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1 Siguranța și eliminarea 
 

1.1 Despre acest document 
 

• Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din aparat.  
 

• Respectați în special indicațiile de siguranță și avertismentele pentru a evita 
rănirile și defectarea produsului. 

 

• Păstrați la îndemână această documentație pentru a o putea consulta în caz 
de nevoie. 

 

• Predați aceste instrucțiuni de operare utilizatorilor ulteriori ai produsului. 
 

1.2 Siguranța 
 

Indicații generale privind siguranța 
 

• Utilizați produsul numai în mod corespunzător și conform destinației sale, 
cu respectarea parametrilor indicați în datele tehnice. 

 

• Nu utilizați forța. 
 

• Nu puneți dispozitivul în funcțiune dacă acesta prezintă deteriorări la 
carcasă, sursa de alimentare sau la cablurile conectate.   

 

• Pot surveni pericole și de la obiectele care trebuie măsurate, respectiv din 
zona de măsurare. La efectuarea măsurărilor respectați dispozițiile de 
siguranță valabile la fața locului.  

 

• Nu depozitați produsul împreună cu solvenți.  
 

• Nu utilizați agenți de uscare.  
 

• Realizați pentru acest dispozitiv numai lucrările de mentenanță și întreținere 
descrise în această documentație. La efectuarea acestora respectați 
etapele de acțiune prevăzute.  

 

• Utilizați numai piese de schimb originale de la Testo. 
 

• Lucrările de întreținere care nu sunt descrise în prezenta documentație 
trebuie efectuate numai de către tehnicieni de service instruiți. 

 

• Indicațiile de temperatură de la sonde/senzori se referă numai la intervalul 
de măsurare al sistemului senzorului. Nu expuneți mânerele și cablurile de 
alimentare la temperaturi de peste 70 °C (158 °F) dacă acestea nu sunt 
aprobate în mod expres pentru temperaturi ridicate. 
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• Nu efectuați măsurări de contact pe piese ce conduc curentul electric și 
sunt neizolate.  

 

• Transportați și depozitați aparatul numai în ambalajul acestuia pentru 
evitarea deteriorării senzorului.  

 

Bateriile și acumulatorii 
 

• Utilizarea necorespunzătoare a bateriilor și acumulatorilor poate provoca 
distrugerea bateriilor și acumulatorilor, rănirea din cauza șocurilor de curent, 
incendii sau scurgerea substanțelor chimice lichide.  

 

• Montați bateriile și acumulatorii livrați numai în conformitate cu indicațiile 
prezentate în instrucțiunile de utilizare.  

 

• Nu scurtcircuitați bateriile și acumulatorii.  
 

• Nu dezmembrați bateriile și acumulatorii și nu îi modificați.  
 

• Nu expuneți bateriile și acumulatorii șocurilor puternice, apei, focului sau 
temperaturilor de peste 60 °C.  

 

• Nu depozitați bateriile și acumulatorii în apropierea obiectelor metalice.  
 

• Nu utilizați baterii și acumulatori neetanși sau deteriorați.  
 

• Scoateți acumulatorul imediat din aparat dacă acesta nu funcționează 
corespunzător sau prezintă indicii de supraîncălzire. Acumulatorul poate fi 
fierbinte! 

 

• În cazul contactului cu lichidul bateriei: clătiți temeinic zonele afectate cu 
apă și consultați un medic dacă este necesar. 

 

• În cazul neutilizării îndelungate scoateți acumulatorul din aparat pentru a 
evita descărcarea completă. 

 

1.3 Avertismente 
 

Respectați întotdeauna informațiile marcate prin următoarele avertismente cu 
pictograme de avertizare. Adoptați măsurile de precauție indicate! 

 
 

 PERICOL 

Pericol de moarte! 
 

 

 AVERTISMENT 

Indică posibile răniri grave. 
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 PRECAUȚIE 

Indică posibile răniri ușoare. 
 

 

ATENȚIE 

Indică posibile daune materiale. 
 

 
 

1.4 Eliminarea 
 

• Eliminați acumulatorii defecți și bateriile descărcate în conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare. 

 

• La finalul perioadei de utilizare colectați selectiv aparatele electrice și 
electronice (cu respectarea prevederilor locale) sau returnați produsul la 
Testo în vederea eliminării. 

 

2 Descrierea aparatului 
 

2.1 Utilizare 
 

Dispozitivul testo 440 este utilizat pentru măsurarea parametrilor relevanți 
pentru climat. Dispozitivul testo 440 este adecvat în special pentru măsurarea 
nivelului de confort la evaluarea posturilor de lucru și pentru măsurarea 
perturbațiilor în și la instalațiile tehnice de climatizare. 

Dispozitivul poate fi utilizat numai de personal specializat calificat. 
Utilizarea produsului în zonele cu potențial exploziv este interzisă! 
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2.2 Prezentare generală testo 440 
 

 

 Element  Element 

1 Setări 2 Intrare/confirmare selecție 
3 Meniu 4 Testo Universal Connector (TUC) 

pentru conectarea sondelor cu 
cablu cu fișa corespunzătoare 

5 Racord pentru termocuplu tip K 6 Înapoi 
7 Bun de navigare 8 Buton de PORNIRE/OPRIRE 
9 Racord Micro-USB pentru 

transfer de date sau conectarea 
la alimentarea externă cu curent 

10 Racorduri pentru măsurarea 
presiunii diferențiale 
(marcaj +/- pe partea posterioară 
a aparatului, numai pentru 
testo 440 dP) 
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2.3 Prezentarea generală a ecranului 
 

 

 Element  Element 

1 Rând de control 2 Identificare sondă 
3 Valori de măsurare 4 Antet 
5 Rând de stare   

 

Simbol Semnificație 

 

Pornirea măsurării 

 

Oprirea măsurării 

 

Efectuarea măsurării punctuale 

 

Oprirea temporară a măsurării 

 

Salvarea măsurării 

 

Măsurare nouă 

 

Resetarea senzorului de presiune 
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2.4 Suportul magnetic 
 

În dispozitivul de măsurare testo 440 sunt integrați doi magneți care pot fi 
utilizați ca suport pentru suprafețe magnetice. 

 

 Element  Element 

1 Magnet integrat 2 Compartimentul bateriilor 
 

 PERICOL 
Magnet integrat 
Pericol de moarte pentru purtătorii de stimulatoare cardiace! 

- Mențineți o distanță minimă de 20 cm între stimulatorul dvs. cardiac și 
dispozitivul de măsurare. 

 

 

ATENȚIE 
Magnet integrat 
Deteriorarea altor aparate! 

- Mențineți o distanță de siguranță față de aparatele care pot fi afectate 
din cauza magnetismului (de exemplu monitoare, computere, carduri de 
credit, cartele de memorie etc.). 
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2.5 Alimentarea cu curent 
 

 

 Element  Element 

1 Racord la sursa de alimentare 
printr-un cablu Micro-USB 
(trebuie să fie conectat la sursa 
de curent). Pentru funcționare nu 
sunt necesare baterii. 

2 Compartimentul bateriilor - 3 
baterii AA 
 

 

 
Atunci când alimentarea cu curent este conectată, acumulatorii utilizați 
nu sunt încărcați. 
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2.6 Prezentarea generală a sondelor 
 

  

2.6.1 Sonde cu cablu compatibile 
 

Număr articol Denumire 

0635 1032 Sondă cu fir cald și senzor de temperatură, cu cablu 
0635 1572 Sondă cu fir cald și senzori de temperatură și 

umiditate, cu cablu 
0635 9572 Sondă cu elice (Ø 16 mm) și senzor de temperatură, 

cu cablu 
0635 9372 Sondă cu elice de înaltă precizie (Ø 100 mm) și senzor 

de temperatură, cu cablu 
0635 9432 Sondă cu elice (Ø 100 mm) și senzor de temperatură, 

cu cablu 
0636 9772 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie, 

cu cablu 
0636 9775 Sondă de temperatură și umiditate robustă pentru 

temperaturi de până la +180 °C, cu cablu 
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Număr articol Denumire 

0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, cu cablu 
0635 0551 Sondă Lux 
0632 1552 Sondă de CO2 cu senzor de temperatură și umiditate, 

cu cablu 
0632 1272 Sondă de CO, cu cablu 
0628 0152 Sondă pentru gradul de turbulență, cu cablu 
0635 9532 Sondă cu elice (Ø 16 mm), cu cablu 
0635 1052 Sondă pentru hote de laborator, cu cablu 

 
 

2.6.2 Sonde compatibile cu funcția Bluetooth® 
 

Număr articol Denumire 

0635 1571 Sondă cu fir cald cu Bluetooth® cu senzor de 
temperatură și umiditate 

0635 9571 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 
temperatură 

0635 9431 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu Bluetooth® cu senzor 
de temperatură 

0636 9771 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie 
cu Bluetooth® 

0636 9731 Sondă de temperatură și umiditate cu Bluetooth® 
0632 1551 Sondă de CO2 cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0632 1271 Sondă de CO cu Bluetooth® 

 
 

2.6.3 Sonde NTC compatibile 
 

Număr articol Denumire 

0615 1212 Sondă de imersie/penetrare impermeabilă cu senzor 
de temperatură NTC 

0615 1712 Sondă robustă de aer cu senzor de temperatură NTC 
0615 4611 Sondă de temperatură cu bandă cu scai și senzor de 

temperatură NTC 
0615 5505 Sondă tip clește cu senzor de temperatură NTC – 

pentru măsurări pe conducte (Ø 6-35 mm) 
0615 5605 Sondă de conducte cu senzor de temperatură NTC – 

pentru măsurări pe conducte (Ø 5-65 mm) 
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2.6.4 Sonde inteligente compatibile 
 

Număr articol Denumire 

0560 1115 testo 115i - termometru tip clește operat prin 
smartphone 

0560 1805 testo 805i - termometru cu infraroșu operat prin 
smartphone 

0560 1605 testo 605i - termo-higrometru operat prin smartphone 
0560 1405 testo 405i - termo-anemometru operat prin 

smartphone 
0560 1410 testo 410i - anemometru cu elice operat prin 

smartphone 
0560 1510 testo 510i - dispozitiv de măsurare a presiunii 

diferențiale operat prin smartphone 
0560 1549 testo 549i - dispozitiv de măsurare a presiunii ridicate 

operat prin smartphone 
 
 

3 Operarea instrumentului  
 

3.1 Punerea în funcțiune 
 

 
Dispozitivul testo 440 este livrat cu bateriile introduse. Bateriile sunt 
asigurate cu o bandă de siguranță. 

 

1 Deschideți capacul compartimentului 
bateriilor. 

 
 

2 Îndepărtați banda de siguranță a bateriilor. 
 

3 Închideți capacul compartimentului bateriilor. 
 

 Dispozitivul testo 440 este gata de utilizare. 
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3.2 Pornirea/oprirea dispozitivului testo 440 
 

Prima pornire 

 
Cu ocazia primei porniri sau după o resetare la valorile implicite, este 
deschis automat meniul Prima pornire. În regim normal, după pornire 
este afișat ultimul meniu utilizat. 

 

 
 

1 Apăsați . 
 

 Este afișat meniul Prima pornire. 
 

2 Realizați următoarele setări succesive: 

- Limba [Language] 
Data (an/lună/zi) și ora (format, timp) [Date /Time] 

- Sistemul de unități (ISO/US) [Units] 
 

 Sunt stabilite setările de bază. Setările pot fi actualizate în orice 
moment. 

 

Conectarea 
 

1 Apăsați . 
 

 Este afișat ultimul meniu activ la oprire.  
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Oprirea 

1 Apăsați  minimum 3 secunde. 
 

 Dispozitivul testo 440 se oprește.  
 
 

3.3 Efectuarea setărilor de bază 
 

Cu ajutorul tastei de meniu poate fi accesat meniul de setări al dispozitivului 
testo 440. În acest meniu sunt disponibile următoarele setări: 

Element de meniu Funcție/setări 

Vizualizare standard  Afișarea valorilor de măsurare actuale 
Selectare aplicație  Selectarea aplicației dorite pentru măsurare 
Memorie  Afișarea și gestionarea măsurărilor salvate 
Setări  Efectuarea setărilor de bază: 

- Bluetooth  
- Gestionare energie condiții ambientale  
- Unități  
- Data/ora  
- Limbă 
- General (stare dispozitiv și sondă, resetare)  

 
 

3.3.1 Realizarea conexiunii Bluetooth® 
 

 Dispozitivul testo 440 este pornit. 
 

1 
Apăsați simultan  și  minimum 3 secunde. 

 

 
Bluetooth® se activează sau se dezactivează , iar ecranul este 
afișat sau se stinge. 

 

sau 
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

1 Selectați Bluetooth cu . 
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2 Conectați cu  Bluetooth. 
 

 
Bluetooth® se activează sau se dezactivează , iar ecranul este 
afișat sau se stinge. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 
 

3.3.2 Setarea opțiunilor de energie 
 

Aveți posibilitatea de a gestiona chiar dvs. consumul de energie al dispozitivului 
testo 440. În acest scop sunt disponibile următoarele funcții: 

• Auto-Off: testo 440 se deconectează automat după 5 minute de inactivitate 

• Mod de economisire a energiei: Luminozitatea ecranului se reduce după un 
minut la 10 %, iar după apăsarea unei taste, luminozitatea setată se 
reactivează. 

• Setări de luminozitate: Setarea luminozității ecranului de la 10 % la 100 % 
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

1 Selectați Gestionare energie cu . 
 

2 Apăsați  sau  de pe butonul de navigare. 
 

3 
Cu  selectați setarea dorită și realizați modificările. 

 

 
Dacă este activată funcția Auto-Off, dispozitivul testo 440 se 
deconectează automat după 5 minute de inactivitate. 

 

 
Dacă dispozitivul testo 440 se află în modul de măsurare de lungă 
durată, funcția Auto-Off se dezactivează automat în timpul măsurării 
active. 

 

4 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Setarea Auto-Off 

 Vă aflați în meniul Gestionare energie. 
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1 Selectați Auto-Off cu . 
 

2 Cu  se pornește sau se oprește funcția On sau Off. 
 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Setarea modului de economisire a energiei 

 Vă aflați în meniul Gestionare energie. 
 

1 Selectați Economisire energie cu . 
 

2 Cu  se pornește sau se oprește funcția On sau Off. 
 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Setarea luminozității 

 Vă aflați în meniul Gestionare energie. 
 

1 Selectați Luminozitate cu . 
 

2 Setați luminozitatea cu . 
 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 
 

3.3.3 Setarea condițiilor ambientale 
 

În meniul Condiții ambientale pot fi setați următorii parametri: 
• Presiune atmosferică  

Unitate de presiune: Pa / mbar / hPa / mmH2O / inH2O / Torr / inHg / kPa / 
psi 

• Temperatura ambientală 

Unitate de temperatură: °C/°F 
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
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1 Selectați Condiții ambientale cu . 
 

2 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

3 Selectați cu  parametrii care trebuie modificați. 
 

4 Setați cu  parametrii care trebuie modificați. 
 

5 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 
 

3.3.4 Setarea sistemului de unități 
 

În meniul Unități se poate comuta între sistemul de unități european ISO și cel 
american US.  
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

1 Selectați ISO/US cu . 

Sunt utilizate următoarele unități, în funcție de selecție: 

Unitate ISO Unitate US 

m/s fpm 
m3/h cfm 
°C °F 
wb °C wb °F 
dp °C dp °F 

 

 

2 Selectați cu  setarea dorită. 
 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

 
La schimbarea sistemului de unități, în vizualizarea standard sunt 
suprascrise unitățile stabilite. 

 



Operarea instrumentului 

20 

 

3.3.5 Setarea datei și a orei 
 

În meniul Data/Ora pot fi setate data și ora. Pentru oră pot fi selectate 
formatele 24h, PM și AM. 
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

1 Selectați Data/Ora cu . 
 

2 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

3 Selectați setările dorite cu . 
 

4 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 
 

3.3.6 Setarea limbii 
 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

4 Selectați Limba cu . 
 

5 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

6 Selectați cu  Limba dorită. 
 

7 Confirmați cu . 
 

 Meniul este părăsit automat, iar limba selectată este aplicată. 
 

 
La schimbarea sistemului de unități, în vizualizarea standard sunt 
suprascrise unitățile stabilite. 
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3.3.7 Afișarea informațiilor generale despre 
dispozitiv 

 

În elementul de meniu General pot fi consultate toate informațiile privind 
dispozitivul testo 440, precum și sondele conectate. În plus, dispozitivul poate 
fi resetat la valorile standard. 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

1 Selectați General cu . 
 

2 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

Pot fi vizualizate următoarele informații: 
 

Informații privind 
dispozitivul  

- Denumire 
- Serie 
- Versiune firmware 
- Nivel baterie 
- Memorie 

Informații privind sonda 
(vizibile după conectarea 
unei sonde) 

- Denumirea sondei 
- Serie 
- Versiune firmware  
- Nivel baterie  

Calibrare umiditate  A se vedea capitolul 3.3.8 
 
 

3.3.8 Calibrare umiditate 
 

La calibrarea umidității, parametrul de măsurare al sondei conectate este 
ajustat la valorile de referință, în cele două puncte de calibrare standard 
11,3 %RH și 75,3 %RH; abaterile valorii de măsurare de la valoarea nominală 
sunt reduse la minimum pe întregul interval de măsurare. 
Ca valoare de referință la calcularea valorii offset pentru o calibrare de 
umiditate este utilizat setul de calibrare Testo. 
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Calibrarea umidității este posibilă cu următoarele sonde: 
 

Număr articol Denumire 

0636 9771 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie cu 
Bluetooth® 

0636 9772 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie, cu 
cablu 

0636 9731 Sondă de temperatură și umiditate cu Bluetooth® 
0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, cu cablu 
0636 9775 Sondă de temperatură și umiditate robustă pentru 

temperaturi de până la +180 °C, cu cablu 
 

 Dispozitivul testo 440 este pornit, iar sonda corespunzătoare este 
conectată. Sonda trebuie să fie expusă la condițiile de referință pentru 
o durată suficientă de adaptare (de exemplu recipiente cu sare).  
Durată de adaptare sondă de umiditate: minimum 30 de minute. 

 

 Vă aflați în meniul Calibrare umiditate. 
 

1 
Selectați cu  punctul de referință corespunzător la 11,3 sau 
75,3 %RH. 

 

2 Selectați sonda care trebuie calibrată. 
 

3 Selectați cu  Calibrare și confirmați cu . 
 

 Este afișată o fereastră informativă cu durata de calibrare rămasă iar 
pe urmă este realizată calibrarea. 

 

 Este afișată o fereastră informativă cu textul Calibrare reușită. 
 

4 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

 
După realizarea resetării sondei, aceasta utilizează din nou datele de 
calibrare din fabrică. 
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3.3.9 Resetarea dispozitivului sau a sondei la 
valorile standard 

 

 Vă aflați în meniul Setări. 
 

4 Selectați cu  General. 
 

5 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

6 
Selectați cu  Resetare instrument sau Resetare sondă. 

 

7 Apăsați . 
 

8 Selectați cu  Confirmare. 
 

9 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

 După reconectare, dispozitivul se resetează la valorile standard. 
 
 

3.4 Gestionarea valorilor de măsurare 
salvate 

 

În elementul de meniu Memorie [Memory] sunt salvate toate măsurările din 
meniul aplicației cu indicarea orei și datei. 
 
Măsurările sunt salvate în ultimul folder creat. Dacă nu este disponibil niciun 
folder, va fi creat unul automat. Pentru fiecare zi calendaristică este creat un 
nou folder în dispozitivul de măsurare. 
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Afișarea măsurărilor salvate 

Cu ajutorul acestei funcții pot fi vizualizate rezultatele de măsurare salvate. 
 

 

 Vă aflați în meniul Memorie [Memory]. 
 

3 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

4 Selectați cu  folderul dorit.  
 

5 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare. 
 

6 Selectați cu  măsurarea dorită. 
 

7 Apăsați  sau  de pe tasta de navigare pentru afișarea rezultatelor 
de măsurare. 

 

Crearea și ștergerea folderelor 

Cu ajutorul acestei funcții pot fi create și șterse foldere pentru măsurările dvs. 
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La ștergerea unui folder sunt șterse și măsurările conținute în acesta. 

 

 Vă aflați în meniul Memorie [Memory]. 
 

1 
Apăsați  în vizualizarea folderului. 

 

 Este afișat meniul contextual. 
 

2 Selectați cu  Creare folder sau Ștergere folder. 
 

3 Apăsați . 
 

Ștergerea valorilor de măsurare salvate 

Cu ajutorul acestei funcții pot fi șterse măsurările salvate. 

 
 

 Vă aflați în meniul Memorie. 
 

 Ați selectat un folder care conține date de măsurare sau ați selectat 

un fișier de măsurare cu . 
 

1 Selectați cu  folderul dorit. 
 

2 Apăsați . 
 

3 Selectați cu  măsurarea dorită. 
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4 
Apăsați . 

 

 Este afișat meniul contextual. 
 

5 Apăsați  pentru a șterge datele de măsurare selectate. 
 
 

3.4.1 Tipărire 
 

Protocoalele dvs. de măsurare pot fi tipărite direct la fața locului cu ajutorul 
imprimantei cu Bluetooth® (număr articol 0554 0621). 

 
Informații exacte privind operarea imprimantei pot fi consultate în 
instrucțiunile de utilizare aferente. 

 

 
 

 Imprimanta cu Bluetooth®- este conectată cu dispozitivul testo 440. 
 

1 Selectați măsurarea dorită din memorie. 
 

2 
Apăsați . 

 

3 Selectați Tipărire [Print]. 
 

 Conexiunea Bluetooth® cu imprimanta este realizată automat. 
Procesul poate dura câteva secunde. 

 

 Protocolul se tipărește. 
 

 
Pe durata procesului de tipărire, dispozitivul testo 440 întrerupe 
conexiunea Bluetooth® cu sonda conectată. Conexiunea este restabilită 
automat după procesul de tipărire. 
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3.4.2 Export CSV 
 

1 Conectați dispozitivul testo 440 la computerul dvs. prin intermediul 
cablului Micro-USB. 

 

 Pe cranul dvs. se deschide automat fereastra Redare automată. 
 

2 Faceți clic pe Deschidere folder 
pentru vizualizare fișiere [Open 
folder to view files]. 

 
 

 Este deschisă fereastra cu folderele de fișiere disponibile. 
 

3 Faceți clic pe folderul dorit. 

 
 

 Este deschisă fereastra cu fișierele disponibile. 
 

4 Trageți fișierul din folder în folderul 
dorit de pe computerul dvs.  

 

 

Dacă formatul fișierului dvs. nu este afișat corect, aceasta se poate 
datora faptului că versiunea de limbă a sistemului dvs. de operare este 
diferită de cea a aparatului. 
În acest caz deschideți Excel și deschideți documentul corespunzător 
cu datele de măsurare de pe dispozitivul testo 440 din Excel. Adaptarea 
formatului datelor este posibilă prin intermediul unui asistent Excel 
corespunzător. 
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Puteți introduce în fișierul CSV informații suplimentare privind proiectul. 

 
 

3.5 Efectuarea măsurărilor 
 

3.5.1 Conectarea sondei cu cablu cu dispozitivul 
testo 440 

 

1 Conectați dispozitivul testo 440 cu sonda prin intermediul slotului TUC. 
 

2 Scoateți racordul de la aparat pentru a decupla conexiunea.  
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3.5.2 Conectarea sondei cu Bluetooth® cu 
dispozitivul testo 440 

 

1 
Activați Bluetooth® cu ajutorul activării rapide (apăsați simultan  și 

 minimum 3 secunde) sau din meniul Setări (a se vedea capitolul 
3.3.1). 

 

 
 este afișat. 

 

 
 este afișat în partea stângă sus a ecranului după conectarea 

sondei și a dispozitivului testo 440. 
 

 
Conexiunea cu sondele Bluetooth® compatibile este căutată și realizată 
automat. Este posibilă conectarea unei singure sonde prin Bluetooth® 
cu dispozitivul testo 440. 

Pentru punerea în funcțiune a sondei se vor respecta instrucțiunile 
corespunzătoare ale acesteia. 

 

2 Apăsați tasta de pe mânerul sondei. 
 

 Ledul de pe mânerul sondei clipește galben. Ledul clipește verde 
după realizarea conexiunii. 

 

3 Apăsați tasta de pe mânerul sondei minimum 3 secunde pentru a 
deconecta sonda. 

 

Starea ledului 
 

Starea ledului Descriere 

Roșu intermitent Nivel redus baterie. 
Galben intermitent Sonda este pornită și caută 

conexiunea Bluetooth®. 
Verde intermitent Sonda este pornită și conectată prin 

Bluetooth® cu dispozitivul testo 440. 
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3.5.3 Vizualizare standard 
 

În Vizualizare standard [Basic View] pot fi citite și salvate valorile actuale 
minime și maxime de măsurare. Pot fi utilizate toate sondele compatibile. O 
listă a tuturor sondelor compatibile poate fi consultată în capitolul 2.6. 

Pot fi conectate simultan maxim următoarele sonde: 

• 1x sondă cu termocuplu 

• 1x sondă cu Bluetooth® 

• 1x sondă cu cablu 
 

 
 

În funcție de sonda conectată pot fi setați parametrii pentru măsurare, cum ar fi 
vizibilitatea valorilor individuale sau unitățile de măsură. 

1 
Apăsați  pentru a deschide Meniul 

de configurare [Configure 
measurement]. 

 
 

Ascunderea valorilor individuale nu are nicio influență asupra aplicației, ci numai 
asupra vizualizării standard și măsurării de lungă durată. Cu toate acestea, 
unitățile setate sunt aplicate și în meniurile aplicației. 
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În cazul variantei de dispozitiv testo 440 dP, în vizualizarea standard 
poate fi efectuată o reglare la zero. 

 
 

3.5.4 Selectarea meniurilor aplicației 
 

Dispozitivul testo 440 dispune de meniuri ale aplicației predefinite. Acestea 
facilitează utilizatorului configurarea și executarea confortabilă a activităților de 
măsurare specifice. 
 

 
Meniurile aplicației disponibile sunt activate imediat după conectarea 
unei sonde. Meniurile aplicației indisponibile sunt redate estompat. În 
cazul unor meniuri ale aplicației este necesară conectarea mai multor 
sonde pentru a deveni accesibile. 

Unitățile valorilor de măsurare depind de setarea ISO/US, respectiv de 
configurația din Vizualizare standard. 

 
 

3.5.5 Aplicația de debit volumetric [Volume Flow] 
 

Cu această aplicație poate fi măsurat debitul volumetric la anemostate sau într-
un sistem de ventilație cu conducte. În acest scop sunt disponibile diferite 
posibilități. Acestea se deosebesc în special în privința intervalului de măsurare 
și necesită sonde corespunzătoare: 

• sonde termice de debit (inclusiv măsurarea temperaturii și eventual 
măsurarea umidității) pentru viteze reduse ale debitului 

• sondă cu elice de 16 mm (inclusiv măsurarea temperaturii) pentru viteze 
reduse ale debitului 

• tub Pitot pentru măsurări la viteze ridicate și în condiții de debit cu grad 
mare de impurități sau cu un nivel ridicat de particule 

Acest meniu al aplicației este accesibil cu una dintre următoarele sonde: 

Număr articol Denumire 

0635 1032  Sondă cu fir cald cu senzor de temperatură, cu cablu  
0635 1571 Sondă cu fir cald cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate  
0635 1572 Sondă cu fir cald cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0635 9571 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură  
0635 9572 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu senzor de temperatură, 

cu cablu  
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Număr articol Denumire 

0635 9371 Sondă cu elice (Ø 100 mm) de înaltă precizie cu 
Bluetooth® cu senzor de temperatură 

0635 9372 Sondă cu elice de înaltă precizie (Ø 100 mm) cu senzor 
de temperatură, cu cablu 

0635 9431 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 
temperatură  

0635 9432 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu senzor de temperatură, 
cu cablu  

0635 1052 Sondă pentru hote de laborator, cu cablu  
0560 1405 testo 405i - termo-anemometru cu comandă prin 

smartphone  
0560 1410 testo 410i - anemometru cu elice cu comandă prin 

smartphone  
 

 

Pot fi conectate maximum 1 sondă cu Bluetooth® și o sondă cu cablu. 
Dacă sunt conectate două sonde de debit, pentru măsurarea debitului 
volumetric este utilizată sonda cu cablu. 

 

 
 

Pregătirea măsurării 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi setați următorii parametri: 

- Geometrie canal: circular, dreptunghiular, suprafață 
- Tip de măsurare: multipunct/medie temp. 
- UM debit volumetric: m3/h, cfm, l/s, m3/s 
- Factor de corecție: 1 % - 200 % 
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La măsurarea multipunct este constituită o medie totală pe baza tuturor 
valorilor individuale de măsurare. 

La măsurarea de tip medie temp. este constituită o medie totală pentru 
un interval de timp. 

Pot fi măsurate mai multe puncte. Din acestea rezultă o medie totală 
multipunct-medie temp. 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurării 

 O sondă adecvată este conectată la un dispozitiv testo 440. 
 

1 Scoateți capacul de protecție de pe capul sondei. 
 

 
În cazul măsurărilor efectuate în debite cu direcție cunoscută, marcajul 
săgeții de pe capul sondei trebuie să corespundă cu direcția debitului. 

 

2 Introduceți sonda în fluxul de aer. 
 

3 Aliniați sonda cu axa fluxului de aer presupusă. 
 

4 Citiți valorile de măsurare. 
 

 
În cazul vitezelor reduse ale debitului, la măsurarea temperaturii și a 
umidității sunt posibile imprecizii mai ridicate de măsurare. 

 

5 Efectuați măsurarea și salvați valorile înregistrate. 
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3.5.6 Aplicația de debit volumetric cu pâlnie 
[Funnel Volume Flow] 

 

 

Pentru determinarea debitului volumetric la anumite sisteme de ventilație este 
necesară utilizarea unei pâlnii. Măsurarea se poate realiza cu ajutorul unei 
sonde cu elice în combinație cu un set de pâlnii. Ca alternativă poate fi utilizat 
un anemometru termic în combinație cu o pâlnie.  
Pâlniile diferă în privința dimensiunii. La alegerea pâlniei se va avea în vedere ca 
deschiderea acesteia să acopere complet și etanș grilajul.  
 
Meniul aplicației este activat cu una dintre următoarele sonde: 

Număr articol Denumire 

0635 1032 Sondă cu fir cald cu senzor de temperatură, cu cablu 
0635 1571 Sondă cu fir cald cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0635 1572 Sondă cu fir cald cu senzor de temperatură și 

umiditate, cu cablu 
0635 9571 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură 
0635 9572 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu senzor de temperatură, 

cu cablu 
0635 9371 Sondă cu elice (Ø 100 mm) de înaltă precizie cu 

Bluetooth® cu senzor de temperatură 
0635 9372 Sondă cu elice de înaltă precizie (Ø 100 mm) cu senzor 

de temperatură, cu cablu  
0635 9431 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură 
0635 9432 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu senzor de temperatură, 

cu cablu 
0635 1052 Sondă pentru hote de laborator, cu cablu 
0560 1405 testo 405i - termo-anemometru cu comandă prin 

smartphone 
 

 
Pot fi conectate maximum 1 sondă cu Bluetooth® și o sondă cu cablu. 
Dacă sunt conectate două sonde de debit, pentru măsurarea cu pâlnie 
este utilizată sonda cu cablu. 
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Pregătirea pentru măsurare 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi setați următorii parametri: 

- Tip de măsurare: multipunct/medie temp. 
- UM debit volumetric: m3/h, cfm, l/s, m3/s 
- Factor de corecție: 1 % - 200 % 

 

 
La măsurarea multipunct este constituită o medie totală pe baza tuturor 
valorilor individuale de măsurare. 

La măsurarea de tip medie temp. este constituită o medie totală pentru 
un interval de timp. 

Pot fi măsurate mai multe puncte. Din acestea rezultă o medie totală 
multipunct-medie temp. 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurării 

 O sondă adecvată este conectată la un dispozitiv de măsurare. 
 

1 Așezați capacul de măsurare etanș pe evacuarea aerului. Capacul de 
măsurare trebuie să acopere complet evacuarea aerului. 

 

2 Efectuați măsurarea și salvați valorile înregistrate. 
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3.5.7 Aplicația de debit volumetric cu tub Pitot 
[Funnel Volume Flow] 

 

Măsurarea debitului volumetric cu tub Pitot este adecvată în cazul vitezelor 
mari ale aerului și în debite cu nivel ridicat de particule. 

 
Meniul aplicației este accesibil numai pe dispozitivul testo 440 dP sau 
în combinație cu un dispozitiv testo 510i cu Bluetooth®. 

 

 
 

Pregătirea măsurării 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi setați următorii parametri: 

- Geometrie canal: circular, dreptunghiular sau suprafață 
- Tip de măsurare: multipunct/medie temp.  
- Unități: mm sau cm, mm2 sau cm2 
- Factor tub Pitot: 0,00 - 1,00 
- Factor de corecție: 1 % - 200 % 
- UM debit volumetric: m3/h, cfm, l/s, m3/s 

 

 

Factorul tub Pitot pentru tuburi Pitot este în general același și trebuie 
introdus înaintea începerii măsurării: 
- Tuburi Pitot Prandl (0635 2045, 0635 2145, 0635 2345): Factor tub 

Pitot: 1,00 
- tuburi Pitot drepte (0635 2043, 0635 2143, 0635 2243): Factor tub 

Pitot: 0.67 
- Matrice de măsurare a debitului (0699 7077): Factor tub Pitot: 0.82 
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Pentru tuburile Pitot de altă proveniență, factorul tub Pitot poate fi 
consultat în instrucțiunile de utilizare sau solicitat furnizorului. 

 

 
La măsurarea multipunct este constituită o medie totală pe baza tuturor 
valorilor individuale de măsurare. 

La măsurarea de tip medie temp. este constituită o medie totală pentru 
un interval de timp. 

Pot fi măsurate mai multe puncte. Din acestea rezultă o medie totală 
multipunct-medie temp. 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurării 

 O sondă adecvată este conectată la un dispozitiv de măsurare. 
 

1 Definiți parametrii canalului în meniul aplicației. 
 

 
Mențineți distanțele minime față de punctele de discontinuitate: 

- Față de punctele de discontinuitate aflate în amonte trebuie 
menținută o distanță care să corespundă unei valori de minimum 
șase ori diametrul hidraulic Dh = 4A/U (A: secțiunea canalului, U: 
circumferința canalului).  

- Față de punctele de discontinuitate aflate în aval trebuie păstrată o 
distanță de minimum două ori diametrul hidraulic Dh = 4A/U (A: 
secțiunea canalului, U: circumferința canalului). 

 

2 Introduceți tubul Pitot în canal. 
 

3 Efectuați măsurarea și salvați valorile înregistrate. 
 
 

3.5.8 Aplicația de debit volumetric cu factor K  

[K-Factor Volume Flow] 
 

Dispozitivul testo 440 poate calcula debitul volumetric prin măsurarea 
rezistenței de referință și introducerea factorului K. Astfel, dispozitivul testo 440 
poate rămâne conectat la grilele de ventilație în timpul reglajelor, iar modificările 
debitului volumetric pot fi citite direct pe ecran. 
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Meniul aplicației este accesibil numai cu dispozitivul testo 440 dP sau 
în combinație cu un dispozitiv testo 510i cu Bluetooth®. 

 
 

Această procedură de determinare a debitului volumetric poate fi utilizată 
întotdeauna atunci când sunt disponibile specificații corespunzătoare din 
partea producătorului componentei. În conformitate cu aceste specificații va fi 
măsurată presiunea diferențială la o poziție prevăzută de producător sau 
furnizor. Prin intermediul unui factor K specific, cu ajutorul unei ecuații 
matematice este calculat debitul volumetric din presiunea diferențială. 
 

Pregătirea măsurării 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi efectuate următoarele setări: 

- Tip de măsurare: multipunct/medie temp. 
- Factor K: de la 0,01 până la 999,99 
- Unitate factor K: Pa, kPa, hPa, mbar, psi, mmH2O, mmHg, inH2O, 

inHg, Torr 
- Unitate debit volumetric: m3/h, cfm, l/s, m3/s 

 

 
La măsurarea multipunct este constituită o medie totală pe baza tuturor 
valorilor individuale de măsurare. 

La măsurarea de tip medie temp. este constituită o medie totală pentru 
un interval de timp. 

Pot fi măsurate mai multe puncte. Din acestea rezultă o medie totală 
multipunct-medie temp. 
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2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurătorii 

1 Așezați dispozitivul testo 440 în poziția de măsurare și stabilizați-l. 
 

2 Efectuați măsurătoarea și salvați rezultatele de măsurare. 
 
 

3.5.9 Aplicația necesarul de încălzire/răcire 
[Heating / Cooling Load] 

 

Cu ajutorul acestei aplicații poate fi calculat necesarul de încălzire și răcire a 
unei instalații termice. 

Meniul aplicației este activat cu două dintre următoarele sonde: 

Număr articol Denumire 

0636 9771 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie cu 
Bluetooth® 

0636 9772 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie, 
cu cablu 

0636 9775 Sondă de temperatură și umiditate robustă pentru 
temperaturi de până la +180 °C, cu cablu 

0636 9731 Sondă de temperatură și umiditate cu Bluetooth® 
0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, cu cablu 
0632 1551 Sondă de CO2 cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0632 1552 Sondă de CO2 cu senzor de temperatură și umiditate, 

cu cablu 
0560 1605 testo 605i - termohigrometru cu comandă prin 

smartphone 
 

 
Este necesară conectarea a minimum două sonde pentru fiecare 
combinație prin Bluetooth® și cablu. 
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Pregătirea măsurării 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi setați următorii parametri: 

- ID sondă AP 
- ID sondă AR 
- Tip de măsurare: multipunct/medie temp. 
- UM debit volumetric: m3/h, cfm, l/s, m3/s 
- Debit volumetric: 0,0 - 99999,0 
- UM putere încălzire/răcire: kW, BTU/h 

 

 
La măsurarea multipunct este constituită o medie totală pe baza tuturor 
valorilor individuale de măsurare. 

La măsurarea de tip medie temp. este constituită o medie totală pentru 
un interval de timp. 

Pot fi măsurate mai multe puncte. Din acestea rezultă o medie totală 
multipunct-medie temp. 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurării 

 Două sonde adecvate sunt conectate la dispozitivul de măsurare. 
 

1 Amplasați sonda configurată pentru aer proaspăt în zona de acces aer 
proaspăt a sistemului dvs. 
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2 Amplasați sonda configurată pentru aer evacuat în zona de aer 
evacuat a sistemului dvs. 

 

3 Valorile umidității și temperaturii pentru aerul proaspăt și aerul evacuat 
sunt afișate pe ecran împreună cu necesarul de încălzire/răcire 
calculat pe baza acestora. 

 

4 Efectuați măsurarea și salvați valorile înregistrate.  
 
 

3.5.10 Aplicația pentru indicare mucegai 

[Mold Indication] 
 

Cu această aplicație poate fi măsurat riscul de apariție a mucegaiului din 
încăperi. Meniul aplicației este activat cu următoarele sonde: 

Număr articol Denumire 

0636 9771 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie 
cu Bluetooth® 

0636 9772 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie, 
cu cablu 

0636 9731 Sondă de temperatură și umiditate cu Bluetooth® 
0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, cu cablu 
0632 1551 Sondă de CO2 cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0632 1552 Sondă de CO2 cu senzor de temperatură și 

umiditate, cu cablu 
0615 1712 Sondă robustă de aer cu senzor de temperatură NTC 
0615 4611 Sondă de temperatură cu bandă cu scai și senzor de 

temperatură NTC 
0560 1805 testo 805i - termometru cu infraroșu cu comandă 

prin smartphone 
TE (indiferent de 
producător) 

 

 

 

Este necesară conectarea a minimum 1 sondă de temperatură (TC, 
NTC, 805i) și 1 sondă de umiditate prin Bluetooth® și cablu. 

Este posibilă conectarea unei singure sonde prin Bluetooth® cu 
dispozitivul testo 440. 
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Afișarea riscului de apariție a mucegaiului are loc pe ecran, după modelul 
semaforului. 
 

Afișaj Semnificație 

Verde Risc redus 
Galben Risc mediu 
Roșu Risc ridicat 

 

 
 

Pregătirea măsurării 

1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

La utilizarea dispozitivului testo 805i sunt posibile următoarele setări: 
- Emisivitatea 

 

 
Informații detaliate privind emisivitatea pot fi consultate în instrucțiunile 
de utilizare ale dispozitivului testo 805i. 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

Efectuarea măsurătorii 

 O sondă adecvată este conectată la un dispozitiv de măsurare. 
 

1 Efectuați măsurarea umidității în încăpere. 
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2 Efectuați măsurarea temperaturii în locul la care se estimează riscul de 
apariție a mucegaiului. 

 

 Riscul de apariție a mucegaiului este afișat pe ecran cu ajutorul unui 
indicator de culoare. 

 

3 Salvați măsurarea. 
 
 

3.5.11 Aplicația pentru măsurarea gradului de 
turbulențe [Draft Rate] 

 

Cu acest meniu al aplicației poate fi realizată măsurarea gradului de turbulențe 
și a curenților de aer, în conformitate cu DIN EN 13779, respectiv 
DIN EN ISO 7730. 

Măsurarea se desfășoară automat, într-un interval de timp de 3 minute. Pentru 
o desfășurare optimă se recomandă utilizarea: 

Număr articol Denumire 

0554 1590 Stativ pentru măsurarea nivelului de confort cu 
poziționarea sondelor conform standardelor (inclusiv 
husă) 

 

Meniul aplicației este activat cu următoarea sondă: 

Număr articol Denumire 

0628 0152 Sondă pentru gradul de turbulențe, cu cablu 
 

 
După conectarea la dispozitivul testo 440, sonda necesită o durată de 
încălzire de aproximativ 3 secunde. Măsurarea se va realiza numai 
ulterior. 

 

Afișarea indicelui de curent are loc pe ecran, după modelul semaforului. 
 

Afișaj Semnificație 

Verde Indice de curent 0 … 20 % 
Galben Indice de curent 21 … 30 % 
Roșu Indice de curent 31 … 100 % 
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Efectuarea măsurării 

 O sondă adecvată este conectată la un dispozitiv de măsurare. 
 

1 Pentru desfășurarea optimă a activității de măsurare fixați sonda în 
stativ. 

 

2 Efectuați măsurarea și salvați valorile înregistrate. 
 
 

3.5.12 Aplicația pentru măsurări de lungă durată 
[Logger Mode] 

 

Acest meniu al aplicației face posibilă înregistrarea datelor de măsurare pentru 
o perioadă definită de utilizator cu un interval fix. 

Pot fi utilizate toate sondele compatibile. 

Maximum pot fi active simultan următoarele sonde: 

• 1x TC 

• 1x sondă cu Bluetooth® 

• 1x sondă cu cablu 
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1 
Apăsați  pentru a configura măsurarea. 

Pot fi efectuate următoarele setări: 

- Interval de măsurare: în sec 
- Durată de măsurare: în h și min 

 

2 
Cu  selectați parametrii doriți și realizați setările. 

 

3 
Apăsați  sau  pentru a părăsi meniul. 

 

 

Durata maximă de măsurare depinde de nivelul bateriei, de spațiul de 
memorie liber și de sonda utilizată. Aceasta este afișată la configurare. 

 

 

Pentru măsurările deosebit de lungi, Testo recomandă utilizarea unei 
alimentări externe cu curent prin Micro-USB. Astfel este posibilă 
înregistrarea unei serii de măsurări considerabil mai lungi. 
0554 1105 - sursă de alimentare USB cu cablu 

 
 

4 Întreținerea 
 

4.1 Înlocuirea bateriei 
 

1 Deschideți capacul compartimentului 
pentru baterii. 

 
 

2 Înlocuiți bateriile. Respectați polaritatea! 
 

 
Utilizați numai baterii originale noi. În cazul utilizării unei baterii parțial 
consumate, calculul capacității bateriei nu este realizat corect. 

 

3 Închideți capacul compartimentului bateriilor. 
 

 Dispozitivul testo 440 este gata de utilizare. 
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4.2 Curățarea dispozitivului testo 440 
 

 
Nu utilizați agenți de curățare și solvenți corozivi, ci detergenți de uz 
casnic sau apă cu săpun. 

 

 
Mențineți racordurile întotdeauna curate și fără grăsime sau alte 
depuneri. 

 

1 Curățați dispozitivul cu o lavetă umedă și uscați-l. 
 

2 Dacă este necesar, curățați toate racordurile cu o lavetă umedă. 
 
 

4.3 Calibrarea 
 

 
Sondele și mânerul sunt livrate în mod standard cu un certificat de 
calibrare din fabrică. 

Pentru numeroase aplicații se recomandă recalibrarea sondelor cu 
mâner, precum și a dispozitivului testo 440 la un interval de 12 luni. 

Aceasta poate fi realizată de Testo sau alt furnizor de servicii certificat. 

Contactați Testo pentru informații suplimentare. 
 
 

4.4 Realizarea actualizării firmware 
 

 
Informații privind firmware-ul actual al dispozitivului testo 440 pot fi 
consultate la www.testo.ro, în pagina produsului. 

 

 Ați descărcat fișierul firmware pe computerul dvs. 
 

1 Conectați dispozitivul testo 440 cu computerul dvs. prin intermediul 
cablului Micro-USB. 

 

 Fereastra Redare automată se deschide automat. 
 

http://www.testo.com/
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2 Faceți clic pe Deschidere folder 
[Open folder to view files] pentru 
vizualizarea fișierelor. 

 
 

 Este deschisă fereastra cu folderele de fișiere disponibile. 
 

3 Trageți fișierul firmware în fereastra 
deschisă. 

 
 

 Copierea s-a încheiat. 
 

4 Deconectați dispozitivul testo 440 de la computer. 
 

5 Opriți și reporniți dispozitivul testo 440. 
 

 Firmware-ul se instalează automat. 
 
 

5 Date tehnice 
 

Temperatura (NTC) testo 440 testo 440 dP 

Interval de măsurare -40 … +150 °C 
Exactitate (±1 digit) la 
22 °C 

±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) 
±0,3 °C (-25 … +74,9 °C) 
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) 

±0,5 % din val. măs. (interval de măsurare rămas) 
Rezoluție 0,1 °C 

 

Temperatura (TC) testo 440 testo 440 dP 

Interval de măsurare -200 … +1370 °C 
Exactitate (±1 digit) ±(0,3 °C + 0,3 % din val. măs.) 

±0,5 °C pentru joncțiune 
Rezoluție 0,1 °C 
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Presiune testo 440 testo 440 dP* 

Interval de măsurare - -150 … +150 hPa 
Exactitate (±1 digit) la 
22 °C 

±0,05 hPa (0 … +1,00 
hPa) 
±0,2 hPa + 1,5 % din 
val. măs. (1,01 până la 
150 hPa) 

Rezoluție 0,01 hPa 
 

*Indicarea exactității este aplicabilă imediat după resetarea senzorului. Modificarea poziției sau 
montarea pe suprafețe magnetice influențează senzorul. Din acest motiv resetați senzorul numai în 
poziția finală a dispozitivului. 
Racorduri sondă testo 440 testo 440 dP 

Racord tip K 
termoelement 

1x 

Testo Universal 
Connector (TUC) pentru 
conectarea sondelor cu 
cablu cu fișa 
corespunzătoare 

1x 

Sondă cu Bluetooth© 1 sondă digitală cu Bluetooth© sau sondă 
inteligentă testo 

Presiune diferenţială - + 
 

Date tehnice testo 440 testo 440 dP 

Temperatura de operare -20 … +50 °C 
Temperatura de 
depozitare 

-20 … +50 °C 

Raza de acțiune 
Bluetooth© (sonde 
climatice Testo de ultimă 
generație cu Bluetooth© 

20 m câmp deschis 

Raza de acțiune 
Bluetooth© (sonde 
inteligente) 

3 m câmp deschis 

Tip baterie 3 x Mignon, tip AA 
Durată baterie 12 ore 
Greutate 250 g 
Dimensiuni 154 x 65 x 32 mm 
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Sondă conectată 
(număr articol)  

Denumire Durata de viață 
bateriei* 

0635 1032 Sondă cu fir cald cu senzor de 
temperatură, cu cablu 

8 h 

0635 1572 Sondă cu fir cald cu senzor de 
temperatură și umiditate, cu cablu 

8 h 

0635 9532 Sondă cu elice (Ø 16 mm), cu cablu 11 h 
0635 9372 Sondă cu elice de înaltă precizie 

(Ø 100 mm) cu senzor de 
temperatură, cu cablu 

10 h 

0635 9432 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu 
senzor de temperatură, cu cablu 

10 h 

0636 9772 Cap de sondă de temperatură și 
umiditate de înaltă precizie, 
cu cablu 

12 h 

0636 9775 Sondă de temperatură și umiditate 
robustă pentru temperaturi de până 
la +180 °C, cu cablu 

12 h 

0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, 
cu cablu 

12 h 

0635 0551 Sondă Lux 11 h 
0632 1552 Sonde de CO2 cu senzor de 

temperatură și umiditate, cu cablu 
8 h 

0632 1272 Sondă de CO, cu cablu 11 h 
0628 0152 Sondă pentru gradul de turbulență, 

cu cablu 
9 h 

0635 1052 Sondă pentru hote de laborator, cu 
cablu 

9 h 

 

* Toate datele la 22 °C, 50 % luminozitatea ecranului, mod de economisire a energiei pornit, Auto-Off 
oprit. 
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6 Sugestii și asistență 
 

6.1 Întrebări și răspunsuri 
 

6.1.1 Starea ledului sondei cu Bluetooth® 
 

Starea ledului Descriere 

Roșu intermitent Nivel redus baterie 
Galben intermitent Sonda este pornită și caută 

conexiunea Bluetooth®.  
Verde intermitent Sonda este pornită și conectată cu 

Bluetooth®. 
 
 

6.1.2 Măsurare cu fir cald imposibilă 
 

Înaintea măsurării trebuie deschis capacul de pe sonda cu fir cald. 
 

6.2 Accesorii și piese de schimb 
 

Sondă cu Bluetooth® 

Număr articol Denumire 

0635 1571 Sondă cu fir cald cu Bluetooth® cu senzor de 
temperatură și umiditate 

0635 9571 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu Bluetooth® cu senzor de 
temperatură 

0635 9371 Sondă cu elice (Ø 100 mm) de înaltă precizie cu 
Bluetooth® cu senzor de temperatură 

0635 9431 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu Bluetooth® cu senzor 
de temperatură 

0636 9771 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie 
cu Bluetooth® 

0636 9731 Sondă de temperatură și umiditate cu Bluetooth® 
0632 1551 Sondă de CO2 cu Bluetooth® cu senzor de 

temperatură și umiditate 
0632 1271 Sondă de CO cu Bluetooth® 
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Sondă cu cablu 

Număr articol Denumire 

0635 1032 Sondă cu fir cald cu senzor de temperatură, cu cablu 
0635 1572 Sondă cu fir cald cu senzor de temperatură și 

umiditate, cu cablu 
0635 9572 Sondă cu elice (Ø 16 mm) cu senzor de temperatură, 

cu cablu 
0635 9372 Sondă cu elice de înaltă precizie (Ø 100 mm) cu 

senzor de temperatură, cu cablu 
0635 9432 Sondă cu elice (Ø 100 mm) cu senzor de temperatură, 

cu cablu 
0636 9772 Sondă de temperatură și umiditate de înaltă precizie, 

cu cablu 
0636 9775 Sondă de temperatură și umiditate robustă pentru 

temperaturi de până la +180 °C, cu cablu 
0636 9732 Sondă de temperatură și umiditate, cu cablu 
0635 0551 Sondă Lux 
0632 1552 Sondă de CO2 cu senzor de temperatură și umiditate, 

cu cablu 
0632 1272 Sondă de CO, cu cablu 
0628 0152 Sondă pentru gradul de turbulență, cu cablu 
0635 9532 Sondă cu elice (Ø 16 mm), cu cablu 
0635 1052 Sondă pentru hote de laborator, cu cablu 

 
Pentru accesorii suplimentare vizitați pagina de produs pentru testo 440 la: 
www.testo.ro. 
 

7 Aprobări și certificare 
 

Respectați următoarele informații specifice la nivel național cu privire la 
aprobarea produsului. 

 
Utilizarea modulului radio face obiectul reglementărilor și dispozițiilor 
din țara de utilizare și poate fi utilizat numai în țările pentru care a fost 
acordată o certificare de țară. Utilizatorul și fiecare proprietar se obligă 
să respecte aceste reglementări și condiții preliminare de utilizare și 
înțelege că este responsabil pentru revânzarea, exportul, importul etc., 
în special în țările pentru care nu este disponibilă o aprobare radio. 
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Product Mat.-No. Date 
testo 440 
testo 440 dP 

0560 4401 
0560 4402 

16.01.2018 

Country Comments 

Australia 

 

E 1561 

Canada Containts IC: 21461-LSD4BTS25A 
Product IC: 6127B-0560440X 
IC Warnings 

Europa + EFTA 

 
 

 

The EU Declaration of Conformity can be found 
on the testo homepage www.testo.com under 
the product specific downloads. 

 
EU countries:  
Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), 
Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), 
Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), 
Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria 
(AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden 
(SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech 
Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), 
Republic of Cyprus (CY).  
 
EFTA countries:  
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 

Turkey Approved 

Japan 
 

Japan Information 

USA 
Contains FCC ID: N8NLSD4BTS25A 
Product FCC ID: WAF-0560440X 
FCC Warnings 

Bluetooth SIG List 

Qualified Design ID  D037513  
Bluetooth radio class  Class 1  
Bluetooth company  Testo SE & Co. KGaA 
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Product Mat.-No. Date 

Bluetooth-Module 

Feature  Values  
Bluetooth©-range 
(Newest generation of 
testo climate-probes 
with Bluetooth© 

< 20 m (free field)  

Bluetooth©-range 
(Smart Probes) 

< 3 m (free field) 

Bluetooth© type  S25 Series BLE module , based on 
TI CC2640 chip  

RF Band 2402-2480MHz 
Output power 5 dBm 

 

 
IC Warnings 
This instrument complies with Part 15B of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 (revision 8). 
Commissioning is subject to the following two conditions: 
(1) This instrument must not cause any harmful interference and 
(2) this instrument must be able to cope with interference, even if this has undesirable effects on 
operation. 
 
Cet appareil satisfait à la partie 15B des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 
(révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :  
(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et  
(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoquerait des 
opérations indésirables. 
 
FCC Warnings 
Information from the FCC (Federal Communications Commission) 
For your own safety 
Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection 
against radio frequency interference. 
 
FCC warning statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
 
Caution 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to 
comply with the emission limits. 
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Warning 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 
the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
 
Caution 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to 
comply with the emission limits. 
 
Warning 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

 
Japan Information 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している
。 
 
 

 





 

 

 

0970 4410 ro 01 
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