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Registre seu produto Testo em www.testo.com/register e receba um ano de 
extensão da garantia gratuitamente.  
Registro do produto é válido se realizado até 30 dias após a compra. Para 
termos e condições sobre o registo de produtos e informações sobre países 
participantes, favor consultar www.testo.com/register 
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1 Sobre este documento 
• Este manual de instruções é parte integral do instrumento. 
• Mantenha este documento ao alcance das mãos para que você possa 

consulta-lo quando necessário. 
• Favor ler este manual de instruções cuidadosamente. Familiarize-se com o 

produto antes de colocá-lo em uso. 
• Entregue este manual de instruções para qualquer usuário subsequente do 

produto. 
• Preste particular atenção às instruções de segurança e avisos para prevenir 

dados pessoais e ao produto. 

2 Segurança e descarte 
Leve em consideração as orientações do documento “informativo testo” 
(acompanha o produto).  
 

3 Instruções de segurança específicas 
do produto 

 

 CUIDADO 
O condensado pode ser ácido.  
Risco de queimaduras às mãos! 

- Use luvas resistentes a ácidos, óculos e macacão para esvaziar o 
condensado. 

 

 
 

• Caso for deixar o equipamento fora de uso por bastante tempo, assegure-se 
que o condensado da armadilha tenha sido esvaziado por completo. 

 

• Antes de descartar o produto, a armadilha de condensados deve ser 
esvaziada e o condensado presente nos tubos deve ser descartado em um 
recipiente adequado.  

• Em caso de testes em tubulação de gás, preste atenção aos seguintes 
pontos: 
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 ATENÇÃO 
Mistura de gás perigosa! 
 
Perigo de explosão! 

- Assegure-se que não há vazamentos entre o ponto de amostragem e o 
instrumento de medição.  

- Não fume ou abra chamas durante a medição. 
 

4 Aplicação 
O testo 300 NEXT LEVEL é um instrumento de medição que permite a análise de 
gases de combustão de maneira profissional em plantas de combustão, como por 
exemplo: 
• Pequenas plantas de combustão (óleo, gás, madeira, carvão) 
• Caldeiras de baixa temperatura e de condensação. 
• Aquecedores a gás. 
Usando o instrumento, estes sistemas podem ser ajustados e checados quanto 
aos requisitos aplicáveis. 
O instrumento foi desenvolvido para medições rápidas e não deve ser usado 
como um dispositivo de segurança (alarme). Ele se destina somente para uso 
em espaços interiores. 
As seguintes tarefas podem também ser realizadas utilizando o instrumento: 
• Regular os valores de O2, CO e CO2, NO, NOx em plantas de 

combustão para garantir operação otimizada. 
• Medição de pressão de tiragem (draught). 
• Medição de pressão no range de 4 Pa. 
• Medição e regulagem da pressão do fluxo de gás em aquecedores a gás. 
• Medição e otimização do fluxo e reuso da temperatura de sistemas de 

aquecimento. 
• Medição da concentração de CO no ambiente. 
• O instrumento pode ser utilizado para medições em plantas CHP (Combined 

Heat and Power) de acordo com a primeira “German Federal Immission 
Control Ordinance (BlmSchV)”. 

• Em princípio, o sensor de CO também pode ser usado para medições em 
plantas CHP. Se você realizar mais de 50 medições em plantas CHP por 
ano, favor contatar o centro de serviços da Testo mais próximo para enviar 
o equipamento para verificação. 

Um filtro de NOx para o sensor de CO pode ser encomendado como peça de 
reposição para substituir um filtro gasto. 
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5 Descrição do produto 
5.1 Vista frontal 
 

 
 

1 Interface USB/ 
Conexão para fonte 

4 Interface de usuário 

2 Saída de gás 5 Contêiner de condensados 
3 Botão ligar/desligar 6 Conexões 
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5.2 Vista traseira 
 

 
 

1 Suporte para alça 
 

2 Ímãs 

 

Explicação dos símbolos 

 

ATENÇÃO 
Campo magnético 
Danificação de outros aparelhos! 
- Mantenha a distância de segurança em relação a outros 

produtos que podem ser danificados por campos 
magnéticos (p. ex. monitores, computadores, cartões de 
crédito). 

 

 
No final da vida útil do produto, leve-o até à coleta separada de 
aparelhos elétricos e eletrônicos (observar os regulamentos 
locais) ou devolva o produto à Testo, para descarte. 

 
O testo 300 NEXT LEVEL está em conformidade com o padrão 
de segurança coreano. 

 
O testo 300 NEXT LEVEL suporta Bluetooth 
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China RoHS 

 

5.3 Conexões 
 

 
 

1 Conexões para sondas adicionais 
e para testo Bluetooth® Connector 

3 Soquete para conexão de gás 

2 Sonda de temperatura ambiente 
integrada 

4 Conexão para medição de 
pressão diferencial 

 

 

Não se deve utilizar mais do que um cabo de extensão (0554 1201) 
entre o soquete e a sonda de gás. 
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6 Comissionamento 
6.1 Fonte de alimentação / bateria 
O instrumento de medição é alimentado por uma bateria. 
 

  
Recarregue completamente a bateria antes de colocar o instrumento 
de medição em uso. 

 

  

Se o aparelho de medição estiver completamente descarregado, é 
necessário carregá-lo durante, pelo menos, 30 minutos, antes de o 
voltar a usar. 

 

  
Se a fonte de alimentação estiver conectada, o instrumento de medição 
é alimentado automaticamente. 

 

  
Somente recarregue a bateria em temperatura ambiente de 0 a 35°C. 

 
 

6.1.1 Carregando a bateria 
1 Conecte o conector da fonte de alimentação ao soquete no instrumento 

de medição. 
 

2 Conecte a fonte de alimentação à rede elétrica. 
 

 Inicia-se o processo de carga. O LED no contêiner de condensados 
pisca. 

 

 O processo de carga é interrompido automaticamente quando a 
bateria é carregada por completo. O LED no contêiner de 
condensados fica aceso na cor vermelha (sem piscar). 

 

 

Se a bateria for descarregada por completo, o tempo de carregamento 
à temperatura ambiente será de 5-6 horas. O LED no contêiner de 
condensados ficará aceso o tempo todo na cor vermelha. 
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6.2 Ligando e desligando o instrumento 
Estado 
atual 

Ação Função 

Instrumento 
desligado 

Pressione o botão 
por tempo > 3 s 

 

Instrumento liga 

 

Quando o instrumento é inicializado pela primeira vez, o assistente de 
inicialização irá guia-lo pelas seguintes configurações (passo a 
passo): 
- Versão de país 
- Idioma 
- Rede sem fio (Wi-fi) 
- Data e hora 
- Endereço da empresa 
- Conta de e-mail 
Um tutorial pode ser iniciado após o assistente de inicialização. O 
tutorial demonstra a operação em geral e demonstra as funções mais 
importantes do instrumento de medição utilizando alguns exemplos. 

 

Instrumento 
ligado 

Pressione o botão 
brevemente (< 1 s)  

Instrumento entra em modo de espera. 
O instrumento é reativado ao pressionar 
o botão novamente. 

Instrumento 
ligado 

Pressione o botão 
por tempo > 1 s 

 

Seleção: [OK] Instrumento é desligado 
ou é possível cancelar o desligamento 
pressionando [Cancelar]. 

 

 

As medições/registros não salvos são perdidos quando o instrumento é 
desligado. 
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6.3 Display - Interface de usuário 

 
 

1  Tipos de medição 
2  Barra de status 

3  Menu principal 
4  Abre a tela de seleção de Combustíveis  
5  Seleciona Cliente/Local de medição 
6  Seleciona o tipo de visualização 
7  Protocolos 

8 
 
 

 

Inicia medição 
Pausa medição 
Interrompe medição 

9  Opções 

 
  

Das verknüpfte Bild kann nic                          

Das verknüpfte Bild kann nicht                         

Das verknüpfte Bild kann nicht                         

Das verknüpfte Bild kann nicht                         

Das verknüpfte Bild kann nicht                         
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Símbolos adicionais utilizados na interface de usuário (sem numeração) 
 Repete medição 

 Retorna um nível 

 Retorna um nível 

 Retorna um nível 

 Cancela processo 

 

Imprime valores 

 

Salva relatório 

 

Salva e encaminha relatório 
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7 Utilizando o produto 
7.1 Visão geral do menu (  ) 
 

 
 

Menu principal Descrição 
Cliente / Local da medição Crie, edite e exclua informações do cliente. 

 
Protocolos Visualize, exclua e envie resultados de 

medições que já foram concluídas 
(vários formatos possíveis). 

Salvar relatórios Visualize e exclua relatórios de medição. 
Checagem do sistema de 
amostragem 

Para que o instrumento opere sem nenhuma 
falha, é recomendável realizar testes de 
estanqueidade periodicamente no sistema 
(instrumento de medição + sonda de gás). 

Configurações Configurações   
- Versão do país e idioma 
- Rede sem fio (Wi-fi) 
- Data e hora 
- Endereço da empresa 
- Bluetooth® 
- Ponto de acesso (hotspot) 
- Intensidade de brilho do display 
- Proteção do sensor de CO 
- Adição de NO2 
- O2 de referência 
- Limites de alarme 
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Menu principal Descrição 
Diagnóstico dos sensores Visão geral das condições dos sensores. 

 
Lista de erros Relatório de erros 
Informações do dispositivo Informação 

- Nome do dispositivo 
- Número de série 
- Número de identificação do dispositivo 
- Manutenção mais recente 
- Espaço livre de memória 
- Horas de operação 
- Horas de operação antes da última 
manutenção 
- Versão de software 
- Versão de firmware 
- Data do firmware 
- Versão qA 
- Data qA 

Informações do servidor Informações sobre os servidores disponíveis 
E-mail Configura uma conta de e-mail. 

 

 Para configurar uma conta de e-mail no 
testo 300 NEXT LEVEL, a configuração 
de IMAP deve estar ativada na conta de 
e-mail de acordo com o provedor. Essa 
configuração deve ser fornecida pelo 
provedor de e-mails (FAQs ou 
configurações especiais). 

 

 
Meus Apps Apps adicionais: 

- Alarme (relógio) 
- E-Mail 
- Galeria de imagens 
- Navegador 
- Calendário 
- Calculadora portátil 
- Suporte rápido 
- Gerenciador de arquivos 
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Menu principal Descrição 
Ajuda Ajuda: 

- Registro do equipamento 
- Tutorial 
- Assistente de configuração 
- Ajuda online 
- Website Testo 
- Atualização via USB 

 

7.2 Visão geral dos tipos de medição (  ) 
 

 
 

Tipos de medição 
Gás de combustão 
Pressão de tiragem (Draught) 
BImSchV 
CO não diluído 
Smoke No. 
Pressão diferencial 
Diferencial de temperatura 
O2 no ar 
Fluxo de gás 
Fluxo de óleo 
CO ambiente 
Teste de estanqueidade 1 
Teste de estanqueidade 2 
Teste de passagem 
Medição de pressão 4 Pa 
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7.3 Visão geral das opções (  ) 
 

 
 

Opção Descrição 
Editar visualização Adicionar, excluir ( ) parâmetros de medição, 

mude a visualização (  ) e unidades (clique em 
(Unidade). 

 
Zeramento de 
sensores de gás 

Zeramento manual dos sensores de gás. 

 
Menu disponíveis apenas para medições 
que envolvem os sensores de gás. 
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7.4 Visão geral dos protocolos (  ) 
 

 
 

Protocolos Característica 
Imprimir valores Imprimir valores via Bluetooth®. 
Salvar Salve valores de medição, incluir cliente 

selecionados/localizações. Valores de medição 
salvos podem ser acessados no menu principal. 
 

Finalizar protocolo Crie, salve e encaminhe o relatório de medição, 
Incluindo:  
- Dados da empresa proprietária 
- Formatar e imprimir 
- Dados do cliente 
- Comentários e figuras 
- Medidas selecionadas 
- Assinatura  
Relatórios salvos podem ser acessados no 
menu principal. 
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7.5 Realize medições em 3 passos 
 

1 Ligue o instrumento: 
Pressione o botão por tempo > 1 s. 

 
 

2 Conecte a sonda e a posicione na 
tubulação de gás.  

 
 

3 Inicie as medições e analise os 
resultados. 

 
 

 
Você poderia encontrar informações adicionais sobre o seu testo 300 
NEXT LEVEL no manual de instruções online (versão estendida), no 
site da testo, www.testo.com, na seção product-specific download. 
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7.6 Conexão de Smart Probes e app testo 
Smart 

O testo 300 NEXT LEVEL permite criar uma conexão Bluetooth® com sondas 
sem fio, através do testo Bluetooth® Connector, e simultaneamente, uma 
conexão com o app testo Smart. 
 

 
Se o testo 300 NEXT LEVEL for usado com Smart Probes, 
é necessário manter uma distância mínima de 20 cm entre ambos. 

 

7.6.1 Monte o testo Bluetooth® Connector  
(0554 3004) 

 

 
Assim que o testo Bluetooth® Connector estiver conectado, aplicam-se 
todos os avisos de atenção e instruções de segurança do testo 300 
NEXT LEVEL.  

 

 ATENÇÃO 
Perigo de asfixia! 
O testo Bluetooth® Connector é uma pequena peça que pode ser engolida.  
Manter fora do alcance das crianças. 
 

 

1 Conecte o testo Bluetooth® 
Connector ao conector fêmea TUC 1 
ou TUC 2 do testo 300 NEXT LEVEL. 

 
 

 Após a conexão é exibido um ícone testo Bluetooth® Connector na 
indicação de status do testo 300 NEXT LEVEL. 

 

 Em seguida, você pode conectar, paralelamente, um total de 4 Smart 
Probes ao testo 300 NEXT LEVEL. 

 

7.6.2 Smart Probes compatíveis com o aparelho 
 
 

Código de pedido Designação 
0560 2115 02 Termômetro alicate testo 115i com operação pelo 

smartphone 
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Código de pedido Designação 
0560 1510 Aparelho de medição da pressão diferencial testo 510i 

com operação pelo smartphone 
0563 3915 Sonda de temperatura testo 915i com operação pelo 

smartphone 
 

7.6.3 Estabelecer conexão com o app testo 
Smart 

 
Para estabelecer uma conexão via Bluetooth®, necessita de um tablet 
ou smartphone, no qual tenha instalado o app testo Smart. 
O app está disponível para aparelhos iOS na AppStore ou para 
aparelhos Android na Play Store. 
Compatibilidade: 
iOS 12.0 ou superior / Android 6.0 ou superior e Bluetooth® 
4.0. 

 

Após a conexão do app com o testo 300 NEXT LEVEL, o app permanece ativo 
no Second Screen Mode. Esse status é sinalizado por uma moldura amarela no 
app. 
Isso significa que todos os dados de medição são espelhados pelo testo 300 
NEXT LEVEL para o app. A medição apenas pode ser controlada pelos dois 
aparelhos.  
São possíveis as seguintes ações: 
• Iniciar medição 
• Parar medição 
• Salvar medição do app no aparelho 
• Criar um Quick Report, após a medição no app, para documentação futura 

no smartphone 

7.7 Limpar o aparelho de medição 
> Em caso de sujidade, limpar a caixa do aparelho de medição com um 

pano húmido. 
 

 
Utilizar água destilada ou, alternativamente, solventes não agressivos 
para limpar o analisador de gases de combustão. 

 

ADVERTÊNCIA 
Fuga de solventes ou de solventes de gordura! 
Danos no aparelho e nos sensores! 
- Não guardar na mala solventes ou solventes de gordura como, por 

exemplo, isopropanol. 
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ADVERTÊNCIA 
Álcool forte, isto é, álcool agressivo ou produto de limpeza de travões! 
Danos no aparelho! 
- Não utilizar álcool forte, isto é, álcool agressivo ou produto de limpeza de 

travões.  
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8 Dados técnicos 
 

Característica Valor 
Medição de temperatura -40 a +1200°C 
Medição de pressão de tiragem 
(draught) 

-9.99 a +40 hPa 

Medição de pressão -100 a 200 hPa 
O2  0 a 21 vol.% 
CO 0 a 4000 ppm 
Opcional: CO (H2-compensado) 0 a 8000 ppm 
Opcional: CO com diluição em ar fresco 
ativada / extensão do range de medição 

0 a 15000 ppm 

Opcional: CO (H2-compensado) 
com diluição em ar fresco ativada / 
extensão do range de medição 

0 a 30000 ppm 
 

NO 0 a 3000 ppm 
Eficiência (Eta) 0 a 120% 
Perda de gás de combustão (flue gas 
loss) 

0 a 99.9% 

CO2 (calculado a partir de O2) Valor de 0 a CO2 max. 
CO ambiente (interno/sonda de gás) 0 a 2000 ppm 
CO ambiente (com sonda externa de 
CO) 

0 a 500 ppm 

Expectativa de vida sensor de O2 Até 72 meses, dependendo da 
utilização 

Expectativa de vida sensor de CO Até 72 meses, dependendo da 
utilização 

Expectativa de vida sensor de NO Até 72 meses, dependendo da 
utilização 

 
 

Dados técnicos do Bluetooth® Connector 

Característica Valor 
Temperatura de 
armazenamento  

-5 … +45 °C 

Temperatura de operação -5 … +45 °C 
Umidade na área de 
aplicação 

15 … 90 %UR, sem condensação 

Altura de operação <= 2.000 m 
Grau de sujeira PD 2 
Adaptador  5 VDC / 6 mA 
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Característica Valor 
Tolerância de tensão ±10 % 
Classe de proteção IP 40 
Peso Aprox. 6,5 g 
Dimensões C: 23 mm 

A: 27 mm 
L: 18 mm 

 
 

 
O uso do módulo de radiofrequência está sujeito aos regulamentos e 
normas do respectivo país de uso. O módulo somente pode ser usado 
nos países para os quais existe uma certificação de país. 
O usuário e cada proprietário se comprometem a cumprir esses 
regulamentos e pré-requisitos de uso, e reconhecem que a distribuição, 
exportação, importação, etc., especialmente para países sem 
aprovação de radiofrequência, é de sua responsabilidade.  

 

Dados técnicos gerais 

Característica Valor 
Temperatura de armazenamento -20 a +50°C 
Temperatura de operação -5 a +45°C 
Temperatura de recarga 0 a +45°C 
Bateria 3.6 V/3.5 Ah 
Fonte de alimentação 5 V / 1 A 
Faixa de operação de umidade 15 a 90% UR, sem condensação 
Fonte de alimentação Bateria, Fonte de alimentação  

USB 
Duração da bateria 10 hrs 
Vida útil da bateria > 1000 ciclos de carga / 

aproximadamente 5 anos 
Classe de proteção IP 40 
Memória 1 milhão de valores de medição 
Display 5.0" touch display,  

HD 1280x720 pixels 
Peso Aprox. 800 g 
Dimensões C: 244 mm (incluindo conexão da 

sonda) 
A: 59 mm 
L: 98 mm. 

Certificação TÜV-tested according to 1st German 
Federal Immission Control Ordinance 
(BImSchV) EN 50379, Parts 1-3 
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8.1 Aprovações/certificações específicas 
do produto 

 

Conforme declarado no certificado de conformidade, este produto está de 
acordo com a “Directive 2014/30/EU”. 
O testo 300 NEXT LEVEL com O2/CO, H2-compensado/Sensor de NO, sensor 
de temperatura ambiente, sensor de temperatura do gás de combustão e 
sensor de pressão diferencial (draught) é testado pela TUV de acordo com VDI 
4206. 
O sensor de CO com H2-compensado é testado pela TÜV de acordo com a 
norma EN 50379 parte 2.  
O sensor de CO sem H2-compensado é testado pela TÜV de acordo com a 
norma EM 50379 parte 3. 
Para medições oficiais de acordo com a “first German Federal Immission 
Control Ordinance (chaminé), o instrumento de medição deve ser checado a 
cada seis meses por um organismo de testes da “Guild of Master Chimney 
Sweeps” ou outro organismo reconhecido pelas autoridades. 
 
Verifique as autorizações para utilização do produto em países específicos no 
documento Aprovações e Certificações juntamente com o produto. 
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e 
não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 
 

9 Contato e suporte 
 

Se você tiver quaisquer dúvidas ou necessite de informação adicional, por favor 
contatar o seu distribuidor ou o Customer Service da Testo. Para maiores 
detalhes, favor visitar www.testo.com/service-contact. 
 

 



 

 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstr. 1 
79853 Lenzkirch 
Germany 
Tel.: +49 7653 681-0  
E-Mail: info@testo.de 
www.testo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0971 3010 pt-BR 05 – 08.2022 
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