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IntuIcyjność: dotykowy wyśwIetlacz

Najbardziej charakterystyczną cechą nowego te-
sto 300 jest duży 5-calowy wyświetlacz z technolo-
gią Smart-Touch, umożliwiający intuicyjną obsługę 
analizatora – tak prostą jak smartfona. widoczne 
są wszystkie wyniki pomiarów w postaci wykre-
su lub tabeli, a tworzenie dokumentacji jest zde-
cydowanie łatwiejsze. Analizator spalin testo 300 
jest gotowy do pomiaru po naciśnięciu przycisku.

SolIdność: obudowa o wzmocnIonej 
konStrukcjI 

wytrzymała konstrukcja testo 300 umożliwia 
bezproblemową pracę w każdych warunkach. 

Odporny na zadrapania wyświetlacz jest wypo-
sażony w wymienną folię ochronną, a umiesz-
czone w obudowie cztery magnesy zapewniają 
bezpieczne mocowanie analizatora w miejscu 
pomiaru (np. na kotle). Zastosowanie cel o wy-
dłużonej żywotności pozwala na bezawaryjną 
pracę nawet do 6 lat.

wygoda: menu pomIarowe

Analizator spalin testo 300 został wyposażony  
w jasno ustrukturyzowane i czytelne menu po-
miarowe dla wszystkich aplikacji związanych  
z systemami grzewczymi, m.in.: analiza spalin, 
pomiar ciągu, pomiar CO w otoczeniu, różnica ci-
śnień, różnica temperatury lub próba szczelności.

wydajność: raporty za pomocą 
poczty e-maIl

Analizator spalin testo 300 umożliwia tworzenie 
protokołów pomiarowych ze wszystkimi informa-
cjami o wynikach pomiarowych, klientach i sys-
temach grzewczych bezpośrednio na miejscu po-
miaru. Co więcej, pozwala na dodawanie do nich 
komentarzy, potwierdzanie protokołów pomiaro-
wych za pomocą podpisu klienta składanego na 
ekranie dotykowym, a także wysyłanie ich za po-
średnictwem wiadomości e-mail, bezpośrednio  
z urządzenia. Aby spersonalizować wygląd pro-
tokołu pomiarowego można dodać do niego 
również logo firmy. Raporty PDF ze wszystkimi 
ważnymi informacjami są również zapisywane 
w przyrządzie, dzięki czemu są zawsze pod ręką.

Jak chcesz pracować? Każdy dzień Twojej pracy jest inny.  
Czasami ciężko też go zaplanować. Gdy tylko znajdziesz czas  
na chwilę relaksu, nagle pojawią się nowe, bardzo pilne zadanie. 
Czy Twój analizator spalin dotrzymuje Ci kroku?
INTELIGENTNY. Czy współpracuje ze Smartfonem?
SZYBKI. Czy nadąża za Tobą?
wYTRZYMAŁY. Czy obudowa ma wzmocnioną konstrukcję?

AnAlizAtor spAlin  
testo 300: ideAlnie 
dopAsowAny do Ciebie
Szybki, inteligentny, wytrzymały

http://www.instalreporter.pl
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elaStyczność: konfIguracja urządzenIa 

w odniesieniu do technologii sensorów, użytkow-
nik może wybrać analizator z 2- lub 4-letnią gwa-
rancją. Dodatkowo, zarejestrowanie analizatora na 
stronie www.testo.com.pl, wydłuży bezpłatnie pod-
stawową gwarancję o 1 rok. Oprócz sensorów O2  
i CO, analizator testo 300 wyposażony jest w dodat- 

kowy slot, umożliwiający dobudowę celi NO (opcja). 
Dostępne są również różne zestawy ze specjalny-
mi konfiguracjami analizatora i poszczególnymi 
akcesoriami, specjalnie dostosowane do wyma-
gań serwisantów i instalatorów kotłów grzewczych.

więcej informacji na temat analizatorów TESTO 
na: www.testo.com.pl

testo Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy testo Se & co. kgaa – producenta 
przyrządów kontrolno-pomiarowych, który posiada ponad 60 lat doświadczeń w pro-
jektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu pomiarowego. jesteśmy obecni na wszyst-
kich kontynentach za pośrednictwem 33 oddziałów oraz 80 firm partnerskich. testo, 
jako ekspert w technologii pomiarowej i lider na rynku światowym w przenośnej tech-
nologii pomiarowej, do swoich rozwiązań pomiarowych przekonał już ponad 650 000 
klientów na całym świecie. testo pomaga w doborze odpowiednich urządzeń pomia-
rowych w ogrzewnictwie, chłodnictwie i branży wentylacyjnej.

Nowy raport IEo „ryNEk 
FotowoltaIkI w polscE 2020”  
już wkrótce

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna pra-
ce nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki  
w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obec-
ną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym 
oraz perspektywy rozwoju tego sektora. w ra-
porcie omówione zostaną m.in. dotychczas prze-
prowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na rynek 
odnawialnych źródeł energii. 
Jak zatem wyglądają wyniki ostatniej aukcji OZE, 
w której mogły wygrać projekty PV? 
Podobnie jak w poprzednich latach, koszyk au-
kcyjny dla małych instalacji został całkowicie 
zdominowany przez projekty fotowoltaiczne.  
w aukcji złożono ponad 1000 ofert, co wskazuje 
na duży krótkoterminowy potencjał inwestycyjny  
w sektorze energetyki słonecznej. Z uwagi na duży 
wolumen złożonych ofert nie doszło do zastoso-
wania reguły „wymuszenia konkurencji” – regu-
ły, która ma na celu wyeliminowanie możliwości 
wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników 
 i powodującej odrzucenie 20% najdroższych ofert. 
Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie  
z którą w przypadku, gdy kilku uczestników au-
kcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprze-
daży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert, 
co świadczy o coraz większej świadomości inwe-
storów i przewidywalności dojrzałego już ryn-
ku. Identyczną cenę, w ramach której koniecz-
ne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, miały 44 
oferty. Potwierdza to wysoką konkurencję i duże 
zainteresowanie inwestorów fotowoltaicznych 
aukcyjnym systemem wsparcia. warto zwrócić 
uwagę, że po raz pierwszy w systemie aukcyjnym 
projekty pV pojawiły się jako wygrane także  
w koszyku dla instalacji powyżej 1 mw. Jest to 
obecnie tylko kilkadziesiąt Mw z całego dużego wo-

lumenu zdominowanego przez projekty wiatrowe.
Aukcja niewątpliwie została dobrze zaplanowa-
na, ponieważ udało się zakontraktować cały wo-
lumen przewidziany w tym koszyku. Pozytywne 
rozstrzygnięcie aukcji, według IEO, pozwoli na 
wybudowanie około 730 Mw w elektrowniach fo-
towoltaicznych w ciągu najbliższych dwóch lat. 
wynika to ze znowelizowanej ustawy o OZE i re-
gulaminu aukcji, w którym przewidziany okres 
na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wy-
dłużono z 18 do 24 miesięcy. 
w aukcji skutecznie złożono około 750 ofert, któ-
re należą do 260 przedsiębiorstw. wśród nich 
są zarówno małe firmy, które składały jedną lub 
kilka ofert oraz duże spółki, które wzięły udział  
w aukcji już kolejny raz. Znacząca część przedsię-
biorstw (uczestników aukcji) ma już doświadcze-
nie w składaniu ofert aukcyjnych. Takim firmom 
udało się zakontraktować kilka lub nawet kilka-
dziesiąt projektów. 
Aukcja przeprowadzona w grudniu 2019 dla pro-
jektów wiatrowych i fotowoltaicznych poniżej  
1 Mw okazała się sukcesem. Na rynku można za-
obserwować duże ożywienie, deweloperzy roz-
wijają nowe projekty, a te z kontraktami z aukcji 
są realizowane. Rynek projektów dalej się roz-
wija, a inwestorzy patrzą z nadzieją na rok 2020  
i kolejne zapowiadane aukcje.
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