
... якщо треба ефективно вимірювати димові гази – з одночасним 
підключенням до 4-х Смарт зондів: testo 300 NEXT LEVEL 

NEW

АЛЬТЕРНАТИВИ
НЕМАЄ
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Газоаналізатор testo 300 

Додаткові функції, що заощаджують час: 
   Універсальні зонди та швидка їх зміна

   Протоколи вимірювань можуть бути підписані в приладі

   Магніти для кріплення на металевій поверхні

   Миттєво готовий до вимірювання в режимі очікування

БЕЗДРОТОВЕ
паралельне

 вимірювання 
з підключенням до 

4-ох
Смарт зондів

Аналіз димових газів, 
альтернативи немає:
testo 300 NEXT LEVEL

Навіщо ускладнювати вимірювання,
якщо це можна зробити просто?
Повсякденна робота стає все більш напруженою.
Часу стає все менше, а процеси стають складнішими. 
Однак, з іншого боку, деякі речі, на жаль, не змінюються: 
робота з приладом,  та документування є громіздкими та 
трудомісткими. Але це не повинно так бути! 

Бездротові паралельні вимірювання в рекордно 
короткі терміни
Ефективні бездротові паралельні вимірювання до чотирьох 
параметрів за допомогою безпровідних Смарт зондів – 
з новим testo 300 NEXT LEVEL! Завдяки функції другого 
дисплею та інтуїтивному управлінню – це дійсно не може бути 
простіше. 
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*Сумісний з попередніми testo 300.

Міцне 
виконання

Сканер QR 
коду 

CЕНСОРНИЙ  
ДИСПЛЕЙ:
інтуїтивний та 

чутливий

ФУНКЦІЯ  
ДРУГИЙ ДИСПЛЕЙ

та просте 
документування 
з Застосунком 

testo Smart
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Газоаналізатор testo 300 

Легка інтеграція даних усіх показань у 
специфічне ПЗ користувача
   Опція 1: через універсальний QR-код (ZIV сумісний)

   Опція 2: по WiFi/Bluetooth через Застосунок testo Smart

Просте документування, зберігання та 
передача виміряних даних
   Документування даних - функція Швидкий звіт та  надсилання 
електронною поштою через Застосунок testo Smart

   Швидке зберігання даних вимірювань на testo 300 через 
Застосунок Smart (спливаюча кнопка «Зберегти»)

   Передача збереженого в пам’яті вимірювання з testo 300

   до Застосунку testo Smart з подальшим відправленням ел. 
поштою

   Роздруківка виконаного та збереженого вимірювання, 
включаючи вимірювання зі Смарт зондів, з testo 300 на 
принтері testo

Bluetooth Адаптер 
   Для бездротового підключення Смарт зондів

   Доступний як опція для нового testo 300

   Можливе дооснащення раніше придбаних

   testo 300

Економте дорогоцінний час: створюйте та надсилайте звіти за 
місцем вимірювання електронною поштою через Застосунок testo 
Smart. Користуйтесь перевагами легкої інтеграції даних
у ваше власне програмне забезпечення – менше помилок 
передачі, менше паперової роботи, менше стресу.

Якщо потрібна ефективність, 
альтернативи немає: 
вимірюй  раціональніше, 
працюй зручніше
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Наші бездротові Смарт зонди: для простих 
миттєвих вимірювань
  testo 510i: дифманометр (вимірювання тиску потоку 
газу  або статичного тиску паралельно  з аналізом 
димових газів)

  testo 115i: термометр (вимірювання температур на 
вході та виході теплоносія з 2-ма Смарт зондами)

  testo 915i: термометр для вимірювання 

   температури повітря, що йде на горіння (економія 

   часу –  без зондів з кабелем та додаткових приладів) 

Практична функція Другий дисплей з 
Застосунком testo Smart
 Постійно відслідковуйте всі важливі данні вимірювань 

  Працює навіть на великій відстані між вимірювальним 
приладом і контролером пальника – заощаджує час на 
непотрібному пересуванні
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Підключіть Bluetooth Адаптер
   Підключається в роз’єм TUC 1 або TUC 2  

   Одночасно можна підключити до 4-ох Смарт зондів

 Можливе дооснащення раніше придбаних  testo 300

   Постачається як опція для нових приладів

Додайте до вимірювань димових газів  до 4-ох 
додаткових параметрів зі Смарт зондів 
   Вимірювання тиску потоку або статичного тиску газу паралельно з 
вимірюванням димових газів

   Одночасне підключення двох Смарт зондів t115i або t915i, та 
автоматичний розрахунок дифтемператури 

   Комбінація двох різних Смарт зондів температури

   Усі термопари тип К можна використовувати в поєднанні з testo 915i 

   Вимірювання температури повітря, що йде на горіння з testo 915i 

 Виміряні значення зі Смарт зондів можна роздрукувати

Легке документування та інтеграція даних у власне
ПЗ через QR код 

 ZIV - сумісний

   QR-код можна використовувати в будь-якому місці

   Виведення поточних значень на дисплей через QR-код

   Виведення одного або кількох збережених вимірювань

   Зберігання вимірювань у вигляді QR-коду та передача файлів 
електронною поштою

Якщо мова йде про
простоту, альтернативи 
немає: Обслуговування

2

1

6

4

3

Газоаналізатор testo 300 

Інтеграція в Застосунок testo Smart
   З'єднання між газоаналізатором і Смартфону чи планшетом 
встановлюється за лічені секунди

 Онлайн вимірювання включаючи Смарт зонди, дублюються на    
   мобільному пристрої

 Поточний стан вимірювального приладу відображається в Застосунку

 Вимірювання можна запускати та зупиняти через Застосунок

 Швидке створення звіту через Застосунок

 Автоматичне оновлення даних в Застосунку протягом секунд після 
оновлення на вимірювальному приладі

QR
CODE
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QR
CODE

Одна рукоятка для різних зондів

До модульної рукоятки можна легко приєднати трубки зонду 
різної довжини. Це гарантує високий рівень гнучкості для будь-
яких застосувань. І ви готові до вимірювання ще швидше, завдяки 
підключенню через універсальний штекер.

Перевірені зонди

Можливість використовувати газовідбірні зонди від testo 320, testo 
330 і testo 330-1/-2 LL, завдяки універсальному роз'єму для testo 
300.

Універсальні зонди – швидка зміна і відповідність для будь-якого застосування

Функції iнтерфейсу testo 

testo 300 пропонує інтерфейс для ряду промислового програмного 

забезпечення. Це дає вам змогу отримати доступ до вимірювань testo 300 

за допомогою мобільних пристроїв та інструментів і задокументувати їх або 

продовжити їх обробку у вашому промисловому ПЗ. Тепер їх також легко 

інтегрувати у свою операційну систему через QR-код

(ZIV-сумісний), за допомогою запрограмованого 

інтерфейсу.

Смарт зонди спрощують додаткові вимірювання, ніж будь-коли раніше, таких 

параметрів  як тиск газу та температура поверхні чи повітря – і без брудних 

кабелів ви ще більш мобільні. Компактні професійні вимірювальні прилади 

надають підтримку будь-яких застосувань на опалювальному обладнанні, 

ними можна керувати за допомогою Застосунка testo Smart зі смартфона або 

планшета.

 Ефективність: бездротове паралельне вимірювання до 4-ох параметрів 

із можливістю вибору з поміж 3-ох різних Смарт зондів і підключеного 

Bluetooth адаптера.

Практичність: функція Другий дисплей та легка інтеграція даних у ваше 

програмне забезпечення через QR-код, WiFi або Bluetooth

Сумісність: Усі стандартні промислові зонди з термопарою тип К можна 

використовувати в поєднанні з testo 915i

Якщо мова йде про
гнучкість альтернативи 
немає:
Традиційні зонди та 
бездротові Смарт зонди
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Газоаналізатор testo 300

Моделі приладу та приладдя

Сeнсори Longlife 
Високонадійні сенсори з терміном служби до 6 років для інтенсивного використання (кілька разів на день). Економія коштів на, як 
мінімум, одну заміну сенсорів, в процесі стандартного терміну експлуатації. 

Газоаналізатор testo 300 
№ замовлення Сенсори

Longlife
Сенсор O2 Сенсор CO Сенсор

CO(H2)
Сенсор NO, 
NOниз, COниз  
(дооснащення)

Продувка без 
витягування 
зонду з 
газоходу

0633 3002 70 – 4 000 ппм – – –

0633 3002 71 – 8 000 ппм – –

Газоаналізатор testo 300 Longlife
№ замовлення Сенсори

Longlife
Сенсор O2 Сенсор CO Сенсор 

CO(H2)
Сенсор NO, 
NOниз, COниз  
(дооснащення)

Продувка без 
витягування 
зонду з 
газоходу

0633 3004 72
4 000 ппм – –

0633 3004 73
8 000 ппм –

0633 3004 82
15 000 ппм –

0633 3004 88
30 000 ппм

Запасні сенсори / дооснащення № замовлення

Сенсор O2, 4 роки гарантії 0393 0023

Сенсор CO (без H2 компенсації), 4 роки гарантії 0393 0051

Сенсор CO (без H2 компенсації), 2 роки гарантії 0393 0053

Сенсор CO з H2-компенсацією, 4 роки гарантії 0393 0101

Сенсор CO з H2-компенсацією, 2 роки гарантії 0393 0105

Сенсор COниз з H2-компенсацією, 2 роки гарантії 0393 0103

Сенсор NO 0393 0151

Сенсор NOниз 0393 0152

Приладдя № замовлення

testo Bluetooth® принтер, з акумулятором та блоком живлення, в тому числі 1 рулон термопаперу, для 
приладів testo 300, testo 330i та testo 440

0554 0621

Запасний термопапір для принтера 0554 0568

Тестер димового газу, в тому числі папір для вимірювання сажі в димових газах, за винятком конуса (№ 
замовлення 0554 9010)

0554 0307

Фільтрувальний папір для визначення кількості сажі, 40 вимірювальних смуг приблизно на 200 вимірювань 0554 0308

USB блок живлення, включаючи USB кабель 0554 1106

Програма для ПК testo EasyHeat для відображення процесу вимірювання у формі діаграм, таблиць та уп-
равління даними клієнтів

0554 3332

ISO сертифікат калібрування по димовому газу 0520 0055

Кейси та сумки до приладу № замовлення

Кейс для приладу (висота: 130 мм), зондів та приладдя 0516 3300

Кейс для приладу з подвійною основою (висота: 180 мм), зондів та приладдя 0516 3301

Сумка з ременем для testo 300 0516 3001
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Відповідні комплекти

Ілюстрації можуть відрізнятися від оригіналу

Комплекти testo 300 

№ замовлення

testo 300 
Kомплект 1

0564 3002 70

testo 300 
Kомплект 1 
з принтером
0564 3002 71

Прилад з блоком живлення O2, CO, 
4 000 ппм,

O2, CO, 
4 000 ппм,

Газовідбірний зонд з 
комплектом змінних 
фільтрів 10 шт.

Компактний 
газовідбірний зонд (180 
мм, Ø 6 мм)

Компактний 
газовідбірний зонд (180 
мм, Ø 6 мм)

Принтер з комплектом 
термопаперу 6 рулонів

–

ПЗ testo EasyHeat для ПК

Кейс для приладу

Сумісність зі Смарт зондами

Застосунок testo Smart

Гарантія 2 роки 2 роки

Комплекти testo 300 Longlife 

№ замовлення

testo 300 
Longlife комплект 1

0564 3004 70

testo 300 
Longlife комплект 1 з 
принтером
0564 3004 71

testo 300 
Longlife комплект 2

0564 3004 82

testo 300 
Longlife комплект 2 з 
принтером
0564 3004 89

Прилад з блоком живлення O2, CO, 4 000 ппм, 
NO, NOниз, COниз 
дооснащення сенсором

O2, CO, 4 000 ппм, 
NO, NOниз, COниз 
дооснащення сенсором

O2, CO H2, 30 000 
ппм, NO, NOниз, COниз 
дооснащення сенсором

O2, CO H2, 30 000 
ппм, NO, NOниз, COниз 
дооснащення сенсором

Газовідбірний зонд з 
комплектом змінних 
фільтрів 10 шт.

Компактний 
газовідбірний зонд (180 
мм, Ø 6 мм)

Компактний 
газовідбірний зонд (180 
мм, Ø 6 мм)

Модульний газовідбірний 
зонд (180 мм, Ø 6 мм)

Модульний газовідбірний 
зонд (180 мм, Ø 6 мм)

Принтер з комплектом 
термопаперу 6 рулонів

– –

ПЗ testo EasyHeat для ПК

Кейс для приладу

Сумісність зі Смарт зондами

Застосунок testo Smart

Гарантія 4 роки 4 роки 4 роки 4 роки
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Газоаналізатор testo 300

Зонди та приладдя

Модульні зонди добору проби № замовлення

Модульний зонд добору проби з фільтром та конусом для фіксації; термопара NiCr-Ni; шланг 2,2 м; довжина 
180 мм; Ø 8 мм; Tмакс. +500°C, перевірений TÜV

0600 9760

Модульний зонд добору проби з фільтром та конусом для фіксації; термопара NiCr-Ni; шланг 2,2 м; довжина 
300 мм; Ø 8 мм; Tмакс. +500°C, перевірений TÜV

0600 9761

Модульний зонд добору проби з фільтром та конусом для фіксації; термопара NiCr-Ni; шланг 2,2 м; довжина 
180 мм; Ø 6 мм; Tмакс. +500°C

0600 9762

Модульний зонд добору проби з фільтром та конусом для фіксації; термопара NiCr-Ni; шланг 2,2 м; довжина 
300 мм; Ø 6 мм; Tмакс. +500°C

0600 9763

Гнучкий зонд добору проби з фільтром; термопара NiCr-Ni; шланг 2,2 м; довжина 300 мм; Ø 9 мм; Tмакс.
+180°C; короткочасно до +200°C; ідеальний для важкодоступних місць

0600 9770

Компактні зонди добору проби № замовлення

Компактний зонд добору проби, 180 мм, Ø 6 мм, Tмакс. +500°C 0600 9740

Компактний зонд добору проби, 300 мм, Ø 6 мм, Tмакс. +500°C 0600 9741

Приладдя до зондів та фільтри № замовлення

Модульна трубка до зонду, довжина 180 мм; Ø 8 мм; Tмакс. +500°C 0554 9760

Модульна трубка до зонду, довжина 300 мм; Ø 8 мм; Tмакс. +500°C 0554 9761

Модульна трубка до зонду, довжина 335 мм, з конусом, Ø 8 мм, Tмакс. +1000°C 0554 8764

Модульна трубка до зонду, довжина 700 мм, з конусом, Ø 8 мм, Tмакс. +1000°C 0554 8765

Гнучка трубка до зонду; довжина 330 мм; Ø 9 мм; Tмакс. +180°C 0554 9770

Трубка з багатьма отворами; довжина 300 мм; Ø 8 мм; для вимірювання середнього значення CO 0554 5762

Трубка з багатьма отворами; довжина 180 мм; Ø 8 мм; для вимірювання середнього значення CO 0554 5763

Шланг подовжувач; довжина 2,8 м; подовжує газовий тракт між зондом та приладом 0554 1202

Комплект запасних фільтрів для модульного зонду 10 шт. 0554 3385

Комплект запасних фільтрів для компактного зонду 10 шт. 0554 0040

Конус з пружинним затиском та ручкою (опція), Tмакс. +200°C, матеріал тефлон, Ø 6 мм 0554 3327

Конус з пружинним затиском та ручкою (опція), Tмакс. +200°C, матеріал тефлон, Ø 8 мм 0554 3328

Інші зонди та приладдя № замовлення

Зонд для вимірювання O2 між стінками в подвійній трубі 0632 1260

Зонд для вимірювання СО в повітрі, цифровий з фіксованим кабелем 0632 1272

Комплект для твердого палива, включаючи трубку зонду та адаптер 0600 9765

Комплект шлангів з адаптером для вимірювання тиску для testo 300, для додаткового вимірювання тиску 0554 1203

Шланг для вимірювання тиску, трубка Ø 4/6 мм 0554 0449

Комплект шлангів з капіляром для вимірювання 4 Па (потрібний адаптер 0554 1203) 0554 1215

Комплект для випробування труб тиском для testo 300, testo 330-1/-2 LL версія 2010 0554 1213

Зонди температури № замовлення

Зонд температури повітря довжиною 190 мм з конусом і магнітами для фіксації 0600 9799

Зонд NTC з затискачем для вимірювання температури труб діаметром від 6 до 35 мм 0615 5505

Зонд NTC з затискачем для вимірювання температури труб діаметром від 5 до 65 мм 0615 5605

Водонепроникний занурюваний / проникний зонд температури з датчиком NTC 0615 1212

Зонд NTC температури поверхні труб з "липучкою" 0615 4611
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Технічні дані

Смарт зонди testo

Смарт зонди testo № замовлення

testo 510i, дифманометр з керуванням через смартфон, включаючи комплект шлангів (Ø 4 мм і 5 
мм) з адаптером, батарейками та заводським протоколом калібрування

0560 1510

testo 115i, термометр із затискачем для вимірювань на трубах, діаметром 6...35 мм, включаючи 
батарейки та заводський протокол калібрування

0560 2115 02

testo 915i, термометр із зондом температури повітря, включаючи батарейки та заводський протокол 
калібрування

0563 3915

Вимірювальний параметр Діапазон 
вимірювання

Похибка (±1 цифра) Роздільна здатність

Вимірювання O2 0 ... 21 Об. % ±0,2 Об. % 0,1 Об.%

Вимірювання CO 
(без H2 компенсації)

0 ... 4 000 ппм ±20 ппм (0 ... 400 ппм) 
±5% від вим. зн. (401 ... 2 000 ппм) 
±10% від вим. зн. (2 001 ... 4 000 ппм)

1 ппм

Вимірювання CO  
(з H2 компенсацією)

0 ... 8 000 ппм ±10 ппм або±10% від вим. зн. (0 ...200 ппм) 
±20 ппм або ±5% від вим. зн (201... 
2000 ппм) 
±10% від вим. зн (2 001  8 000 ппм)

1 ппм

Вимірювання CO  
(без H2-компенсацією та 
розбавлення)

0 ... 15 000 ппм ±200 ппм або ±20% від вим. зн. 1 ппм

Вимірювання CO  
(з H2 компенсацією та 
розбавлення)

0 ... 30 000 ппм ±100 ппм або ±10% від вим. зн. 1 ппм

Вимірювання COниз
(з H2 компенсацією)

0 ... 500 ппм ±2 ппм (0 ... 40 ппм) 
±5% від вим. зн. (в решті діапазону)

0,1 ппм

Вимірювання NO 0 ... 3 000 ппм ±5 ппм (0 ... 100 ппм) 
±5% від вим. зн. (101 ... 2 000 ппм) 
±10% від вим. зн. (2 001 ... 3 000 ппм)

1 ппм

Вимірювання NOниз 0 ... 300 ппм ±2 ппм (0 ... 39,9 ппм) 
±5% від вим. зн. (40 ... 300 ппм)

0,1 ппм

Ефективність  (ККД) 0 ... 120 % 0,1 %

Втрати тепла з димовими 
газами

0 ... 99,9 % 0,1 %

Відображення CO2 (розра-
хунок на основі O2)

Діапазон індикації  
0 ... CO2 макс.

±0,2 Об. % 0,1 Об.%

Вимірювання тяги -9,99 ... +40 гПа ±0,005 гПа (0 ... 0,1 гПa) 
±0,02 гПa (0,1 ... +3 гПa) 
±1,5 % від вим. зн. (+3,01... +40 гПa)

0,001 гПа (0 ... 0,1 гПа) 
0,01 гПа (в решті діапазону)

Вимірювання 4 Па
(для приладів з розбавленням)

-50 ... +50 Па ±0,3 Пa (< 10 Пa) 
±3% від вим. зн. (в решті діапазону)

0,1 Па

Вимірювання тиску -100 ... +200 гПа ±0,5 гПa (0 ... +50,0 гПa) 
±1% від вим. зн. (+50,1 ... +100 гПa) 
±1,5% від вим. зн. (+100,1 ... +200 гПa)

0,01 гПа

Вимірювання температури 
(при-лад)

-40 ... +1200 °C ±0,5 °C (0 ... +100 °C) 
±0,5 % від вим. зн. (в решті діапазону)

0,1 °C (-40 ... +999,9 °C) 
1 °C (в решті діапазону)

Вимірювання CO в повітрі 
(зондом добору проби)

0 ... 2 000 ппм ±10 ппм (0 ... 100 ппм) 
±10 % від вим. зн. (101 ... 2 000 ппм)

1 ппм

Вимірювання CO в повітрі 
(окремим зондом СО)

0 ... 500 ппм ±3 ппм (0 ... 29 ппм) 
±10% від вим. зн. (30 ... 500 ппм)

1 ппм
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Жодної альтернативи коли 
мова заходить
про Застосунок 
testo Smart: Один Застосунок 
для всіх застосувань

Швидше, легше, раціональніше: наш Застосунок testo Smart є 
центром усіх видів діяльності. Усіма програмами з вимірювання 
можна керувати за допомогою смартфона або планшета – ідеальне 
доповнення до наших вимірювальних приладів.

Для неймовірно високої 
точності термографії: 
тепловізор
testo 868s  

ї 

Швидкі паралельні 
вимірювання: 
зі Смарт зондами testo 

510i 915i115i

Для ефективного 
обслуговування теплових 
насосів: колектори та ваги 

557s 560i

Виконання вимірювань 
димових газів простіше: 
з testo  
300 NEXT LEVEL
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Пошук витоків газів: 
з новою серією testo 
316  

316-2-EX
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Газоаналізатор testo 300 

Авторизований дистриб’ютор Testo SE & Co. 
KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Іллєнка 83д, оф.403, Київ, 04119 тел.: 044 
501-40-10, 501-40-44
095-111-80-10
info@testo.kiev.ua


