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Звертайтеся до єдиного  

офіційного представника в Україні:

ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Іллєнка, 83-Д, оф. 403, Київ, 04119,

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

Lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

Долучайтесь до сучасних вимірювальних технологій

mailto:info@testo.kiev.ua
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Частина 1: Концепція приладу

360 ° огляд

знизу

зверху
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Частина 1: Концепція приладу

СМАРТ. Отримайте повний огляд параметрів

Побачте одразу всі основні параметри системи 

на великому 5-дюймовому HD-дисплеї.

Технологія Smart Touch

Завдяки сенсорному дисплею робота з 

приладом стає надзвичайно простою та 

інтуїтивно зрозумілою. Для 

масштабування зображення на екрані

виконуйте ті ж самі рухи пальцями, як і на 

вашому смартфоні.

Зручні меню вимірювань

Чітко структуровані меню для всіх 

основних застосувань вже збережені у 

приладі. Вони допоможуть вам провести 

буд-які вимірювання інтуїтивно просто. 
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Частина 1: Концепція приладу

МІЦНИЙ.

Надійне кріплення

4 сильні магніти з гумовим 

покриттям для зручного 

кріплення на металевих 

поверхнях

Довговічні сенсори

Високоякісні сенсори з 

терміном служби до 6 років 

та вимірюванням СО до     

30 000 ппм.

Захищений дисплей

Стійкий до подряпин, 

заглиблений та зі

спеціальною змінною

захисною плівкою.

Болтове кріплення корпусу 

Міцний корпус для захисту 

приладу від падінь та ударів. 
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Частина 1: Концепція приладу

Відправлення звітів по e-mail

Створіть зручно звіт на місці вимірювань, додайте 

коментарі та дайте клієнту його підписати. Надсилайте 

звіт безпосередньо в офіс або клієнту по WiFi.

Вбудована адресна книга

Вся інформація про замовника та місце 

вимірювань завжди зберігається разом 

із усіма основними даними по системі 

опалення.

ШВИДКИЙ.

Одразу готовий до використання

Забудьте про довгі очікування. 

Прилад миттєво виходить з режиму 

очікування та стає готовим до 

проведення вимірювань.
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Частина 2: Конфігурація приладу та конструкція зондів

Гнучкий.
Одна рукоятка для різних зондів

Багатофункціональна рукоятка для

максимальної гнучкості

Універсальні зонди

До testo 300 можна підключити зонди

для testo 330-1 / -2 LL та testo 330і

Нові зонди

Підключення нових зондів СО та

температури через порт USB-C

2/4
роки

Індивідуальна конфігурація

Вибір сенсорів з 2-річною або 4-

річною гарантією. 

Додатковий слот під сенсор NOх.
NOх

О2 / СО

Інтерфейс для передачі даних

Можливість прямої передачі даних

вимірювань з testo 300 до вашого 

програмного забезпечення.
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Частина 3: Ключові переваги приладу

СО
СО

СО

СО

СО

СО

Розширений діапазон 

вимірювань СО

Вимірювання високих 

концентрацій СО до 30 000 ппм 

завдяки автоматичному 

розбавленню та компенсації по Н2. 

Проста заміна сенсорів

Користувачі можуть самі змінювати

датчики без необхідності

калібрування. 

Вбудована функція діагностування 

стану сенсорів

Функція діагностування показує 

поточний стан сенсорів. З нею ви 

зможете вчасно замовити нові сенсори 

та уникнути простоїв. 
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Частина 3: Ключові переваги приладу

1мільйон

Велика вбудована пам’ять

Вбудована пам’ять в приладі на
1 000 000 значень.

Обнулення сенсорів 

Автоматичне обнулення газових 
сенсорів, навіть коли зонд знаходиться 
у димоході. Це значно спростить 
процес вимірювань та зекономить ваш 
час.

Програмне забезпечення testo EasyHeat

Зручна передача виміряних даних в 
програму по USB для обробки і резервного 
копіювання або передача інформації 
про клієнта та місце вимірювання на testo
300.
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Частина 4: Комплекти та приладдя

Базовий

Базовий комплект testo 300 з / без принтера

• Сенсори О2 і СО до 4000 ппм

• 2-річна гарантія на сенсори

• Номер замовлення з принтером: 0564 3002 71

• Номер замовлення без принтера: 0564 3002 70

Комплект testo 300 Longlife з / без принтера

• Сенсори О2, СО (Н2) до 30 000 ппм та додатковий слот під 

сенсор NO

• 4-річна гарантія на сенсори

• Номер замовлення з принтером: 0564 3004 82

• Номер замовлення без принтера: 0564 3004 83

Комплект Longlife
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Частина 4: Комплекти та приладдя

Bluetooth принтер

Для зручної роздруківки даних 

прямо по місцю вимірювань. 

Принтер при цьому може 

залишатися в боксі для 

транспортування.

Сумка для приладу

Зручна сумка з ремінцем для 

безпечного транспортування testo 

300.

Підключення додаткових зондів

Додаткові зонди можна зручно 

підключити через універсальний роз'єм 

USB-C: 

• Зонд температури повітря для згоряння

• Зонд температури труб

• Зонд СО в повітрі
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Частина 5: Лінійка продукції Testo для систем опалення 

testo 310

• Газоаналізатор початкового рівня

• Паливо: Нафта, газ

• Діапазон вимірювання: 

• CO: 0 … 4000 ппм

testo 330i

• Газоаналізатор, що працює за допомогою 

смартфона, незалежно від місця вимірювання

• Паливо: Нафта, газ, тверде паливо

• Діапазон вимірювання: 

• CO: 0 … 15 000 ппм

• CO (H₂): 0 … 30 000 ппм (завдяки 

розбавленню проби свіжим повітря)
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Частина 5: Лінійка продукції Testo для систем опалення 

Тепловізори

Струмові кліщі, мультиметри, 

тестери напруги

Смарт зонди Багатофункціональні 

прилади

Детектори витоків

Цифрові манометричні

колектори

ТермогігрометриПірометри
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Дякуємо!


