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2 Siguranţă şi mediu 
 

2.1. Despre acest document 
 

Simboluri și standarde de redactare 
 

Reprezentare Explicaţie 

 
Semn de avertizare, grad de risc conform 
cuvântului: 

Avertisment! Pot să apară cazuri de rănire 

gravă. Atenţie! Pot să apară cazuri de uşoară 

rănire fizică sau defecţiune a echipamentului. 

>   Implementaţi măsurile de siguranţă 
necesare. 

 
Notă: informaţii de bază sau informaţii 
suplimentare. 

1. ...

2. ... 

Măsuri: mai mulţi paşi, secvenţa trebuie 
urmată. 

> ... Măsuri: un pas sau un pas opţional. 

- ... Rezultatul unei acţiuni. 

Meniu Elementele instrumentului, ecranul 
instrumentului sau interfaţa programului. 

[OK] Butoanele de control ale instrumentului 
sau butoanele interfeţei programului. 

... | ... Funcţii/căi de acces în cadrul meniului. 

“...” Exemplu de intrări. 
 
 

Avertismente 

Acordați întotdeauna atenţie informaţiilor care conţin următoarele 
avertismente cu pictograme de avertizare. Implementaţi măsurile de 
siguranţă specificate. 

 

Reprezentare Explicaţie 
 
 

NOTIFICARE 
Indică circumstanţe care pot cauza defecţiuni 
ale produselor. 

 
 

ATENȚIE Indică posibilitatea producerii de răni minore. 
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2.2. Măsuri de siguranţă 
 

> Utilizaţi produsul doar în scopul pentru care a fost prevăzut şi în cadrul 
parametrilor specificaţi în fişa de date tehnice. Nu utilizaţi forţa. 

 

> Obiectele care urmează a fi supuse măsurării sau mediul unde se va 
efectua măsurarea pot implica riscuri: citiţi regulamentele de siguranţă 
valabile în zona dumneavoastră înainte de efectuarea măsurărilor. 

 

> Nu efectuaţi măsurări de contact pe piese neizolate, sub tensiune. 
 

> Nu depozitaţi produsul în acelaşi loc cu solvenții. Nu utilizaţi niciun fel de 
agent de deshidratare. 

 

> Efectuaţi pentru acest instrument doar lucrările de mentenanţă şi de 
reparaţii descrise în documentaţie. Urmaţi cu exactitate paşii indicaţi. 
Utilizaţi doar piese de schimb originale de la Testo.  

 

> Temperaturile indicate pe sonde se referă doar la domeniul de 
măsurare al senzorilor. Nu expuneţi mânerele şi cablurile de alimentare 
la temperaturi ce depășesc +40 °C (104 °F), cu excepția situației în care 
se permite în mod expres expunerea acestora la temperaturi mai mari. 

 

> După ultima măsurare, permiteţi sondelor şi tijelor acestora să se 
răcească suficient pentru a evita arsurile cauzate de vârful fierbinte al 
senzorului sau de tija sondei.   

 

> Utilizarea improprie a acumulatorilor poate avea drept consecinţă 
distrugeri sau leziuni corporale datorită şocului de curent, focului sau 
deversărilor de chimicale. Următoarele instrucţiuni trebuie respectate 
pentru a evita astfel de pericole:  

• Utilizaţi produsul doar în conformitate cu instrucţiunile din 
manualul de utilizare. 

• Nu scurtaţi, nu dezmembraţi, nu modificaţi. 

• Nu expuneţi produsul la șocuri puternice, la apă, foc sau la 
temperaturi de peste +60 °C. 

• Nu depozitaţi produsul în apropierea obiectelor metalice. 

• Nu utilizaţi baterii care prezintă scurgeri sau acumulatori defecți. 
În cazul contactului cu acidul conţinut de baterie spălaţi zona 
afectată cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic dacă 
acest lucru este necesar. 

• Încărcaţi acumulatorul doar în instrument sau în staţiile de 
încărcare recomandate. 

• Opriţi imediat procesul de încărcare dacă acesta nu este finalizat  
în intervalul de timp indicat. 

• În cazul funcţionării improprii sau în caz de supraîncălzire, 
îndepărtaţi imediat acumulatorul din instrumentul de măsurare 
/ staţia de încărcare. Atenţie: acumulatorii pot fi fierbinţi! 
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Utilizare 

>   Vă rugăm să citiţi această documentaţie cu atenţie şi să vă  

familiarizaţi cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Acordaţi o 
atenţie deosebită instrucţiunilor de siguranţă şi avertismentelor  

pentru a preveni apariţia leziunilor corporale şi a defecţiunilor 
produselor. 

>   Păstraţi acest document la îndemână, astfel încât să-l puteţi 
consulta atunci când acest lucru este necesar. 

>   Predaţi această documentaţie următorilor utilizatori ai acestui 
produs.  

 

2.3. Protecţia mediului 
 

> Colectaţi acumulatorii defecți /bateriile epuizate conform 

specificaţiilor legale în vigoare. 
 

>   La finalul duratei de viaţă, trimiteţi produsul pentru a fi colectat 
separat în categoria aparatelor electrice şi electronice (conform 
legislaţiei locale) sau returnaţi produsul la Testo pentru a fi 
colectat ca deşeu în mod corespunzător.   
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3 Specificaţii 
 

3.1. Utilizare 
 

testo 480 este un instrument de măsurare a parametrilor climatici. 
testo 480 este ideal pentru evaluarea nivelului de confort la locul de 
muncă şi pentru măsurarea debitelor de aer la sistemele de ventilaţie 
şi aer condiţionat. Instrumentul va fi utilizat doar de personal instruit. 
Produsul nu trebuie utilizat în medii explozive! 

 

3.2. Date tehnice 
 

Instrument de măsură 
 

Caracteristică Valori 
Parametri  

măsurare 

• Temperatură (°C, °F) 

• Umiditate (%UR, td°C, td°F, bulb umed 

°C, bulb umed °F, g/m
3
, g/ft

3
, g/kg, g/lb, 

kJ/kg, BTU/lb, ppm, %vol.) 

• Viteză aer (m/s, ft/m) 

• Presiune (Pa, hPa, mbar, kPa, bar, psi, 
inH2O, inHg, mmH2O, Torr) 

• CO2  (ppm, %vol.) 

• Iluminarea (Lux, picior/candelă) 

Conexiuni senzori • 2 x temperatură (TC tip K) 

• 1 x presiune diferenţială 

• 3 x sonde digitale (debit, umiditate, 
temperatură, CO2, iluminare, 

presiune absolută) 
Interfeţe • Mini USB 

• Infraroşie pentru imprimanta Testo 

• Card SD 

 •  Conexiune pentru alimentator 

Capacitate memorie 
internă 

1,8 GB (aproximativ 60.000.000 de valori de 
măsurare) 

Durata de viaţă 
acumulator 

Aprox. 17 ore (instrument deconectat de la 
rețea, fără sonde,  50% luminozitate ecran) 

Ciclu de măsurare 0,5 sec. 

Temperatura 
de operare 

0 la +40 °C 
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Caracteristică Valori 
Temperatura de 
depozitare 

-20 la +60 °C 

Dimensiuni 81 mm x 235 mm x 39 mm 

Material carcasă ABS, TPE, PMMA 

Greutate Aprox. 435 g 

Clasa de protecţie  IP30 (cu sondele conectate) 

Măsurare integrată (la 22 °C, ±1 cifră) 

Caracteristică Valori 
Temperatura (TC tip K; 
punct de măsurare 
referinţă internă: interval 
de măsurare 0 la +40 
°C, acurateţe 

±0,5 °C) 

Interval de măsurare: -200,0 la +1370,0 °C 

Acurateţe: ±(0,3 °C + 0,1 % din valoarea 

măsurată)  

Rezoluţie: 0,1 °C 
  

 
Informaţiile privind acuratețea se 
aplică în cazul unei temperaturi 
ajustate, stabile. Conectarea  unităţii 
principale la sursa de curent, 
încărcarea bateriei sau adăugarea 
sondelor digitale pot distorsiona 
aceste valori temporar şi astfel pot 
să apară erori suplimentare. 
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Caracteristică Valori 

Presiune diferenţială Domeniu de măsură: de la -100 la +100 hPa 

Acuratețe
1
:  0...+25 hPa:  

   ±(0,3 Pa + 1% din val. măsurată) 

   +25,001 la +100 hPa: 
   ±(0,1 Pa + 1,5% din val. măsurată) 

Rezoluție: 0,001 hPa 
  

 

Specificaţia de acurateţe se aplică imediat 
după aducerea la zero a senzorului. În 
cazul măsurărilor pe termen lung, se 
recomandă operarea cu instrumentul 
conectat la reţea, cu bateria încărcată la 
capacitate maximă.  

Coeficient temperatură: <0,01% FS/K tipic 
  

 

Presiune absolută Interval măsurare: +700 la +1.100 hPa 

Acurateţe : ±3 hPa 

 Rezoluţie: 0,1 hPa 

 

Standarde, teste, garanţie 
 

Caracteristică Valori 
Directivă UE  2004/108/EC 
Vibraţie IEC 60068-2-6 
Garanţie 2 ani, condiţii garanţie: accesaţi 

www.testo.ro 

Unitate de alimentare (0554 8808) pentru măsurători continue şi 
încărcare baterie 

Caracteristică Valori 
Tensiune de ieşire 5 V / 4 A 
Directiva UE 2004/108/EC 
Perioada de garanţie 2 ani, condiţii de garanţie: accesaţi 

www.testo.ro 

                                                           

1 Doar cu presiuni pozitive 

http://www.testo.com/warranty
http://www.testo.com/warranty
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Acumulator cu litiu 

Caracteristică Valori 
Opţiune încărcare În instrument 
Curent încărcare Max. 2,5 A per baterie 
Curent descărcare Max. 1,5 A per baterie 
Durată încărcare Aprox. 8 ore 
Durată de viaţă baterie Aprox. 17 ore (instrument deconectat de la 

rețea, fără sondă, 50% luminozitate ecran) 
Temp. ambientală 0 – +40 °C / 32 – 104 °F 
Temp. de depozitare 
pe termen lung 

< +23 °C / <73 °F 

 Directive UE 2004/108/EC 
Perioada de garanţie 2 ani, condiţii de garanţie: accesaţi 

www.testo.ro 
 

http://www.testo.com/warranty
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4 Descriere produs 
 

4.1. Prezentare generală 
 
 

4.1.1. Instrumentul de măsură 

 
 

1 Ecran (display) 

2 Interfaţă mini USB (în partea dreaptă a instrumentului) 
 
 

3 Taste de control şi trackpad (câmp de navigare) 

4  Slot card SD (în partea dreaptă a instrumentului) 

5  Suport magnetic (în spate) 
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AVERTISMENT 

Câmp magnetic 

Poate afecta persoanele care utilizează stimulatoare 
cardiace (pacemaker). 

> Păstrați o distanță minimă de 15 cm între pacemaker și 
instrument. 

 

ATENȚIE 

Câmp magnetic 

Defecțiuni cauzate altor echipamente! 

> Păstraţi instrumentul la o distanță de siguranță față de 

produsele care pot fi deteriorate în urma efectului 
magnetismului (de exemplu monitoare, computere sau 
cărţi de credit). 

 
 
 

4.1.2. Conexiunile instrumentului şi interfeţele 

Partea superioară 
 

 
 

1 Conexiuni  pentru  sondele digitale 

2 Interfaţă IR pentru tipărirea cu imprimanta Testo (cod produs 0554 0549) 
 

 ATENȚIE 

Risc de leziuni datorate fasciculului infraroşu! 

> Nu îndreptaţi fasciculul infraroşu  în direcţia ochilor! 
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Partea inferioară 

 
 

1 Conexiune pentru sondele de temperatură tip K 

2 Conexiuni pentru presiunea diferenţială (semnele +/-  de pe instrument) 

3 Intrare alimentator  

4 LED status 

Status Explicaţie 
LED stins Acumulatorul nu se încarcă 
LED aprins, 
luminează 

Acumulatorul se încarcă 

LED aprins, 
luminează  
intermitent 
rar 

Acumulatorul nu se încarcă, 
temperatură instrument/baterie prea 
mare 

LED aprins, 
luminează 
intermitent 
des 

Acumulatorul nu se încarcă, bateria este 
defectă 

4.1.3. Comenzi 
 

Buton  Funcții 

[ ] Porniţi / opriţi instrumentul de măsurare 

[ ] 

Următoarele simboluri sunt utilizate pentru  operarea  
trackpad-ului.  A se vedea Navigarea în meniu, pagina 
20. 

Mişcaţi degetul pe trackpad pentru a derula în sus şi 
în jos pe ecran. 

 

 

[ ] Mişcaţi degetul încet pe trackpad de sus în jos: 
derulare în jos. 

Mişcaţi degetul încet pe trackpad de jos în sus: 
derulare în sus. 
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Buton  Funcții 

 

[ ] Mişcaţi degetul încet pe trackpad de la stânga la 
dreapta: derulare la dreapta. 

Mişcaţi degetul încet pe trackpad de la dreapta la 
stânga: derulare la stânga. 

 
[ ] Atingeţi încet trackpad-ul pentru a confirma 

selecţia. În timp ce confirmaţi, veți sesiza un click  
ca şi la apăsarea unui buton obișnuit. 

[Esc] Înapoi, funcţie de anulare 

[ ] Deschideţi meniul principal, salvaţi setările 

[–]  

Buton configurabil pentru accesul rapid către o funcţie 
utilizată frecvent . Butonul nu este configurat din 
fabrică. Pentru configurarea butonului, a se vedea 
Setările de configurare, pagina 24 . 

[ ] 
Explorer este deschis, vedeţi Meniul Explorer, pagina 
30. 

 

4.1.4. Ecran 

Linia de stare și taburi 

 
 

1 Bara de stare (fundal gri închis): 

Simbol Explicaţie 

 Nu există niciun card SD în instrument 

 Tipărire 

 Data şi ora 

 Operare baterie (deconectat de la rețea). 

Indicarea capacităţii rămase a acumulatorului prin 
intermediul culorii şi a gradului de umplere a 
simbolului bateriei (verde = 5-100%, roşu = < 5%) 

 Operare rețea (conectat la rețeaua de alimentare) 

Indicarea capacităţii rămase a acumulatorului: 

 a se vedea mai sus. 
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2 Taburi: 

 

Nume Tab  Explicaţie 
 (Tab Favorite) Fereastra „favorite” reprezintă de fapt 

zona de lucru efectivă pentru 
instrument. A se vedea  Fereastra 
Favorite, pagina 28. 

Aici, valorile de măsurare a diferitelor 
sonde pot fi combinate într-o singură 
măsurare, iar programele de 
măsurare pot fi rulate, salvate şi 
tipărite. 

Int Sunt afişate valorile de măsurare ale 
senzorilor interni şi ale sondelor de 
temperatură conectate. 

-881 (Exemplu; ultimele 

trei cifre ale numărului de 
serie al sondei sunt 
afişate. Întreg numărul 
serial al sondei este afişat 
pe o etichetă liptă pe 
sondă) 

Pentru fiecare sondă conectată este 
afişată câte o fereastră (tab) 
suplimentară cu valorile de măsurare 
ale sondei şi parametrii calculaţi. 
Ferestrele sunt afişate în ordinea în 
care sondele au fost conectate la 
instrument. 

3 Câmpul de informații al ferestrei de înregistrare: afişarea locaţiei de 
măsurare /punctului de măsurare selectat. Punctul de măsurare afişat 
poate fi selectat în Explorer, a se vedea Meniul Explorer, pagina 30. 

Vizualizarea măsurării 
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1 Număr linie

2 Indicaţie asupra faptului că citirea este afişată de asemenea şi în 
fereastra Favourites

3 Citirea 

4 Parametru măsurat 

5 Terminaţia codului sondei 

6 Unitate de măsură 

Vizualizarea măsurării poate fi modificată individual pentru fiecare 
fereastră (tab), a se vedea Setarea afișajului măsurării, pagina 25. 
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5 Primii pași 
 

5.1. Punerea în funcțiune 
 

Încărcarea iniţială a acumulatorului  

testo 480 este livrat cu un acumulator parţial încărcat. Încărcaţi complet 
acumulatorul înainte de prima utilizare.  

1. Conectați unitatea de alimentare la mufa de alimentare (3). 
 

 
 

 

2. Conectați ștecherul unității de alimentare la o priză de rețea. 

- Începerea încărcării bateriei: LED-ul de stare (4) este aprins. 

- Bateria este complet încărcată: LED-ul de stare (4) este stins. 

3. Deconectaţi instrumentul de la unitatea de alimentare. 

- După încărcarea iniţială a acumulatorului, instrumentul este pregătit 
pentru a fi utilizat. 

 

Pornire 
 

1. Porniţi instrumentul cu [ ]. 

-  Apare ecranul de pornire. 

Pentru instalarea iniţială sau după o resetare la parametrii din fabrică,  
este deschis automat meniul Initial operation/ Punerea în funcțiune. 

Setaţi limba dorită din meniu: 

> Activați lista de selectare dorită cu [ ]. 

2.  Selectaţi limba cu ajutorul [ ] şi confirmaţi cu [ ]. 

- Limba instrumentului este modificată. 

3.  Setaţi data şi ora cu ajutorul [ ] şi [ ] şi confirmaţi cu [ ]. 

4.  Selectaţi unităţile ISO/US cu [ ] şi confirmaţi cu [ ]. 
 
 

 
Setările sunt valabile doar pentru valorile măsurate şi pot fi 
ajustate individual pentru fiecare valoare de măsurare în parte, 
dacă este cazul. 

 
 

5. [ ] → Save and close/Salvaţi şi închideţi. 
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- Valorile de măsurare curente sunt afişate. Instrumentul este acum 
funcţional. 

 
 

Oprire 

 
Valorile de măsurare care nu au fost salvate se pot 
pierde dacă instrumentul este oprit. 

> Opriţi instrumentul cu ajutorul [ ]. 
 

Conectarea sondelor / senzorilor 

Sondele sunt detectate automat de către instrument. 

Asiguraţi-vă că conexiunile sunt sigure, dar nu utilizaţi forţa!  

> Introduceți conectorul sondei în mufa sondei: 

• Partea inferioară a instrumentului: sondă TC (tip K) 

• Partea superioară  a instrumentului: sondă digitală: 
 
 

 
Conexiunile de tip împinge/trage protejează sondele digitale de 
la a fi deconectate neintenționat de la instrument. 

 
 

> Conectați tuburile de presiune la + și -. 
 

 
Atenție! Pericol de producere a unor leziuni corporale 

din cauza tubului de presiune care poate să sară afară 
din conexiune! 

> Asiguraţi o conexiune corectă. 
 
 

Îndepărtarea sondelor 

Sonda tip termocuplu (TC): 

> Decuplați conectorul din mufă. 

Sonda digitală: 

1.  Trageţi înapoi  manşonul exterior pentru a elibera conexiunea tip 
împinge/trage.

2. Decuplați conectorul din mufă. 
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Conectarea unității de alimentare 

Dacă unitatea de alimentare este conectată, instrumentul este alimentat 
automat cu energie de la sursă.  

 
Dacă alimentarea cu energie se face prin intermediul unităţii de 
alimentare, instrumentul se poate încălzi. Acest lucru poate 
creşte incertitudinea de măsurare în timpul măsurării cu TC. 

1. Cuplați conectorul unității de alimentare pentru instrument (cod produs 
0554 8808) în mufa pentru alimentare din partea inferioară a 
instrumentului. 

2. Cuplaţi stecherul unităţii de alimentare la o priză de curent. 

- Instrumentul este alimentat cu energie prin intermediul unităţii de 
alimentare iar încărcarea bateriei porneşte automat.  

 
 
 
 
 

5.2. Familiarizarea cu produsul 
 

5.2.1. Navigarea în meniu 

1. Apăsați [ ]. 

- Meniul Options/opţiuni este deschis. Funcţia selectată este evidențiată 

cu alb. 
 

2. Selectaţi navigaţia/funcţia: 

• [ ] Deplasaţi degetul în jos pe trackpad pentru a selecta poziţia 

dorită din meniu.  

• [ ] Atingeţi  scurt trackpadul cu degetul pentru a confirma selecţia. 

• Apăsaţi [Esc] pentru a anula acţiunea şi a trece la modul de 
măsurare. 

Varianta scurtă 

Acest document utilizează forma scurtă pentru a descrie paşii de operare. 
(de exemplu apelarea unei funcţii). 

Examplu: apelarea funcției Min/Max 
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Varianta scurtă [ ] → Display →Min/Max. 

Pașii necesari 1. Deschideţi 
meniul 
principal: 

      [ ]. 

2. Selectaţi 
meniul 
Display:       

[ ].  

3. Confirmaţi 
selecţia:       

[ ]. 

4. Selectați 
meniul 
Min/Max:    

[ ].  

5. Confirmați 
selecția:      

[ ]. 
 

5.2.2. Apelarea unei funcții 
 
 

1. Selectaţi funcţia: [ ]. 

- Apare o căsuţă în jurul funcţiei selectate. 

2. Confirmaţi selecţia: [ ]. 

- Funcţia selectată este deschisă. 

5.2.3. Ieșire din meniu 
> Apăsați [Esc]. 

 
Înainte ca datele obţinute în urma măsurătorii sau datele 
introduse să fie șterse, apare întodeauna un mesaj de 

confirmare, care trebuie confirmat cu ajutorul [ ]. 

Sau 

> [ ] → Save and close/Salvaţi şi închideţi. 
 
 
 
 

5.2.4. Trecerea la o altă fereastră (tab) 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Selectaţi fereastra dorită: [ ]. 

- Fereastra dorită este activată şi toate celelalte ferestre sunt deselectate. 

 

5.2.5. Introducerea valorilor 
Unele funcţii necesită valori (numere, unităţi, caractere) care trebuie 
introduse. În mod dependent de funcţia care este selectată, valorile sunt 
introduse printr-un list field/câmp cu listă sau un input editor/editor de 

intrare. 
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Câmp cu listă 
 

 
 
 

1. Selectaţi valoarea care urmează a fi modificată (valoarea 

numerică, unitate): [ ], [ ] (în mod dependent de funcţia selectată). 

3. Apăsați [ ]. 

4. Setaţi valoarea: [ ], [ ](în mod dependent de funcţia selectată). 

5. Confirmaţi intrarea: [ ]. 

6. Repetaţi paşii 1 şi 4 în funcţie de cerinţe. 

7. Salvaţi intrarea: [ ] → Save and close/Salvaţi şi închideţi. 

Editor de intrare 

 

1. Selectaţi valoarea care urmează a fi modificată (caractere): [ ], [ ]. 

2. Acceptaţi valoarea: [ ].

Opţiuni: 

> Comutare între caracterele cu majusculă / sau cu literă mică: 

selectaţi  

> Comutare între caractere şi numere: selectaţi sau . 

> Inserare spaţiu: selectaţi 

. 
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> Ştergerea caracterului din faţa cursorului: 
selectați .  

3. Repetaţi paşii 1 şi 2 în funcţie de cerinţe. 

4. Salvare intrare: selectaţi . 

5.2.6. Salvarea valorilor 

> [ ] → Save and close/Salvaţi şi închideţi. 
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6 Utilizarea produsului 
 

6.1. Setările de configurare 
 

1. Apăsați [ ]. 

- Meniul de configurare Options este deschis. 

2. Selectaţi Settings/Setări şi setaţi parametrii: 
 
 

Simbol Explicaţie 
Energy brightness/ 
Luminozitate energie  

Gradul de luminozitate al ecranului poate fi 
adaptat în funcţie de mediul ambiental. 

Trackpad Este posibil ca timpul de răspuns al trackpad-
ului să fie setat. 

Speed-dial keys/ 
Butoane apelare 
rapidă 

Funcţiile care sunt solicitate în mod frecvent 
pot fi alocate uneia dintre cele două taste de 
funcţii [–]. 

Energy management/ 
Management energie 

Intervalul de timp pentru oprirea automată a 
instrumentului (Auto off) sau a iluminării 
ecranului (Energy-saving mode).  

Date/time/  Data/ora Pot fi selectate mai multe moduri de afișare. 
Password/ Parolă Dacă se activează funcţia de protecţie prin 

parolă, toate aceste funcţii pot fi activate 

doar prin introducerea parolei: 

•  Resetare instrument la setările din  fabrică 

•  Resetare sonde 

•  Actualizare firmware 

•  Schimbare/dezactivare parolă 

•  Nume sondă 
  

 
Dacă uitaţi parola, aceasta poate fi 
resetată numai de către Testo Service. 

  

Protecţia cu parolă nu este setată în mod 
implicit. 

Units/  Unităţi Este posibil să comutați între unităţile  ISO 
şi US. Setarea se raportează doar la 
unitatea parametrilor măsuraţi, nu şi la 
parametrii calculaţi. 

Norm data/ Date 
standard 

Valorile de temperatură şi valorile de 
presiune absolută pentru calculul intern al 
debitului standard pot fi modificate. Setări 
dinfabrică: 25 °C, 1013,25 hPa 
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Simbol Explicaţie 
Pressure settings/ 
Setări presiune 

Selectarea informaţiilor suplimentare care 
ar trebui incluse pe o fişă printată cu 
valorile de măsură. 

Language/ Limba Limba instrumentului este setată. Selectaţi o 
limbă pe care o puteţi înţelege bine. 

Factory reset/ 
Resetare la parametrii 
din fabrică 

Instrumentul este resetat la setările din 
fabrică: 

• Setări 

• Date reglare 

• Parolă dezactivată 

• Datele favorite sunt şterse din fereastra 
internă. Acestea rămân în fereastra sondei. 

3. Ieşiţi din meniul de configurare: [ESC] → [ESC] 
 

6.2. Setarea afișajului măsurării 
Modul de afișare a măsurării poate fi setat în mod independent pentru 
fiecare fereastră a sondei. Aceste setări sunt salvate în sondă şi se aplică 
și data următoare când este conectată sonda. 

1. Selectaţi fereastra pentru care va fi modificat ecranul de măsurare: 

apăsaţi [ ]. 

2. Apăsaţi [ ]. 

- Este deschis meniul de configurare Options. 

3.  Apăsaţi [ ] pentru a selecta meniul Display. 

4.  Deschideţi meniul Display: apăsaţi [ ]. 

- Meniul Display conţine trei submeniuri diferite.

Submeniuri selectabile 

Reprezentare Explicaţie 
Min/max Când funcţia  este activată, fiecare linie 

din meniul de măsurare indică: valoarea 
medie, valoarea minimă şi maximă. 

Pentru a dezactiva funcţia: [ ] → [ ] → 

Display → Min/Max → [ ] 
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Reprezentare Explicaţie 
Parameter 
display/ Afișare 
parametru 

Parametrii individuali de măsurare pot fi 
schimbaţi în meniul de afișare a 
parametrilor: 

• Schimbarea parametrilor de măsurare şi a 
unităţilor: 

       apăsaţi [ ] pentru a selecta linia şi 

       apăsaţi [ ] pentru activare, a se vedea    

       Parametrii de măsurare calculaţi, pag. 26. 

• Mutaţi/ştergeţi/inseraţi linii [ ]. 

      Ieşiţi din funcţie: [ESC] 

• Copiaţi linii în fereastra de favorite[ ]. 
Liniile afişate în fereastra de favorite sunt  

indicate printr-o  bifă ( ). 

Ieşiţi din funcţie: [ ] → Save and close. 

• Închideţi submeniul de afişare a 
parametrilor: 

[ ] → Save and close şi înapoi la selecţia 

submeniului. 

Number of lines/ 
Numărul de linii 

Selectează câte linii ar trebui afişate în acelaşi 
timp. 

Dacă nu pot fi afişate toate liniile simultan, 
atunci pe partea dreaptă apare o bară de 

derulare. Liniile rămase pot fi afişate cu  [ ]. 

> Selectaţi numărul de linii: apăsaţi [ ] şi   

     confirmaţi cu [ ]. 

     Ieşiţi din funcţie: [ESC] 

5. Închideţi Display: [ESC] → [ESC] 

- Instrumentul trece în modul de vizualizare a măsurării. 

6.2.1. Parametrii de măsurare calculați 
Următorii parametri de măsurare calculaţi pot de asemenea, în funcţie de 
sondele conectate, să fie incluşi pe ecranul cu valorile de măsurare 
pentru parametrii măsuraţi. 

Debitul de operare 

Valoarea calculată din viteza măsurată a aerului multiplicată cu secţiunea 
transversală în condiţiile existente în aplicaţie (de ex.  56 °C, 920 hPa). 
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Debitul standard 

Valoarea calculată din debitul de operare în funcţie de valorile introduse 
la datele standard (de exemplu. 25 °C, 1013 hPa). Pentru a edita valorile 
standard, a se vedea Efectuarea setărilor, pagina 21. 

Gradul de umiditate (dependent de presiune) 

Unitate g/kg: Descrie câte grame de apă conţine un Kg de aer uscat. 
Este utilizat pentru a calcula presiunea absolută introdusă în datele 
standard. 

Conţinutul de apă 

Indică procentul de volum a vaporilor de apă în gazul măsurat. Unitatea 
nu este absolută (ppm sau %). 

Punct de condensare 

Temperatura la care apare condensarea vaporilor de apă în gaz. 

Temperatura psihrometrului (dependentă de presiune) 

Temperatura bulbului umed a unui psihrometru. Este utilizată pentru a 
calcula presiunea absolută cuprinsă în datele standard 

Entalpia 

Conţinutul de căldură a gazului măsurat. Unitatea de măsură kJ/kg sau 
BTU/lb. 

Umiditatea absolută 

Descrie câte grame de apă conţine un metru cub din gazul măsurat. 
Unitatea de măsură g/m³. 

 

Parametrii de măsurare calculaţi pot fi introduşi pe display astfel: 

1. Selectaţi fereastra pentru parametrul modificat: apăsaţi [ ]. 

2. Apăsaţi [ ]. 

3. Este deschis meniul de configurare Options. 

4. Apăsaţi [ ] pentru a selecta Display. 

5. Deschideţi meniul Display: apăsaţi [ ]. 

6. În meniul Display, apăsaţi [ ] pentru a selecta submeniul Parameter 

display şi deschideţi cu [ ]. 

7. Selectaţi Insert line [ ] şi confirmaţi cu [ ]. 

8. În această vizualizare, selectaţi parametrul măsurat şi unitatea de 
măsură dorită: 
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Pentru parametrul de măsurare, apăsaţi [ ] pentru a încărca toţi 

parametrii de măsurare măsuraţi şi calculaţi ce pot fi furnizaţi de sonda 

selectată. Selectaţi parametrul de măsurare dorit [ ] şi confirmaţi cu  [ ]. 

Pentru unitatea de măsură, apăsaţi [ ] pentru a încărca toate unităţile 

disponibile pentru parametrul măsurat. Selectaţi unitatea dorită [ ] şi 

confirmaţi cu  [ ]. 

9. Salvaţi modificările: [ ] → Save and close. 

10. Ieşiţi din submeniul Parameter display: [ ] → Save and close. 

11. Ieşiţi din meniu: [ESC] → [ESC] 

 
Începând cu versiunea de firmware 1.11, liniile nou introduse sunt 
copiate automat în fereastra Favourites. 

 

6.3. Fereastra Favourites (favorite) 
Fereastra de favorite  reprezintă zona de lucru efectivă pentru 
instrument. Aici pot fi combinate valorile de măsurare a diferitelor sonde 
într-o singură măsurătoare, iar programele de măsurare pot fi pornite, 
salvate şi printate. 

Doar valorile de măsurare afişate în fereastra de favorite sunt salvate în 
protocolul de măsurare. 

Dacă sonda este pentru prima dată conectată, toți parametrii măsurabili 
sunt transferați în Fereastra favorite. Parametrii de măsurare calculați 
trebuie adăugați manual în Fereastra favorite. 

Ajustarea parametrilor de măsurare afișați 

> [ ] → Display → Parameter display → [ ] 
 

6.4. Meniu sonde 

Apelarea funcţiei: 

> [ ] → Probe menu/Meniu sonde. 

Parametrii ajustabili 

Simbol Explicaţie 
Damping/ 
Amortizare (medie 

mobilă) 

Tipul amortizării şi durata pot fi setate în 
mod individual. 

Atenuarea poate fi activată/dezactivată 

Probe info/  

Informaţii sondă 
Numele sondei, numărul de serie şi 
tipul sondei sunt afişate. 
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Simbol Explicaţie 
Probe name/ 

 Nume sondă 
Numele sondei poate fi editat. 

Adjustment info/ 
Informaţii setare 

Datele de setare specifice salvate pe 
sondă pot fi afişate. 

  

 
Sondele digitale permit 
măsurarea directă şi conversia 
semnalului în sondă. Această 
tehnologie înseamnă că 
incertitudinea de măsurare 
datorită instrumentului nu mai 
reprezintă o problemă. 

Sonda poate fi calibrată fără un 
instrument manual. 

Introducerea datelor de setare 
prin intermediul software-ului 
EasyClimate are ca rezultat o 
afişare cu eroare zero.  

  

 

Humidity 

adjustment/  
Ajustare umiditate 

Setarea gradului de umiditate este 
posibilă cu următoarele sonde: 

• Sondă de umiditate 

• Sondă IAQ  

• Cap termic pentru măsurarea debitului 
de aer şi sondă de umiditate 

   

 
Când se utilizează un cap termic 
pentru măsurarea debitului de 
aer şi o sondă de umiditate, sonda 
trebuie dezactivată înainte de 
setare. 

  

 

Probe reset/ 
Resetare sondă 

Sonda este resetată la setările din 
fabrică: 

• Afișare valoare măsurare 

• Nume sondă 

• Tabel ajustare 

• Ajustare umiditate 

• Amortizare 
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6.5. Meniul Explorer 
În Explorer, sunt afişate toate valorile de măsurate salvate cu datele 
aferente precum programul de măsurare şi datele clientului în cadrul unei 
structuri set. 

 
Valorile de măsurare care nu au fost salvate sunt pierdute dacă 
instrumentul de măsurare este oprit! 

 
 

Apelare vizualizare Explorer 

> Apăsați [ ]. 

- Structura Explorer este afişată. 
 

 
 

Simbol Caracteristică 

 

  

 

Folderul rădăcină este un folder implicit, 
care nu poate fi șters, mutat sau redenumit. 

  

Folderul este utilizat pentru a structura datele și 
este locul unde toate elementele (cum ar fi 
folderele, locaţiile de măsurare, puncte de 
măsurare, etc.) sunt salvate. 

 Selecţia de restrângere subfoldere 

 Selecţia extinde subfoldere 

 Punctul de măsurare setat în fabrică sub care 
sunt salvate programele de măsurare dacă nu 
este creată o locaţie specifică de măsurare. 



 

  31 

 
Locaţia de măsurare conţine numele şi adresa 
clientului. O locaţie de măsurare poate avea 
mai multe puncte de măsurare. 

 
Punct de măsurare (de exemplu tubul de 
ventilaţie 1) care conţine descrierea locaţiei cu 
parametri de măsurare asociați, de exemplu 
secţiunile transversale. Un punct de măsurare 
poate avea mai multe programe de măsurare. 

 Programul de măsurare include procesul de 
măsurare şi criteriile de pornire şi de oprire 
pentru măsurare (de exemplu măsurare 
continuă sau punctuală). 

 
Măsurare în sistem de grilă (conform standardelor 
măsurare a debitului de aer şi a debitului 
volumetric în sistemele de ventilaţie şi aer 
condiţionat). A se vedea Măsurarea  în grilă, 
pagina 37. 

 
Măsurare turbulenţe (conform 

standardelor de măsurare a 
confortului) a se vedea  

 

Măsurarea turbulențelor, pagina 40. 

 
Raportul datelor de măsurare salvate. 

  

 
Toate setările configurate în structura 
Explorer înainte de măsurare sunt salvate 
în procesul verbal şi nu pot fi modificate 
ulterior. 

  

 

 
 

 
De asemenea, Structura Explorer poate fi editată prin software-ul  
EasyClimate şi poate fi reimportată în instrument. 

 
 

Crearea unui nou folder 

Un folder este întotdeauna creat într-un alt folder. 

Folderele sunt utilizate pentru structurare şi pentru a uşura orientarea în 
arhiva de măsurare. 

1. Selectaţi folderul (rădăcină) în care se va crea noul folder. 

2. [ ] → New folder/Folder nou. 

3. Introduceți numele prin editorul de inserare.  

4. Finalizați intrarea: [ ] → Save and close/Salvați și închideți. 
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Alte opțiuni pentru folder 

• [ ] → New measuring location/ Noua locaţie de măsurare: creaţi o 

nouă locaţie de măsurare în folderul selectat. 

• [ ] → Edit folder/ Editaţi folder: Schimbaţi numele unui folder deja 

existent. 

• [ ] → Delete folder/ Ştergeţi folder: ştergeţi un folder existent, 
inclusiv locaţiile create în cadrul acestuia. 

Crearea unei locații noi 

O locaţie este întotdeauna creată în cadrul unui folder. Informaţiile 
specifice utilizatorului pot fi desemnate locaţiei de măsurare. 

1. O locaţie este întotdeauna creată în cadrul unui folder . 

2. [ ] → New measuring location/ Noua locaţie de măsurare. 

 
Name este un câmp solicitat. Numele trebuie să aibă cel puţin un 

caracter, altfel nu este posibilă crearea unei locaţii noi de 
măsurare. Orice altă informaţie este opţională. 

3. Introduceți valorile cu editorul de inserare.  

4. Finalizaţi intrarea: [ ] → Save and close/ Salvaţi şi închideţi. 

Alte opțiuni pentru locația de măsurare 

> [ ] → New measuring point/ Punct nou de măsurare: creaţi un nou 
punct de măsurare în locaţia de măsurare selectată 

> [ ] → Edit measuring location/ Editaţi locaţia de măsurare: faceţi 

modificări la locaţia existentă. 

> [ ] → Delete measuring location/ Ştergeţi locaţia de măsurare: 

ştergeţi o locaţie existentă de măsurare, inclusiv punctele de măsurare 
create în cadrul acesteia. 

Crearea unui nou punct de măsurare 

Un punct de măsurare este întotdeauna creat într-o locaţie de măsurare. 

Datele relevante despre sistem sunt introduse la punctul de măsurare. 

1. Selectaţi locaţia de măsurare în care va fi creat punctul de măsurare. 

2. [ ] → New measuring point/ Punct nou de măsurare. 

3. Introduceţi parametrii. 

Parametru Explicaţie 
Nume Numele cu care a fost salvat punctul de măsurare 

în Explorer. 
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Parametru Explicaţie 
Temperatura, 
umiditatea relativă şi 
presiunea absolută 

Această informaţie este folosită la calcularea 
densităţii aerului. 

Valorile pot fi introduse sau măsurate. 
Selecţia este indicată prin semnul de bifă. 

Pentru valorile măsurate, trebuie selectat 
numărul de serie (abreviere SN) al sondei 
utilizate pentru măsurare. 

Factorul de corecţie 
a curgerii 

Din cauza căderilor de presiune din sistem, 
debitul volumic măsurat poate fi mai mic decât 
debitul volumic real. 

Debitul volumic măsurat poate fi corectat prin 
factorul de corecţie a curgerii. 

Factorul de corecţie are un efect direct 
proporţional asupra rezultatului măsurării şi are 
de obicei valoarea 1.00. Odată ce factorul este 
modificat, rezultatul este înmulţit cu factorul de 
corecţie a curgerii. 

Factorul tubului Pitot A se vedea Secţiunea 6.6.6. 

Geometria canalului Introducerea geometriei canalului este necesară 
dacă se determină debitul volumic de operare 
sau cel standard. 

Puteţi alege între forma rotundă sau pătrată a 

canalului (confirmaţi selecţia cu [ ]). 

Cât despre forma dreaptă a canalului, poate fi 
selectat de asemenea factorul „c“ sau pâlnia. (a 
se vedea Secţiunea 6.6.7). 

Puterea electrică Puterea electrică poate fi setată în W, kW sau 
BtU/h. Aceste date sunt strict pentru informare şi 
nu sunt integrate în niciun rezultat al măsurării. 

 

4. Finalizaţi intrarea: [ ] → Save and close/ Salvaţi si inchideţi. 

Alte opțiuni pentru punctele de măsurare 

> [ ] → Select measuring point/ selectaţi punctul de măsurare: 

punctul de măsurare este selectat şi afişat în linia de status în fereastra 
de afișare a măsurării. Rapoartele sunt salvate la punctul de măsurare 
selectat.  

> [ ] → Edit measuring point/ editaţi punctul de măsurare: efectuaţi 

modificări la punctul de măsurare existent. 
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> [ ] → Delete measuring point/ ştergeţi punctul de măsurare: 

ştergeţi un punct de măsurare existent,inclusiv procesele verbale 
(protocoalele) de măsurare salvate pentru acesta. 

> [ ] → New measuring program/ program nou de măsurare: 

determinaţi parametrii pentru o nouă măsurare particularizată. Pentru a 
crea un program nou de măsurare, a se vedea Program de măsurare, 
pagina 35. 

> [ ] → New grid measurement măsurare nouă in grilă: efectuaţi 
măsurătoarea în grilă, a se vedea Măsurarea  în grilă, pagina 37. 

> [ ] → New turbulence measurement/ măsurare nouă turbulenţe: 

efectuaţi măsurătoarea de turbulenţe, a se vedea  

 

Măsurarea turbulențelor, pagina 40. 

> [ ] → New PMV/PPD measurement/ măsurare nouă PMV/PPD: 

efectuaţi măsurătoarea PMV/PPD, a se vedea Măsurarea PMV/PPD, 
pagina 48. 

> [ ] → New WBGT measurement/ măsurare nouă WBGT: efectuaţi 
măsurătoarea WBGT, a se vedea Măsurarea WBGT, pagina 47. 

 

6.6. Măsurări și Programe de măsurare 
 

Informaţii generale măsurare 

• În funcţie de parametri de măsurare care trebuie măsuraţi, anumite 
sonde trebuie conectate la instrument. 

• Unele sonde (termice) necesită o fază de încălzire până când sunt 
pregătite de măsurare. 

• Înainte de orice măsurare, aşteptaţi până ce faza de ajustare s-a    

      încheiat. Această fază asigură că citirile au fost stabilizate. 

• Pentru unii parametri de măsurare, trebuie setaţi parametrii suplimentari 
de calcul pentru a asigura rezultate de măsurare corecte - a se vedea 
Setările de configurare, pagina 24. 

 

6.6.1. Stocarea  valorilor de măsurare (“holding”)  
Valorile de măsurare afişate pot fi  înregistrate în fereastra de favorite sau  
în cele ale sondelor şi apoi pot fi printate. Valorile de măsurare nu pot fi 
salvate într-un singur protocol de măsurare.  

> [ ] →Hold/Stocați. 

- Valoarea de măsurare este stocată. Este afişată  . 

> Anulaţi stocare: [ ] →Hold/Stocare. 
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Valorile de măsurare stocate pot fi printate, a se vedea Programul de 
măsurare, pagina 35. 

Valorile măsurării pot fi salvate într-un singur protocol de măsurare. 

6.6.2. Salvarea rapidă a copiilor de rezervă 
Cu salvarea rapidă, valorile măsurătorii curente sunt salvate în folderul 
selectat pentru măsurare. 

Dacă nu a fost selectat niciun punct, protocoalele de măsurare sunt salvate 
în "Default Point". 

> [ ] → Quick back-up/ Salvare rapidă copii de rezervă. 

- Valorile măsurătorii sunt salvate. 
 

6.6.3. Programul de măsurare 
Puteţi personaliza programele de măsurare pentru a corespunde sarcinii 
relevante de măsurare (de exemplu salvare în timp sau multipunct). 
Aceste programe de măsurare sunt conectate de un anumit punct de 
măsurare. În urma măsurătorii, protocoalele de măsurare relevante sunt 
salvate în programul de măsurare. 

 
 

Pentru crearea unui nou program de măsurare 

Un program de măsurare este întotdeauna creat într-un punct de măsurare. 

1. Apăsați [ ]. 

- Structura Explorer este afişată. 

2. Selectaţi punctul de măsurare: [ ] şi confirmaţi cu  [ ]. 

3. [ ] → New measuring program/ program nou de măsurare. 

4. Determinaţi parametrii.  

 
 

Parametru Explicaţie 

Nume Numele sub care programul de măsurare 
este salvat in Explorer. 

Punct de măsurare Punctul de măsurare la care este 
alocat programul de măsurare.  
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Parametru Explicaţie 

Tip măsurare • Continuă: Media calculului de-a lungul 
unei perioade specifice  

• Punctual: Media calculaţiei valorilor 

individuale recente stocate prin [ ] sau 

butonul de pe mânerul sondei . 

• Continuă/Punctuală: pentru fiecare punct 
se calculează o valoare medie în funcție 
de criteriul setat (Durata sau Numărul de 
valorii). La sfârșitul măsurării se 
calculează o valoare medie globală. 

Rata de măsurare Intervalul la care valorile de măsurare sunt 
înregistrate.  

Criteriu de pornire • Manual: Măsurarea este pornită prin 

intermediul [ ]. 
  

 
Pe mânerul sondei se află un buton 
ce poate fi folosit şi pentru pornirea 
măsurării. 

  

• Dată/Timp: Măsurarea începe la ora 
setată. 

Criteriu de oprire • Manual: Măsurătoarea este finalizată prin 

[ ] → End/finalizare. 

• Dată/Timp: Măsurarea se încheie la ora 
setată. 

• Durată: Măsurarea se încheie după ce s-a 
scurs o durată setată. 

• Număr de valori: Măsurarea se încheie 
după o secvență de valori măsurate. 

 
 
 

 
Programul de măsurare se aplică doar la fereastra de favorite. 
Doar valorile afişate în fereastra de favorite sunt salvate în 
procesul verbal (protocol) de măsurare. 

 
 

5. Salvaţi setările şi navigaţi în programul de măsurare : selectaţi [ ] → 
Save and start measurement/ salvaţi si porniţi măsurătoarea. 

> Dacă nu doriti ca măsurătoarea să înceapă imediat: selectaţi [ ] → 
Save and close/ salvaţi si inchideţi. 

 
Un alt mod de a crea un program de măsurare în fereastra de 
favorite la punctul de măsurare selectat: 

> [ ] → Application/ Aplicaţie → Measuring program/ 
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program de măsurare. 

 
 
 
 

Pornirea unui program de măsurare 
 
 
 
 

1. Selectaţi programul de măsurare dorit. 

2. [ ] → Start measuring program/ porniti programul de măsurare. 

> În funcţie de criteriul de pornire selectat, măsurătoarea trebuie pornită 

cu ajutorul [ ]. 

 
Dacă a fost setată o dată de pornire, programul porneşte 
automat. In cazul unei porniri manuale, măsurarea trebuie 
declanșată după cum este descris. 

 

Alte opțiuni pentru programul de măsurare 

> [ ] → Edit measuring program/ editaţi programul de măsurare: 
faceţi modificări la un program de măsurare existent. 

> [ ] → Delete measuring program/ ştergeţi programul de măsurare: 

ştergeţi un program de măsurare existent. 
 

6.6.4. Măsurarea  în grilă 
Există diferite opţiuni de măsurare a debitului aerului şi a debitului 
volumetric in sistemele de ventilatie şi aer condiţionat. Acestea se pot 
distinge  în deosebi prin domeniul de măsurare. Pentru  testo 
480, există trei sonde de debit diferite: 

• Sondă termală (include măsurarea temperaturii și posibilitatea măsurării 
umidității) pentru viteze de curgere reduse. 

• Cap de măsurare cu elice de 16 mm (include măsurarea temperaturii) 
pentru viteze de curgere medii. 

• Tub Pitot pentru măsurători la viteze mari de curgere și în medii 
contaminate cu un procent mare de particule. 

 

 
Informaţii detaliate privind măsurarea în grilă ți modul în care se 
realizează aceasta le găsiți în ghidul practic Testo „ Ambient Air 
Measurement for Practical Users - Măsurarea Aerului 
Ambiental pentru Utilizatori Practici”. Puteţi solicita o copie 

gratuită pe site-ul www.testo.ro. 
 
 
 

Selectarea unui punct de măsurare potrivit 

Principala condiţie necesară pentru o măsurătoare precisă o reprezintă 
un punct de măsurare adecvat. Distanţele minime față de punctele de 
discontinuitate trebuie respectate: 

• Față de punctele de discontinuitate aflate în amonte de punctul de 
măsurare, păstrați o distanță de cel puțin șase ori diametrul hidraulic Dh 
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= 4A/U (A: secțiunea transversală a canalului, U: circumferința 
canalului).  

• Față de punctele de discontinuitate aflate în aval de punctul de 
măsurare, păstrați o distanță de cel puțin două ori diametrul hidraulic Dh 
= 4A/U (A: secțiunea transversală a canalului, U: circumferința 
canalului). 

Pregătirea pentru măsurare 

✓ capul de măsurare cu elice de 16 mm, capul termal pentru măsurarea 

debitului de aer și sonda de umiditate sau tubul Pitot sunt conectate. 

1. Porniţi instrumentul. 

2. Creaţi un nou punct de măsurare in Explorer în cadrul locaţiei de 
măsurare dorite. 

3. Setaţi parametrii următori: 

Parametru Valori 

Temperature, 
Relative humidity 
and Absolute 
pressure/ 
Temperatură, 
umiditate relativă şi 
presiune absolută 

Parametrii trebuie corect introduşi sau 
măsuraţi. Acest lucru afectează măsurătoarea 
cu tubul Pitot. 

Sonda termală are un senzor intern de presiune 
absolută. În acest caz nu este necesară nicio 
introducere de date. 

Flow rate 
correction factor/ 
Factor de 
corectare debit 

Trebuie să fie 1,00 (are un efect proporţional 
asupra debitului). 

Pitot factor/ 

 Factor Pitot 

Trebuie introdus doar în cazul măsurătorilor cu 
tubul Pitot, a se vedea Măsurarea cu tubul Pitot, 
pagina 41. 

Channel geometry/ 
Geometrie canal 

Profile şi dimensiuni ale canalului. Selectaţi 

geometria canalului cu [ ]: 
Electric power/  

Energie electrică 
Valoare introdusă manual, utilizată doar pentru 
exploatare 

4. În Explorer, la punctul de măsurare creat, creaţi o nouă măsurare în 
grilă, vedeţi Meniul Explorer, pagina 30. 

5. Următoarele setări trebuie să fie corespunzătoare punctului de 
măsurare: 

Parametru Valori 

Measuring type/ 

Tip măsurare 

Punctuală sau Continuă/Punctuală 

Criteriul de încheiere poate fi definit individual în 
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funcție de selecție. 

Nominal volumetric 
flow/ Debit volumetric 
nominal 

Debitul volumic măsurat este exprimat în     
       aceeaşi unitate de măsură ca şi unitatea de  
       măsură a debitului volumic de referinţă. 

Probe/ Sondă Selectaţi sonda prin numărul de serie cu [ ]. 
  

 
Dacă un tub Pitot este conectat, presiunea 
diferenţială este măsurată atunci când 
este selectat INT.  

  

 

Layout Puncte de 

măsurare 
Numărul punctelor de măsurare depinde de 
distanţa de la punctul de discontinuitate şi 
neregularităţilor din profil. Mai multe informaţii 
găsiţi în ghidul  Testo "Măsurare Aer Ambiental 
pentru Utilizatori Practici”. 

Hole position/ Poziţie 
gaură 

În funcţie de accesibilitatea în canal, selectaţi 

poziţia găurii cu [ ] şi/sau [ ]. Confirmaţi 

selecţia cu [ ]. 
Edge spacing/ Spaţiu 
margine 

De exemplu, se poate lua în considerare 
amortizarea peretului canalului. Valorile 
introduse influenţează coordonarea punctelor 
de măsurare. 

Uncertainties 

Channel/ Dimensiuni 
canal incerte 

Incertitudinea estimată a dimensiunilor 
canalului. Valoarea introdusă este luată în 
considerare la calculul debitului.  

Uncertainties 
Density/ Densităţi 
incerte (densitate 
aer, doar pentru 
măsurarea cu 
tubului Pitot) 

Dacă toţi parametrii relevanţi (temperatură, 
umiditate relativă, presiune absolută) sunt 
măsurați, valoarea poate fi setată la  0. 

 

6. Salvaţi setările şi navigaţi în programul de măsurare: selectaţi [ ] → 
Save and start measurement/ Salvaţi  şi porniţi măsurarea. 

> Dacă nu doriţi ca procesul de măsurare să înceapă imediat: selectaţi     

[ ] → Save and close/ Salvaţi şi închideţi. 
 
 
 
 

Efectuarea măsurătorii 

✓ Toate punctele de la "Pregătirea pentru măsurare" au fost parcurse. 

1.  Poziţionaţi sonda în punctul de măsurare din grilă reprezentat sub forma 
de grafic pe ecran. 
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2. Cu [ ]sau cu butonul de măsurare integrat de pe sondă, transferaţi 

valoarea de măsurare, sau începeți măsurarea continuă/punctuală. 

- Punctul de măsurare este indicat printr-o bifă. 

 
- Poziţia punctului de măsurare este deplasată automat la următorul 

punct de pe ecran şi noua adâncime de imersiune necesară este 
afişată. Adâncimea de imersiune a sondei poate fi găsită pe gradaţia 
tijei sondei. 

3. Repetaţi paşii 1 şi 2 până când toate punctele au fost măsurate. 

- Valorile de măsurare individuale ale vitezei sunt utilizate pentru a 
calcula viteza medie a curgerii, din care este calculat debitul volumetric 
al aerului. 

 
 

 
Dacă se constată diferenţe mari în cadrul vitezelor de debit în 
secţiunea transversală, se va creşte numărul punctelor măsurate.  

Numărul punctelor măsurate este considerat a fi adecvat dacă 
valoarea de măsurare pentru fiecare zonă este reprezentativă 
pentru împrejurimile imediate, de exemplu dacă poate fi 
considerată o valoare medie reală pentru porţiunea respectivă a 
secțiunii. 

 
 

4. Înainte de a finaliza măsurarea, orice punct măsurat poate fi abordat. 

Dacă acest punct trebuie să fie măsurat din nou → [ ]→ Repeat 
measurement/ Repetați măsurarea. 

 

Imediat ce toate punctele de măsurare au fost introduse se 
afișează mesajul "Measurement completed" (Măsurare 

completă). Întreaga măsurare poate fi repetată → [ ]→ Repeat 
HVAC measurement/ Repetați măsurarea HVAC. 

5. Închideţi programul de măsurare: [ ] → Save and close/ Salvați și 
închideți. 

- Afişajul trece automat la modulde vizualizare a protocolului de 
măsurare. Protocolul HVAC conține mai multe moduri de vizualizare, 

care pot fi schimbate prin intermediul [ ]. 

• Values Result (Rezultatul Valorilor): Rezultatul final (valoarea medie) și 
abaterea pentru parametrii viteza de curgere și debit volumetric. 

• Graphic Result (Rezultat Grafic): Vizualizare canal cu rezultate pe 
punctul de măsurare. 
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• HVAC program parameters (Parametrii programului HVAC): parametrii 
presetați pentru măsurare (de ex. geometria canalului). 

• Density parameters (Parametrii Densității): valorile presetate pentru 
calculul densității (temperatură, umiditate, presiune absolută). 

 

6.6.5. Măsurarea turbulențelor 
O sondă de turbulenţă 0628 0143 conectată permite ca turbulenţa să fie 

calculată pentru valoarea debitului în conformitate cu  DIN EN 13779. 

Sonda de turbulenţă 0628 0143 are un senzor de presiune absolută 

utilizat pentru a efectua compensarea automată. În acest caz, nu este 

necesar să introduceţi valoarea de presiune absolută. 

 

Pregătirea pentru măsurare 

✓ Sonda de turbulenţă 0628 0143 este conectată. 

 
Începând cu firmware-ul 1.11, pot fi conectate simultan până la 3 
sonde pentru măsurarea turbulenţelor. 

Efectuarea unei măsurări. 

1. Apăsați [ ]. 

- Structura Explorer este afişată. 

2. Selectaţi/creaţi punctul de măsurare dorit. 

 
Setările punctului de măsurare nu au niciun efect asupra 
rezultatului măsurării. 

3. [ ] → New turbulence measurement/ Măsurare nouă a turbulenţei. 

- Fereastra de calculare a turbulenţei este deschisă. 

4. Porniţi măsurarea: [ ]. 

- Calculul turbulenţei a fost iniţiat. Durează 180 sec., dar se poate 
încheia mai repede. 

- Când procesul de măsurare este finalizat: turbulenţa este afişată in %, 
fiind calculată după formula: 

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

√ 1
𝑛 − 1

∗ ∑ (𝓍𝒾 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

�̅�
× 100 

iar indicele de confort este afişat conform EN ISO 7730. 

5. [ ] → Save and close/ Salvaţi şi închideţi. 

- Protocolul de măsurare este salvat la punctul de măsurare selectat. 
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6.6.6. Măsurarea cu tubul Pitot 
Pentru a măsura debitul cu un tub Pitot, următorii parametri trebuie 
introduşi la punctul de măsurare (introd. manuală sau valori măsurate). 

• Temperatură 
• Umiditate relativă 
• Presiune absolută 

 

 
 

Aceşti trei parametri sunt luaţi în considerare la calculul debitului. 
Factorul Pitot pentru tuburile Pitot este în general acelaşi şi trebuie 
introdus : 

• Tuburile Pitot Prandtl (0635 2045, 0635 2145, 0635 2345), factorul este: 
1,00  

• Tuburile Pitot drepte (0635 2043, 0635 2143, 0635 2243), factorul este: 
0,67 

• Matricea de viteză a curgerii aerului (cod 0699 7077), factorul este 

0,82 Pentru tuburile Pitot de la alţi producători, factorul  Pitot poate 

fi găsit în manualul de instrucţiuni sau ar trebui să întrebaţi furnizorul 

dumneavoastră. 

Pentru efectuarea măsurării, consultaţi Programul de măsurare, pagina 35 
sau Măsurarea  în grilă, pagina 37. 

 

6.6.7. Măsurarea cu pâlnie 

 
Funcţie valabilă începând cu firmware-ul 1.11. 

Editare punct de măsurare 
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O pâlnie pentru măsurarea vitezei aerului este necesară pentru a determina 
curgerea aerului la sistemele de ventilaţie. Măsurarea poate fi realizată cu o 
sondă cu elice de 100 mm şi setul de pâlnii testovent 417 (cod produs 0563 
4170). Ca şi alternativă, poate fi folosit un anemometru cu fir termic (cod 
produs 0635 1543) în combinaţie cu pâlnia testovent 410 (cod produs 0554 
0410) sau testovent 415 (cod produs 0554 0415). 

Pâlniile diferă ca şi dimensiuni fiind potrivite pentru anemostate de până la 
200x200 mm respectiv 330x330 mm. La selectarea pâlniei potrivite, 
asiguraţi-vă că deschiderea pâlniei acoperă grila complet şi etanş. 

Pregătirea pentru măsurare 

1. Securizaţi sonda anemometrului în mânerul pâlniei. 

2. Conectaţi sonda anemometrului la instrument. 

3. Porniţi instrumentul. 

4. Configuraţi fereastra sondelor astfel încât parametrii de măsurare 
solicitaţi să apară în fereastra Favourites, a se vedea Măsurarea cu tub 
Pitot, pagina 41.  

5. Creaţi un nou punct de măsurare în Explorer [ ] la locaţia de 

măsurare solicitată: [ ] → New measuring point. 

6. Setaţi următorii parametri: 

Parametru Explicaţie 
Nume Numele cu care a fost salvat punctul de măsurare 

în Explorer. 

Temperatura, 
umiditatea relativă şi 
presiunea absolută 

Opţionale, parametrul nu este luat în 
considerare la acest calcul. 

Factorul de corecţie 
a curgerii 

Valoarea setată are un efect direct proporţional 
asupra rezultatului măsurării şi are de obicei 
valoarea 1,00. 

Factorul tubului Pitot Dacă este selectată geometria canalului funnel, 

acest câmp nu are influenţă asupra rezultatului 
măsurării. Acest câmp este disponibil doar pentru 
măsurări cu tub Pitot, a se vedea Program de 
măsurare, pagina 35. 

Geometria canalului Selectaţi pâlnia utilizată prin intermediul tastaturii. 
Pentru desemnarea relevantă, faceţi referire la 
tipul pâlniei. 

Puterea electrică Introducerea este opţională, parametrul nu va fi 
luat în considerare pentru acest calcul. 

 

7.  Salvaţi setările: [ ]→ Salvaţi şi selectaţi. 

8.  Creaţi un program de măsurare nou pentru măsurarea nou creată. 
Realizaţi măsurarea în funcţie de aceste date. 
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6.6.8. Măsurarea presiunii 
Testo 480 este prevăzut cu un senzor de presiune absolută şi diferenţială. 
Valorile de măsurare a presiunii sunt astfel afişate în fereastra (tabul)  Int. 

1.  Conectaţi tuburile de presiune pentru măsurarea presiunii diferenţiale 
(2) la + și -. 

 
 

 

 
Caution! Pericol de leziuni corporale cauzate de tubul de 
presiune scăpat din priza de conexiune! 

> Asiguraţi-vă că conexiunea este corectă. 

2.  Porniţi  instrumentul cu [ ]. 

3. Poziţionaţi instrumentul în poziţia de măsurare şi fixaţi-l. 
 
 

 
Afișarea parametrului depinde de poziția senzorului de presiune. 

 
 

4. Afișare parametru zero: [ ]→Zero. 

- Valoarea de măsurare a presiunii curente  apare în fereastra (tabul)  Int 
în unitatea setată. 

> Modificaţi unitatea de presiune de afișare a parametrului:  

 [ ]→Display→ Parameter display→ [ ]→ Selectaţi parametrul de 

măsurare din listă → [ ]→[ ]→ Save and close/ Salvaţi şi 
închideţi. 

Dacă valorile de măsurare fluctuează mult, este recomandabil să se 
amortizeze valoarea de măsurare. Amortizarea este activată din meniul de 
sonde, vedeţi Meniu sonde, pagina 28. 

 

6.6.9. Determinarea debitului volumic utilizând presiunea 
diferențială și factorul k 
 

 
Funcţie valabilă începând cu firmware-ul 1.10. 

Testo 480 poate determina debitul volumic prin măsurarea reistenţei de 
referinţă şi introducerea factorului k. Acest proces este unul simplu, în 
special pentru sarcini ce implică reglarea ieşirilor de aer, deoarece 
instrumentul de măsură poate rămâne conectat în timp ce este realizată 
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setarea, ceea ce înseamnă că modificarea debitului volumic poate fi citită 
direct. 

Acest proces pentru determinarea debitului volumic poate fi întotdeauna 
utilizat atunci când există specificaţii clare de la producătorul componentei.  
În paralel este măsurată presiunea diferenţială într-o poziţie specificată de 
producător sau furnizor. Debitul volumic este determinat din presiunea 
diferenţială printr-un factor k, specific componentei, utilizând următoarea 
ecuaţie matematică: 

 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐 = 𝑘 ∗ √∆𝑃 

 

Următoarea formulă este echivalentă cu cea de mai sus: 

 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑐 = 𝑘 × (∆𝑝)0,5 

 

unde: ∆𝑝 este presiunea diferenţială măsurată în Pa 

         𝑘 este un factor de conversie specific sistemului 

 

Dacă producătorul specifică un factor k în funcţie de o presiune diferenţială 
măsurată utilizând Pa ca şi unitate de măsură, aceasta poate fi introdusă 
direct în testo 480 fără nicio conversie. 

Dacă factorul k dat este exprimat în altă unitate de măsurare a presiunii, 
atunci acesta trebuie transformat înainte de a fi introdus în testo 480: 

 

Factor k – unitate de 
presiune diferențială 

Factor de conversie 

hPa 0,1 

mbar 0,1 

mm HG 0,086613 

in HG 0,017185 

mm WS 0,31933 

lp.p.sq.ft. 0,14452 

psi 0,012043 

inches H2O 0,063361 

 

Efectuarea unei măsurări 

1. Porniți instrumentul apăsând [ ]. 
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>   Configurați afișarea parametrilor astfel încât presiunea diferențială 

și debitul volumic să fie afișate în fereastra de favorite, a se vedea 

Setarea afișajului măsurării, pagina 25. 

2. Creați un punct nou de măsurare: [ ] → Selectați locația de 

măsurare [ ] → [ ]→ New measuring point. 

 
Alternativ, punctul implicit poate fi modificat. 

>   Setați parametrii punctului de măsurare: 

Parametru Explicaţie 
Temperatura, 
umiditatea relativă şi 
presiunea absolută 

Opţionale, parametrii nu sunt luați în 
considerare la acest calcul. 

Factorul de corecţie 
a curgerii 

Opțional, parametrul nu este luat în considerare la 
acest calcul. 

Factorul tubului Pitot Opțional, parametrul nu este luat în considerare la 
acest calcul. 

Geometria canalului Selectați funcția factor c/debit volumic cu [ ]. 

Introduceți factorul k specific componentei. 

Selectați unitatea pentru debitul volumic pentru 
care producătorul a specificat factorul k. 

Puterea electrică Introducerea este opţională, parametrul nu va fi 
luat în considerare pentru acest calcul. 

 

 

 
Intrările opționale sunt listate în protocol. 

3. Activați punctul de măsurare:  → Save and select 

4. Creați un program nou de măsurare:  → New measuring program 

>   Efectuarea setărilor: a se vedea Program de măsurare, pag. 35. 

5. Salvați setările:  → Save and close 

-    Programul de măsurare nou creat este marcat în Explorer. 

6. Treceți la modul de vizualizare a măsurării: apăsați [Esc]. 

7. Verificați dacă parametrii reference volume flow și/sau differential 

pressure apar în fereastra Favourites. 

8. Poziționați instrumentul gata pregătit pentru măsurare și stabilizați 
citirea. 
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Afișarea parametrului presiune diferențială depinde de poziția 
senzorului de presiune. Parametrul trebuie adus la zero. 

9. Senzor de presiune zero: apăsați [ ] pentru a selecta tabul Int → 

  → [ ] → Zero → [ ]  

>   Atașați furtunele de măsurare la conexiunile instrumentului pentru 
presiune diferențială și la poziția specificată de producător.  

10. Selectați programul de măsurare creat anterior în Explorer. 

11. Porniți programul de măsurare: [ ] →  → Start measuring 

program → [ ]. 

6.6.10. Măsurarea CO2 
• Sonda CO2 măsoară presiunea absolută. Valoarea CO2  afişată este 

compensată automat în linie cu presiunea absolută. 

• Datorită senzorului, sonda are un consum de energie mare. Pentru 
măsurătorile continue, utilizaţi o unitate de alimentare pentru 
alimentarea cu energie.  

• Pentru a evita efectele conţinutului de CO2  din aerul inspirat, ţineţi 
sonda la distanţă de corpul dumneavoastră.  

• Dacă apar modificări bruşte în concentraţie, sonda va necesita 
aproximativ 30 - 60 sec. pentru a se adapta la mediul ambiant. Mişcarea 
uşoară a sondei reduce timpul de ajustare. 

 

6.6.11. Măsurarea WBGT 
 
 

 
Program de măsurare disponibil începând cu versiunea de 
firmware 1.05. 

 
 

 
Asigurați-vă că temperaturile specifice instrumentului și cablurilor 
nu sunt depășite. Cablurile de extindere trebuie folosite în special 
pentru temperaturi radiate ridicate. 

Cu setul WBGT, indicele climatului WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – 
Temperatură Glob Bulb Umed) este determinat conform DIN 33403 sau 
ISO 7243. Indicele WBGT se folosește pentru a se estima timpul de 
expunere maxim permis în locurile de muncă expuse la căldură (de ex. 
siderurgie, turnătorii, industria sticlei sau furnale). 

Pentru a calcula indicele WBGT, trebuie măsurate 3 temperaturi diferite: 

• Temperatura radiată Tg (termometru glob) 

• Temperatura ambientală Ta 

• Temperatura bulbului umed Tnw (temperatura unui psihrometru ventilat 
natural) 

Calculul se realizează cu următoarele formule: 

WBGT = 0,7 x Tnw + 0,3 x Tg 
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WBGTS = 0,7 x Tnw + 0,2 x Tg + 0,1 x Ta 

Pregătirea pentru măsurare 

✓ Termometru glob, sondele pentru temperatura bulbului umed și 

temperatura aerului sunt conectate și montate pe un trepied.  

1. Porniți instrumentul. 

Selectarea unui punct de măsurare potrivit 

 
Setările punctului de măsurare nu au niciun efect asupra 
rezultatului măsurării. 

Realizarea unei măsurări 

✓ Toate punctele de la "Pregătirea pentru măsurare" au fost efectuate. 

1. Apăsați [ ]. 

- Structura Explorer este afișată. 

2. Selectați punctul de măsurare dorit. 

3. [ ] → New WBGT measurement/ Măsurare WBGT nouă. 

- Măsurarea WBGT este deschisă. 

4. Selectați numărul de serie al sondei. 

 
În cazul sondelor digitale, va apărea numele sondei. Atâta timp 
cât sonda nu a fost redenumită, aceasta va fi identificată prin 
ultimele cifre ale numărului de serie. 

La conectarea termocuplurilor analogice, Int [TE1] sau Int[TE2] 

apare ca și număr de serie în funcție de ce conector a fost 
selectat. 

5. Selectați tipul de măsurare și rata de măsurare. 

6. Setați criteriile pentru începerea și încheierea măsurării. 

7. [ ] → Save and start measurement/ Salvați și începeți măsurarea 

 
Pe durata măsurării, valorile sunt calculate din valorile curente de 
măsurare. 

După măsurare, se realizează un calcul pe baza valorilor medii. 

8. [ ] → Save and close/ Salvați și închideți 

- Protocolul de măsurare este salvat la punctul de măsurare selectat. 
 

6.6.12. Măsurarea PMV/PPD 
 
 

 
Program de măsurare disponibil începând cu versiunea de 
firmware 1.05. 
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Măsurarea PMV/PPD determină nivelul de confort (PMV = Predicted Mean 
Vote - Vot Mediu Previzibil) și disconfortul relativ (PPD = Predicted 
Percentage Dissatisfied - Procent Previzibil de Nemulțumiți exprimat în %) 
de ex. la locul de muncă și este descrisă în ISO 7730. 

Temperatura radiată medie necesară pentru determinarea PMV/PPD este 
calculată de testo 480 din parametrii de măsurare a temperaturii globului, 
temperaturii ambientale și a vitezei aerului. Formula se bazează pe 
convecția forțată și se aplică pe bulbi standard cu un diametru de 150 mm.

2
 

Valori de măsurare necesare 

• Temperatura radiantă medie în °C = tr 

• Temperatura globului în °C = tg 

• Temperatura ambientală în °C = ta 

• Viteza aerului în m/s = va 

tr = [(tg+273)4+2.5*108*va0.6*(tg-ta)]1/4-273 

Factori ce se introduc 

• Îmbrăcăminte 
Îmbrăcămintea reduce pierderile de căldură ale corpului și din acest 
motiv este clasificată în funcție de capacitatea sa de izolare. 
Efectul de izolare a îmbrăcăminții este dat în unitatea clo sau m² °K/W 
(1 clo = 0,155 m² °K/W). 
Valorea clo poate fi calculată prin însumarea valorilor individuale pentru 
fiecare obiect de îmbrăcăminte. 
Valorile de izolare pentru obiectele individuale de îmbrăcăminte se 
găsesc în ISO 7730. 
Alternativ, poate fi selectat un domeniu clo. 

• Activitate 
Rata metabolică dă nivelul de energie eliberat în corpul uman prin 
procesele de oxidare, și depinde de activitatea musculară. 
Rata metabolică este dată în met sau W/m

2
 (1 met = 58,2 W/m² aria 

suprafeței corpului). Un adult mediu are o suprafață a corpului de 1,7 
m². Într-o situație de confort termic, o persoană cu o rată metabolic de 1 
met are o pierdere de căldură de aproximativ 100 W. 
Atunci când se calculează rata metabolică, trebuie folosită  o valoare 
medie a activității pentru o durată de o oră a persoanei respective, 
afectată. De asemenea valorile exprimate în met pentru diferite activități 
pot fi găsite în  ISO 7730. 

                                                           

2 Sursa: DIN EN ISO 7726 
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Parametrii de intrare pentru îmbrăcăminte 

Parametru  
în clo 

Parametru în  
m2K/W 

Explicație 

0 – 0,02  Fără îmbrăcăminte 

0,03 – 0,29 0,005 – 0,045 Lenjerie 

0,30 – 0,49 0,046 – 0,077 Pantaloni scurți și tricou 

0,50 – 0,79 0,078 – 0,122 Pantaloni lungi și tricou 

0,80 – 1,29 0,123 – 0,200 Ținută de birou subțire 

1,30 – 1,79 0,201 – 0,277 Ținută de birou călduroasă 

1,80 – 2,29 0,278 – 0,355 Jachetă sau haină 

2,30 – 2,79 0,356 – 0,432 Îmbrăcăminte de iarnă călduroasă 

2,80 – 3,00 0,433 – 0,465 Îmbrăcăminte de iarnă extrem de 
călduroasă 

Parametrii de intrare pentru activitate 

Parametru 
în met 

Parametru în 
W/m2 

Explicație 

0,1 – 0,7 6 – 45 Întins, relaxat 

0,8 – 0,9 46 – 57 Stat jos, relaxat 

1,0 – 1,1 58 – 59 Activitate așezat 

1,2 – 1,5 70 – 92 Stat în piciore 

1,6 – 1,7 93 – 104 Stat în piciore, activitate ușoară 

1,8 – 1,9 105 – 115 Stat în piciore, activitate moderată 

2,0 – 2,3 116 – 139 Mers încet 

2,4 – 2,9 140 – 174 Mers rapid 

3,0 – 3,4 175 – 203 Activitate intensă 

3,5 – 4,0 204 - 233 Activitate extrem de intensă 

 
Factorii ce se introduc se găsesc în ISO 7730 Anexa B și C. 
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Vă recomandăm utilizarea următoarelor sonde: 

• Termometru glob (0602 0743) 

• sondă de umiditate (0636 9743) sau sonda IAQ (0632 1543) 

• Sondă de confort (0628 0143) 

• Trepied (0554 0743) 

Pregătirea pentru măsurare 

✓ Termometru glob, sonda de umiditate și sonda de confort sunt 

conectate și montate pe trepied. 

1. Porniți instrumentul.  

Realizarea unei măsurări 

✓ Toate punctele de la "Pregătirea pentru măsurare" au fost efectuate. 

1. Apăsați [ ]. 

- Structura Explorer este afișată. 

2. Selectați punctual de măsurare dorit. 

 
Setările punctului de măsurare nu au niciun efect asupra 
rezultatului măsurării. 

3. [ ] → New PPMV/PPD measurement/ măsurătoare PPMV/PPD 
nouă. 

- Măsurarea PMV/PPD este deschisă. 

4. Selectați seriile numerice ale sondelor individuale. 

 
În cazul sondelor digitale, va apărea numele sondei. Atâta timp 
cât sonda nu a fost redenumită, aceasta va fi identificată prin 
ultimele cifre ale numărului de serie. 

La conectarea termocuplurilor analogice, Int [TE1] sau Int[TE2] 

apare ca și număr de serie în funcție de ce conector a fost 
selectat. 

5. Specificați parametrii și unitățile pentru îmbrăcăminte și activitate. 

6. Selectați tipul de măsurare și rata de măsurare. 

7. Setați criteriile pentru începerea și încheierea măsurării. 

8. [ ] → Save and start measurement/ Salvați și începeți măsurarea. 

 
Pe durata măsurării, valorile sunt calculate din valorile curente de 
măsurare. 

După măsurare, se realizează un calcul pe baza valorilor medii. 

9. [ ] → Save and close/ Salvați și închideți 

- Protocolul de măsurare este salvat la punctul de măsurare selectat. 



 

52 

10.  Protocolul de măsurare este afișat. 

11 . [ ] → Graphic/ Grafic 

Reprezentare grafică 

 
1 Axa PPD, scala de la 0% la 100% 

2 Axa PMV, scala de la -3 la +3 

3 Zona verde a curbei de la -0.5 la 0.5 PMV 

4 Punctul calculate din PPD și PMV. 

5 Zona critică a curbei 

Formula pentru afișaj 

PPD = 100-95*exp(-0.03353*PMV
4
 – 0.2179*PMV

2
) 

 
Începând cu versiunea de firmware 1.11, atunci când se utilizează 
sonda IAQ 0632 1543 concentrația de CO2 poate fi memorată 
simultan cu măsurarea PMV/PPD. 

 
 

6.6.13. Calcularea temperaturii efective normale (NET) 

 
Program de măsurare disponibil începând cu versiunea de 
firmware 1.11.  

Asigurați-vă că nu sunt depășite temperaturile specifice 
instrumentului și cablurilor. Ar trebui folosite cabluri de extensie în 
special pentru temperaturi mari radiante. 

Temperatura efectivă normală NET este un indice al climatului fiind utilizat 
în general la locurile de muncă expuse la căldură, unde influența radiației 
termice poate fi omisă șipot fi purtate echipamente cu mânecă lungă. 

Indicii climatului sunt întotdeauna utilizați atunci când stresul termic asupra 
unui individ, cauzat de diverși factori de influență, sunt sumarizați într-o 
valoare numerică. Temperatura efectivă normală este calculată conform 
standardului DIN EN 33403-3:2001. 

Temperatura efectivă normală NET este exprimată de obicei în °C și se 
aplică persoanelor îmbrăcate și unor climate fără radiație termică 
suplimentară. 

Parametri de măsurare necesari 
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• Temperatura de radiație în °C = tg (opțional) 

• Temperatura aerului în °C = ta 

• Umiditatea aerului în %UR = RH tnw 

• Viteza aerului în m/s = va 

 

Vă recomandăm utilizarea următoarelor sonde: 
• Termometru tip glob (0602 0743) (opțional) 
• Sonda de umiditate (0636 9743) sau sonda IAQ (0632 

1543) 
• Sondă de confort (0628 0143) 
• Trepied (0554 0743) 

Pregătirea pentru măsurare 

✓  Termometrul tip glob, sonda de umiditate și sonda de confort sunt 

conectate și montate pe trepied. 

>   Porniți instrumentul. 

Realizarea unei măsurări 

✓  Au fost îndeplinite toate cerințele specificate la "Pregătirea pentru 

măsurare". 

1. Apăsați [ ]. 

-    Structura Explorer este afișată. 

2. Selectați punctul de măsurare dorit. 

 
Setările punctului de măsurare nu au niciun efect asupra 
rezultatului măsurării. 

3. [ ] → New NET measurement 

-    Este deschisă măsurarea NET. 

4. Selectați numărul de serie (SN) al sondei. 

 
În cazul sondelor digitale, va apărea numele sondei. Atâta timp 
cât sonda nu a fost redenumită, aceasta va fi identificată prin 
ultimele cifre ale numărului de serie. 

La conectarea termocuplurilor analogice, Int [TE1] sau Int[TE2] 

apare ca și număr de serie în funcție de ce conector a fost 
selectat. 

5. Selectați tipul măsurării și intervalul de măsurare. 

6. Selectați criteriul de pornire și oprire a măsurării. 

7. [ ] → Save and start measurement 

 
În timpul măsurării, valorile sunt calculate din citirile curente. 

După măsurare, calculul este realizat în funcție de valorile medii. 

8. [ ] → Save and close 

-    Protocolul de măsurare este salvat la punctul de măsurare selectat. 
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9. Este afișat protocolul de măsurare. 

10. [ ] → Graphic 

6.6.14. Salvarea valorilor de măsurare 
Toate protocoalele/procesele verbale de măsurare afişate în  Explorer sunt 
salvate în memoria internă a instrumentului. 

Salvarea valorilor de măsurare pe un card SD 

 
1. Inseraţi cardul SD în slotul pentru cardul SD (partea dreaptă a 

instrumentului). 
 
 

 
Pot fi utilizate doar carduri SD cu spaţiu de  max. 2 GB. 

 
 

2. Selectaţi folderul rădăcină în fereastră Explorer. 

3. [ ] → Export. 

- Un mesaj de exportare este afişat. 
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Importarea valorilor de măsurare de pe un card SD 
 
 

 
Dacă importaţi date de pe un card SD card, toate datele din 

memoria internă a instrumentului sunt suprascrise. 
 
 

 
1. Inseraţi cardul SD în slotul pentru cardul SD (partea dreaptă a 

instrumentului). 

. 
 
 

 
Pot fi utilizate doar carduri SD cu spaţiu de  max. 2 GB. 

 
 

2. Selectaţi folderul rădăcină în fereastra Explorer. 

3. [ ] → Import. 

- Este afişată o listă de date ce se pot importa. 

4. Selectaţi intrarea dorită. 

- Este afişat un mesaj de import. 
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6.6.15. Imprimarea valorilor de măsurare 
 
 

 
Selectarea informaţiilor suplimentare care trebuie incluse  pe o 
fişă printată a valorilor de măsurare, a se vedea Setările de 
configurare, pagina 24. 

 
 

Din modul de măsurare 

✓ imprimanta testo  (0554 0549) a fost pornită. 

✓ Fereastra (tabul) dorită a fost selectată.   

1. Aliniaţi interfeţele IR  de pe partea superioară a testo 480 şi a 
imprimantei testo. 

2. Selectaţi [ ] → Print- Imprimare. 

- Fereastra de măsurare setată şi  sunt afişate.  

- Are loc imprimarea valorilor de măsurare curente. 
 

 ATENȚIE 

Risc de leziuni datorate fasciculului infraroşu! 

> Nu îndreptaţi fasciculul infraroşu  în direcţia ochilor! 
 

Din memoria instrumentului 

✓ imprimanta testo (0554 0549) a fost pornită. 

1. Apăsaţi [ ]. 

2. Navigaţi către protocolul/procesul verbal de măsurare salvat. 

3. Selectaţi [ ] → Open measurement protocol/ deschideţi procesul 
verbal de măsurare. 

- Fereastra de vizualizare a datelor de măsurare este deschisă. 

4. Aliniaţi interfeţele IR  de pe partea superioară a testo 480 şi a 
imprimantei testo. 

5. Selectaţi [ ] → Print/ Imprimaţi. 

- Are loc imprimarea. 
 
 

 
Protocoalele/ Procesele verbale de măsurare salvate pot fi 
deasemenea afişate  prin intermediul softwareului testo 
EasyClimate. 
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6.6.16. Afişarea valorilor de măsurare în mod grafic 
Valorile de măsurare pentru  max. patru parametri de măsurare pot fi 
afişate ca un grafic în culori pentru o perioadă 110 secunde. În cazul 
perioadelor mai lungi de timp, valorile vechi sunt şterse şi înlocuite de 
altele noi.  Modul grafic este pur şi simplu un mod de afişare, de 
exemplu valorile de măsurare nu pot fi stocate. 

Selectarea parametrilor de măsurare afişaţi se bazează pe secvenţa 
de afişare în modul de măsurare. 

• Primul parametru de măsurare afişat: roşu 

• Al doilea parametru de măsurare afişat: verde 

• Al treilea parametru de măsurare afişat: albastru 
• Al patrulea parametru de măsurare afişat: violet 

 

1. Selectaţi fereastra (tabul) necesară. 

> Dacă este necesar modificaţi ordinea parametrilor de măsurare, 
deoarece sunt afişaţi doar primii patru parametri de măsurare. 

2. [ ] → Graphic mode/ modul grafic. 

- Modul grafic este activat . 

> Iesiti din modul grafic: [ ] → Graphic mode/ modul grafic sau [ESC]. 

 
Valorile sunt şterse când treceţi de la un tab la altul, dar modul 
grafic nu este încheiat. La revenirea în tab, măsurătoarea începe 
iar în modul grafic. 

 
 
 
 

 
1. Valori de măsurare afişate 
2. Valoarea de măsurare afişată grafic  
3. Valorile medii, minime şi maxime de la selectarea modului grafic  

4. Marcaj afişare verticala (5 secunde) 
5. Axa x specifică a parametrului de măsurare respectiv în aceeaşi 

culoare ca şi  valoarea de măsurare reprezentată grafic 
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6.6.17. Transferul valorilor de măsurare 
 
 

 
Pentru a vizualiza şi a evalua rezultatele obţinute în urma 
măsurătorii pe Pc, aveţi nevoie de  softwareul testo EasyClimate. 

 
 

1. Porniţi testo 480.

2. Conectaţi instrumentul la PC cu ajutorul unui cablu mini USB. 

- Instrumentul este identificat de PC ca un dispozitiv USB de stocare în 
masă. Sistemul de operare alocă memoriei instrumentului o literă pentru 
unitate de stocare. Aceasta este afişată în Windows Explorer. 

 
 

 
Când instrumentul este conectat la  PC, butoanele de control ale 
instrumentului sunt blocate. Din momentul în care instrumentul 
este deconectat de la PC, poate fi din nou operat prin intermediul 
butoanelor de control. 

 
 

3. Pentru citirea instrumentului prin intermediul software-ului testo 
EasyClimate şi a datelor de procesare, consultaţi în mod separat 
manualul instrumentului de software EasyClimate. 
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7 Mentenanţa produsului 
 

Curăţarea instrumentului 

>  În cazul în care carcasa instrumentului este murdară, curăţaţi-o cu o 
cârpă umedă.  

Nu utilizaţi niciun agent de curăţare agresiv şi niciun solvent!  

Pot fi utilizaţi agenţi slabi de curăţare din gospodărie şi spumă de săpun. 
 

7.1.1. Întreținerea bateriei 
>   Încărcaţi acumulatorii noi complet înainte de punerea în funcţiune. 

>   În cazul temperaturilor ambientale scăzute, durata de funcţionare a 
acumulatorului se diminuează semnificativ. Acest lucru reduce viaţa de 
funcţionare a acumulatorului. 

>   Nu depozitaţi acumulatorul pentru perioade lungi atunci când este 
descărcată. (Cele mai bune condiţii de păstrare se încadrează între 50-80 
% nivel încărcare şi 10-20 °C temperatura ambientală; încărcaţi în totalitate 
înainte de a utiliza din nou). 

>   Durata de viaţă a acumulatorului depinde de modul de depozitare, 
condiţiile de operare şi ambientale. Durata de viaţă a acumulatorului se 
reduce din ce în ce mai mult datorită utilizării frecvente. Dacă durata de 
viaţă se reduce semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit. 

 

7.1.2. Efectuarea ajustării umidităţii 
La calibrarea umidităţii, parametrul de măsurare a sondei conectate este 
ajustat la valoarea de referinţă în cele două puncte de ajustare standard 
11.3 % umiditate relativă şi 75.3 % umiditate relativă şi abaterile dintre 
valoarea de măsurare şi valoarea nominală sunt micşorate în cadrul 
întregului domeniu de măsurare.  

The Testo adjustment set provides a reference value to calculate the offset 
for a humidity adjustment. 

Setul de reglare Testo oferă o valoare de referinţă pentru a calcula 
compensarea pentru ajustarea umidităţii. 

Ajustarea umidităţii este posibilă cu următoarele sonde: 

• Sondă de umiditate 

• sondă IAQ  

• cap termic de măsurare a debitului de aer şi sonda de umiditate 

 
 
 

 

Când este utilizat un cap termic de măsurare a debitului de aer şi 
sonda de umiditate, sonda trebuie dezactivată înainte de ajustare 

([ ] → Switch off flow probe/ Opriti sonda de debit). Sonda 
poate fi expusa doar atunci condiţiilor de referinţă. 
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✓ Instrumentul este pornit şi sonda este conectată. 

✓ Sonda este  deja expusă condiţiilor de referinţă  (de exemplu recipientul 

de sare) pentru o durată de ajustare adecvată. 

• Durata de ajustare pentru sonda de umiditate cel puţin 30 min 

• Durata de ajustare pentru sonda IAQ de cel puţin  1 h 

• Durata de ajustare pentru sonda termică de măsurare a 
debitului de aer şi sonda de umiditate de cel puţin 3 h 

✓ Este activat tabul pentru sonda relevantă. 

1. [ ] → Probe menu/Meniu sondă → Humidity adjustment. 

2. Selectaţi valoarea de referinţă utilizată (11,3%RH/75,3%RH). 

3. [ ] → Adjustment/ Reglare. 

- O fereastră pop-up cu timpul rămas este afişată.  

4. [ ] → End/ Final. 

- Meniul de ajustare este reglare. 

5. Efectuaţi reglarea pentru al doilea punct de reglare. 
 

7.1.3. Efectuarea actualizării firmware-ului 
Firmware-ul actualizat poate fi instalat pe instrument. 

 
 

 
O actualizare a firmware-ului se poate face deasemenea cu 
ajutorul testo EasyClimate. 

 
 

✓ Instrumentul este pornit. 

1. Descărcați variant actual a firmware-ului de la 
www.testo.com/download-center (este nevoie de înregistrare). 

2. Dezarhivați fișierul zip descărcat. 

3. Conectaţi instrumentul la PC cu ajutorul unui cablu mini USB. 

- Instrumentul este identificat de PC ca şi un dispozitiv de stocare USB. 
Sistemul de operare alocă în mod automat memoriei instrumentului o 
literă de unitate de stocare. Aceasta este afişată în  Windows Explorer.. 

 
 

 
Când instrumentul este conectat la PC, tastele de control ale 
instrumentului sunt blocate. Imediat ce instrumentul este deconectat 
de la PC, poate fi din nou operat prin intermediul tastelor de control. 
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4. Copiaţi folderul arhivat al firmware-ului şi  folderul res în folderul 
Update. 

5. Deconectaţi instrumentul din Windows (îndepărtaţi hardware-ul luând 
măsurile de siguranţă necesare). 

6. Decuplaţi cablul USB. 

7. Opriţi instrumentul. 

8. Porniţi instrumentul. 

- Firmware-ul a fost actualizat. 
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8 Indicaţii şi asistenţă 
 

8.1. Întrebări şi răspunsuri  
Întrebare Cauze posibile / soluţii 

 luminează intermitent Acumulatorul este slăbit. 

>   treceți pe operarea conectat la 
rețea. 

Este aprins -+++-  în loc 

de parametrul de 
măsurare 

Valoarea se află în afara 
intervalului de măsurare permis. 

>   Încadraţi-vă în limita de măsurare 
permisă. 

Este aprins +---+ în loc 

de parametrul de 
măsurare 

Valoarea se află sub limita de 
măsurare permisă. 

>   Încadraţi-vă în limita de măsurare 
permisă. 

Este aprins - - - - în loc 

de parametrul de 
măsurare 

Senzorul instrumentului este defect. 

>   Contactaţi dealerul Dvs. sau 
Serviciul Clienţi al Testo. 

Datele nu pot fi copiate  
pe cardul SD sau 
importate de pe cardul 
SD. 

Cardul SD este protejat împotriva 
suprascrierii. 

>   Anulaţi suprascrierea (butonul 
mic de control de pe cardul SD). 

Instrumentul nu mai 
răspunde atunci când 
este apăsată o tastă. 

Există o eroare internă 

1. Ţineţi apăsat [ ] pentru >10 

sec. 

- Instrumentul este oprit. 

1. 2.  Porniţi instrumentul cu [ ]. 
 

Dacă nu am reuşit să vă răspundem la întrebări, vă rugăm să contactaţi 
dealerul dumneavoastră sau Serviciul Clienţi al Testo (+04 0264 202 
171). Pentru datele de contact, verificaţi verso-ul acestui document sau 
informaţiile de pe website www.testo.ro. 

 

http://www.testo.ro/


 

  63 

8.2. Accesorii şi piese de schimb 
 

Descriere Con produs 
Geantă de transport pentru setul de 
măsurare a nivelului de confort 

0516 4801 

Geantă de transport pentru setul de 
măsurări la sistemele de ventilație  

0516 4800 

Trepied pentru evaluarea locului de muncă 
cu mâner pentru instrument şi sonde; poate 
fi utilizat şi ca extensie a sondei, de 
exemplu pentru sonda de 100 mm  

0554 0743 

Furtun de conectare, fără silicon, 5 m, 
sarcina până la max. 700 hPa 

0554 0453 

Furtun de conectare, din silicon, 5 m, sarcina 
până la max.700 hPa 

0554 0440 

Set pâlnii care conţine pâlnie pentru valve tip 
disc (Ø 200 mm) şi pâlnie pentru ventilatoare 
rectangulare(330 x 330 mm)  

0563 4170 

Testovent 410, pâlnie pentru debite de aer, 
Ø 340 mm/330x330 mm, cu husă 

0554 0410 

Testovent 415, pâlnie pentru debite de aer, 
Ø210 mm/190 x 190 mm, cu husă 

0554 0415 

Imprimantă de mare viteză Testo cu 
interfaţă wireless în infraroşu (IR), 1 rolă de 
hârtie  termosensibilă şi 4 baterii AA. 

0554 0549 

 

Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor şi pieselor de schimb, vă 
rugăm să faceţi referire la cataloagele şi broşurile produsului sau 
verificaţi informaţiile pe website-ul www.testo.ro. 

 

 

http://www.testo.com/
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