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Fișă tehnică

Determinarea parametrilor nivelului de confort PMV și PPD 

în conformitate cu EN ISO 7730 și ASHRAE 55

Determinarea tirajului și a gradului de confort al 

turbulențelor în conformitate cu EN ISO 7730 și ASHRAE 55

Calitatea aerului ambiental: determinarea concentrației de 

CO2, a umidității, a temperaturii aerului și a gradului de 

turbulență la locul de muncă, inclusiv măsurători pe termen 

lung

Completați măsurarea cu documentația completă direct la 

locul măsurărilor sau analizațile ulterior cu software-ul testo 

DataControl

Termometru pentru măsurarea căldurii radiante, trepied de 

măsurare pentru măsurarea nivelului de confort pentru a 

asigura poziționarea sondei în conformitate cu standardele

Set testo 400 pentru 
IAQ și nivelul de
confort cu trepied
Set pentru măsurarea 
standardului calității aerului 
ambiental și a nivelului de confort

Setul testo 400 pentru IAQ și nivelul de

confort cu trepied este echipamentul ideal pentru toți 

profesioniștii IAQ care măsoară calitatea aerului ambiental 

și nivelul confort. Acesta vă oferă suport inteligent prin 

meniurile de măsurare stocate și o evaluare a valorilor 

măsurate în conformitate cu principiul semaforului pentru 

măsurători fără erori. Puteți gestiona toate datele relevante 

ale clienților, inclusiv punctele de măsurare, direct în 

instrument și astfel puteți lucra direct și eficient pe site. 

Capetele sondei pot fi schimbate foarte repede și ușor 

fără a reporni instrumentul. Atât calibrarea sondei, care 

este independentă de instrumentul de măsurare, cât și 

funcția de reglare, cu până la șase puncte de măsurare, 

pentru afișarea erorilor zero, asigură mai puține timpi de 

întrerupere și măsurători de înaltă precizie.

Avantajele în aplicație:

- Determinarea parametrilor PMV / PPD, tirajul și gradul de 

confort, iar cu trepiedul de măsurare asigurați conformitatea 

cu standardul utilizând până la 3 sonde în același timp

- Măsurătorile pe termen lung de până la 2 săptămâni pot 

fi înregistrate utilizând unitatea de date IAQ (vă rugăm să 

comandați separat)

- Pot fi adăugate oricând noi sonde

m/s

CO₂

hPa

°C

set testo 400

Compatibil cu o gamă largă 
de sonde cu cablu și 
Bluetooth®
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Testo România
Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro

set testo 400 pentru IAQ și nivelul de confort cu trepied

Veți găsi o gamă largă de sonde și accesorii pentru testo 400 în fișa de date testo 400 sau pe www.testo.ro.

Conținut pachet
- Instrumentul universal testo 400 , furtunuri de silicon 
 unitate de alimentare cu cablu USB (cod produs 0560 0401)
-    Sondă CO₂ cu Bluetooth®, include senzor de umiditate și 

temperatură, (compus din cap sondă CO₂ cu Bluetooth® și mâner), 
including 4 x AA batteries and table stand (cod produs 0632 1551)

- Sondă de turbulență cu cablu fix (cod produs 0628 0152)
-   Termometru tip glob Ø 150 mm cu cablu fix, TC tip K,  

pentru măsurarea căldurii radiante (cod produs 0602 0743)
-   Trepied pentru măsurări de confort, compus din trepied și bară 

pentru atașare, 4 suporturi pentru sonde și husă de transport (cod 
produs  0554 1590)

- Geantă de transport pentru instrument (cod produs  0516 2400)

Cod produs 0563 0401

Date tehnice
Domeniu de 
măsură Exactitate Rezoluție

Probes

Sondă CO2 cu Bluetooth®, include 
senzor de umiditate și temperatură

30 
mm

280 mm

0 la 10,000 ppm 
CO2
5 la 95 %UR 
0 la +50 °C 
700 to 1100 hPa

±(50 ppm + 3% din v.m.) (0 la 5,000 ppm)
±(100 ppm + 5% din v.m) (5,001 la 10,000 ppm)
±3% RH (10 la 35% UR)
±2 %RH (35 la 65 %UR)
±3 %RH (65 la 90 %UR)
±5 %RH (domeniu rămas)
±0.5 °C 
±3 hPa

1 ppm 
0.1 %UR 
0.1 °C 
0.1 hPa

Sondă de terbulență, cablu fix 190 mm 0 la +5 m/s 
0 la +50 °C 
700 la 1100 hPa

±(0.03 m/s + 4% din v.m.)
(0 la 5 m/s)
±0.5 °C 
±3 hPa

0.01 m/s 
0.1 °C 
0.1 hPa

Glob tip termometru Ø 150 mm, 
TC tip K, pentru măsurarea căldurii 
radiante 

0 la +120 °C Clasa 1 1)

1)   În conformitate cu standardul EN 60584-2, precizia clasei 1 se referă la -40 la +1000 ° C (tip K), la clasa 2 la -40 până la +1200 ° C (tip K), la clasa 3 la -200 la +40 ° C (tip K). 
O sondă respectă doar o singură clasă de precizie.

testo 400

Instrument universal testo 400
Sonde conectabile: 2x TC tip K,  
2x NTC (TUC) / sonde digitale cu cablu,  
4 sonde Bluetooth® 

Presiune diferențială

-100 la +200 hPa ±0.3 hPa + 1% din v.m.(0 la +25 hPa)
±0.1 hPa + 1.5% din v.m. (+25.01 la +200 hPa)

0.01 hPa

Presiune absolută

700 la 1100 hPa ±3 hPa 0.1 hPa

Date tehnice generale testo 400
Sondă CO₂  

cu Bluetooth® Sondă turbulențe Termometru tip glob

Transmiterea datelor Bluetooth®; USB, WLAN Bluetooth®

Temperatura de operare -5 la +45 °C 0 la +50 °C 0 la +50 °C

Temperatura de stocare -20 la +60 °C 0 la +50 °C -20 la +60 °C

Dimensiuni 210 x 95 x 39 mm 290 x 50 x 40 mm 400 x 90 x 90 mm 250 x 150 x 150 mm

Diametrul capului sondei 30 mm 820 mm

Greutate 500 g 195 g 250 g 385 g


