramas, tabelas e para a gestão de dados 
do cliente.

Imagem não vinculativa
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Acessórios

Sensores Longlife
Sensores de ponta com uma vida útil de até 6 anos, prontos para uso intensivo (várias vezes ao dia). Com os sensores Longlife
evita trocar o sensor pelo menos uma vez durante o período de uso. 

Sensores de gás de reposição Modelo

Sensor de O2 com 4 anos de garantia 0393 0023

Sensor de CO, com compensação de H2, com 4 anos de garantia 0393 0101

Sensores de NO 0393 0151

Acessórios Modelo

Impressora Bluetooth® testo, incl. 1 rolo de papel térmico, bateria e fonte de alimentação, entre outros para o esto 
300 Longlife, testo 330i, testo 440

0554 0621

Reposição de papel térmico para impressora, 6 rolos, legível até 10 anos 0554 0568

Bomba de opacidade com papel de filtro e escala de comparação, para medir a fuligem presente no gás de
combustão

0554 0307

Papel de filtro para determinar o número de opacidade, 40 tiras de temperatura para aprox. 200 medições 0554 0308

Fonte de alimentação USB, incl. cabo USB 0554 1106

Malas e sacos de transporte Modelo

Mala (altura: 130 mm) para analisador, sondas e acessórios 0516 3300

Mala com fundo duplo (altura: 180 mm) para analisador, sondas, acessórios e equipamento opcional 0516 3301

Mala de transporte testo 300 Longlife com alça de ombro 0516 3001

Conector Bluetooth® testo Modelo

Ligação Bluetooth® testo para conectar o analisador testo 300 às testo Smart Probes 0554 3004

O conector Bluetooth® testo está incluído na compra de qualquer analisador testo 300 NEXT LEVEL.
O conector Bluetooth® testo foi desenhado apenas para conectar as testp Smart Probes.
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Analisador de combustão testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

Sondas e acessórios

Sondas de combustão modulares Modelo

Sonda de combustão modular, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni; mangueira flexível de 2,2 m; filtro de
sujidade; comprimento 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C, certificado TÜV

0600 9760

Sonda de combustão modular, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni; mangueira flexível de 2,2 m; filtro de
sujidade; comprimento 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C, certificado TÜV

0600 9761

Sonda de combustão modular, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni; mangueira flexível de 2,2 m; filtro de
sujidade; comprimento 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9762

Sonda de combustão modular, incl. cone de fixação, termopar NiCr-Ni; mangueira flexível de 2,2 m; filtro de
sujidade; comprimento 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9763

Sonda de combustão flexível (raio de flexão ilimitado); termopar NiCr-Ni; mangueira flexível 2,2 m; filtro de
sujidade; comprimento 330 mm; Ø 9 mm; Tmáx. +180 °C; a curto prazo +200 °C; ideal para medições em pontos de
difícil acesso 

0600 9770

Compact flue gas probes Modelo

Sonda de combustão, comp. 180 mm, Ø 6 mm, Tmáx 500 ºC; cone de fixação, termopar NiCr-Ni,
mangueira de 2,2 m e filtro de partículas incluído

0600 9740

Sonda de combustão, comp. 300 mm, Ø 6 mm, Tmáx. 500 ºC, cone de fixação, termopar NiCr-Ni,
mangueira de 2,2 m e filtro de partículas incluído 

0600 9741

Acessórios para sondas Modelo

Haste para sonda modular; 180mm de comprimento; Ø8mm; Tmáx. +500 °C 0554 9760

Haste para sonda modular; 300 mm de comprimento; Ø8mm; Tmáx. +500 °C 0554 9761

Haste para sonda comprimento 335 mm, incl. cone, Ø 8 mm, Tmáx. +1000 °C 0554 8764

Haste para sonda flexível; 330 mm de comprimento; Ø8mm; Tmáx. +180 °C 0554 9770

Haste para sonda multi-orifícios, comprimento 300 mm, Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 0554 5762

Haste para sonda multi-orifícios, comprimento 180 mm, Ø 8 mm, para cálculo da média de CO 0554 5763

Extensão da mangueira; 2,8 m 0554 1202

Filtro de partículas de reposição para sonda modular; 10 unidades 0554 3385

Filtro de partículas de reposição para sonda compacta; 10 unidades 0554 0040

Outras sondas e acessórios Modelo

Sonda de passo anular para a medição de O2 primário 0632 1260

Sonda de medição de CO ambiental (digital) 0632 1272

Conjunto para medição de combustíveis sólidos, inclui haste com filtro preliminar para sonda e coletor de
condensados extras

0600 9765

Tubo com conector para medição da pressão do gás em separado, para analisador de combustão 0554 1203

Tubo de ligação de pressão simples, Ø 4/6 mm 0554 0449

Set de mangueiras capilares para medição de 4 Pa (apenas para uso em combinação com 0554 1203) 0554 1215

Set para sondas hidráulicas para sondas de tubagens de gás testo 300 Longlife, testo 330-1/-2 LL versão 2010 0554 1213

Sondas de temperatura Modelo

Sonda de temperatura do ar de combustão, bainha de 190 mm, inclui cone de retenção e ímã para fixação em peças 
metálicas

0600 9799

Sonda de pinça com sensor de temperatura NTC para medições em tubos (Ø 6 a 35 mm) 0615 5505

Sonda de fixação (NTC) para tubos com diâmetro de 5 a 65 mm 0615 5605

Sonda de imersão/penetração fixa com sensor de temperatura NTC 0615 1212

Sonda de temperatura com cinta de velcro (NTC) 0615 4611
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Dados técnicos

testo Smart Probes

testo Smart Probes Modelo

Testo 510i, manómetro de pressão diferencial para smartphone, incl. mangueiras (Ø 4 mm e 5 mm) com
adaptador, baterias e protocolo de calibração

0560 1510

testo 115i, termómetro de pinça para smartphone. Medição em tubos com diâmetro de 6 até máx. 35mm, inclui 
baterias e protocolo de calibração

0560 2115 02

testo 915i, termómetro com Bluetooth com sonda de ar (TP tipo K) de -50 a 400ºC, incl. baterias e protocolo de
calibração

0563 3915

Conector Bluetooth® testo Modelo

Conector Bluetooth® testo para ligar o analisador testo 300 Longlife às testo Smart Probes 0554 3004

O conector Bluetooth® testo está incluído na compra de qualquer analisador testo 300 NEXT LEVEL.
O conector Bluetooth® testo foi desenhado apenas para conectar as testp Smart Probes.

Parâmetro de medição Intervalo de 
medição

Exatidão (± 1 dígito) Resolução

Medição de O₂ 0 a 21 vol.% ±0.2 vol.% 0,1 vol.%

Medição de CO (com 
compensação de H₂)

0 a 8 000 ppm ±10 ppm ou ±10% do v.m. (0 a 200 ppm) 
±20 ppm ou ±5% do v.m. (201 a 2 000 ppm) 
±10% do v.m. (2 001 a 8 000 ppm)

1 ppm

Medição de CO (com 
compensação de H₂ e diluição)

0 a 30 000 ppm ±100 ppm ou ±10% do v.m. 1 ppm

Medição de NO 0 a 3 000 ppm ±5 ppm (0 a 100 ppm) 
±5% ol v.m. (101 a 2 000 ppm) 
±10% do v.m. (2 001 a 3 000 ppm)

1 ppm

Rendimento (Ren) 0 a 120% 0,1%

Perda de gases de combustão 0 a 99,9% 0,1%

Determinação de CO₂ (cálculo 
digital de O₂)

Faixa de visualização 
0 … CO₂ máx.

±0.2 vol.% 0,1 vol.%

Medição de tiro -9,99 a +40 hPa ±0,005 hPa (0 a 0.1 hPa) 
±0,02 hPa (0,1 a +3,00 hPa) 
±1,5% do v.m. (+3,01 a +40 hPa)

0,001 hPa (0 a 0,1 hPa) 
0,01 hPa (intervalo restante)

Medição de 4 Pa  -50 a +50 Pa ±0,3 Pa (< 10 Pa) 
±3% do v.m. (intervalo restante)

0,1 Pa

Medição de pressão -100 a +200 hPa ±0,5 hPa (0 a +50,0 hPa) 
±1% do v.m. (+50,1 a +100,0 hPa) 
±1,5% do v.m. (+100,1 a +200 hPa)

0,01 hPa

Temperatura (instrumento) -40 a +1200 °C ±0,5 °C (0,0 a +100,0 °C) 
±0,5% do v.m. (intervalo restante)

0,1 °C (-40 a +999,9 °C) 
1 °C (intervalo restante)

Medição ambiental de CO 
(interna/sonda de combustão)

0 a 2 000 ppm ±10 ppm (0 a 100 ppm) 
±10% ol v.m. (101 a 2 000 ppm)

1 ppm

Medição ambiental de CO 
(externa com sonda de CO)

0 a 500 ppm ±3 ppm (0 a 29 ppm) 
±10% ol v.m. (30 a 500 ppm)

1 ppm



www.testo.com

Se se trata de 
funcionamento com 
app, não há outra alternativa: 
uma app para todas as 
aplicações
Mais rápido, fácil e inteligente: a nossa app testo Smart é o centro de todas 
as atividades. Todas as aplicações de aquecimento podem ser geridas via 
smartphone ou tablet, o complemento perfeito para os nossos instrumentos 
de medição.

Para imagens térmicas 
altamente detalhadas: 
câmara termográfica 
testo 868s  

Medições muito rápidas 
em paralelo: 
as testo Smart Probes 510i 915i115i

Manutenção de bombas 
de calor muito eficientes:  
analisadores e balança 

557s 560i

A medição da combustão 
mais simples que nunca: 
o testo 300 Longlife 
"NEXT LEVEL"

Novo!

A revolução na  
deteção de fugas:  
a nova gama  
testo 316 

316-2-EX

Novo!
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