
SmartTouch

Medição do gás de combustão 
sempre inteligente.

O novo analisador de gases de combustão testo 300  
com tecnologia Smart-Touch. 
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Bem-vindo ao Smart World of Testo.

Um analisador de gases de combustão contemporâneo não deve somente 

fornecer resultados precisos – isso é o obrigatório. O que distingue um 

bom analisador de gases de combustão dos outros são suas funções que 

simplificam, o mais possível, todos os trabalhos e processos antes e depois 

da própria medição. Todos os dias.

Foi com esse objetivo que foi desenvolvido e criado o modelo testo 300, 

cuja utilização é particularmente intuitiva e eficiente. Ele está repleto de 

décadas de experiência em técnica de medição. Com operação Smart-

Touch, acabamento robusto e envio de protocolos via e-mail, o testo 300 é 

um parceiro indispensável para todos os trabalhos de medição em sistemas 

de aquecimento.
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Sempre prático: as vantagens.

Receba 1 ano de garantia adicional!
Basta registrar-se em www.testo.com

Visão panorâmica de todos os valores de medição
No visor HD de 5˝ você vê todos os parâmetros da instalação.

Sem preocupações
O testo 300 está equipado com sensores de alta qualidade, 
com até 6 anos de vida útil, medindo valores CO elevados até 
30 000 ppm e, graças à possibilidade de retroatualização NO, 
é igualmente garantida sua compatibilidade com tecnologia do 
futuro.

Operação via Smart-Touch
O visor Smart-Touch reage imediatamente sem qualquer 
demora. Isso permite uma operação intuitiva – exatamente 
como em seu smartphone.

Resultados mais rápidos
Menus claramente estruturados no aparelho de medição, 
para todas as medições relevantes, conduzem o usuário 
eficientemente pela aplicação.

Envio de protocolos via e-mail
Com o testo 300 a documentação é criada direta e 
confortavelmente no local. Via WiFi você pode enviar os 
protocolos imediatamente para o escritório ou para o cliente.

Imediatamente operacional
Sem tempos de espera. No modo standby e apertando apenas 
um botão, o testo 300 está imediatamente pronto para efetuar 
os trabalhos de medição.

SmartTouch
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A técnica de medição inteligente de pouco serve se não resistir aos 

trabalhos do dia a dia. Porque seu aparelho de medição é um parceiro que 

o apoia diariamente na resolução de falhas e na realização eficiente de seus 

trabalhos. Precisamente por esse motivo, o testo 300 é construído de forma 

particularmente robusta e qualitativa. Assim, ele supera com facilidade todos e 

quaisquer desafios na oficina, na sala da caldeira e durante as viagens em seu 

veículo de transporte.

Robustez garantida:
no acabamento.

Sensores robustos
Opcional: sensor de O₂ com vida útil 
extralonga, diluição automática até 
30 000 ppm CO.

Corpo aparafusado
Garantindo a máxima estabilidade e robustez. 

Fixação segura
4 ímãs fortes com revestimento em borracha – 
particularmente suaves para o material.

Visor protegido
Resistente a riscos, embutido e munido de 
uma película protetora especial substituível.

Analisador de gases de combustão testo 300
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testo App to 
App Interface

Um analisador de gases de combustão à sua medida

O testo 300 não só é muito fácil de operar, mas também sua configuração 

é especial. Você pode optar entre 2 e 4 anos de garantia para os sensores. 

Além dos conectores para os sensores de O₂ e de CO é possível adicionar 

opcionalmente um terceiro conector para a medição de NOx. Para suprir as 

necessidades dos técnicos de sistemas de aquecimento e dos limpa-chaminés, 

estão disponíveis vários kits com configurações especiais e acessórios 

individuais.

Uma pega para várias sondas

No manípulo multifunções podem ser 
facilmente montados diferentes tubos de 
sondas. Essa característica garante elevados 
níveis de flexibilidade em todas as aplicações. 
E graças à ligação com um conector universal, 
você estará pronto ainda mais rápido para 
iniciar os trabalhos.

Sondas de qualidade comprovada

As sondas dos modelos testo 320, 
testo 330, testo 330-1/-2 LL, com práticos 
multiconectores, também podem ser utilizadas 
no testo 300.

Sondas novas 

Para a medição da temperatura, por exemplo, 
da temperatura de entrada e de retorno, bem 
como para a medição ambiente de CO, estão 
disponíveis sondas novas equipadas com 
conectores C USB, protegidos contra torção.

Sempre flexível:
Configuração do aparelho  
e sistema de sonda.

Sondas versáteis – de substituição rápida

Interface testo Função

O testo 300 disponibiliza uma interface para diferentes softwares do setor. 

Assim, você pode acessar com seus terminais e ferramentas os valores de 

medição do testo 300 e documentar ou editar esses valores em seu software 

empresarial.
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Sempre intuitivos: os menus.

Gráfico dos valores  

de combustão

Ver todos os valores de medição no curso 
de tendência gráfico – e, por exemplo, 
identificar como a perda de gás de 
combustão se comporta em relação ao valor 
CO.

Visão panorâmica inteligente  

dos valores de combustão

Visão panorâmica de todos os valores 
relevantes. A vista pode ser configurada 
individualmente e pode ser facilmente ampliada 
com a função de ampliação “Zoom in”.

Analisador de gases de combustão testo 300

SmartTouch
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Clientes/Pontos de medição

Livro de endereços integrado com 
informações sobre o respectivo sistema 
de aquecimento (p. ex. fabricante, tipo de 
instalação, designação da instalação, n.º de 
série, combustível, etc.).

Documentação profissional

Criar localmente os protocolos de medição 
com todas as informações sobre os 
valores de medição, cliente e sistema 
de aquecimento, comentar, requerer a 
confirmação dos trabalhos realizados com 
a assinatura do cliente e enviar. Todos 
os protocolos, com todas as informações 
importantes, são adicionalmente 
memorizados no aparelho em formato PDF 
para que estejam sempre disponíveis.

Menus de medição intuitivos

Menus de medição bem estruturados, 
simples e inequívocos, para todas as 
aplicações relacionadas com sistemas 
de aquecimento, já estão instalados no 
testo 300. Assim você pode realizar os 
trabalhos de forma ainda mais eficiente.
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Sensores Longlife
Sensores de alta tecnologia com uma vida útil de até 6 anos, desenvolvidos para uso intenso (várias vezes por dia). Pelo menos uma troca de 
sensor é suprimida durante a taxa de uso típica. 

Variantes dos aparelhos.

Sensores de gás de reposição / Retroatualização Código de 
pedido

Sensor de O₂, com 4 anos de garantia 0393 0023

Sensor de CO (sem compensação H₂), com 4 anos de garantia 0393 0051

Sensor de CO (sem compensação H₂), com 2 anos de garantia 0393 0053

Sensor de CO, com compensação H₂, com 4 anos de garantia 0393 0101

Sensor de CO, com compensação H₂, com 2 anos de garantia 0393 0105

Sensor de NO 0393 0151

Acessório Código de 
pedido

Impressora Bluetooth® testo, incl. 1 rolo de papel térmico, bateria recarregável e fonte de alimentação, entre 
outros, para testo 300, testo 330i, testo 440

0554 0621

Papel térmico de reposição para impressora 0554 0568

Bomba de fuligem, incl. óleo e discos de opacidade, para a medição da opacidade no gás de combustão, excl. 
cone (código de pedido 0554 9010)

0554 0307

Papel de filtração para determinar o índice de opacidade, 40 tiras de medição para aprox. 200 medições 0554 0308

Fonte de alimentação USB, incl. cabo USB 0554 1105

Software de PC testo EasyHeat para a apresentação dos processos de medição em formato de diagramas, tabelas 
e para gerenciar os dados dos clientes

0554 3332

Certificado de calibração ISO de gás de combustão 0520 0003

Malas e sacolas Código de 
pedido

Mala (Altura: 130 mm) para o aparelho, sondas e acessórios 0516 3300

Mala com fundo duplo (Altura: 180 mm) para o aparelho, sondas e acessórios 0516 3301

Mala testo 300 com cinta/alça de transporte 0516 3001

Analisador de gases de combustão testo 300
Código de pedido Sensores 

Longlife
Sensor de O₂ Sensor de CO Sensor de CO 

H₂
Sensor de NO
retroatuali-
zável

Zeragem com a sonda 
no gás de combustão

0633 3002 70 – 4 000 ppm – – –

0633 3002 71 – 8 000 ppm – –

Analisador de gases de combustão testo 300 Longlife
Código de pedido Sensores 

Longlife
Sensor de O₂ Sensor de CO Sensor de CO 

H₂
Sensor de NO
retroatuali-
zável

Zeragem com a sonda 
no gás de combustão

0633 3004 72
4 000 ppm – –

0633 3004 73
8 000 ppm –

0633 3004 82
15 000 ppm –

0633 3004 83
30 000 ppm

Analisador de gases de combustão testo 300
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Kits compatíveis.

Kits testo 300

Código de pedido

testo 300 
Kit 1

0564 3002 70

testo 300 
Kit 1 com impressora

0564 3002 71

Aparelho
incl. fonte de alimentação

O₂, CO, 
4 000 ppm,

O₂, CO, 
4 000 ppm,

Sonda 
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de 
combustão compacta  
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda do gás de 
combustão compacta  
(180 mm, Ø 6 mm)

Impressora 
incl. papel de reposição

–

Software de PC 
testo EasyHeat

Mala

Garantia 2 anos 2 anos

Kits testo 300 Longlife

Código de pedido

testo 300 
Kit Longlife 1

0564 3004 70

testo 300 
Kit Longlife 1
com impressora
0564 3004 71

testo 300 
Kit Longlife 2

0564 3004 82

testo 300 
Kit Longlife 2
com impressora
0564 3004 83

Aparelho
incl. fonte de alimentação

O₂, CO, 4 000 ppm, 
Sensor de NO 
retroatualizável

O₂, CO, 4 000 ppm, 
Sensor de NO 
retroatualizável

O₂, CO H₂, 30 000 ppm, 
sensor de NO 
retroatualizável

O₂, CO H₂, 30 000 ppm, 
sensor de NO 
retroatualizável

Sonda 
incl. 10 filtros de reposição

Sonda do gás de 
combustão compacta 
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda do gás de 
combustão compacta 
(180 mm, Ø 6 mm)

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

Garantia 4 anos 4 anos 4 anos 4 anos

Figura semelhante

Figura semelhante
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Sondas e acessórios.

Sondas do gás de combustão modulares Código de 
pedido

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;  
Filtro de sujidade; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C; testado pelo TÜV

0600 9760

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;  
Filtro de sujidade; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C; testado pelo TÜV

0600 9761

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;  
Filtro de sujidade; comprimento de 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9762

Sonda do gás de combustão, incl. cone para fixação; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m;  
Filtro de sujidade; comprimento de 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C

0600 9763

Sonda do gás de combustão flexível; termopar NiCr-Ni; mangueira de 2,2 m; filtro de sujidade; comprimento de 
330 mm; Ø 9 mm; Tmáx. +180 °C; temporariamente +200 °C; ideal para medições em locais de difícil acesso

0600 9770

Sondas do gás de combustão compactas Código de 
pedido

Sonda do gás de combustão base, 180 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C 0600 9740

Sonda do gás de combustão base, 300 mm; Ø 6 mm; Tmáx. +500 °C 0600 9741

Acessórios e filtros para sondas Código de 
pedido

Tubo da sonda modular; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C 0554 9760

Tubo da sonda modular; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; Tmáx. +500 °C 0554 9761

Tubo da sonda; comprimento de 335 mm; incl cone Ø 8 mm; Tmáx. +1000 °C 0554 8764

Tubo da sonda flexível; comprimento de 330 mm; Ø 9 mm; Tmáx. +180 °C 0554 9770

Tubo da sonda multifuros; comprimento de 300 mm; Ø 8 mm; para cálculo de valor médio de CO 0554 5762

Tubo da sonda multifuros; comprimento de 180 mm; Ø 8 mm; para cálculo de valor médio de CO 0554 5763

Extensão de mangueira; 2,8 m; extensão entre sonda e aparelho 0554 1202

Filtro de sujidade de reposição, sonda modular, 10 unidades 0554 3385

Filtro de sujidade de reposição, sonda compacta, 10 unidades 0554 0040

Cone com fixação de mola e possibilidade de pega, Tmáx. +200 °C, material Teflon, Ø 6 mm 0554 3327

Cone com fixação de mola e possibilidade de pega, Tmáx. +200 °C, material Teflon, Ø 8 mm 0554 3328

Outras sondas e acessórios Código de 
pedido

Sonda de junta anular para medição do suprimento de O₂ 0632 1260

Sonda de CO ambiente (digital), com cabo 0632 1272

Kit de combustível sólido incl. tubo da sonda, adaptador 0600 9765

Kit de conexão de mangueira com adaptador para testo 300, para a medição independente da pressão do gás 0554 1203

Mangueira de conexão de pressão simples, Ø 4/6 mm 0554 0449

Kit de tubos capilares para medição 4 Pa (somente aplicável em combinação com 0554 1203) 0554 1215

Kit de pressão para teste de tubulação de gás testo 300, testo 330-1/-2 LL versão 2010 0554 1213

Sonda de temperatura Código de 
pedido

Sonda da temperatura do ar de combustão com tubo da sonda de 190 mm, incl. cone e suporte magnético para fixação 0600 9799

Sonda de alicate com sensor de temperatura CTN para medições em tubos (Ø 6 até 35 mm) 0615 5505

Sonda de colocação em tubos (CTN) para tubos com diâmetros de 5 até 65 mm 0615 5605

Sonda de imersão/penetração estanque à água com sensor de temperatura CTN 0615 1212

Sonda de temperatura com fita de velcro (CTN) 0615 4611

Analisador de gases de combustão testo 300
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Os dados técnicos.
Grandeza de medida Gama de 

medição
Exatidão (± 1 dígito) Resolução

Medição de O₂ 0 … 21 Vol. % ±0,2 Vol. % 0,1 Vol. %

Medição de CO  
(sem compensação H₂)

0 … 4 000 ppm ±20 ppm (0 … 400 ppm)  
±5 % d. v. m. (401 … 2 000 ppm)  
±10 % d. v. m. (2 001 … 4 000 ppm)

1 ppm

Medição de CO  
(com compensação H₂)

0…8 000 ppm ±10 ppm ou ±10 % d. v. m. (0 … 200 ppm)  
±20 ppm ou ±5 % d. v. m. (201 … 2000 ppm)  
±10 % d. v. m. (2 001 … 8 000 ppm)

1 ppm

Medição de CO (sem 
compensação H₂ e diluição)

0 … 15 000 ppm ±200 ppm ou ±20 % d. v. m. 1 ppm

Medição de CO (com 
compensação H₂ e diluição)

0…30 000 ppm ±100 ppm ou ±10 % d. v. m. 1 ppm

Medição de NO 0 … 3 000 ppm ±5 ppm (0 … 100 ppm)  
±5 % d. v. m. (101 … 2 000 ppm)  
±10 % d. v. m. (2001 … 3000 ppm)

1 ppm

Rendimento (Eta) 0 … 120 % 0,1 %

Perda de gás de combustão 0 … 99,9 % 0,1 %

Determinação de CO₂  
(cálculo digital a partir de O₂)

Área de visualização 
0 … CO₂ máx.

±0,2 Vol. % 0,1 Vol. %

Medição da tiragem -9,99 … +40 hPa ±0,005 hPa (0 … 0,1 hPa)  
±0,02 hPa (0,1 … +3,00 hPa)  
±1,5 % d. v. m. (+3,01 … +40 hPa)

0,001 hPa (0 … 0,1 hPa) 
0,01 hPa (rest. gama de 
medição)

Medição 4 Pa  
(em aparelhos com gama)

-50 … +50 Pa ±0,3 Pa (< 10 Pa) 
±3 % d. v. m. (rest. faixa de medição)

0,1 Pa

Medição de pressão -100 … +200 hPa ±0,5 hPa (0 … +50,0 hPa)  
±1 % d. v. m. (+50,1 … +100,0 hPa)  
±1,5 % d. v. m. (+100,1 … +200 hPa)

0,01 hPa

Temperatura (aparelho) -40 … +1 200 °C ±0,5 °C (0,0 … +100,0 °C)  
±0,5 % d. v. m. (rest. faixa de medição)

0,1 °C (-40 … +999,9 °C) 
1 °C (rest. gama de medição)

Medição ambiente CO  
(interna/sonda do gás de 
combustão)

0 … 2 000 ppm ±10 ppm (0 … 100 ppm)  
±10 % d. v. m. (101 … 2 000 ppm)

1 ppm

Medição ambiente CO  
(externa com sonda de CO)

0 … 500 ppm ±3 ppm (0 … 29 ppm)  
±10 % d. v. m. (30 … 500 ppm)

1 ppm

Dados técnicos gerais

Certificação O modelo testo 300 foi estado pelo TÜV, de acordo com o 1.º regulamento federal alemão referente ao 
controle das emissões (BImSchV) EN 50379, parte 1-3

Temperatura de armazenamento -20 … +50 °C

Temperatura de funcionamento -5 … +45 °C

Temperatura de carregamento 0 … +45 °C

Humidade na área de aplicação 15 … 90 %UR, sem condensação

Alimentação elétrica Bateria recarregável, fonte de alimentação USB

Autonomia da bateria 10 h

Classe de proteção IP 40

Memória 1 milhão de valores de medição

Visor Visor tátil de 5.0‘‘, HD 1280x720 pixels, IPS (160k)

Peso aprox. 800 g

Dimensões C: 244 mm (incl. conexão para sonda) A: 59 mm B: 98 mm 

Garantia testo 300 Aparelho/Sonda/Sensores de gás
Sensor de O₂, CO 24 meses
Termopar e bateria recarregável 12 meses

Garantia testo 300 Longlife 

Condições da garantia

Aparelho/Sonda/Sensores de gás
Sensor de O₂, CO 48 meses
Sensor de NO 24 meses
Termopar e bateria recarregável 12 meses
https://www.testo.com/guarantee



Instrumentos Testo S.A.
Zona Industrial, c/B, nº 2 

08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 234 320 280

Tel: +35 973 539 520
Fax: +35 973 539 526
E-Mail: info@testo.pt

www.testo.pt
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