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testo Bluetooth® Connector

Bluetooth®-verbinding van de 
rookgasanalyser testo 300 met 
testo Smart Probes 

Verbinding van testo 300 met testo Smart Probes: 

testo 510i voor meting van de gasstromings- en 

rustdruk testo 115i voor meting van de aanvoer- en 

retourtemperatuur testo 915i voor meting van de 

temperatuur en verbrandingsluchttemperatuur

Automatische berekening van het temperatuurverschil bij 

aansluiting van twee Smart Probes testo 115i of testo 915i (de 

thermokoppelvoeler kan worden vervangen voor een gewone 

TE-voeler)

Weergave van de metingen parallel aan de rookgasmeting

De testo Bluetooth® Connector staat voor efficiënte, 

draadloze meting van tot wel vier extra parameters parallel 

aan de rookgasmeting. Via de automatische koppeling 

met uw testo 300 kunt u parallel via de Smart Probe testo 

510i de gasstromings- en rustdruk en via twee testo 115i 

Smart Probes de aanvoer- en retourtemperatuur meten. 

Meting van de verbrandingsluchttemperatuur is eveneens 

parallel mogelijk met de Smart Probe testo 915i. Alle 

parallelmetingen worden automatisch weergegeven op uw 

testo 300 NEXT LEVEL en kunnen tegelijkertijd worden 

gestart en gestopt. Via de koppeling met de Smart App 

kunt u de meting, documentatie en gegevenstransfer 

van alle parallelmetingen moeiteloos uitvoeren via de 

Second-Screen-functie, de Quick-Report-functie en e-mail 

versturen. Alle op uw testo 300 NEXT LEVEL opgeslagen 

metingen kunt u via de QR-code (via de van te voren 

geprogrammeerde interface) ook comfortabel integreren in 

uw eigen bedrijfssoftware of gewoon uitprinten via de print-

functie van uw testo 300 NEXT LEVEL.
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Verschildrukmeter testo 
510i 
De verschildrukmeter testo 
510i is geschikt voor het meten 
van de gasstromings- en 
rustdruk, van drukdalingen 
bij ventilatoren en filters en 
de drukverschilmeting bij 
gasleidingen. 

Tangthermometer 
testo 115i
De tangthermometer 
testo 115i is geschikt voor 
service en fouten opsporen 
bij airco’s en koelsystemen 
en voor de installatie 
ervan. Daarnaast kan het 
meetinstrument ook worden 
gebruikt om aanvoer- en 
retourtemperaturen te meten.

Rookgasanalyser testo 300 
NEXT LEVEL
Consequent smarte rookgasmeting bij 
verwarmingen met de rookgasanalyser testo 300 
NEXT LEVEL. Hoogwaardige sensoren, intuïtieve 
bediening met Smart-Touch-technologie en 
clevere features, zoals de efficiënte documentatie 
en het versturen van rapporten per mail, maken 
uw dagelijks werk een stuk eenvoudiger. Parallel 
kunnen Smart Probes geïntegreerd worden. 
De testo 300 NEXT LEVEL kan tevens worden 
gekoppeld met de testo SMART App. 
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Thermometer testo 
915i 
De testo 915i met steekbare 
TE-voelers maakt temperatuur-
metingen nog sneller, flexibeler 
en eenvoudiger. Optimaal voor 
het meten van verbrandingslucht-
temperaturen. De thermometer 
is verkrijgbaar met verschillende 
steekbare voelers van klasse 1.

Technische gegevens

Radiobereik tot 100 m zonder obstakels 

Compatibel met testo 510i, testo 115i, testo 915i 

Batterijduur Geen, werkt via de testo 300

Aansluiting TUC 1 of TUC 2 

Technische gegevens / bestelgegevens

Compatibele testo Smart Probes

testo Bluetooth® 
Connector
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In de levering van de testo 300 NEXT LEVEL inbegrepen.


