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1 Over dit document 
 

• De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het instrument.  
 

• Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel 
zaken kunt opzoeken. 

 

• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en zorg dat u met het 
product vertrouwd bent, voordat u het gaat gebruiken. 

 

• Geef deze gebruiksaanwijzing altijd door aan latere gebruikers van het 
product. 

 

• Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies en 
waarschuwingen om letsel en materiële schade te vermijden. 

 

2 Veiligheid en verwijdering 
 

Neem het document Testo informatie in acht (zit bij het product).  
 

3 Productspecifieke 
veiligheidsinstructies 

 

 VOORZICHTIG 
Condens kan zuur zijn. 
Gevaar voor verwonding van de hand! 

- Draag zuurbestendige veiligheidshandschoenen, -bril en -schort om de 
condens te verwijderen. 

 

 
 

• Let erop dat condens volledig uit de condensopvangbak wordt verwijderd, 
alvorens het meetinstrument voor langere tijd op te bergen. 

 

• Alvorens het product weg te gooien moet de condensopvangbak 
leeggemaakt en de condens in de ruwgasslang in een geschikte container 
worden afgevoerd.   

 

• Bij controle van gasleidingen in acht nemen: 
 

 WAARSCHUWING 
Gevaarlijk gasmengsel 
 
Explosiegevaar! 

- Op dichtheid tussen aftappunt en meetinstrument letten.  
- Tijdens de meting niet roken en geen open licht gebruiken. 
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4 Gebruik 
 

De testo 300 NEXT LEVEL is een meetinstrument dat een professionele 
rookgasanalyse van stookinstallaties zoals 
• kleine stookinstallaties (olie, gas, hout, kolen) 
• laag- en hoogrendementsketels 
• gasketels 
mogelijk maakt. 
Deze installaties kunnen met het instrument afgesteld en op naleving van de 
geldige grenswaarden gecontroleerd worden.  
Het systeem is getest als kortetijd-meetinstrument en mag niet worden ingezet 
als veiligheids(alarm)-instrument. Het is alleen bedoeld voor binnengebruik. 
Verder kunnen de volgende taken met het instrument worden uitgevoerd: 
• Inregelen van de O2-, CO- en CO2-, NO-, NOx-waarden bij stookinstallaties 

om een optimale werking te garanderen. 
• Trekmeting. 
• 4Pa-meting. 
• Meten en inregelen van de gasdruk bij gasketels. 
• Meten en fijn afstellen van de aanvoer- en retourtemperaturen van 

verwarmingsinstallaties. 
• Meten van de CO-concentratie in de omgevingslucht. 
• Het instrument kan worden ingezet voor metingen aan 

warmtekrachtcentrales volgens de 1e BImschV (Duitse 
immissiebescherming-verordening). 

• De CO-sensor is in principe ook geschikt voor metingen aan WKC's. Indien 
u meer dan 50 WKC-metingen per jaar uitvoert, neem dan contact op met 
uw dichtstbijzijnde testo servicepunt of stuur het instrument voor controle 
naar de testo service.  

Voor een verbruikt NOx-filter van de CO-sensor kan een nieuw filter besteld 
worden ter vervanging. 
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5 Productbeschrijving 
 

5.1 Aanzicht voorkant 
 

 
 

1 USB-interface/ 
netadapteraansluiting 

4 Bedieningsveld 

2 Gasuitgang 5 Condensopvangbak 
3 Knop Aan/Uit 6 Aansluitingen 
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5.2 Aanzicht achterkant 
 

 
 

1 Bevestiging voor draagriem 2 Magneten 
 

Uitleg symbolen 

 

VOORZICHTIG 
Magnetisch veld 
Beschadiging van andere apparatuur! 
- Veiligheidsafstand in acht nemen ten opzichte van 

producten die door magnetisme beschadigd kunnen 
worden (bijv. beeldschermen, computers, kredietkaarten). 

 

 
Lever dit product na het einde van zijn levensduur in bij een 
inzamelpunt voor de gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur (houd u aan de plaatselijke 
voorschriften), of lever het weer in bij Testo. 

 
testo 300 NEXT LEVEL voldoet aan de Koreaanse 
veiligheidsstandaard. 

 
testo 300 NEXT LEVEL beschikt over bluetooth 
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China RoHS 

 
 

5.3 Aansluitingen 
 

 
 

1 Voeleraansluitingen voor extra 
voelers en testo Bluetooth® 
Connector 

3 Rookgasaansluiting 

2 Geïntegreerde 
omgevingsluchtvoeler 

4 Aansluiting verschildrukmeting 

 

 

Tussen rookgasaansluiting en rookgassonde mag maximaal één 
verlengleiding (0554 1201) worden aangesloten. 
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6 Inbedrijfstelling 
 

6.1 Lichtnetadapter / accu 
Het meetinstrument wordt geleverd met een accu. 
 

  
Vóór de inzet van het meetinstrument de accu volledig laden. 

 

  

Wanneer het meetinstrument volledig ontladen is, laad dan minstens 30 
minuten alvorens het meetinstrument in te schakelen en weer te 
gebruiken. 

 

  
Als de lichtnetadapter is ingestoken wordt het meetinstrument 
automatisch gevoed via de lichtnetadapter. 

 

  
Accu alleen laden bij een omgevingstemperatuur van 0 … 35 °C. 

 
 

6.1.1 Energiehouder laden 
1 Stekker van de netadapter in de adapteraansluiting van het 

meetinstrument steken. 
 

2 Netstekker van de netadapter op een contactdoos aansluiten. 
 

 Het laden begint. Led in de condensopvangbak knippert. 
 

 Als de energiehouder is opgeladen, stopt het laden automatisch. 
 

 

Als de energiehouder volledig leeg is, bedraagt de laadtijd bij 
omgevingstemperatuur ca. 5-6 h. Led in de condensopvangbak brandt 
permanent rood. 

 
 

6.2 Instrument in- en uitschakelen 
Werkelijke 
toestand 

Handeling Functie 

Instrument 
uit 

Toets lang indrukken 
(> 3 s) 

 

Instrument wordt ingeschakeld. 
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Werkelijke 
toestand 

Handeling Functie 

 
Bij de eerste keer starten van het meetinstrument leidt de wizard u stap 
voor stap door de volgende instellingsparameters: 
- Landversie 
- Taal 
- WiFi 
- Datum en tijd 
- Eigen bedrijfsgegevens 
- E-mail account 
Na de wizard voor de instellingen kan een tutorial worden gestart. 
De tutorial laat de algemene bediening en de belangrijkste functies van 
het meetinstrument zien aan de hand van voorbeelden.  

 

Instrument 
aan 

Toets kort indrukken 
(< 1 s) 

Instrument wordt in stand-by gezet. Door 
opnieuw drukken wordt het instrument 
weer geactiveerd. 

Instrument 
aan 

Toets lang indrukken 
(> 1 s) 

 

Selectie: [OK] Instrument wordt 
uitgeschakeld of met [Cancel] 
uitschakelen van het instrument 
annuleren. 

 

 

Niet opgeslagen meetwaarden gaan bij uitschakelen van het 
meetinstrument verloren. 

6.3 Display - bedieningsveld 

 
 

1  Meettypen 
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2  Statusbalk 

3  Menu 
4  Selectielijst Brandstoffen openen 
5  Klant/meetplek selecteren 
6  Manier van meetwaardenweergave kiezen 
7  Meetgegevens verwerken 

8 
 
 

 

Meting starten 
Meting onderbreken 
Meting stoppen 

9  Opties 

Andere symbolen op het bedieningsveld (zonder nummering) 

 Meting herhalen 

 Eén niveau terug 

 Eén niveau terug 

 Eén niveau terug 

 Proces annuleren 

 

Meetwaarden printen 

 

Rapport opslaan 

 

Rapport opslaan en versturen 
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7 Gebruik product 
 

7.1 Overzicht hoofdmenu (  ) 
 

 
 

Hoofdmenu Beschrijving 
Klant / meetplek 
(Customer / Measuring site) 

Klant en informatie over de installatie 
aanmaken, bewerken, wissen. 

Opgeslagen metingen 
(Protocols) 

Uitgevoerde metingen oproepen, wissen en 
versturen (verschillende formaten mogelijk). 

Opgeslagen rapporten 
(Saved reports) 

Meetrapport oproepen en wissen. 

Gasweg controleren 
(Gas path check) 

Voor een correcte werking van het 
instrument wordt aangeraden, het 
meetsysteem (meetinstrument + 
rookgassonde) regelmatig op lekkages te 
controleren. 
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Hoofdmenu Beschrijving 
Instrument instellingen 
(Device Settings) 

Instellingen   
- Land en taal 
- WiFi 
- Tijdsinstellingen 
- Eigen bedrijfsgegevens 
- Bluetooth® 
- Sensorbescherming CO  
- NO2-toeslag 
- O2-referentie 
- Hoogte compensatie 
- Alarmgrenzen 
- Display helderheid 
- Hotspot 

Sensordiagnose 
(Sensor Diagnosis) 

Overzicht van de gemonteerde sensoren en 
hun toestand. 

Foutenlijst (Error List) Foutberichten oproepen 
Instrument informatie 
(Device information) 

Informatie  
- Instrumenttype 
- Serienummer  
- Instrument ID 
- Laatste service op 
- Vrij geheugen 
- Bedrijfsuren 
- Sinds laatste service 
- Software versie 
- Firmware versie 
- Firmware datum 
- qA versie 
- qA datum 

Serverinformatie 
(Server information) 

Informatie over de beschikbare server 

E-mail (E-mail) E-mail account inrichten en het e-mail 
account kan worden opgeroepen. 

 
Om het e-mail account op de testo 300 
NEXT LEVEL in te richten moet in het e-
mail account bij uw account aanbieder 
de instelling IMAP geactiveerd worden. 
Meer informatie vindt u direct in uw e-
mail account bijv. onder FAQs of 
Instellingen. 
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Hoofdmenu Beschrijving 
Mijn apps (My Apps) Extra applicaties  

- Wekker 
- Gallerie 
- Browser 
- Kalender 
- Rekenmachine 
- QuickSupport 
- Bestandmanager 

Help (Help) Hulp  
- Instrument-registratie  
- Tutorial 
- Wizard 
- Online help 
- Testo website 
- Foutrapport versturen 
- Firmware-update via USB 

 
 

7.2 Overzicht meettypen (  ) 
 

 
 

Meettypes (Measurement types) 
Rookgas (Flue gas) 
Trek (Draught) 
BImSchV 
CO onverdund (CO undiluted) 
Roetgetal (Smoke No.) 
Verschildruk (Differential pressure) 
Verschiltemp. (Differential temp.) 
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Meettypes (Measurement types) 
O2-luchtaanvoer (O2 Air) 
Gasstroom (Gas flow) 
Oliestroom (Oil flow) 
CO omgeving (CO ambient) 
Dichtheidstest (Tightness test 1) 
Dichtheidstest (Tightness test 2) 
Dichtheidstest gasleidingen (Let by test) 
4 Pa-meting (4 Pa measurement) 

 
 

7.3 Overzicht opties (  ) 
 

 
 

Opties (Options) Beschrijving 
Wijzig meetwaarden 
volgorde 
(Config. measurem. view) 

Meetparameters toevoegen (add), wissen ( ), 
volgorde weergave (  ) en eenheden wijzigen 
(klik op Eenheid (Unit)). 
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Opties (Options) Beschrijving 
Gassensoren nullen 
(Zeroing Gas Sensors) 

Gassensoren handmatig nullen. 

 
Menu is alleen voorhanden bij metingen 
met gassensoren. 

 

 
 
 

7.4 Overzicht meetgegevens verwerken  
(  ) 

 

 
 

Meetgegevens verwerken 
(Protocols) 

Eigenschap 

Meetwaarden printen 
(Print values) 

Meetwaarden via Bluetooth® printer printen. 

Meetwaarden opslaan 
(Save) 

Meetwaarden incl. geselecteerde klant / 
meetpunt opslaan. Opgeslagen metingen 
kunnen in het hoofdmenu weer worden 
opgeroepen. 
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Meetgegevens verwerken 
(Protocols) 

Eigenschap 

Meetrapport afronden 
(Finish protocol) 

Meetrapport opstellen, opslaan en versturen 
incl.   
- Eigen bedrijfsgegevens 
- Instellingen voor exporteren 

meetrapporten 
- Klant gegevens 
- Commentaar en toevoegen afbeeldingen 
- Metingen selecteren 
- Handtekening 

Opgeslagen rapporten kunnen in het hoofdmenu 
weer worden opgeroepen. 

 
 

7.5 In 3 stappen naar de meetgegevens 
 

1 Instrument inschakelen: 
toets > 1 s indrukken. 

 
 

2 Sonde aansluiten en in de 
rookgasbuis plaatsen.  
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3 Meting starten en meetwaarden 
aflezen. 

 
 

 
Meer informatie over uw rookgasanalyser testo 300 vindt u ook in de 
online-gebruiksaanwijzing op de Testo homepage www.testo.com 
onder de download die bij het product hoort. 

 
 

7.6 Koppeling van Smart Probes en testo 
Smart App 

De testo 300 NEXT LEVEL beschikt over de mogelijkheid om een Bluetooth®-
verbinding te maken met draadloze voelers via de testo Bluetooth® Connector 
en tegelijkertijd een verbinding te maken met de testo Smart App. 
 

 
Wanneer de testo 300 NEXT LEVEL met Smart Probes wordt gebruikt, 
dan moeten deze minstens 20 cm van elkaar verwijderd zijn. 

 

7.6.1 testo Bluetooth® Connector (0554 3004) 
aanbrengen 

 

 
Zodra de testo Bluetooth® Connector is ingestoken gelden alle 
waarschuwingen en veiligheidsinstructies van de testo 300 NEXT 
LEVEL.  

 

 WAARSCHUWING 
Gevaar voor verstikking! 
De testo Bluetooth® Connector is een mini-onderdeel dat per ongeluk ingeslikt 
kan worden.  
Niet binnen het bereik van kinderen bewaren. 
 

 



7 Gebruik product 

18 

1 Sluit de testo Bluetooth® Connector 
aan op de TUC 1 of TUC 2 bus van 
de testo 300 NEXT LEVEL. 

 
 

 Na geslaagde aansluiting verschijnt een testo Bluetooth® Connector 
icoontje in de testo 300 NEXT LEVEL statusindicatie. 

 

 U kunt nu tot wel 4 Smart Probes parallel verbinden met de testo 300 
NEXT LEVEL. 

 

7.6.2 Met het instrument compatibele Smart 
Probes 

 
 

Bestelnummer Benaming 
0560 2115 02 testo 115i - tangthermometer met smartphone-

bediening 
0560 1510 testo 510i - verschildrukmeter met smartphone-

bediening 
0563 3915 testo 915i - temperatuurvoeler met smartphone-

bediening 
 

7.6.3 Verbinding maken met de testo Smart App 

 
Om via Bluetooth® een verbinding te kunnen maken hebt u een tablet of 
smartphone nodig waarop u de testo Smart App al hebt geïnstalleerd. 
De app krijgt u voor iOS devices in de AppStore of voor Android 
devices in de Play Store. 
Compatibiliteit: 
vereist iOS 12.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer,  
vereist Bluetooth® 4.0. 

 

Na geslaagde verbindingsopbouw tussen app en de testo 300 NEXT LEVEL 
bevindt de app zich in de Second Screen modus. Dit wordt weergegeven door 
een gele rand in de app. 
Dit betekent dat alle meetgegevens van de testo 300 NEXT LEVEL op de app 
worden gespiegeld. De meting kan nu vanuit beide instrumenten worden 
gestuurd.  
Mogelijk zijn de volgende acties: 
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• Meting starten 
• Meting stoppen 
• Meting van de app opslaan op het instrument 
• Na de meting in de app een Quick Report maken voor verdere documentatie 

op de smartphone 
 

7.7 Meetinstrument reinigen 
> Reinig de behuizing van het meetinstrument wanneer het vuil is met 

een vochtige doek. 
 

 
Gebruik gedestilleerd water of anders lichte oplosmiddelen, om de 
rookgasanalyser te reinigen. 

 

OPGELET 
Uitlopende oplosmiddelen en vetoplossers! 
Beschadiging van instrument en sensoren! 
- Oplosmiddelen en vetoplossers, bijv. isopropanol, niet in de koffer 

opbergen. 
 

 

OPGELET 
Sterke of scherpe alcohol of remreinigingsmiddelen! 
Beschadiging van het instrument! 
- Gebruik geen sterke of scherpe alcohol of remreinigingsmiddelen. 
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8 Technische gegevens 
 

Eigenschap Waarde 
Temperatuurmeter  -40 … +1200 °C 
Trekmeting -9,99 … +40 hPa 
Drukmeting -100 … 200 hPa 
O2-meting 0 … 21 Vol.% 
CO-meting 0 … 4000 ppm 
Optie: CO-meting 
(H2-gecompenseerd) 

0 … 8000 ppm 

Optie: CO-meting met geactiveerde 
frisseluchtverdunning / 
meetbereikuitbreiding 

0 … 15000 ppm 

Optie: CO-meting 
(H2-gecompenseerd) met geactiveerde 
frisseluchtverdunning / 
meetbereikuitbreiding 

0 … 30000 ppm 

NO-meting 0 … 3000 ppm 
Rendementsbepaling (èta) 0 … 120 % 
Rookgasverliezen 0 … 99,9 % 
CO2-bepaling (berekening uit O2) Weergaveveld 0 … CO2 max. 
CO-omgevingsmeting 
(intern/rookgassonde) 

0 … 2000 ppm 

CO-omgevingsmeting (extern met CO-
sonde) 

0 … 500 ppm 

Levenslange O2-sensor Tot 72 maanden, afhankelijk van de 
belasting 

Levenslange CO-sensor Tot 72 maanden, afhankelijk van de 
belasting 

Levenslange NO-sensor Tot 72 maanden, afhankelijk van de 
belasting 

 
 

Technische gegevens Bluetooth® Connector 

Eigenschap Waarde 
Opslagtemperatuur  -5 … +45 °C 
Bedrijfstemperatuur -5 … +45 °C 
Toepassingsgebied 
vochtigheid 

15 … 90 %RV niet condenserend 

Bedrijfshoogte <= 2000 m 
Vervuilingsgraad PD 2 
Lichtnetadapter  5 VDC / 6 mA 
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Eigenschap Waarde 
Spanningstolerantie ±10 % 
Beschermklasse IP 40 
Gewicht ca. 6,5 g 
Afmetingen L: 23 mm 

H: 27 mm 
B: 18 mm 

 
 

 
Het gebruik van de draadloze module valt onder de regelingen en 
bepalingen van het land waar deze wordt ingezet. De module mag 
alleen worden gebruikt in landen waarvoor een nationale certificering 
voorhanden is. 
De gebruiker en elke eigenaar verplichten zich tot de naleving van deze 
regelingen en gebruiksvoorwaarden en erkennen dat de verdere 
verkoop, export, import enz., met name in landen zonder toelating voor 
draadloze toepassing, onder hun verantwoordelijkheid valt.  

 
 

Algemene technische gegevens 

Eigenschap Waarde 
Opslagtemperatuur  -20 … +50 °C 
Bedrijfstemperatuur -5 … +45 °C 
Laadtemperatuur -0 … +45 °C 
Energiehouder 3,6 V / 3,5 Ah 
Netadapter 5 V / 1 A 
Inzetbereik vochtigheid 15 … 90 %RV niet condenserend 
Voeding Energiehouder, USB-netadapter 
Standtijd energiehouder 10 h 
Levenslange energieopslag > 1000 laadcycli / ca. 5 jaar 
Beschermklasse IP 40 
Geheugen 1 miljoen meetwaarden 
Display 5.0‘‘ Touch Display,  

HD 1280x720 pixels 
Gewicht ca. 800 g 
Afmetingen L: 244 mm (incl. sondeaansluiting) 

H: 59 mm 
B: 98 mm. 

Certificering TÜV-gekeurd volgens 1e BImSchV 
(Duitse verordening inzake 
immissies) en EN 50379, deel 1-3 
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8.1 Productspecifieke toelatingen 
 

Dit product voldoet volgens de conformiteitsverklaring aan de richtlijnen conform 
2014/30/EU.  
De testo 300 NEXT LEVEL met gassensoren O2 / CO, H2-gecompenseerd / NO, 
verbrandingslucht-temperatuursensor, rookgas-temperatuursensor en 
verschildruksensor (trek) is volgens VDI 4206 TÜV-gekeurd.   
De CO-sensor, H2-gecompenseerd is TÜV-gekeurd volgens EN 50379 deel 2.  
De CO-sensor, niet H2-gecompenseerd is TÜV-gekeurd volgens EN 50379 
deel 3.  
Voor officiële metingen volgens 1e BImSchV (schoorsteenvegers) moet het 
meetinstrument elk half jaar door een technische keuringsdienst van de 
vakvereniging voor schoorsteenvegers of een andere door de overheid erkende 
keuringsdienst gecontroleerd worden. 
 

Voor de actuele nationale toelatingen verwijzen we naar het bijgevoegde 
document Approval and Certification. 
 

9 Contact en support 
 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, gelieve u dan te wenden tot uw 
dealer of de Testo-klantenservice. Contactgegevens zie internetsite 
www.testo.com/service-contact. 
 

 





 

 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstr. 1 
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Tel.: +49 7653 681-0  
E-mail: info@testo.de 
www.testo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0971 3010 nl 05 – 08.2022 
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