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Măsurarea cu precizie a  
ratelor de schimb a aerului prescrise în 
camere curate cu ajutorul balometrului 
testo 420.

Sistemele VAC din camerele curate trebuie să respecte 

cerințe legale stricte privind igiena. Pentru respectarea 

diverselor norme și ghiduri ale acestor standarde, rata de 

schimb a aerului prevăzută pentru o cameră trebuie asigu-

rată cu regularitate prin verificarea debitului volumic total 

al sistemului. Aceste verificări se efectuează frecvent la 

difuzoare cu jet turbionar mare care distribuie aerul uniform. 

Problema difuzoarelor cu jet turbionar: turbulențele de aer 

pot falsifica puternic rezultatul măsurătorilor. Balometrul 

testo 420 poate reduce semnificativ aceste erori de măsu-

rare. Dispozitivul integrat pentru uniformizarea jetului de aer 

reduce turbulența, asigurând o determinare mai precisă a 

debitului volumic la difuzoarele cu jet turbionar. Mai mult, 

grație greutății reduse a balometrului, se pot efectua, în 

siguranță și confortabil, măsurători frecvente în camere mari 

precum și măsurători la înălțimi deasupra capului. 

Testo
Exemplu de aplicație
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Exemplu de aplicație Standarde de igienă
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Provocarea.

În camerele curate, precum cele din spitale, laboratoare sau 

unități alimentare, igiena este un subiect deosebit de sensibil. 

Din acest motiv, sistemele VAC din aceste camere trebuie să 

respecte norme și ghiduri stricte. Standardul EN ISO 14644, 

de pildă, definește gradul de puritate al aerului ambiental din-

tr-o cameră curată, care trebuie menținut printr-o anumită rată 

de schimb a aerului. În funcție de sistemul VAC, această rată 

trebuie verificată de câteva ori pe an de către un tehnician spe-

cialist în sisteme de aer condiționat, măsurând debitul volumic 

total la admisia de aer sau într-o conductă. În cazul măsură-

torilor la difuzoare apare o problemă: camerele de acest gen 

au, ca dotare standard, difuzoare cu jet turbionar mare care nu 

suflă aerul în cameră drept ci îl circulă în permanență într-un 

flux turbionar.  Consecința acestui flux turbionar: fluxurile de 

aer sunt deseori măsurate incorect în acest locații, ceea ce 

complică substanțial determinarea debitului volumic.

Soluția.

Balometrul testo 420 poate reduce semnificativ aceste erori de 

măsurare la difuzoarele cu jet turbionar puternic. Dispozitivul 

inovator de uniformizare a jetului de aer convertește turbulența 

într-un flux aproape uniform, asigurând astfel măsurători consi-

derabil mai precise.

Un alt avantaj al balometrului constă în greutatea sa redusă de 

doar 2,9 kg. În combinație cu mânerele ergonomice, măsurăto-

rile frecvente sau dificile se pot efectua acum confortabil și în 

siguranță.  Mai mult, balometrul înregistrează valorile climatului 

ambiental folosind un senzor de temperatură și umiditate inte-

grat, precum și un senzor de presiune absolută.

Procesul de utilizare este, de asemenea, facil: tijele de tensio-

nare flexibile în formă de pâlnie

asigură o instalare ușoară și rapidă,

iar geanta inclusă asigură transportul în siguranță.

Managementul măsurătorilor și datelor  
cu testo 400

Măsurarea presiunii diferențiale cu furtun de 
racord

Foarte practic: balometrul se poate conecta prin Bluetooth la 

instrumentul multifuncțional de măsurare a calității aerului testo 

400. Acesta oferă acces la alte funcții inteligente precum toate 

datele clientului și întregul sistem de management al locațiilor 

de măsurare. Drept ecran secundar și dispozitiv de control de 

la distanță se pot folosi dispozitive mobile precum smartphone 

sau tabletă, prin conectarea prin Bluetooth cu aplicația testo 

Smart App – deosebit de utilă pentru utilizarea în siguranță 

a tripodului pentru plafoane înalte. După măsurare, aplicația 

permite finalizarea și trimiterea protocolului de măsurare direct 

de la fața locului.  Se pot efectua și măsurători pentru presiune 

diferențială sau cu tub Pitot cu ajutorul instrumentului detașabil, 

prin simpla introducere a geometriei conductei.

Cu balometrul pentru debit volumic, testo 420, utilizatorii pot 

îndeplini liniile directoare privind igiena și reglementările privind 

calitatea aerului interior și sistemele de climatizare din camerele 

curate, în mod rapid și cu precizie.

Informații adiționale.

Mai multe informații de la experții noștri pe www.testo.com.

Avantajele.
-  Măsurarea cu o precizie mai mare a debitului volumic la 

difuzoarele cu jet turbionar puternic
- Deosebit de ușor, doar 2,9kg
-  Instalare rapidă, manevrare facilă și operare ușoară via 

testo 400 și testo Smart App

Principiul funcțional al dispozitivului de unifor-
mizare a jetului de aer


