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1 Om detta dokument 
 

• De här manualen är en del av instrumentet.  
 

• Läs den här manualen noggrant och gör dig bekant med produkten innan 
du använder den. 

 

• För att undvika personskador och produktskador är det särskilt viktigt att 
följa säkerhets- och varningsinformationen. 

 

• Ha alltid denna dokumentation till hands. 
 

• Använd alltid den kompletta manualen i original. 
 

• Skicka med denna manual till nästa ägare vid en överlåtelse av produkten. 
 

2 Säkerhet och avfallshantering 
 

Säkerhet 

• Produkten får endast används för det avsedda ändamålet samt inom de 
gränser som anges under tekniska data. Använd inte för stor kraft. 

• Även anläggningen som du mäter och dess omgivning kan utgöra en fara: 
Följ lokala säkerhetsbestämmelser när du utför mätningar. 

• Utför inga kontaktmätningar på spänningsförande delar som inte är 
isolerade. 

• Produkten får inte förvaras tillsammans med lösningsmedel. Torkmedel får 
inte användas. 

• Utför endast sådana underhålls- och servicearbeten på enheten som 
beskrivs i dokumentationen. Följ de föreskrivna arbetsstegen. Använd 
endast originalreservdelar från Testo. 

• Temperaturuppgifter på givare/sensorer gäller endast givarsystemets 
mätområde. Handtag och kablar får inte utsättas för temperaturer över 
50 °C (122 °F) om de inte uttryckligen är godkända för högre temperaturer. 

• Enheten får inte tas i drift om det finns skador på höljet eller kablarna. 
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Avfallshantering 
 

• När produkten ska skrotas ska den lämnas till insamling av elektriska och 
elektroniska apparater enligt gällande avfallsbestämmelser eller återlämnas 
till Testo för återvinning. 

 

•  WEEE-reg.nr DE 75334352 
 

3 Systembeskrivning 
 

Du har köpt en givare med, i förekommande fall med givarspecifikt tillbehör.  
Givaren kan anslutas direkt till mätinstrumentet testo 400 / testo 440. 

 
Utförlig information om hur de olika givarna fungerar tillsammans med 
mätinstrumentet testo 400/testo 440 hittar du i respektive kapitel i 
mätinstruments manual. 

 

 

Den digitala givaren möjliggör direkt bearbetning av mätvärden i 
givaren. Instrumentosäkerheten försvinner tack vare denna teknik. 

 
 

4 Beskrivning av instrumentet 
 

4.1 Varmtrådsgivare inkl. temperatursensor 
(0635 1032) 

 

Användning 

Varmtrådsgivaren används i kombination med testo 400 / testo 440 för flödes- 
och temperaturmätningar i ventilationskanaler. 
 

Uppbyggnad 

 
 

1 Givarsystem med skyddshylsa 2 Givaradapter 
3 Teleskop med skala 4 Ledning 
5 Anslutningskontakt   

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36fCoztjVAhXCMBoKHUysB4UQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te&psig=AFQjCNEKVGWNwgQrt2XWVkbn2H227nbB8A&ust=1502864931860481
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OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  

- Stäng skyddshylsan efter avslutad mätning. 
 

 
 

Genomföra mätningen 

Vid mätningar i flöden måste pilmarkeringen på givarhuvudet stämma överens 
med flödesriktningen. 

 
För att hitta korrekt mätvärde vrider du försiktigt fram och tillbaka tills 
maxvärdet visas. 
 

4.2 Varmtrådsgivare (Ø 7,5 mm) inkl. 
temperatursensor (0635 1026) 

Användning 

Den tunna varmtrådsgivaren används i kombination med testo 400/testo 440 
för flödes- och temperaturmätningar i ventilationskanaler och i tak-
/väggluftdon. 

Uppbyggnad 

 
 

1 Givarsystem med skyddshylsa 2 Teleskop med skala 
3 Ledning   

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Vidrör inte givarsystemet!  

- Sätt på skyddshylsan efter avslutad mätning. 
 

 



4 Beskrivning av instrumentet 

6 

 

Den tunna varmtrådsgivaren (0635 1026) identifieras automatiskt när 
den ansluts till testo 400 (fr.o.m. appversion 14) eller till testo 440 
(fr.o.m. firmwareversion 1.0.6). 

 
 

Genomföra mätningen 

Vid mätningar i flöden måste pilmarkeringen på givarhuvudet stämma överens 
med flödesriktningen. 

 
För att hitta korrekt mätvärde vrider du försiktigt fram och tillbaka tills 
maxvärdet visas. 
 

4.3 Vinghjulsgivare (Ø 16 mm) (0635 9532) 
 

Användning 

Vinghjulsgivaren (Ø 16 mm) används i kombination med testo 400 / testo 440 
för flödesmätning i ventilationskanaler. 
 

Uppbyggnad 

 
 

1 Givarhuvud 2 Teleskop 
3 Teleskophandtag 4 Ledning 

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  

- Sätt på skyddshylsan efter avslutad mätning. 
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Genomföra mätningen 

Placera givaren enligt bilden. Pilmarkeringen på givarhuvudet måste peka i 
flödesriktningen. 

  
För att hitta korrekt mätvärde vrider du försiktigt fram och tillbaka tills 
maxvärdet visas. 
 

4.4 Mycket noggrann temperatur-fukt-givare 
upp till + 180 °C (0636 9775) 

 

Användning 

Den mycket noggranna temperatur-fukt-givaren används i kombination med 
testo 400 / testo 440 för fukt- och temperaturmätning. 
 

Uppbyggnad 

 
 

1 Givarhuvud 2 Sinterskydd 
3 Givarrör 4 Handtag  
5 Kabel   

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  
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4.5 Varmkulegivare inkl. temperatursensor 
(0635 1051) 

Användning 

Varmkulegivaren används i kombination med testo 400/testo 440 för 
riktningsoberoende flödes- och temperaturmätningar. 

Uppbyggnad 

 
 

1 Givarsystem 2 Teleskop med skala 
3 Ledning   

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Vidrör inte givarsystemet!  

- Sätt på skyddshylsan efter avslutad mätning. 
 

 

 
Varmkulegivaren (0635 1051) identifieras automatiskt när den ansluts 
till testo 400 (fr.o.m. appversion 14) eller till testo 440 (fr.o.m. 
firmwareversion 1.0.6). 

 
 

4.6 Luxgivare (0635 0551) 
 

Användning 

Luxgivaren används i kombination med testo / testo 440 för att mäta ljusstyrkan 
på arbetsplatser. Det går att mäta ljusstyrkan hos LED-lampor med varmvitt 
eller vitt ljus eftersom dessa LED-typer täcker in hela spektralområdet i det 
mänskliga ögat. Mätning av enfärgade LED-lampor (t.ex. blå LED-lampor) 
rekommenderas ej. 
 

Uppbyggnad 

 
 

1 Mätsensor 2 Kabel 



4 Beskrivning av instrumentet 

9 

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  
 

 
 

4.7 Turbulensgradsgivare (0628 0152) 
 

Användning 

Turbulensgradsgivaren används i kombination med testo 400 / testo 440 för 
temperatur- och lufttrycksmätning. 
 

Uppbyggnad 

 
 

1 Sensor 2 Skyddskorg 
3 Givarrör 4 Handtag 
5 Kabel   

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  
 

 
Givaren innehåller känsliga komponenter. Hantera givaren med 
försiktighet.  

 
 

4.8 Dragskåpsgivare (0635 1052) 
 

Användning 

Dragskåpsgivaren används i kombination med testo 400 / testo 440 för att 
bestämma flödeshastigheter i dragskåp. 
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Uppbyggnad 

 
 

1 Givarsystem 2 Skyddshylsa 
3 Knapp 4 Handtag 
5 Kabel   

 

OBSERVERA 
Givarsystemet kan skadas! 

- Rör inte givarsystemet!  

- Efter avslutad mätning ska skyddshylsan skjutas över givarsystemet. 
 

 
Givaren innehåller känsliga komponenter. Hantera givaren med 
försiktighet.  

 

 
Temperaturmätning vid låga flödeshastigheter kan ge osäkra 
mätresultat! 

 
 

5 Idrifttagning 
 

Visa mätvärden 

 Givaren är ansluten till mätinstrumentet. 
 

 Mätvärdena visas. 
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6 Underhåll 
 

6.1 Underhåll av givare 
 

6.1.1 Rengör enheten 
 

 

Använd inga frätande rengörings- eller lösningsmedel, utan endast 
svaga hushållsrengöringsmedel eller såpvatten. 

 

 
Håll anslutningarna rena och fria från fett och andra avlagringar. 

 

Rengör enheten och anslutningarna med en fuktig trasa och torka sedan av 
enheten. 
 

6.1.2 Kalibrering 
 

 
Som standard levereras givarna med ett kalibreringsprotokoll från 
fabrik. 

I många tillämpningar rekommenderas en omkalibrering av givarna var 
tolfte månad. 

Denna kan genomföras av Testo Industrial Services (TIS) eller någon 
annan certifierad firma med hjälp av vår lättanvända 
serviceprogramvara. För kalibrering kan givaren skickas in separat 
(utan handinstrument). 

Kontakta Testo för mer information. 
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7 Tekniska uppgifter 
 

 

• Justeringsvillkor för flödesgivare: 
Justerad i fri stråle Ø 350 mm, referenstryck 1013 hPa, baserat på 
testos LDA-referensanemometer (Laser Doppler Anemometer). 

• Att tänka på vid användning av flödesgivare:  
Temperatur- och fuktmätning vid låga flödeshastigheter kan ge 
osäkra mätresultat! 
Givaren ska startas utanför en kanal under följande förhållanden: 
Omgivningstemperatur: 20 °C 
Flöde: ca 0 m/s. 

• Att tänka på vid användning av fuktgivare:  
Använd inte fuktgivare i kondenserande atmosfärer. För 
kontinuerlig användning vid hög fuktighet 
> 80 %RH vid ≤ 30 °C i > 12 h 
> 60 %RH vid > 30 °C i > 12 h 
kontakta Testos service eller kontakta oss via Testos webbplats. 

 
 

Varmtrådsgivare inkl. temperatursensor (0635 1032) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … +30 m/s 
-20 … +70 °C 
700 … 1 100 hPa 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,03 m/s + 4 % av mv) (0 … 20 m/s)  
±(0,5 m/s + 5 % av mv) (20,01 … 30 m/s) 
±0,5 °C (0 … +70 °C) 
±3 hPa 

Upplösning 0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa 

Förvaringstemperatur -20 … +70 °C  
Drifttemperatur -20 … +70 °C  
Kapslingsklass IP20 
Mått Kabellängd: 1,7 m 

Utdragbar längd med teleskop: 850 mm  
Ø givarhuvud på sensor: 9 mm  
Ø givarrör ände: 12 mm  

Vikt 90 g 
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Egenskap Värde 

Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

Varmtrådsgivare (Ø 7,5 mm) inkl. temperatursensor (0635 1026) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … +20 m/s 
-20 … +70 °C 
700 … 1 100 hPa 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,03 m/s + 5 % av mv) 
±0,5 °C (0 … +70 °C) 
±3 hPa 

Upplösning 0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa 

Förvaringstemperatur -20 … +70 °C  
Drifttemperatur -20 … +70 °C  
Kapslingsklass IP20 
Mått Kabellängd: 1,7 m 

Utdragbar längd med teleskop: 850 mm  
Ø givarhuvud på sensor: 7,5 mm  
Ø givarrör ände: 12 mm  

Vikt 90 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

Vinghjulsgivare (Ø16 mm) (0635 9532) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0,6 … 50 m/s 
Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,2 m/s +1 % av mv) (0,6 … 40 m/s) 
±(0,2 m/s +2 % av mv) (40,1 … 50 m/s) 

Upplösning 0,1 m/s 
Förvaringstemperatur -10 … +70 °C  
Drifttemperatur -10 … +70 °C  
Kapslingsklass IP20 
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Egenskap Värde 

Mått Kabellängd: 1,7 m 
Utdragbar längd med teleskop: 850 mm  
Ø givarhuvud: 16 mm  
Ø givarrör ände: 12 mm  

Vikt 148 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

Mycket noggrann temperatur-fukt-givare upp till +180 °C (0636 9775) 

Egenskap Värde 

Mätområde -20 … +180 °C 
0 … 100 %RH 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±0,5 °C (-20 … 0 °C)  
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)  
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C) 

Noggrannhet 
(vid 25°C, ±1 digit) 

±3 %RH (0 … 2 %RH)  
±2 %RH (2,1 … 98 %RH)  
±3 %RH (98,1 … 100 %RH) 
Ytterligare osäkerhet 
 - Långtidsstabilitet: ±1 %RH/år 

Upplösning 0,1 °C 
0,1 %RH 

Temperaturkoefficient typ(k=1) ±0,03 %RH/K (-20 … +50 °C) 
typ(k=1) ±0,06 %RH/K (+50 … +180 °C) 

Förvaringstemperatur -20 … 60 °C 
Drifttemperatur Handtag: -5 … +50 °C 

Givarhuvud: -20 … +180 °C 
Kapslingsklass IP20 
Mått Kabellängd: 1,4 m 

Total längd givare: 420 mm  
Längd givarrör: 270 mm  
Ø givarrör: 12 mm  

Vikt 255 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 
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Varmkulegivare inkl. temperatursensor (0635 1051) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … +10 m/s 
-20 … +70 °C 
700 … 1 100 hPa 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,03 m/s + 4 % av mv) 
±0,5 °C (0 … +70 °C) 
±3 hPa 

Upplösning 0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa 

Förvaringstemperatur -20 … +70 °C  
Drifttemperatur -20 … +70 °C  
Kapslingsklass IP20 
Mått Kabellängd: 1,7 m 

Utdragbar längd med teleskop: 850 mm  
Ø givarhuvud på sensor: 3 mm  
Ø givarrör ände: 12 mm  

Vikt 90 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

Luxgivare (0635 0551) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … 100 000 lux 
Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

DIN EN 13032-1 bilaga B; 
klass C enligt DIN 5032-7 

Upplösning 0,1 lux < 10 000 lux 
1 lux ≥ 10 000 lux 

Förvaringstemperatur -20 … +50 °C 
Drifttemperatur 0 … +50 °C 
Luftfuktighet Rekommenderad användning: 20 … 80 %RH 
Mått Kabellängd: 1,4 m 

Hölje: 110 x 55 x 22 mm 
Vikt 110 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 
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Turbulensgradsgivare (0628 0152) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … +5 m/s 
0 … +50 °C 
700 … 1 100 hPa 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,03 m/s + 4 % av mv) (0 … +5 m/s) 
±0,5 °C 
±3 hPa 

Upplösning 0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa 

Förvaringstemperatur -20 … +60 °C  
Drifttemperatur 0 … +50 °C  
Mått Kabellängd: 1,4 m 

Total längd givare: 400 mm 
Längd givarrör: 195 mm 

Vikt 250 g 
Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

Dragskåpsgivare (0635 1052) 

Egenskap Värde 

Mätområde 0 … +5 m/s 
0 … +50 °C 
700 … 1 100 hPa 

Noggrannhet 
(vid 22 °C, ±1 digit) 

±(0,02 m/s + 5 % av mv) (0 … +5 m/s) 
±0,5 °C 
±3 hPa 

Upplösning 0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa 

Förvaringstemperatur -20 … +60 °C  
Drifttemperatur 0 … +50 °C  
Mått Kabellängd: 1,4 m 

Total längd givare: 350 mm 
Längd givarrör: 195 mm 

Vikt 230 g 
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Egenskap Värde 

Direktiv, standarder och 
kontroller 

EU-direktiv: 2014/30/EU 

 
 

8 Tillbehör och reservdelar 
 

Beskrivning Artikelnummer 

Mätstativ med standardiserad givarpositionering (inkl. 
väska) 

0554 1591 

 
 

 



 

 

 

0971 0455 sv 05 – 10.2022 
 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Telefon: +49 7653 681-0 
E-Mail: info@testo.de 
Internet: www.testo.com 
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