
… als het gaat om verwarmingsinstallaties en warmtepompen: 
de nieuwe wonderen van efficiëntie testo 300 Next Level en 
testo 316

Alternatiefloos 

NIEUW
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Alternatiefloos snel, 
eenvoudig en smart:
testo 300 NEXT LEVEL  
en de testo 316 serie
Waarom ingewikkeld meten als het ook 
gemakkelijk kan?
Het dagelijks werk wordt steeds veeleisender. De 
tijd wordt krapper, processen worden complexer. 
Maar wat helaas vaak hetzelfde blijft: het bedienen 
van instrumenten en de documentatie zijn lastig en 
tijdrovend. Dat hoeft echter niet zo te zijn! 

Wij van Testo willen het werk voor u 
gemakkelijker maken. Wij geloven namelijk 
dat wanneer de complexiteit van de 
taken toeneemt, de meettechniek juist 
eenvoudiger moet worden. Met onze 
nieuwe wonderen van efficiëntie kunt u zich 
ontspannen concentreren op de wezenlijke 
zaken.

WERELDPRI-
MEUR: 

2-in-1-sensor 
voor gas- en kou-

de-detectie zonder 
wisselen van sensor

Meet tot wel 4 
PARAMETERS 

TEGELIJKERTIJD 
via draadloze Smart 

Probes

Alles onder 
controle 
met de 

testo Smart 
App 
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Extra tijdbesparende features: 
• Veelzijdige sondes en snelle wisseling van sonde

•  Ondertekening van het meetrapport direct op het 
instrument

•   Magneethouder voor instrumentbevestiging

•  Met een druk op de knop in de stand-by-modus meteen 
klaar om te meten

€€

SECOND-
SCREEN-FUNCTIE 

en eenvoudige 
documentatie via testo 

Smart App

BLUETOOTH® 
CONNECTOR*:
4 metingen parallel 

via draadloze Smart 
Probes

Robuuste 
verwerking

QR-code-
scanner

SMART-TOUCH-
DISPLAY:

intuïtief en snel 
reagerend

Alternatiefloos in de 
rookgasmeting:
de testo 300 NEXT LEVEL

Draadloze parallelmetingen in een 
recordtijd
Efficiënte, draadloze meting van tot wel vier extra 
parameters parallel, bijv. druk en temperatuur. 
Met handig second screen en intuïtieve bediening 
– eenvoudiger gaat het niet. 

Bespaar kostbare tijd met de eenvoudige, 
intuïtieve documentatie ter plaatse en het 
versturen van de meetgegevens per e-mail 
door de testo Smart App. Ontdek de voordelen 
van de eenvoudige gegevensintegratie in uw 
eigen bedrijfssoftware via QR-code – minder 
overdrachtfouten, minder papiergedoe, minder 
stress.

* Compatibel met de testo 300 die u al gebruikt.
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Extra tijdbesparende features: 
•   Zelftest van de sensor en automatisch op nul zetten

•   Koppeling met testo Smart App voor ppm- / %LEL- / 
g/a-weergave en documentatie

•   Expertfuncties: fijne modus voor het bijzonder 
nauwkeurig opsporen van lekkages, auto-identificatie 
van de meest gangbare gassoorten

Meerkleurige 
LED-INDICATOR 
groen | geel | rood

MEERKLEURIG 
DISPLAY 

‘s Werelds eerste 
detector VOOR GAS 
EN KOUDEMIDDEL 
zonder wisseling van 

sensor

WERELD-
PRIMEUR

Optische en 
akoestische 

alarmen

Alternatiefloos in de 
lekdetectie:
de nieuwe testo 316 serie

Met ‘s werelds eerste 2-in-1-sensor 
voor gas en koudemiddel 
De nieuwe serie lekdetectors dekt alle behoeften 
en toepassingsgebieden af – van de kleine tot de 
industriële installatie. Inclusief game-changer: 
onze innovatieve 2-in-1-sensor in de testo 316-
2-EX detecteert zowel brandstofgassen als 
koudemiddelen om nog efficiënter te werken. 

Alle instrumenten uit de nieuwe 316-serie helpen 
u bij de lekdetectie door meerkleurige led op de 
sensorkop met duidelijke indicatoren en alarmen.

€€
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Alternatiefloze tools: 
onze efficiënte 
hulpmiddelen en 
tijdbespaarders

Onze uiterst nauwkeurige warmtebeeldcamera 
controleert radiatoren en vloerverwarmingen veilig 
op lekkages. De digitale manifolds en weegschalen 
helpen u bij het onderhoud van warmtepompen. 

Digitale manifolds testo 550s en 
testo 557s: snel en nauwkeurig
•   Installeren en onderhouden van warmtepompen

•   Eenvoudige, papierloze documentatie

Warmtebeeldcamera testo 868s: 
ongeëvenaarde lekdetectie 
•   Controleert radiatoren, vloerverwarmingen, buizen en 

leidingen op werking en lekkages

•  Optimale beeldkwaliteit, hoge thermische 
gevoeligheid, gratis analysesoftware

Koudemiddelweegschaal  
testo 560i: de eerste met intelligent 
ventiel  
•   Maakt het vullen van koelsystemen en warmtepompen 

eenvoudiger  

•   A utomatisch, uiterst nauwkeurig vullen volgens 
doelwaarde



10 11

Voor ongeëvenaard nauwkeurige thermo-
graphie: warmtebeeldcamera testo 868s 

Controleert radiatoren, vloerverwarmingen, buizen en leidingen 
uiterst nauwkeurig op lekkages.

Voor snelle parallelmetingen: 
de testo Smart Probes

Meten van aanvoer-/retourtemperatuur, 
verbrandingsluchttemperatuur en 
gasstromings-/rustdruk (verschildruk) mobieler 
en eenvoudiger dan ooit.

Alternatiefloos 
smart: 
één app voor alle 
toepassingen
Sneller, eenvoudiger, smarter: met onze testo Smart 
App hebt u alle touwtjes in handen. Alle toepassingen 
bij verwarmingen kunnen zo met smartphone of tablet 
comfortabel worden bediend.

Met Testo hebt u alles onder controle en in de hand – alles 
onder één dak. Profiteer van intelligente connectiviteit en de 
enige all-in-oplossing voor alle toepassingen. Zodat meten 
en documenteren weer eenvoudiger en sneller gaan.

Een revolutie in de lekdetectie: 
de nieuwe testo 316 serie 

De productfamilie voor de professionele en snelle lekdetectie met ‘s 
werelds eerste 2-in-1-sensor voor gas en koudemiddel.

Maakt de rookgasmeting eenvou-
diger: de testo 300 NEXT LEVEL 

Meet tot 4 parameters tegelijkertijd via draadlo-
ze Smart Probes.

Voor efficiënt warmtepomponderhoud:  
manifolds en weegschalen 

Van inbedrijfstelling en inregelen tot onderhoud en service alles onder controle.

316i 316-1 316-1-EX 316-2-EX

550s 557s 550i 560i

510i 915i115i

NIEUW

NIEUW
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  testo 316 toebehoren Bestelnr. EUR

Tas 0590 0018 xxx,xx

Wisselsensorkop (voor testo 316-2-EX) 0393 3164 xxx,xx

testo 316i

testo 316-1-EX

testo 316-1

testo 316-2-EX

testo 316i 
gaslekzoeker met 
flexibele meetvoeler 
incl. batterij

testo 316-1-EX 
gaslekzoeker met Ex-
beveiliging (ATEX), incl. tas 
en laadadapter

testo 316-1 gaslekzoeker 
met flexibele 
meetvoeler, incl. 
tas en batterij

testo 316-2-EX 
gecombineerde 
gaslekzoeker met Ex-
beveiliging (ATEX), incl. 
tas en laadadapter

Bestelnr. 0560 3161

Bestelnr. 0560 3163 

Bestelnr. 0560 3162 Bestelnr. 0563 3240 71

Bestelnr. 0560 3164

Koudemiddelen (testo 316-2-EX):Detecteerbare gassen:
R1234yf

R134A

R404A

R407C

R410A

R41234ze

R290

R417A

R513A

R32

R449A

R22

Professionele set
Alles wat een professional nodig 
heeft om leidingsystemen te 
controleren: bij de lekvolume-
meter testo 324 incl. systeem-
koffer met voedingseenheid 
en ander toebehoren krijgt u 
een infraroodprinter om meet-
gegevens ter plaatse te docu-
menteren en de gaslekzoeker 
testo 316-1.

Methaan / CH₄
Propaan / C₃H₈
Waterstof / H₂

Butaan / C4H10

Formeergas (H₂) (testo 316-2-EX)

testo 316 instrument-varianten en toebehorentesto 300 sets

testo 300 sets

Bestelnr.

testo 300 
set 1

0564 3002 70

testo 300 
set 1 met printer

0564 3002 71

Instrument
incl. lichtnetadapter

O₂, CO, 
4.000 ppm,

O₂, CO, 
4.000 ppm,

Sonde 
incl. 10 vervangende filters

Compacte rookgassonde  
(180 mm, Ø 6 mm)

Compacte rookgassonde  
(180 mm, Ø 6 mm)

Printer incl. vervangend 
papier

–

PC-software testo EasyHeat

Tas

Smart Probes compatibel

Koppeling met Smart App

Garantie 2 jaar 2 jaar

testo 300 Longlife-sets

Bestelnr.

testo 300 
Longlife-set 1

0564 3004 70

testo 300 
Longlife-set 1
met printer
0564 3004 71

testo 300 
Longlife-set 2

0564 3004 82

testo 300 
Longlife-set 2
met printer
0564 3004 89

Instrument
incl. lichtnetadapter

O₂, CO, 4.000 ppm, NO-, 
NOlow-, COlow-sensor 
achteraf te integreren

O₂, CO, 4.000 ppm, NO-, 
NOlow-, COlow-sensor 
achteraf te integreren

O₂, CO H₂, 30.000 ppm, 
NO-, NOlow-, COlow-sensor 
achteraf te integreren

O₂, CO H₂, 30.000 ppm, 
NO-, NOlow-, COlow-sensor 
achteraf te integreren

Sonde 
incl. 10 vervangende filters

Compacte rookgassonde 
(lengte 180 mm, Ø 
6 mm)

Compacte rookgassonde 
(lengte 180 mm, Ø 
6 mm)

Modulaire rookgassonde
(180 mm, Ø 8 mm)

Modulaire rookgassonde
(180 mm, Ø 8 mm)

Printer incl. vervangend 
papier

– –

PC-software testo EasyHeat

Instrumentkoffer

Smart Probes compatibel

Koppeling met Smart App

Garantie 4 jaar 4 jaar 4 jaar 4 jaar

Afbeelding vergelijkbaar

Afbeelding vergelijkbaar
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Actie!

Alternatiefloos smart:  
één app voor alle toepassingen

testo manifolds en koudemiddelweegschaal

testo 560i digitale 
koudemiddelweegschaal als set 
met smart ventiel en tas

Bestelnr. 0564 2560

Smart vacuüm set met vulslangen
Smarte digitale manifold met draadloze vacuüm- en 
temperatuurvoelers en vier vulslangen in handige 
koffer, incl. kalibratiecertificaat en batterijen

Bestelnr. 0564 5572

Smart set met vulslangen
Smarte digitale manifold met draadloze 
temperatuurvoelers en drie vulslangen in handige 
koffer, incl. kalibratiecertificaat en batterijen

Bestelnr. 0564 5503

Testo warmtebeeldcamera 
voor een actieprijs.

testo 868 warmtebeeldcamera

Ideaal voor de inspectie van radiatoren en vloerverwarming, 
voor het opsporen van lekkages en om buizen en leidingen te 
lokaliseren en hun werking te controleren.

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 160 x 120 pixels  
(met testo SuperResolution-technologie 320 x 240 pixels)

•  Thermische gevoeligheid van 0,10 °C

•  Gratis analysesoftware en app voor rapportage

testo 865 warmtebeeldcamera testo 872 warmtebeeldcameratesto 871 warmtebeeldcamera

Bestelnr. 0560 8650 Bestelnr. 0560 8721Bestelnr. 0560 8712

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 
160 x 120 pixels (320 x 240 met 
testo SuperResolution technologie)

•  Thermische gevoeligheid van 0,12 °C
•  Automatische herkenning van hot- en 

cold-spots

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 
320 x 240 pixels (640 x 480 met 
testo SuperResolution-technologie)

•  Thermische gevoeligheid van 0,06 °C
•  Geïntegreerde laser-marker – ook als 

meetpunt op het warmtebeeld exact 
zichtbaar

•  Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 
240 x 180 pixels (480 x 360 pixels met 
testo SuperResolution-technologie)

•  Thermische gevoeligheid van 0,09 °C
•  Draadloze verbinding met bluetooth-

sonde voor temperatuur en vochtigheid 
mogelijk

Bestelnr. 0560 8681

testo Thermography App

Met de testo Thermography App wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een 
afstandsbediening voor uw Testo warmtebeeldcamera. Bovendien kunt u met de app ter plaatse snel 
compacte rapporten opstellen, verzenden of online opslaan. Gratis voor Android of iOS.

Sneller, eenvoudiger, smarter: met onze 
testo Smart App hebt u alle touwtjes in han-
den. Alle toepassingen bij koude-, klimaat-, 
verwarmings- en ventilatiesystemen zijn zo 
met smartphone of tablet comfortabel te be-

dienen. Met Testo hebt u alles onder controle en in de hand 
– alles onder één dak. Profiteer van intelligente connecti-
viteit en de enige all-in-oplossing voor alle toepassingen. 
Zodat meten en documenteren weer eenvoudiger en sneller 
gaan.

testo Smart App als gratis 
download

testo 560i weegschaal incl. schoudertas en batterijen Bestelnr. 0564 1560

NU BIJ NU BIJ



Wij hebben het antwoord op 

al uw vragen

Als u bij bepaalde metingen 

niet weet hoe u die aanpakt of 

als we u kunnen adviseren over 

welk meetinstrument het beste 

is voor uw toepassing: onze 

experts staan voor u klaar.

Reparatie, onderhoud en 

huurinstrumenten

Om ervoor te zorgen dat u altijd 

paraat bent, bieden we voor 

alle Testo rookgasanalysers een 

24-uurs service voor 

vervangende onderdelen, 

inclusief afhaal- en brengdienst, 

en een huurinstrumenten-

service.

Kalibratie: meer precisie, 

meer zekerheid

In onze geaccrediteerde 

kalibratielaboratoria zorgen we 

ervoor dat uw meettechniek 

volgens de normen en 

nauwkeurig werkt.

Meer informatie

www.testo.com
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Alternatiefloze service: 
met ons zit u safe


