
Damos-lhe 75€ na compra do seu novo analisador de combustão testo 310 e 320B.

Renove o seu analisador 
de combustão.

75€
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Damos-lhe 75€ na compra do seu novo analisador de combustão 
testo 310 ou 320B.

*Promoção válida de 01/01/2021 a 30/04/2021. Limitada às primeiras 100 unidades. Ao entregar o 
analisador de combustão antigo testo ou de qualquer outra marca, procederemos ao crédito de 
75€.

Detetor de fugas de gás, incl. capa com clip 
para cinto e correia de pulso, e pilhas.

testo 510 instrumento de medição portátil 
de pressão diferencial, incl. mangueira de 
ligação de silicone, adaptador, tampa de 
proteção, pilhas e protocolo de calibração.

Monitor de CO do ar. Com estojo com clip 
para cinto, correia de pulso, auscultadores e 
protocolo de calibração

Bomba de opacidade, com óleo; folha de 
opacidade; para a medição de partículas nos 
gases de combustão

Ref.  0632 3172

Ref.  0563 3100 Ref.  0563 3110 Ref.  0563 3223 70

Ref.  0563 0510

Ref. 0632 3173

Ref. 0554 0307

• Desenho robusto para uso diário
• Autonomia da bateria até 10 horas
• Menus de medição integrados: gás   
 de combustão, fluxo, CO ambiente e  
 pressão
• Fase zero rápida em apenas 30   
 segundos
• Visor iluminado
• Documentação das medições via   
 impressora por infravermelhos

• testo 320 basic, analisdaor de   
 combustão com sensores de O2 e CO
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Sonda de combustão compacta
 (180 mm, Ø 6 mm)
• Mala de transporte

• Bateria e protocolo de calibração   
 para a medição de O2, CO, hPa e oC
• Impressora IR (0554 3100)
• Sonda de 180 mm com cone
• Mala
• Alimentador incl. cabo
• Mangueira de silicone para medição  
 da pressão
• Filtro de particulas
• 2 rolos de papel térmico adicional   
 para impressora

testo 320 basic, o kit ideal para medir 
caldeiras a gás e gasóleo, composto 
por:

Bateria e protocolo de calibração 
para a medição de O2, CO, hPa e oC; 
sonda de 180 mm com cone; mala; 
alimentador incl. cabo; mangueira de 
silicone para medição da pressão; 
filtro de particulas.

testo 317-2
O detetor de fugas de gás para 
iniciantes

testo 310
Análise de gases de
combustão de modo fácil

Kit testo 310
Kit analisador de gases de
combustão com impressora

testo 320Basic
Kit analisador de gases de 
combustão

testo 510
Medição de pressão diferencial 
num instrumento de bolso

testo 317-3
Monitor de CO

Bomba de opacidade


