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testo 300 füstgázelemző: smart-touch technológiával 
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Üdvözöljük a Testo okos mérőműszerinek  
világában.

A modern füstgázelemzőknél alapkövetelmény a megbízható mérési 

eredmények biztosítása. A kulcsfontosságú kihívás a munka lehető 

legkönnyebbé tétele az Ön számára mérés előtt, alatt, és után. Nem csak 

egyszer, hanem minden nap.

A felhasználóbarát és rendkívül hatékony testo 300 kifejezetten erre a célra lett 

kifejlesztve. A fejlesztés nem csak a méréstechnológiában szerzett évtizedes 

tapasztalat gyümölcse. A smart-touch működtetéssel, a robusztusbíró 

kialakítással, valamint a jegyzőkönyvek e-mailben való továbbításával a testo 

300 nélkülözhetetlen partnerré válik minden fűtéstechnikai mérési feladatban.
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Kiemelkedően hatékony: Az előnyök.

Most egy év extra garanciával!
Csak regisztrálja termékét a www.testo.hu weboldalon.

Tartson szemmel minden adatot
Egyszerre láthatja a fűtésrendszer minden   
5 ˝ HD kijelzőn.

Teljesen gondtalanul
A testo 300 minőségi mérőcellái akár 6 éves működési időt is 
képesek biztosítani,  a CO mérőcella 30.000 ppm-ig képes mérni, 
valamint a műszer igény esetén NO mérőcellával is bővíthető.

Smart-touch vezérlés
A smart-touch kijelző késleltetés nélkül reagál bármilyen bevitelre. 
Ez egy okostelefonnal megegyező kezelhetőséget biztosít.

Eredmények, gyorsabban
A mérőműszerben tárolt, átláthatóan felépített menük minden 
mérési folyamaton hatékonyan vezetik végig.

Jegyzőkönyvek továbbítása e-mailben
A testo 300 füstgázelemzővel kényelmesen dokumentálhatók a 
mérések közvetlenül a helyszínen. Az elkészült dokumentumot 
vezeték nélküli hálózaton küldheti el az irodába, vagy akár 
közvetlen az ügyfélnek.

Azonnal használható
Nincs több várakozási idő. Készenléti állapotban a testo 300 
műszer  
Egyetlen gombnyomással mérésre kész

SmartTouch
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Hiába az okos méréstechnológia, ha nem bírja a nehéz munkakörülményeket.  

A műszernek támogatnia kell Önt a hatékony munkavégzésben mindennapjai során. 

A testo 300 ennek figyelembevételével lett kiemelkedően robusztusra tervezve és 

megépítve. A műszer a műhelyek, járművek, és kazánházak extrém kihívásait is 

leküzdi.

Kiemelkedően robusztus
A tervezés.

Robusztus mérőcellák
Opcionálisan: rendkívül tartós O₂ érzékelő  
Automatikus akár 30 000 ppm-ig

Megerősített műszerház
Az extra megbízhatóság érdekében  
amikor igazán számít a stabilitás. 

Biztos rögzítés
4 erős mágnes gumiborítással, melyek a műszer 
rögzítésére szolgálnak

Védett kijelző
Karcálló  
és cserélhető védőfóliával. 

testo 300 füstgázelemző
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testo App to 
App Interface

Füstgázelemző tökéletesen Önre szabva

A testo 300 nem csak az okos működtetést biztosítja – a konfiguráció megadja azt a 

bizonyos valamit, amivel igazán hatékonnyá válik a munkavégzés. Lehetősége van 

választani, hogy 2 vagy 4 év garanciát szeretne az érzékelő technológiára. Az O₂ és 

a CO mérőcellák mellett egy harmadik, NOx mérőcellát is hozzáadhat a műszerhez. 

A műszer különböző speciális konfigurációkkal, valamint kiegészítőkkel is elérhető, 

melyek kifejezetten a fűtésszerelő és kéményseprő szakembereknek lett kifejlesztve.

Egy markolat a különböző szondákhoz

A multifunkciós markolatra többféle szár is 
csatlakoztatható. Így könnyen alkalmazkodhat 
minden feladathoz. Az univerzális csatlakozó 
révén még könnyebben és kényelmesebben 
mérhet.

Bevált szondák

A testo 300 füstgázelemzőhöz használhatja a 
testo 320, a testo 330, és a testo 330-1/-2 LL 
szondákat is.

Új szondák 

Az új USB C csatlakozós szondák alkalmasak 
például előremenő és visszatérő ág 
hőmérsékletek mérésére, valamint környezeti CO 
mérésre.

Kiemelkedően rugalmas:
Műszerkonfigurációs és szonda rendszer.

Sokoldalú szondák – egyszerűen cserélhetők

testo interfész funkció

A testo 300 több ipari szoftverhez is rendelkezik interfésszel. Az interfész lehetővé 

teszi, hogy elérje a műszer által mért adatokat a saját eszközein, így lehetősége 

van azok feldolgozására az ipari szoftverekben.
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Kiemelkedően intuitív: A menük.

Füstgáz értékek grafikonon 

megjelenítve

Minden érték megjeleníthető grafikonon, így 
látható, hogy milyen összefüggésben van 
például a füstgázveszteség a CO értékkel.

Füstgáz értékek okos nyomon 

követése

Minden fontos paraméter szem előtt. A kijelzőn 
megjelenő adatok konfigurálhatók, a zoom 
funkcióval könnyedén nagyíthatók.

testo 300 füstgázelemző

SmartTouch
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Ügyfelek / mérési helyek

Beépített címjegyzék a fűtésrendszer 
részleteivel (pl. gyártó, rendszer típusa, rendszer 
neve, gyári szám, tüzelőanyag, stb.)

Professzionális dokumentáció.

Készítsen jegyzőkönyveket, melyek minden 
információt tartalmaznak a mérésről, az 
ügyfélről, valamint a fűtésrendszerről, akár 
közvetlenül a helyszínen. A jegyzőkönyvekhez 
adhat megjegyzéseket, aláírathatja az 
ügyféllel, valamint továbbíthatja azokat. 
A dokumentációhoz még a cég logóját 
is hozzáadhatja. A műszer minden PDF 
jegyzőkönyvet eltárol így azok mindig kéznél 
vannak.

Intuitív mérőmenük

A fűtésrendszerekkel kapcsolatos mérési 
feladatokhoz átláthatóan felépített 
mérőmenük gyárilag megtalálhatók a testo 
300 füstgázelemzőben. Munkáját így még 
hatékonyabban végezheti.
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Longlife mérőcellák
Csúcsminőségű mérőcellák akár 6 éves élettartammal, intenzív igénybevételhez (naponta többször) 
A műszer élettartama alatt legalább egy mérőcella csere költsége megtakarítható. 

Műszer változatok

Tartalék mérőcellák / utólagos beépítés Rend. sz.

O₂ mérőcella, 4 év garanicával 0393 0023

CO mérőcella (H4 kompenzáció nélkül), 4 év garanciával 0393 0051

CO mérőcella (H2 kompenzáció nélkül), 2 év garanciával 0393 0053

CO mérőcella H4 kompenzációval, 4 év garanciával 0393 0101

CO mérőcella H2 kompenzációval, 2 év garanciával 0393 0105

NO mérőcella 0393 0151

COlow mérőcella, H₂-kompenzált, 2 év garanciával 0393 0103 

NOlow mérőcella 0393 0152 

Kiegészítők Rend. sz.

testo Bluetooth® nyomtató, 1 tekercs hőpapírral, újratölthető akkumulátorral és hálózati adapterrel (kompatibilis a 
testo 300, testo 330i és a testo 440 műszerekkel)

0554 0621

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz 0554 0568

Koromszám mérő olaj és korom táblázattal, füstgázban lévő korom méréséhez; kónusz nélkül (rend. sz. 0554 9010) 0554 0307

Szűrőpapír koromszám megállapításához, 40 mérőcsík, kb. 200 méréshez 0554 0308

USB hálózati adapter, USB kábellel 0554 1106

testo EasyHeat PC szoftver a mérési folyamatok diagramban és táblázatokban való kijelzéséhez, valamint 
ügyféladat kezeléshez

0554 3332

ISO kalibrálási bizonylat füstgázra 0520 0003

Műszerbőröndök és műszertáskák Rend. sz.

Műszerbőrönd (magasság: 130 mm), műszerhez, szondákhoz, kiegészítőkhöz 0516 3300

Duplafenekű műszerbőrönd (magasság: 180 mm), műszerhez, szondákhoz, kiegészítőkhöz 0516 3301

testo 300 műszertáska hordszíjjal 0516 3001

testo 300 füstgázelemző
Rend. sz. Longlife 

mérőcellák
O₂ 

mérőcella
CO 

mérőcella
CO H₂ 

mérőcella
NO, NOalacosny és COalacsony 

érzékelő - utólag 
felszerelhető

Nullázás 
füstgázáramban 
lévő szondával

0633 3002 70 – 4.000 ppm – – –

0633 3002 71 – 8.000 ppm – –

testo 300 Longlife füstgázelemző
Rend. sz. Longlife 

mérőcellák
O₂ 

mérőcella
CO 

mérőcella
CO H₂ 

mérőcella
NO, NOalacosny és COalacsony 

érzékelő - utólag 
felszerelhető

Nullázás 
füstgázáramban 
lévő szondával

0633 3004 72
4.000 ppm – –

0633 3004 73
8.000 ppm –

0633 3004 82
15.000 ppm –

0633 3004 88
30.000 ppm

testo 300 füstgázelemző
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Szettek

testo 300 szettek

Rend. sz.

testo 300 
1. szett

0564 3002 70

testo 300 
1. szett nyomtatóval

0564 3002 71

Műszer, hálózati adapterrel O₂, CO, 
4.000 ppm

O₂, CO, 
4.000 ppm

Szonda 10 db tartalék 
szűrővel

Kompakt füstgázszonda  
(180 mm, Ø 6 mm) 

Kompakt füstgázszonda  
(180 mm, Ø 6 mm) 

Nyomtató, tartalék hőpapírral –

testo EasyHeat  
PC szoftver

Műszertáska

Garancia 2 év 2 év

testo 300 Longlife szettek

Rend. sz.

testo 300 
Longlife szett 1

0564 3004 70

testo 300 
Longlife szett 1 
nyomtatóval
0564 3004 71

testo 300 
Longlife szett 2

0564 3004 82

testo 300 
Longlife szett 2 
nyomtatóval
0564 3004 89

Műszer
hálózati adapterrel

O₂, CO, 4.000 ppm, 
NO, NOalacsony és COalacsony 

érzékelő- utólag felsze-
relhető

O₂, CO, 4.000 ppm, 
NO, NOalacsony és COalacsony 

érzékelő- utólag felszerelhető

O₂, CO H₂, 30,000 ppm, NO, 
NOalacsony és COalacsony 

mérőcella - utólag 
felszerelhető

O₂, CO H₂, 30,000 ppm, NO, 
NOalacsony és COalacsony 

mérőcella - utólag 
felszerelhető

Szonda 
10 db tartalék szűrővel

Kompakt füstgázszonda  
(180 mm, Ø 6 mm)

Kompakt füstgázszonda  
(180 mm, Ø 6 mm)

Moduláris füstgázszonda
(180 mm, Ø 8 mm)

Moduláris füstgázszonda
(180 mm, Ø 8 mm)

Nyomtató 
tartalék hőpapírral

– –

testo EasyHeat PC szoftver 

Műszerbőrönd

Garancia 4 év 4 év 4 év 4 év

A képek csak illusztrációk

A képek csak illusztrációk
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Szondák és kiegészítők

Moduláris füstgázszondák Rend. sz.

Moduláris füstgázszonda, rögzítő kónusszal; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 
180 mm; Ø 6 mm; Tmax:  
Hossz: 180 mm, Ø 8 mm; Tmax +500°C, TÜV által bevizsgált

0600 9760

Moduláris füstgázszonda, rögzítő kónusszal; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 
180 mm; Ø 6 mm; Tmax:  
Hossz: 300 mm, Ø 8 mm; Tmax +500°C, TÜV által bevizsgált

0600 9761

Moduláris füstgázszonda, rögzítő kónusszal; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 
180 mm; Ø 6 mm; Tmax:  
Hossz: 180 mm, Ø 6 mm; Tmax +500°C

0600 9762

Moduláris füstgázszonda, rögzítő kónusszal; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 
180 mm; Ø 6 mm; Tmax:  
Hossz: 300 mm, Ø 6 mm; Tmax +500°C

0600 9763

Flexibilis füstgázszonda; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; hossz: 330 mm; Ø 9 mm; Tmax:  
Tmax: +180°C, rövid távon +200°C; ideális nehezen elérhető helyeken végzett mérésekhez

0600 9770

Kompakt füstgázszondák Rend. sz.

Kompakt alap füstgázszonda, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax: +500°C 0600 9740

Kompakt alap füstgázszonda, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax: +500°C 0600 9741

Szonda tartozékok és szonda szűrők Rend. sz.

Moduláris szonda szár; hossz: 180 mm, Ø 8 mm; Tmax: +500°C 0554 9760

Moduláris szonda szár; hossz: 300 mm, Ø 8 mm; Tmax: +500°C 0554 9761

Szonda szár; hossz: 335 mm, Ø 8 mm; Tmax: +1 000°C 0554 8764

Flexibilis szonda szár; hossz: 330 mm, Ø 9 mm; Tmax: +180°C 0554 9770

Többlyukú szonda szár; hossz: 300 mm; Ø 8 mm; CO átlagérték számításhoz 0554 5762

Többlyukú szonda szár; hossz: 180 mm; Ø 8 mm; CO átlagérték számításhoz 0554 5763

Tömlő hosszabbító; 2,8 m; szonda és műszer között 0554 1202

Tartalék porszűrő moduláris szondához; 10 db 0554 3385

Tartalék porszűrő kompakt szondához; 10 db 0554 0040

Kónusz rugós rögzítővel és markolattal, Tmax: +200°C, teflon, Ø 6 mm 0554 3327

Kónusz rugós rögzítővel és markolattal, Tmax: +200°C, teflon, Ø 8 mm 0554 3328

További szondák és kiegészítők Rend. sz.

Gyűrűs hézagszonda O2 levegőellátás méréshez 0632 1260

Környezeti CO szonda (digitális), rögzített kábel 0632 1272

Szilárd tüzelőanyag szett szonda szárral és adapterrel 0600 9765

Tömlő csatlakozó szett adapterrel testo 300 füstgázelemzőhöz külön gáznyomás méréshez 0554 1203

Nyomáscsatlakozó tömlő,  Ø 4/6 mm 0554 0449

Kapilláris cső készlet 4 Pa méréshez (csak a 0554 1203 termékkel együtt használható) 0554 1215

Nyomás készlet tömörségi nyomáspróbához, testo 300 / testo 330-1/-2 LL (2010 utáni) műszerekhez 0554 1213

Hőmérséklet érzékelők Rend. sz.

Égéslevegő érzékelő 190 mm-es szárhosszal, kónusszal és rögzítő mágnesekkel 0600 9799

Csipeszes csőhőmérséklet érzékelő NTC hőmérséklet érzékelővel, csöveken végzett mérésekhez (Ø 6 ... 35 mm) 0615 5505

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő (NTC) 5 és 65 mm közötti csőátmérőkhöz 0615 5605

Vízálló merülő/beszúró érzékelő NTC hőmérséklet érzékelővel 0615 1212

Tépőzáras csőhőmérséklet érzékelő (NTC) 0615 4611

testo 300 füstgázelemző
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Műszaki adatok
Mérési paraméterek Pontosság (±1 digit) Felbontás

O₂ mérés 0 ... 21 vol. % ±0,2 vol. % 0,1 vol. %

CO mérés 
(H₂ kompenzálás)

0 ... 4.000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm) 
A mért érték ±5%-a (401 ... 2.000 ppm) 
A mért érték ±10%-a (2.001 ... 4.000ppm)

1 ppm

CO mérés 
(H₂ kompenzációval)

0 ... 8.000 ppm ±10 ppm vagy a mért érték ±10%-a 0 ... 200 ppm 
±20 ppm vagy a mért érték ±5%-a  
(201 ... 2.000 ppm) 
A mért érték ±10%-a (2.001 ... 8.000 ppm)

1 ppm

CO mérés 
(H₂ kompenzáció nélkül, hígítással)

0 ... 15.000 ppm ±200 ppm vagy a mért érték ±20%-a 1 ppm

CO mérés 
(H₂ kompenzáció nélkül, hígítással)

0 ... 30.000 ppm ±100 ppm vagy a mért érték ±10%-a 1 ppm

NO mérés 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm) 
A mért érték ±5%-a (101 ... 2.000 ppm) 
A mért érték ±10%-a (2.001 ... 3.000 ppm)

1 ppm

COacsony mérés  
(H₂ kompenzációval)

0 ... 500 ppm ±2 ppm (0 ... 39,9 ppm)
a mért ért. ±5%-a (a maradék méréstart.) 

0,1 ppm

NOacsony mérés 0 ... 300 ppm ±2 ppm (0 .... 39,9 ppm)
a mért ért. ±5%-a 40 ... 300 ppm 

0,1 ppm

Hatásfok vizsgálat 0 ... 120% 0,1%

Füstgázveszteség 0 ... 99,9% 0,1%

CO₂ mérés  
(digitális számítás O₂értékből)

Kijelzési tartomány 
0 ... CO₂ max.

±0,2 vol. % 0,1 vol. %

Huzatmérés - 9,99 ... +40 hPa ±0,005 hPa (0 ... 0,1 hPa) 
±0,02 hPa (0,1 ... +3,00 hPa) 
A mért érték ±1,5%-a (+3,01 ... +40 hPa)

0,001 hPa (0 ... 0,1 hPa) 
0.01 hPa (maradék 
méréstartományban)

4 Pa mérés 
(hígítás esetében)

-50 ... +50 Pa ±0,3 Pa (< 10 Pa) 
a mért ért.±3%-a (a maradék méréstartományban)

0,1 Pa

Nyomásmérés -100 ... 200 hPa ±0,5 hPa (0 ... +50,0 hPa) 
A mért érték ±1%-a (+50,1 ... +100,0 hPa) 
A mért érték ±1,5%-a (+100,1 ... +200 hPa)

0,01 hPa

Hőmérséklet (műszer) -40 ... +1.200 °C ±0,5°C (0,0 ... +100,0°C) 
A mért érték ±0,5 %-a  
(a maradék méréstartományban)

0,1°C (-40 ... +999,9°C) 
±1°C (maradék 
méréstartományban)

Környezeti CO mérés  
(belső / füstgázszonda)

0 ... 2.000ppm ±10 ppm (0 ... 100 ppm) 
A mért érték ±10%-a (101 ... 2.000 ppm)

1 ppm

Környezeti CO mérés  
(külső/ CO mérőcellával)

0 ... 500 ppm ±3 ppm (0 ... 29 ppm) 
A mért érték ±10%-a 30 ... 500 ppm

1 ppm

Általános műszaki adatok

Tanúsítvány A testo 300 is TÜV által bevizsgált  
1.German Federal Immission Control  
Ordinance (BImSchV)  
EN 50379, Part 1-3

Tárolási hőmérséklet -20 ... +50°C

Üzemi hőmérséklet -5 ... +45°C

Töltési hőmérséklet 0 ... +45°C

Páratartalom méréstar-
tomány

15 ... 90% RH, nem kondenzálódó

Tápellátás Újratölthető akkumulátor, USB hálózati 
adapter

Újratölthető akkumulátor 
élettartam

10 óra

Védelmi osztály IP 40

Memória 1 millió mérési érték

Kijelző 5"-os HD érintőkijelző (1280x720 pixel), 
IPS (160 k)

Súly Kb. 800 g

Méretek Hossz: 244 mm (szonda csatlakozóval) 
Magasság: 59 mm Szélesség: 98 mm 

testo 300 garancia Műszer/szonda/mérőcellák
O₂, CO mérőcella: 24 hónap
Hőelem és újratölthető akkumulátor 12 
hónap

testo 300 Longlife  
garancia
 
 

Garanciális feltételek

Műszer/szonda/mérőcellák
O₂, CO mérőcella: 48 hónap
NO, NOalacsony, COalacsony mérőcella: 24 
hónap
Hőelem és újratölthető akkumulátor 12 
hónap



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Tel.: +36 1 237 1747
Email: kapcsolat@testo.hu
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