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... ha hatékony füstgázmérésről van szó – egyszerre akár 4 vezeték 
nélküli Smart Probe érzékelővel: testo 300 NEXT LEVEL 

ÚJ

KÉZENFEKVŐ 
MEGOLDÁS
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* A korábbi testo 300 modellel kompatibilis.

ÚJ

testo 300 füstgázelemző

További időtakarékos funkciók: 
•   Érzékelők széles választéka, és gyors érzékelőcserék

•   A mérési jelentés magán a műszeren aláírható

•   Mágneses tartó a műszer rögzítéséhez

•   Készenléti üzemmódból egyetlen gombnyomással 
mérésre kész

Robusztus  
kivitelezés

QR kód 
olvasó

BLUETOOTH® 
CSATLAKOZÁS*:

4 mérés párhuzamosan  
vezeték nélküli Smart  
Probes műszerekkel

SMART-TOUCH  
KIJELZŐ:
intuitív és  

gyors

MÁSODIK 
KÉPERNYŐ  
FUNKCIÓ
és egyszerű 

dokumentáció  
a testo Smart  
alkalmazással

Kézenfekvő megoldás 
füstgázmérésekhez:
testo 300 NEXT LEVEL

Miért bonyolítaná méréseit,  
ha egyszerűen is megoldhatja őket?
A mindennapi rutinmunka egyre nagyobb kihívásokat támaszt. 
Az idő egyre kevesebb, a folyamatok pedig egyre összetettebbé 
válnak. Bizonyos dolgok azonban sajnos nem változnak: A műszerek 
kezelése és a dokumentációja egyaránt nehézkes és időigényes. 
Ennek viszont nem kell így lennie! 

Vezeték nélküli párhuzamos mérések rekordidő alatt
Akár négy további paraméter hatékony, vezeték nélküli mérése  
a testo Smart Probes érzékelőkkel – az új testo 300 NEXT LEVEL 
segítségével! A praktikus második képernyő funkcióval
és az intuitív kezelésének köszönhetően - nem is lehetne ennél 
egyszerűbb. 

€
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testo 300 füstgázelemző

Vezeték nélküli Smart Probes műszerek: 
egyszerűbb mérések rövid idő alatt
•  testo 510i: Differenciálnyomás-mérő műszer (gázátfolyás 

vagy statikus nyomás mérése a füstgáz mellett)

•  testo 115i: Hőmérsékletmérő műszer (áramlási/visszatérő 
ági hőmérséklet mérése 2 Smart Probes érzékelővel)

•  testo 915i: Égési levegő hőmérsékletének mérése 
(időtakarékos, vezetékes érzékelők vagy kiegészítő 
mérőműszerek nélkül)

Praktikus második képernyő funkció a testo 
Smart alkalmazásba történő integrációval
• Tartson szemmel folyamatosan minden releváns mérési  
   adatot 

•  Akkor is működik, ha nagy a távolság a mérőműszer és  
a kazán vezérlőegysége között – időt és szükségtelen 
utakat takarít meg

Az összes leolvasott adat egyszerű integrálása 
a felhasználó-specifikus szoftverbe
•   1. opció: univerzális QR-kóddal (ZIV-kompatibilis) 

•   2. opció: WiFi/BLUETOOTH® segítségével a testo Smart 
Alkalmazással

Az összes leolvasás egyszerű dokumentálása, 
tárolása és továbbítása
•   A leolvasások dokumentálása Smart Alkalmazáson keresztül 

(Gyorsjelentés funkció/Smart App) és közvetlen e-mail küldés a 
Smart Alkalmazáson keresztül.

•   A mérési adatok tárolása a testo 300 műszerben a Smart App 
segítségével (felugró Mentés gomb)

•   Az elvégzett és elmentett mérés átvitele a test 300 műszeren 
keresztül a Smart Alkalmazásba és e-mailben történő továbbítás

•   Az elvégzett és elmentett mérések kinyomtatása, beleértve a Smart 
Probes mérést is a testo 300 műszeren keresztül (testo nyomtató)

Új: testo Bluetooth® csatlakozó 
•   A Smart Probes műszerek vezeték nélküli csatlakoztatásához

•   100%-ban kompatibilis a testo 300 műszerrel –  
tartozékként elérhető

•   Visszafelé kompatibilis a meglévő testo 300 rendszerrel

ÚJ

Takarítson meg értékes időt az egyszerű, intuitív helyszíni 
dokumentációval, és a mérési adatok e-mailben történő küldésével 
a testo Smart alkalmazás és vezeték nélküli Smart Probes műszerek 
segítségével. Fedezze fel a saját rendszereibe történő egyszerű 
adatintegráció előnyeit is – kevesebb átviteli hiba, kevesebb papírmunka, 
kevesebb stressz.

Ha hatékonyságról van szó, 
kézenfekvő megoldás: 
Mérjen okosan, dolgozzon 
egyszerűbben
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QR
KÓD

Csatlakoztassa a Új testo Bluetooth® csatlakozót
•   TUC 1 vagy TUC 2 aljzathoz csatlakozik  

•   Egyszerre 4 Smart Probes érzékelő csatlakoztatható

•   Meglévő testo 300 füstgázelemző készülékekre utólagosan felszerelhető

•   Tartozékként külön kapható

Csatlakoztatsa Smart Probes érzékelőkhöz a 
füstgázmérésekhez és akár 4 egyéb paraméter méréséhez
•   A gázáram/statikus gáznyomás mérése a füstgázméréssel párhuzamosan  

is lehetséges

•   Automatikus hőmérséklet-különbség számítás, ha 2 hőmérséklet Smart Probes 
(t115i vagy t915i) csatlakoztatva van

•   Lehetséges a két hőmérséklet Smart Probes kombinációja

•   Minden hőelem szonda együtt használható a testo 915i készülékkel 

•   Vezeték nélküli égési levegő hőmérsékletmérés a testo 915i készülékkel  
a BimSchV (német szövetségi immisszió-ellenőrzési rendelet) mérésekhez

•   A Smart Probes mérési értékek ki is nyomtathatók

Egyszerű dokumentálás és az adatok QR-kódon  
keresztül történő integrálása saját belső szoftverébe 
•   ZIV-kompatibilis

•   A QR-kód világszerte használható

•   Az aktuális értékek megjelenítése a képernyőn QR-kódon keresztül

•   Egy vagy több tárolt mérés megjelenítése

•   A mérés tárolása QR-kódként és a fájl továbbítása e-mailben

Ha egyszerűségről van 
szó, kézenfekvő megoldás: 
Üzembe helyezés

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.

Kipróbált és tesztelt szondák

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

Sokoldalú érzékelők – gyorsan cserélhető és bármilyen felhasználásra alkalmas

testo interfész funkció

A testo 300 számos ipari szoftverhez kínál interfészt. Ez lehetővé teszi, hogy 

elérje a műszer által mért adatokat a saját eszközein, így lehetősége van 

azok dokumentálására vagy további feldolgozására az ipari szoftverekben. 

Mostantól QR-kóddal (ziv kompatibilis)  

is könnyen integrálhatóak az operációs rendszerbe,  

a programozott felület segítségével.

2

1

4

3

A Smart Probes érzékelőkkel minden eddiginél egyszerűbbé válik a további 

paraméterek, például a gáznyomás és a felületi vagy léghőmérséklet mérése – és 

a kusza kábelek nélkül Ön is mozgásban maradhat. A kompakt, professzionális 

mérőműszerek támogatják Önt minden fűtési rendszeren történő alkalmazásban, 

és a testo Smart Alkalmazással saját okostelefonjáról vagy táblagépéről 

működtethetők.

•  Hatékony: akár 4 paraméter vezeték nélküli párhuzamos mérése akár 3 

különböző Smart Probes és az új testo Bluetooth® csatlakozó segítségével.

•  Praktikus: második képernyő funkció és egyszerű adatintegráció a szoftverbe 

QR-kódon, WiFi-n vagy Bluetooth®-on keresztül

•  Kompatibilis: Minden általános ipari hőelem szonda együtt használható a testo 

915i készülékkel

Ha rugalmasságról van szó, 
kézenfekvő megoldás:
Hagyományos szondák és 
vezeték nélküli Smart Probes

testo 300 füstgázelemző

Integráció a testo Smart Alkalmazásba
•   A mérőműszer és az okoseszköz közötti kapcsolat másodpercek alatt létrejön

• Élő mérési eredmények, beleértve a Smart Probes mérési eredményeit is,  
   az okoseszközön átmásolva látható

• A mérőműszer aktuális állapota megjelenik az alkalmazásban

• A mérést az alkalmazáson keresztül lehet elindítani és le lehet állítani 

• Gyors jelentéskészítés alkalmazáson keresztül

•  A leolvasási szekvencia automatikus frissítése másodperceken belül,  
ha a mérőműszeren változtatásokat hajtanak végre

QR
KÓD
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testo 300 füstgázelemző

Műszerváltozatok és kiegészítők Szettek

A képek csak illusztrációk

Longlife érzékelők
Csúcsminőségű érzékelők akár 6 éves élettartammal, intenzív igénybevételhez (naponta többször). A műszer élettartama alatt legalább egy 
érzékelőcsere költsége megtakarítható. 

testo 300 füstgázelemző
Rend. sz. Longlife 

érzékelők
O₂ érzékelő CO érzékelő CO H₂ 

érzékelő
NO érzékelő, 
NOalacsony érzékelő 
és COalacsony 
érzékelő utólag 
felszerelhető

Nullázás 
füstgázáramban 
lévő érzékelővel

0633 3002 70 – 4 000 ppm – – –

0633 3002 71 – 8 000 ppm – –

testo 300 Longlife füstgázelemző
Rend. sz. Longlife 

érzékelők
O₂ érzékelő CO érzékelő CO H₂ 

érzékelő
NO érzékelő, 
NOalacsony érzékelő 
és COalacsony 
érzékelő utólag 
felszerelhető

Nullázás 
füstgázáramban 
lévő érzékelővel

0633 3004 72
4 000 ppm – –

0633 3004 73
8 000 ppm –

0633 3004 82
15 000 ppm –

0633 3004 88
30 000 ppm

Tartalék gázérzékelők/utólagos felszerelés Rend. sz.

O2 érzékelő 4 év garanciával 0393 0023

CO érzékelő (H2 kompenzáció nélkül), 4 év garanciával 0393 0051

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

CO érzékelő H2 kompenzációval, 4 év garanciával 0393 0101

CO érzékelő H2 kompenzációval, 2 év garanciával 0393 0105

COalacsony érzékelő H2 kompenzációval, 2 év garanciával 0393 0103

NO érzékelő 0393 0151

NOalacsony érzékelő 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

Koromszivattyú olaj és korom táblázattal, füstgázban lévő korom méréséhez, érzékelőtartó 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, füstgáz 0520 0055

Műszerbőröndök és műszertáskák Rend. sz.

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

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

testo 300 műszertáska hordszíjjal 0516 3001

testo Bluetooth® csatlakozó Rend. sz.

testo Bluetooth® csatlakozó a testo 300 füstgázelemző testo Smart Probe érzékelőkhöz történő csatlakoztatásához 0554 3004

Új testo 300 NEXT LEVEL készülék vásárlásakor a testo Bluetooth® csatlakozó is a szállítási kiszerelés részét képezi.
A testo Bluetooth® csatlakozó kizárólag testo Smart Probe műszerek csatlakoztatására lett kialakítva.

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, 
4000 ppm,

O₂, CO, 
4000 ppm,

Érzékelő 10 db tartalék 
szűrővel

Kompakt 
füstgázérzékelő (180 
mm, Ø 6 mm)

Kompakt 
füstgázérzékelő (180 
mm, Ø 6 mm)

Nyomtató, tartalék hőpapírral –

testo EasyHeat PC szoftver

Műszertáska

Smart Probe műszerekkel 
kompatibilis

Csatlakozás a Smart 
alkalmazáshoz

Garancia 2 év 2 év
testo 300 Longlife szettek

Rend. sz.

testo 300 
Longlife szett 1

0564 3004 70

testo 300 
Longlife szett 2 
nyomtatóval
0564 3004 89

testo 300 
Longlife szett 3

0564 3004 72

testo 300 
Longlife szett 4

0564 3004 80

Műszer, hálózati adapterrel O₂, CO, 4000 ppm, NO, 
NOalacsony, COalacsony 
érzékelő utólag 
felszerelhető

O₂, CO H₂, 30 000 
ppm, NO, NOalacsony, 
COalacsony érzékelő utólag 
felszerelhető

O₂, CO H₂, 8 000 ppm, 
NO, NOalacsony, COalacsony 
érzékelő utólag
felszerelhető

O₂, CO, 15 000 ppm, NO,
NOalacsony, COalacsony 
érzékelő utólag
felszerelhető

Érzékelő 10 db tartalék 
szűrővel

Kompakt 
füstgázérzékelő (180 
mm, Ø 6 mm)

Moduláris 
füstgázérzékelő
(180 mm, Ø 8 mm)

Moduláris füstgázérzékelő
(180 mm, Ø 8 mm)

Kompakt füstgáz-érzékelő
(180 mm, Ø 6 mm)

Nyomtató, tartalék hőpapírral – –

testo EasyHeat PC szoftver

Műszertáska

Smart Probe műszerekkel 
kompatibilis

Csatlakozás a Smart 
alkalmazáshoz

Garancia 4 év 4 év 4 év 4 év

A képek csak illusztrációk

–
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testo 300 füstgázelemző

Műszaki adatok

Érzékelők és kiegészítők testo Smart Probe műszerek

Moduláris füstgázérzékelők Rend. sz.

Moduláris füstgázszonda, rögzítő kónusszal; NiCr-Ni hőelem; 2,2 m-es tömlő; porszűrő; 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: 
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. +500 °C

0600 9762

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

0600 9763

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

0600 9770

Kompakt füstgázérzékelők Rend. sz.

Kompakt alap füstgázérzékelő, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax. +500 °C 0600 9740

Kompakt alap füstgázérzékelő, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. +500 °C 0600 9741

Szonda tartozékok és szonda szűrők Rend. sz.

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

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

Érzékelőszár; hossz: 335 mm; érzékelőtartó kónusszal; Ø 8 mm; Tmax. +1000 °C 0554 8764

Érzékelőszár; hossz: 700 mm; érzékelőtartó kónusszal; Ø 8 mm; Tmax: +1000 °C 0554 8765

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

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

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

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

Tartalék porszűrő moduláris füstgáz-érzékelőhöz; 10 db 0554 3385

Tartalék porszűrő kompakt füstgáz-érzékelőhöz; 10 db 0554 0040

Érzékelőtartó kónusz rugós szorítóval és markolattal, Tmax. +200 °C, teflon anyag, Ø 6 mm 0554 3327

Érzékelőtartó kónusz rugós szorítóval és markolattal, Tmax. +200 °C, teflon anyag, Ø 8 mm 0554 3328

További érzékelők és kiegészítők Rend. sz.

Gyűrűs hézagérzékelő O2 levegőellátás méréséhez 0632 1260

Környezeti CO érzékelő (digitális), rögzített kábel 0632 1272

Szilárd tüzelőanyag szett érzékelőszárral és adapterrel 0600 9765

Tömlő csatlakozó szett adapterrel testo 300 füstgázelemzőhöz külön gáznyomás méréshez
(A gázvezeték-vizsgálat nyomáspróba szettel a testo 300, testo 330-2 LL mellett nem felel meg a DVGW TRGI 2018 
szabványnak. A szabványoknak megfelelő mérésekhez a testo 324 használatát ajánljuk.)

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

Nyomáspróba szett tömörségi nyomáspróbához, testo 300 / testo 330-1/-2 LL (2010-es verzió) műszerekhez 0554 1213

Hőmérséklet-érzékelők Rend. sz.

Égéslevegő-érzékelő 190 mm-es szárhosszal, érzékelőtartó kónusszal és mágneses tartóval a rögzítéshez 0600 9799

Csipeszes csőhőmérséklet-érzékelő NTC hőmérséklet-érzékelővel, csöveken végzett mérésekhez (Ø6 ... 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 Smart Probe műszerek Rend. sz.

testo 510i okostelefonról működtethető, differenciál nyomásmérő, tömlőkészlettel (Ø 4 mm és 5 mm), adapterrel, 
elemekkel és gyári műbizonylattal

0560 1510

testo 115i okostelefonról működtethető csipeszes csőhőmérséklet-érzékelő, 6 ... 35 mm átmérőjű csöveken végzett 
mérésekhez, elemekkel és gyári műbizonylattal

0560 2115 
02

testo 915i vezeték nélküli Smart Probe levegőérzékelővel (K típusú hőelem), elemekkel és gyári műbizonylattal 0563 3915

testo Bluetooth® csatlakozó Rend. sz.

testo Bluetooth® csatlakozó a testo 300 füstgázelemző testo Smart Probe érzékelőkhöz történő csatlakoztatásához 0554 3004

Új testo 300 NEXT LEVEL készülék vásárlásakor a testo Bluetooth® csatlakozó is a szállítási kiszerelés részét képezi.
A testo Bluetooth® csatlakozó kizárólag testo Smart Probe műszerek csatlakoztatására lett kialakítva.

Mérési paraméterek Méréstartomány Pontosság (±1 számjegy) Oldat

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

CO mérés 
(H2 kompenzáció nélkül)

0 ... 4000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm) 
a mért érték ±5%-a (401 ... 2.000 ppm) 
a mért érték ±10 %-a (2 001 ... 4000 ppm)

1 ppm

CO mérés 
(H2 kompenzációval)

0 ... 8000 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 ... 8000 ppm)

1 ppm

CO mérés 
(H2 kompenzáció nélkül és 
hígítással)

0 ... 15000 ppm ±200 ppm vagy a mért érték ±20 %-a 1 ppm

CO mérés 
(H2 kompenzációval és 
hígítással)

0 ... 30000 ppm ±100 ppm vagy a mért érték ±10 %-a 1 ppm

COalacsony mérés
(H2 kompenzációval)

0 ... 500 ppm ±2 ppm (0 ... 40 ppm) 
a mért érték ±5%-a (a maradék 
méréstartományban)

0,1 ppm

NO mérés 0 ... 3000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm) 
a mért érték ±5%-a (101 ... 2.000 ppm) 
a mért érték ±10 %-a (2 001 ... 3000 ppm)

1 ppm

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

0,1 ppm

Hatásfok vizsgálat 0 - 120% 0,1 %

Füstgázveszteség 0 - 99,9% 0,1 %

CO2 meghatározás 
(digitális számítás O2-ből)

Kijelzési tartomány 
0 ... CO2 max.

±0,2 térfogat% 0,1 térfogat%

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 (a maradék 
méréstartományban)

4 Pa mérés 
(hígítással rendelkező 
műszereknél)

-50 ... +50 Pa ± 0,3 Pa (< 10 Pa) 
a mért érték ±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 ... +1200 °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 
tartományban) 
±1 °C (a maradék 
méréstartományban)

Környezeti CO mérés 
(belső/füstgázérzékelő)

0 ... 2000 ppm ±10 ppm (0 ... 100 ppm) 
a mért érték ±10%-a (101 ... 2000 ppm)

1 ppm

Környezeti CO mérés 
(külső, CO érzékelővel)

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

1 ppm



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

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

Ha okos alkalmazásokról  
van szó, kézenfekvő 
megoldás: 
egy alkalmazás minden 
felhasználási területre
Gyorsabb, könnyebb, okosabb: A testo Smart alkalmazás áll az 
összes tevékenység középpontjában. Az összes fűtéstechnikai 
alkalmazás okostelefon vagy táblagép segítségével kezelhető – 
mérőműszereink tökéletes kiegészítéseként.

A verhetetlenül pontos 
termográfiáért:  
testo 868s hőkamera  

A gyors párhuzamos 
mérésekhez: testo  
Smart Probes műszerek 510i 915i115i

A hőszivattyúk hatékony 
karbantartásához:  
Szervizcsaptelepek és 
mérlegek 

557s 560i

A füstgázmérések  
megkönnyítése:  
testo 300 NEXT LEVEL

ÚJ

A szivárgáskeresés  
forradalmasítása:  
az új testo 
316 sorozat 

316-2-EX

ÚJ
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Tudjon meg 
többet

testo 300 füstgázelemző

https://www.testo.com/300

