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Ürün broşürü

testo Bluetooth® Konektör

testo 300 baca gazı analiz 
cihazından testo Akıllı Problara 
Bluetooth® bağlantısı 

testo 300’den testo Akıllı Problara bağlantı: 

testo 510i gaz akışı ve statik gaz basıncı ölçümü için 

testo 115i gidiş ve dönüş borularının sıcaklığını ölçmek için 

testo 915i sıcaklık ve yanma havası sıcaklığı ölçümü için

İki testo 115i veya testo 915i Akıllı Prob bağlandığında sıcaklık 

farkının otomatik hesaplanması (termokupl probu piyasada 

bulunan bir TC probu ile değiştirilebilir)

Baca gazı ölçümüne eş zamanlı olarak ölçümlerin 

görüntülenmesi

testo Bluetooth® Konektörü, baca gazı ölçümünüze eş 

zamanlı olarak dört adede kadar ek parametrenin verimli, 

kablosuz ölçümünü sağlar. testo 300’ünüze otomatik 

bağlantı, testo 510i Akıllı Probu kullanarak gaz akışını ve 

statik basıncı paralel olarak ve iki testo 115i Akıllı Probu 

kullanarak gidiş ve dönüş sıcaklığını ölçmenizi sağlar. 

testo 915i Akıllı Probu kullanarak yanma havası sıcaklığı 

ölçümünü eş zamanlı yapmak da çok kolaydır. Tüm eş 

zamanlı ölçümler testo 300 İLERİ SEVİYE cihazınızda 

otomatik olarak görüntülenir ve aynı anda başlatılıp 

durdurulabilir. Smart App bağlantısı aracılığıyla, ikinci ekran 

fonksiyonu, Hızlı Rapor işlevi ve e-posta iletimi kullanılarak 

tüm eş zamanlı ölçümler, dokümantasyon ve veri aktarımı 

zahmetsizce gerçekleştirilebilir. testo 300 İLERİ SEVİYE 

cihazınızda saklanan tüm ölçümler ayrıca QR kodu (önceden 

programlanmış arayüz aracılığıyla) kullanılarak kurum içi 

yazılımınıza kolayca entegre edilebilir veya testo 300 İLERİ 

SEVİYE’nizdeki yazdırma seçeneği kullanılarak basitçe 

yazdırılabilir.

http://www.testo.com
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testo 510i fark basınç 
ölçüm cihazı
testo 510i fark basınç ölçüm 
cihazı, gaz akışı ve statik basınç, 
fanlar ve filtrelerdeki basınç 
düşüşleri ve gaz borularındaki 
basınç düşüşü ölçümleri için 
uygundur. 

testo 115i kelepçe 
termometre
testo 115i kelepçe 
termometre, klima ve 
soğutma sistemlerinde servis, 
sorun giderme ve kurulum 
için uygundur. Ek olarak, 
ölçüm cihazı gidiş ve dönüş 
sıcaklıklarını ölçmek için de 
kullanılabilir.

testo 300 İLERİ SEVİYE  
baca gazı analiz cihazı
testo 300 İLERİ SEVİYE baca gazı analiz cihazı 
ile ısıtma sistemlerinde gerçekten akıllı baca 
gazı ölçümü. Yüksek kaliteli sensörler, akıllı 
dokunmatik teknolojisi ile sezgisel kullanım, 
verimli dokümantasyon ve raporların e-posta ile 
gönderilmesi gibi akıllı özellikler, günlük işlerinizi 
kolaylaştıracaktır. Akıllı problar paralel olarak 
entegre edilebilir. testo 300 İLERİ SEVİYE, testo 
SMART App‘e de bağlanabilir.

Sipariş no. 0560 1510 Sipariş no. 0560 2115 02 Sipariş no. 0563 3915

testo 915i 
termometre 
Takılabilir TC problu testo 915i, 
sıcaklık ölçümlerini daha hızlı, 
daha kolay ve daha esnek hale 
getirir. Yanma havası sıcaklıklarını 
ölçmek için idealdir. Termometre, 
çeşitli Sınıf 1 geçmeli problarla 
mevcuttur.

Teknik bilgi

Kablosuz aralık Engelsiz 100m’ye kadar

... ile uyumlu testo 510i, testo 115i, testo 915i 

Batarya ömrü Yok, testo 300 ile çalıştırılır

Bağlantı TUC 1 ya da TUC 2 

Teknik bilgi / sipariş verisi

Uyumlu testo Akıllı Problar

testo Bluetooth® 
Konektör

Sipariş no. 0554 3004

testo 300 İLERİ SEVİYE ile birlikte gelir.
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