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Kits para a medição de combustão. 

Tecnología de medição para sistemas de aquecimento

testo 317-3: 
Detetor de CO ambiente

O detetor de CO testo 317-3 deteta a 
presença de monóxido de carbono no local e 
avisa o utilizador (ótica e acusticamente) sobre 
concentrações perigosas de gases, p. ex. 
durante trabalhos de instalação e manutenção. 

• Fase zero do CO no local
• Alarme visual e sonoro
• 3 anos de garantia no sensor de CO
• Função auto-teste

Acessórios

Sonda de CO ambiente

Sonda CO ambiente, para deteção de CO em 
edifícios e salas; 0 a +500 ppm

Kit testo 330i avançado com impressora BT

• testo 330i com Bluetooth, zero na tiragem e gás 
integrado, O2, e sensor de CO com compensação de 
H2
• Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm
• Alimentador/carregador
• Impressora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e
1 rolo de papel térmico
• Caixa de papel térmico (6 rolos)
• Filtros para sonda (10 u.)
• Mala para analisador, sonda e acessórios 

Kit testo 330i com impressora BT

• testo 330i com Bluetooth e sensores de O2 e CO
• Sonda de combustão 180 mm, Ø 8 mm
• Alimentador/carregador
• Impressora Bluetooth/IrDA (com bateria, carregador e
1 rolo de papel térmico
• Caixa de papel térmico (6 rolos)
• Filtros para sonda (10 u.)
• Mala para analisador, sonda e acessórios

Kit analisador de combustão testo 310:

• Analisador de combustão testo 310 
   com sensor de O2 e CO
•  Sonda de combustão compacta 
   (comprimento: 180 mm, Ø 6 mm)
• Alimentador 5V 1A com cabo USB
• Mangueira de silicone para medição da pressão 
• 10 filtros de particulas
• Mala para testo 310, sondas e acessórios

Referência 0563 3000 71

Referência 0563 3100  

Referência 0632 3331                

Referência 
0632 3173  +

Referência 0563 3000 70

Kits testo 310
  

Detetor de CO ambiente

Kits testo 330i
  

Kit analisador de combustão 
testo 310 com impressora 
Mesmos componentes do kit 
310 mais: 
•  Impressora IR e 3 rolos de papel.

Referência 
0563 3110 

500 €

153 €630 €

1.785 €

448 €

1.980 €



3

300 
€

Acessórios

Sonda de CO ambiente

Sonda de CO ambiente, para 
deteção de CO; 0 a 500 ppm.

Referência 0632 1272                

NOVO! Kits analisador de combustão testo 300.
Kits testo 300 Longlife

Referência

Kit testo 300 Longlife
sem impressora

0564 3004 75

Kit testo 300 Longlife
com impressora

0564 3004 76

Aparelho
incl. fonte de alimentação

O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

O₂, CO com compensação H₂ (8.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

Sonda
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Impressora
incl. papel de reposição

–

Software de PC
testo EasyHeat

Mala

  

Detetor de CO ambiente

Kits testo 300 Longlife com diluição

Referência

Kit testo 300 Longlife com diluição
sem impressora

0564 3004 85

Kit testo 300 Longlife com diluição
 com impressora

0564 3004 86

Aparelho
incl. fonte de alimentação

O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

O₂, CO com compensação H₂ (30.000 ppm),
sensor de NO retroatualizável

Sonda
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Sonda do gás de combustão modular
(180 mm, Ø 8 mm)

Impressora
incl. papel de reposição

–

Software de PC
testo EasyHeat

Mala

Imagem não vinculante Imagem não vinculante

Software 
Easyheat 
GRATIS!

Software 
Easyheat 
GRATIS!

Software 
Easyheat 
GRATIS!

Software 
Easyheat 
GRATIS!

300 €

1.695 €

1.910 €

1.985 €

2.200 €
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Outros instrumentos relacionados. 

Tecnología de medição para sistemas de aquecimento

Manómetro diferencial testo 510

•  Medição da pressão do fluxo de gás paralela à 
medição dos gases de combustão

•  O instrumento está equipado com imanes na 
parte posterior para trabalhar com as mãos livres 

• Gama de medição: 0 … 100 hPa
•  Incl. mangueira de ligação de silicone e ligação 

de cinto

Detetor de fugas de gás em condutas
de gás natural testo 316-1

• Com sonda maleável, incl. pilha e protocolo 
de calibração.
• Alarme acústico e visual de dois níveis em 
caso de ultrapassar o valor limite
• Gama de medição: 0 até 10000 ppm CH₄

Multímetro testo 760-1

• Manuseamento simples e moderno com teclas de 
função em vez de comando giratório
• Reconhecimento e seleção de parâmetros em 
função da atribuição dos conectores
• Medição do verdadeiro valor eficaz TRMS
• Ecrã grande com retroiluminação
• Incl. pilhas e conjunto de cabos de medição

Bomba de Opacidade 

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

Referência 0563 0510 Referência 0632 0316

Referência 0590 7601 Referência 0554 0307

Câmara termográfica testo 865 – Ligar, manter e obter mais
informação.

• Resolução infravermelhos 160 x 120 pixéis
• Com a tecnologia testo SuperResolution 320 x 240 pixéis
• Deteção automática de pontos frios e quentes

Referência 0560 8650

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxa, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona- Espanha)

Telefone: +351 234 320 280 / +34 937 539 520
Fax: +34 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

129 € 200 €

89 € 98 €

999 €


