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2 Generalități2

Generalităţi
Acest capitol oferă sfaturi importante privind utilizarea 
acestei documentaţii. 

Documentaţia conţine informaţii care trebuie aplicate dacă 
se doreşte utilizarea eficientă şi în siguranţă a produsului. 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această documentaţie şi să 
vă familiarizaţi cu operarea produsului înainte de a-l utiliza. 
Păstraţi la îndemână acest document pentru a-l consulta la 
nevoie. 

Identificare
Reprezentare	 Semnificaţtie	 	 Comentarii	

 Notă  Oferă sfaturi şi informaţii utile.
â, 1, 2 Obiectiv   Denotă obiectivul care va fi atins 

prin paşii descrişi. Acolo unde 
paşii sunt numerotaţi, trebuie să 
respectaţi întotdeauna ordinea 
dată!

3  Condiţie    O condiţie care trebuie îndeplinită 
dacă se execută o acţiune aşa 
cum este descris.

>, 1, 2, ... Pas   Paşi efectuaţi. Acolo unde paşii 
sunt numerotaţi, trebuie să 
respectaţi întotdeauna ordinea 
dată!

Text Text afişaj  Textul care apare pe ecranul  
    instrumentului.
Button  Buton de control Apăsaţi butonul.

 Rezultat  Denotă rezultatul pasului anterior.
ë Trimitere referinţă  Referinţă către o informaţie mult 

mai extinsă sau detaliată.

-
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1. Sfaturi privind siguranța 3

1. Sfaturi privind 
siguranţa

Acest capitol conţine regulile generale care trebuie urmate 
şi respectate dacă produsul se doreşte a fi manipulat în 
siguranţă.

Evitaţi rănirea persoanelor/deteriorarea echipamentului

>  Nu folosiţi instrumentul de măsură şi sondele pentru 
a măsura piese aflate sub tensiune sau în apropierea 
acestora.

>  Nu depozitaţi niciodată instrumentul de măsură/sondele 
împreună cu solvenţi şi nu folosiţi niciun fel de sicativ.

Siguranţa produsului/păstrarea garanţiei

>  Operaţi instrumentul de măsură numai conform 
parametrilor specificaţi în Datele tehnice.

>  Folosiţi întotdeauna corect instrumentul de măsură şi 
pentru scopul destinat. Nu folosiţi forţa. 

>  Nu expuneţi mânerele şi cablurile de alimentare la 
temperaturi de peste 70 °C, decât dacă este permisă în 
mod expres utilizarea la temperaturi mai ridicate.  
Temperaturile date pentru sonde / senzori se referă 
numai la domeniul de măsură a senzorilor.

>  Desfaceţi instrumentul numai când este descris în mod 
expres în documentaţie pentru mentenanţă şi reparaţie.   
Efectuaţi numai activităţile de mentenanţă şi reparaţie 
care sunt descrise în documentaţie. Când realizaţi 
aceste activităţi urmaţi paşii prevăzuţi. Din motive de 
siguranţă, folosiţi numai piese de schimb originale de la 
Testo.

Asiguraţi eliminarea corectă

>  Duceţi bateriile reîncărcabile defecte/bateriile consumate 
la punctele de colectare destinate pentru acestea.

>  Trimiteţi produsul înapoi la Testo la sfârşitul ciclului de 
viaţă. Noi ne vom asigura că acesta va fi eliminat într-un 
mod care protejează mediul.
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2. Destinaţia produsului
Acest capitol prezintă aplicaţiile pentru care produsul este 
destinat. 

Folosiţi produsul numai pentru aplicaţiile, pentru care a fost 
proiectat. Întrebaţi Testo dacă aveţi orice fel de dubii.

testo 417 este un instrument de măsură compact pentru 
măsurarea vitezelor de curgere şi a temperaturilor, prin 
intermediul unui anemometru cu elice de 100 mm cu 
sondă de temperatură integrată.

Produsul a fost proiectat pentru următoarele sarcini/
aplicaţii: 

· Măsurarea debitului volumetric la gurile de admisie/
evacuare

· Măsurarea temperaturii curgerilor (curenţilor de aer) 

Produsul nu trebuie utilizat în următoarele situaţii:

· Zone cu risc de explozie.
· Măsurători de diagnostic în scopuri medicale
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3. Descrierea produsului 5

3. Descrierea produsului
Acest capitol oferă o prezentare generală a componentelor 
instrumentului şi a funcţiilor acestora. 

3.1 Ecran şi elemente de 
control

Prezentare

À  Sondă 

Á  Ecran
Â Butoane de control
Ã Compartiment baterii (pe spate)
Ä  Compartiment service (pe spate)

Funcţiile butonului
Buton	 Funcţii

  Porneşte instrumentul;  
opreşte instrumentul (apăsaţi şi 
menţineţi)

 Porniţi/opriţi iluminarea ecranului
  Păstrează citirea, afişează valoarea 

maximă/minimă
  Dechide/părăseşte modul 

configurare (apăsaţi şi menţineţi);  
În modul configurare:  
Confirmare dată introdusă

  În modul configurare:  
Creşte valoarea, selectează 
opţiunea

  În modul configurare:  
Reduce valoarea, selectează 
opţiunea

  Calculul în puncte multiple şi a 
mediei temporale

 Debit volumetric  
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6 3. Descrierea produsului6

Afişaje importante
Afisţaj	 Semnificaţtie

  Capacitatea bateriei (dreapta jos pe ecran):  
· Sunt aprinse 4 segmente în simbolul bateriei: Bateria 
instrumentului este complet încărcată   
· Nu este aprins niciun segment în simbolul bateriei: Bateria 
este aproape complet descărcată

3.2 Tensiunea de alimentare
Tensiunea este furnizată prin intermediul unei baterii 
monobloc de 9V (inclusă la livrare) sau o baterie 
reîncărcabilă. Nu este posibil să folosiţi instrumentul 
alimentat de la reţeaua de curent sau să încărcaţi bateria 
reîncărcabilă în instrument.  
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4. Punerea în funcțiune 7

4. Punerea în funcţiune
Acest capitol descrie paşii necesari pentru punerea în 
funcţiune a produsului.

ã Introducerea unei baterii/baterii reîncărcabile:

1 Pentru deschiderea compartimentului bateriei 
de pe spatele instrumentului, împingeţi capacul 
compartimentului bateriei în direcţia indicată de 
săgeată şi îndepărtaţi-l. 

2 Introduceţi o baterie/baterie reîncărcabilă (9V 
monobloc). Respectaţi polaritatea!

3 Pentru a închide compartimentul bateriei, reaşezaţi 
capacul compartimentului bateriei în poziţie şi 
împingeţi-l în sens opus direcţiei săgeţii.
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5. Operarea
Acest capitol descrie paşii care se execută frecvent când 
utilizaţi produsul.

5.1 Conectarea unei sonde

Sondele necesare sunt conectate permanent sau integrate.
Nu este posibil să conectaţi sonde suplimentare.

5.2 Porniţi / opriţi 
instrumentul

ã Pornirea instrumentului: 

> Apăsaţi .
- Se deschide vizualizarea măsurătorii: Citirea 

curentă este afişată, sau se afişează -----  dacă nu 
este disponibilă nicio citire.

ã Oprirea instrumentului:

> Apăsaţi şi menţineţi  (pentru aproximativ 2s) până 
dispare afişajul.

5.3 Pornirea / oprirea 
iluminării ecranului

ã Pornirea/Oprirea iluminării ecranului: 

3 Instrumentul este pornit.

> Apăsaţi . 
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5. Operare 9

5.4 Setarea
1 Deschiderea modului configurare: 

3 Instrumentul este pornit şi afişează măsurătoarea. Nu 
sunt activate Hold, Max sau Min.

> Apăsaţi şi menţineţi  (pentru aproximativ 2s) până 
afişajul se schimbă.
- Instrumentul este acum în modul configurare.

 Puteţi schimba la următoarea funcţie cu .  
Puteţi părăsi modul configurare la orice moment de 
timp. Pentru aceasta, apăsaţi şi menţineţi  (pentru 
aproximativ 2s) până instrumentul a trecut pe modul 
măsurare. Orice modificare care s-a efectuat în modul 
configurare se va salva. 

2 Setarea factorului pâlniei F.FACT:

 Pentru măsurători la gurile de ventilaţie cu o pâlnie 
trebuie activat parametrul F.FACT. Setul pâlniei (nr. 
articol 0563 4170) constă într-o pâlnie pentru 
măsurători la evacuări (200 x 200mm) şi într-o pâlnie 
pentru măsurători la guri de ventilaţie (330 x 330mm).

3 Este deschis modul configurare, este aprins F.FACT.

> Activaţi (on) sau dezactivaţi (oFF) factorul cu  / 
  şi confirmaţi cu . 

3 Setarea ariei (doar dacă F.FACT este oFF):

3 Este deschis modul configurare, este aprins AREA.

> Setaţi aria transversală cu  /   şi confirmaţi cu 
. 
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10 5. Operare10

4 Setarea factorului de grilaj: K.FACT (numai dacă F.Fact 
este oFF):

 IDacă părţi ale secţiunii transversale sunt acoperite 
(ex. elementele grilajului), aceasta poate fi corectată 
prin intermediul factorului de grilaj. Factorul de grilaj 
indică proporţia spaţiului liber din secţiunea 
transversală. Exemplu: Dacă 20% din arie este 
acoperită, factorul de grilaj trebuie stabilit la 0.8 (80% 
spaţiu liber)

3 Modul configurare este deschis, este aprins K.FACT.

> Setaţi factorul de grilaj cu  /   şi confirmaţi cu 
.

5 Setarea Auto Off (închidere automată): 

3 Este deschis modul configurare, AutoOff luminează 
intermitent.

> Selectaţi opţiunea dorită cu  /   şi confirmaţi 
cu :

· on: Instrumentul de măsură se închide automat 
dacă timp de 10 minute nu este apăsat niciun 
buton (este aprins Hold sau Auto Hold).

· oFF: Instrumentul de măsură nu se închide 
automat.

6 Setarea unităţii de măsură: 

3 Este deschis modul configurare, este aprins UNIT.

1 Setaţi unitatea dorită (m/s, fpm) în linia superioară cu 
 /   şi confirmaţi cu .

2 Setaţi unitatea dorită (m3/h, l/s, cfm) în linia inferioară 
cu   /   şi confirmaţi cu .

7 Resetarea: 

3 Este deschis modul configurare, este aprins RESET.

> Selectaţi opţiunea dorită cu  /   şi confirmaţi 
cu :

· no: instrumentul nu este resetat.
· Yes: Instrumentul este resetat. Instrumentul este 

resetat la setările din fabrică. 
- Instrumentul se întoarce la vizualizarea măsurătorii.
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6. Măsurare 11

6. Măsurarea
Acest capitol descrie paşii necesari executării măsurătorilor 
cu acest produs.

ã Efectuarea unei măsurători: 

3 Instrumentul este pornit şi se află în modul măsurare.

> Aşezaţi sonda în poziţie şi citiţi măsurătorile.

ã Schimbarea canalului de măsurare afişat: 

> Pentru a schimba între afişarea temperaturii (°C, °F) şi 
a debitului volumetric calculat (m3/h, l/s, cfm):  
Apăsaţi . 

ã Păstrarea citirii, afişarea valorii maxime/minime: 

Citirea curentă poate fi înregistrată. Valorile maximă şi 
minimă (de la momentul în care a fost pornit instrumentul 
ultima dată) pot fi afişate.

>  Apăsaţi   de câteva ori până valoarea dorită 
este afişată.
- Următoarele sunt afişate pe rând:

· Hold: citirea înregistrată
· Max: valoarea maximă
· Min: valoarea minimă
· Citirea curentă

ã Resetarea valorilor maxime/minime: 

Valorile maxime/minime ale tuturor canalelor pot fi 
resetate la citirea curentă.

1 Apăsaţi   de câteva ori până se aprinde Max 
sau Min.

2 Apăsaţi şi menţineţi    (aproximativ 2s).
- Toate valoarile maxime şi minime sunt resetate la 

citirea curentă.
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12 6. Măsurare12

ã Efectuarea unul calcul de medie în puncte multiple: 

3 Nu sunt activate Hold, Max sau Min.

1 Apăsaţi .
-  este aprins Mean.
- Numărul de citiri înregistrate este afişat în linia 

superioară, în timp ce citirea curentă este afişată pe 
linia inferioară.

Opţiune: 
> Pentru a schimba între afişarea temperaturii (°C, 

°F), vitezei de curgere (m/s, fpm) şi debitul 
volumetric calculat (m3/h, l/s, cfm): Apăsaţi . 

2 Pentru a include citiri (în cantitatea dorită):  
Apăsaţi  (de câteva ori).

3 Pentru a încheia măsurătoarea şi a calcula valoarea 
medie:  
Apăsaţi .
-  Mean luminează intermitent. Valoarea medie 

calculată în puncte este afişată. 

4 Pentru întoarcerea la vizualizarea măsurătorii: Apăsaţi 
. 

ã Efectuarea unui calcul de medie în timp: 

3 Nu sunt activate Hold, Max sau Min.

1 Apăsaţi de două ori .
-  Mean este aprins
- Timpul de măsurare scurs (mm:ss) este afişat în 

linia superioară, în timp ce citirea curentă este 
afişată în linia inferioară.

Opţiune 
> Pentru a schimba între afişarea temperaturii (°C, 

°F), vitezei de curgere (m/s, fpm) şi debitul 
volumetric calculat (m3/h, l/s, cfm): Apăsaţi . 

2 Pentru a porni măsurătoarea: Apăsaţi  .

3 Pentru a întrerupe/continua măsurătoarea: Apăsaţi de 
fiecare dată  .

4 Pentru a încheia măsurătoarea şi a calcula valoarea 
medie: Apăsaţi .
-  Mean luminează intermitent. Valoarea medie 

calculată în timp este afişată. 
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7. Întreținere și mentenanță 13

5 Pentru întoarcerea la vizualizarea măsurătorii: Apăsaţi  
. 

7. Întreţinere şi 
mentenanţă

Acest capitol descrie paşii care ajută la menţinerea 
funcţionalităţii produsului şi la extinderea duratei de 
funcţionare. 

â Curăţarea husei:

> Curăţaţi husa cu o cârpă înmuiată (spume de săpun) 
dacă este murdară. Nu folosiţi agenţi de curăţare 
agresivi sau solvenţi!

â	Schimbarea bateriei/bateriei reîncărcabile:

3 Instrumentul este închis.

1 Pentru deschiderea compartimentul bateriei de 
pe spatele instrumentului, împingeţi capacul 
compartimentului bateriei în direcţia indicată de 
săgeată şi îndepărtaţi-l.

2 Îndepărtaţi bateria uzată/bateria reîncărcabilă şi 
introduceţi o nouă baterie/baterie reîncărcabilă  
(9 V monobloc). Respectaţi polaritatea!

3 Pentru a închide compartimentul bateriei, reaşezaţi 
capacul compartimentului bateriei în poziţie şi 
împingeţi-l în sens opus direcţiei săgeţii.
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8. Întrebări şi răspunsuri
Acest capitol oferă răspunsuri la cele mai frecvente 
întrebări.
Întrebare	 	 		Cauze	posibile		 	 Posibilţa	soluţtie

 este aprins (dreapta · Bateria instrumentului  · Înlocuiţi bateria 
jos pe ecran  este aproape     
instrumentului.  consumată. 
Instrumentul se  · Este pornită funcţia  · Închideţi funcţia.  
închide automat.  Auto Off. 
   · Capacitatea reziduală  · Înlocuiţi bateria. 
    a bateriei este prea     
    mică.
Afişare: ----- · Sondă defectă. · Vă rugăm  
       contactaţi dealerul  
       sau Serviciul Clienţi  
       Testo. 
Ecranul reacţionează · Temperatura  · Creşteţi   
lent   ambientală este  temperatura  
    foarte scăzută  ambientală.
Afişare: uuuuu · Valori de măsură  · Menţineţi domeniul 
    sub domeniul permis  permis de măsură.
Afişare: ooooo · Valori de măsură  · Menţineţi domeniul 
    peste domeniul de  permis de măsură 
    măsură

Dacă nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră, vă 
rugăm să contactaţi dealerul sau Serviciul Clienţi Testo. 
Pentru date de contact, citiţi coperta acestui document sau 
intraţi pe pagina web www.testo.ro.
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9. Date tehnice
Caracteristicţa	 Valoare

Parametri Viteza curgerii (m/s, fpm), temperatura (°C / °F)
Variabile calculate Debitul volumetric (m3/h, l/s, cfm)
Domeniu de măsură +0.3...+20 m/s 
 0...+50 °C / +32...+122 °F 
Rezoluţie 0.01 m/s  
 0.1 °C / 0.1 °F
Acuratețe ±0.1m/s + 1.5% din citire 
(± 1 Cifră) ±0.5 °C / ±0.9 °F
Sondă cu elice, diametru 100 mm,  
 sondă de temperatură NTC (integrată) 
Rata de măsură 2/s 
Temperatura de operare   0...+50 °C / +32...+122 °F
Temperatura de              -40...+85 °C / -40...+185 °F  
depozitare
Tensiunea de alimentare 1x  baterie/baterie reîncărcabilă de 9V
Durata de viaţă a aproximativ 50 h  
bateriei
Directiva EC 2004/108/EEC 
Garanţie  2 ani

 

10. Accesorii/piese de 
schimb

Nume	 Nr.	piesţ.

Set pâlnie constând într-o pâlnie de 200x200mm  
şi o pâlnie de 330x330mm 0563 4170

 

Pentru o listă completă cu toate accesoriile şi piesele de 
schimb, vă rugăm să consultaţi broşurile şi cataloagele de 
produse sau să verificaţi pe website-ul nostru: 
www.testo.ro
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testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch 
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (0 76 53) 6 81 - 0 
Fax: (0 76 53) 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de 
Internet: http://www.testo.com
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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

Web: www.testo.ro


