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testo 400: 
Ölçüm menülerine genel bakış

Ölçüm menüsü Fonksiyon

•  Tüm problar için 

•  Datalogger işlevinin etkinleştirilmesi 

•  Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm

•  Ölçüm değerlerinin tekli değerler, tablo 
veya grafik olarak sunulması

•  Tüm akış hızı probları için (ısıtmalı tel, 
pervane) 

•  Kanal geometrisi girişi gerekli

•  Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm

• Müşteri yeri bilgisinin müşteri yönetiminden  
   içe aktarılması

•  Tüm akış hızı probları (ısıtmalı tel, pervane) 
ve Pitot tüpler için

•  Kanal geometrisinin ve kanal açıklıklarının 
girişi gerekli

•   Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm
•  EN 12599’a göre ölçüm belirsizliğinin 

hesaplanması
•  Çapraz kanallarda yerleştirme derinlikle- 

rinin otomatik gösterimi
•  Açık methoda göre dikdörtgen kanallar için 

ve merkezcil eksen yöntemine göre dairesel 
kanallar için kanal dağılımı

•  Tüm akış hızı probları (ısıtmalı tel, pervane) 
ve Pitot tüpler için

• Kanal geometrisinin ve kanal açıklıklarının  
   girişi gerekli

•   Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm

•  Çapraz kanallarda yerleştirme derinlikle- 
rinin otomatik gösterimi

•  Log-tchebycheff yöntemine göre 
dikdörtgen kanallar için ve log-lineer 
yönteme göre dairesel kanallar için kanal 
dağılımı

1. Temel görünüm

 Her bir probun ölçüm     
 değerlerinin ayrı ayrı  
 görüntülenmesi.

2.  Hacimsel debi – 
kanallar

  Kanaldaki hacimsel debinin 
belirlenmesi.

3.  Hacimsel debi – 
kanallar (EN 12599)

  EN 12599’a uygun şekilde 
ızagara ölçümü kullanarak 
kanallarda hacimsel debinin 
tespiti.

4.  Hacimsel debi – 
kanallar (ASHRAE 
111)

  ASHRAE 111’e göre 
ızgara ölçümü kullanarak 
kanallarda hacimsel debi 
tespiti.



* Bu ölçüm menüleri sadece testo 400’ün sonraki sürümlerinde mevcut olacaktır.

FonksiyonÖlçüm menüsü

•  Tüm akış hızı probları için (ısıtmalı 
tel,pervane) 

•  Çıkış alanı girişi gerekli

•  100 mm pervane probunu kullanırken 
giriş ve çıkış havasının otomatik olarak 
ayrıştırılması

• Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm

• Ölçüm yeri bilgilerinin müşteri    
   yönetiminden alınması

• 200 x 200 mm or 330 x 330 mm’ye kadar   
   çıkışlar için uygun huniler

•  Otomatik huni tanıma

•  100 mm pervane prob kullanıldığında giriş 
ve çıkış havasının otomatik farklılaştırılması

•  Bir Pitot tüp kullanarak kanallardaki 
dinamik basıncın belirlenmesi

•  Akış hızları > 3 m/s (590 ft/dak.) olduğunda 
ve/veya çok kirli akış durumunda tavsiye 
edilir

•  Üreticiye özel Pitot tüp faktörünün girişi 
gerekir

•  Yoğunluğun dengelenmesi için ortam 
sıcaklığı ve ortam basıncının girişi gerekir

•  Üreticiye özgü bir faktörün girişi gerekli 
(k-faktörü ya da c-faktörü)

• Üretici tarafından öngörülen konumda   
   ölçüm

•  Özel faktörler, üreticinin ürün belgelerinde 
verilmiştir.

•  Hacimsel debi şu formülle hesaplanır:

   k* √ΔP

5.  Hacimsel debi – 
çıkışlar

  Havalandırma çıkışlarında 
hacimsel debi tespiti.

6.  Hacimsel debi – huni

  Testo ölçüm hunisi ile bir 
hava çıkışında basitleştirilmiş 
hacimsel debi ölçümü.

7.  Hacimsel debi –  
Pitot tüp

  Pitot tüp kullanarak bir 
kanaldaki hacimsel debinin 
belirlenmesi.

8.  Hacimsel debi –  
k-faktörü

  Referans basıncın ölçümü 
ve üreticiye özel faktörün 
girilmesiyle ayrı ayrı 
parçalardaki hacimsel 
debinin belirlenmesi.
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* Bu ölçüm menüleri sadece testo 400’ün sonraki sürümlerinde mevcut olacaktır. 
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•  PMV/PPD: Kapalı odalar için (örn. iş yerleri, 
kamu binaları)

•  Gerekli parametreler: Küre sıcaklığı, ortam 
sıcaklığı ve nemi, hava akış hızı

•  PMV değeri: Büyük bir insan grubunun 
ortalama iklim değerlendirme değerini 
öngören endeks

•  PPD indexi: Belirli bir ortam iklimindeki 
memnuniyetsiz kişilerin sayısının nicel 
tahmini

•  Çekiş oranı: Hava akışı nedeniyle rahatsızlık 
hissedenlerin yüzdesi

•  Türbülans derecesi: Hava akış hızındaki 
dalgalanmaları ve hava akış yoğunluğunu 
ifade eder

•  Aynı anda 3 yerde ölçüm için

•  Ayakta ve oturarak çalışılan işyerleri 
arasında ayrım yapmak mümkün

10.  Konfor –  
PMV/PPD (EN 7730 / 
ASHRAE 55)

 PMV ve PPD konfor   
        parametrelerinin tespiti. 

11.  Konforsuzluk – 
çekiş oranı

 Konfor parametreleri  
 hava akışı ve türbülans  
 derecesinin belirlenmesi.

•  Normal etkin sıcaklık: Giyinik insanlar 
için ve ek ısı radyasyonu olmadan çevre 
koşullarında uygulanabilir

•  Hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akış 
hızının ölçülmesi gereklidir

•  İsteğe bağlı olarak, düzeltilmiş efektif 
sıcaklığı (CET) ölçmek için bir küre 
termometresi bağlanabilir.

12.  Konfor – NET

  Sıcak işyerlerinde normal 
etkin sıcaklığın (NET) 
belirlenmesi.*

•  Tüm akış hızı probları için (ısıtmalı tel, 
pervane) ve Pitot tüpler

• Kanal geometrisinin ve kanal açıklıklarının  
   girişi gerekli

•  Tek noktalı ya da zamanlamalı ölçüm

•  Çapraz kanallarda yerleştirme derinlikle- 
rinin otomatik gösterimi

•  Dikdörtgen ve yuvarlak kanallar arasındaki 
fark

9.  Hacimsel debi – 
kanallar (EN 16211)

 EN 16211’e* uygun şekilde  
 ızgara ölçümünü kullanarak  
 kanallardaki hacimsel  
 debinin belirlenmesi.
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* Bu ölçüm menüleri sadece testo 400’ün sonraki sürümlerinde mevcut olacaktır. 

FonksiyonÖlçüm menüsü

•  Testo 400’ün entegre basınç bağlantılarının       
kullanılması.

•  Filtre basınçlarını izlemek için uygun

•  Temiz oda uygulamaları için düşük ölçüm 
aralığında en yüksek hassasiyet (örn. 
odalar arasındaki fark basınçlarının ölçümü)

15.  Fark basınç – ΔP

  İki basınç arasındaki 
farkın ölçümü.

•  İki sıcaklık probu gerekir

• Yüzey sıcaklığı düzeltme faktörünün   
   girilmesi mümkündür

14.  Fark sıcaklık – ΔT 

 İki sıcaklık probu ile fark  
 sıcaklıklarının ölçümü.

•  WGBT değerini belirlemek için doğal olarak 
havalandırılan bir termometrenin (tnw), 
hava sıcaklığının (ta) ve küre sıcaklığının 
(tg) sıcaklıkları ölçülmelidir.

•  WBGT indeksi genel olarak °C cinsinden 
verilir.

•  WBGT, güneş ışınlaması olmayan binaların 
içinde ve dışında uygulanır. WBGTS, güneş 
ışınlaması olan binaların dışına uygulanır.

•  Endeksler aşağıdaki formüllerler 
hesaplanır:

   WBGT = 0.7 tnw + 0.3 tg 
   WBGTS = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 tg

13.  Konfor – WBGT

  WBGT endeksine 
dayanarak sıcak bir ortam 
iklimindeki bir insandaki 
ısı yükünün belirlenmesi 
(Wet Bulb Globe 
Temperature-Yaş Küre 
Sıcaklığı).*
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