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1 O tomto dokumentu

1 O tomto dokumentu
•

Návod k použití je nedílnou součástí přístroje.

•

Uchovejte tuto dokumentaci tak, abyste jí v případě potřeby mohli kdykoliv
použít.

•

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se s
produktem před jeho použitím.

•

Předejte tento návod k obsluze všem budoucím uživatelům výrobku.

•

Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a upozorněním, abyste
předešli zranění a poškození výrobku

2 Bezpečnost a likvidace
Řiďte se informačním dokumentem testo (součástí výrobku).

3 Technická schválení
Aktuální technická schválení země najdete v dokumentu Schválení a
certifikace (přiložen k výrobku).

4 Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ
Integrovaný magnet
Smrtelné nebezpečí pro osoby s kardiostimulátorem!
- Udržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a měřicím
přístrojem.
POZOR
Integrovaný magnet
Poškození jiných přístrojů!
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od produktů, které mohou být poškozeny
magnetizmem (např. monitory, počítače, kreditní karty, paměťové
karty…).

7

5 Ochrana dat

5 Ochrana dat
Měřicí přístroj testo 400 umožňuje zadávání a ukládání osobních údajů, jako je
jméno, název společnosti, zákaznické číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa a internetové stránky.
Upozorňujeme na to, že zde poskytované funkce používáte na vlastní
zodpovědnost. To platí především pro používání interaktivních funkcí (např.
ukládání zákaznických dat nebo sdílení naměřených hodnot). Zodpovídáte za
dodržování nařízení a zákonů o ochraně osobních údajů platných ve vaší zemi.
Proto máte povinnost zajišťovat vámi prováděné zpracování osobních dat v
souladu se zákony.
Osobní data získaná prostřednictvím měřicího přístroje nejsou nikdy
automaticky předávána firmě Testo SE & Co. KGaA.
Podrobné Zásady ochrany osobních údajů – Měřicí přístroje najdete v testo
400 v hlavním menu Nápověda a informace ve formátu PDF v části Vyloučení
odpovědnosti -> Informace o ochraně dat.

6 Použití
Testo 400 je měřicí přístroj používaný pro měření klimatických veličin. Testo 400
je obzvlášť vhodný pro měření pohody prostředí při posuzování pracovišť a pro
měření proudění u klimatizačních systémů.
Přístroj smí používat pouze kvalifikovaný odborný personál. Přístroj se
nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu!
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7 Popis výrobku

7 Popis výrobku
7.1

Pohled zepředu

1 Tlačítko Zap/Vyp
3 Přední fotoaparát

2 Uživatelské rozhraní/dotykový
displej (viz kapitola 6.3)
4 Konektory sondy (viz kapitola 7.3)
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7 Popis výrobku

7.2

Pohled zezadu

1 Fotoaparát

2 Přípojky pro měření diferenčního
tlaku (+/- označení)
4 Upevňovací bod pro popruh

3 Magnety
5 USB port/napájení

UPOZORNĚNÍ
Možnost vyskočení tlakové hadice z přípojky.
Nebezpečí poranění!
- Dbejte na správné připojení.

7.3

Konektory sond

1 Konektor termočlánkové sondy
typu K (T1 a T2)

10

2 Konektor pro sondy s TUC
konektorem (A a B)

7 Popis výrobku

7.4
7.4.1

Přehled sond
Kompatibilní kabelové sondy (digitální)

Popis

Obj. číslo

Sonda se žhaveným drátkem, pevný kabel, včetně
teplotního senzoru
Sonda se žhaveným drátkem, pevný kabel, včetně
teplotního a vlhkostního senzoru
Vrtulková sonda (Ø 16 mm), pevný kabel
Vrtulková sonda (Ø 16 mm), pevný kabel, včetně
teplotního senzoru
Sonda pro laboratorní odtahy, pevný kabel
Vrtulková sonda (Ø 100 mm), pevný kabel, včetně
teplotního senzoru
Velmi přesná vrtulková sonda (Ø 100 mm), pevný kabel,
včetně teplotního senzoru
Vlhkostní/teplotní sonda, pevný kabel
Velmi přesná vlhkostní/teplotní sonda, pevný kabel
Robustní vlhkostní/teplotní sonda pro teploty až do
+180 °C, pevný kabel
Sonda pro měření stupně turbulence, pevný kabel
Sonda pro měření intenzity osvětlení, pevný kabel
CO2 sonda včetně teplotního a vlhkostního senzoru,
pevný kabel
CO sonda, pevný kabel

0635 1032

7.4.2

0635 1572
0635 9532
0635 9572
0635 1052
0635 9432
0635 9372
0636 9732
0636 9772
0636 9775
0628 0152
0635 0551
0632 1552
0632 1272

Kompatibilní Bluetooth® sondy (digitální)

Popis

Obj. číslo

Sonda se žhaveným drátkem s Bluetooth®, včetně
teplotního a vlhkostního senzoru
Vrtulková sonda (Ø 16 mm) s Bluetooth®, včetně
teplotního senzoru
Vrtulková sonda (Ø 100 mm) s Bluetooth®, včetně
teplotního senzoru
Velmi přesná vrtulková sonda (Ø 100 mm) s Bluetooth®,
včetně teplotního senzoru
Teplotní/vlhkostní sonda sq Bluetooth®
Velmi přesná teplotní/vlhkostní sonda s Bluetooth®
CO2 sonda s Bluetooth®, včetně teplotního a vlhkostního
senzoru

0635 1571
0635 9571
0635 9431
0635 9371
0636 9731
0636 9771
0632 1552
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7 Popis výrobku

Popis

Obj. číslo

CO sonda s

7.4.3

Bluetooth®

0632 1272

Kompatibilní NTC sondy (analogové)

Popis

Obj. číslo

Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda - s NTC teplotním
senzorem
Robustní sonda okolního vzduchu - s NTC teplotním
senzorem
Teplotní sonda se suchým zipem a s NTC teplotním
senzorem
Klešťová sonda s NTC teplotním senzorem – pro měření
na potrubí (Ø 6-35 mm)
Trubková sonda s NTC teplotním senzorem – pro
měření na potrubí (Ø 5-65 mm)

0615 1212

7.4.4

0615 1712
0615 4611
0615 5505
0615 5605

Kompatibilní Pt100 sondy (digitální)

Popis

Obj. číslo

Velmi přesná ponorná/vpichovací sonda s Pt100
teplotním senzorem
Ponorná/vpichovací sonda s Pt100 teplotním senzorem
Teplotní sonda okolního vzduchu s Pt100 teplotním
senzorem
Ohebná ponorná sonda s Pt100 teplotním senzorem a
ohebná PTFE trubice sondy
Laboratorní sonda s Pt100 teplotním senzorem ve
skleněné trubici (Duran 50), odolná proti agresivním
médiím

0618 0275

7.4.5

0618 0073
0618 0072
0618 0071
0618 7072

Kompatibilní chytré sondy (digitální)

Popis

Obj. číslo

testo 115i - klešťový teploměr ovládaný chytrým
telefonem

0560 1115
0560 2115 02
0560 2115 03 (US)
0560 1805

testo 805i - infračervený teploměr ovládaný chytrým
telefonem
testo 605i - termohygrometr ovládaný chytrým telefonem 0560 1605
0560 2605 02
0560 2605 03 (US)
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7 Popis výrobku

Popis

Obj. číslo

testo 405i - termický anemometr ovládaný chytrým
telefonem
testo 410i - vrtulkový anemometr ovládaný chytrým
telefonem
testo 510i - diferenční tlakoměr ovládaný chytrým
telefonem
testo 549i - tlakoměr pro měření vysokého tlaku
ovládaný chytrým telefonem

0560 1405

7.4.6

0560 1410
0560 1510
0560 1549
0560 2549 02
0560 2549 03 (US)

Kompatibilní termočlánky typu K
(analogové)

Popis

Obj. číslo

Lopatková povrchová sonda
TC měřicí hrot pro rádiové sondy
Povrchová sonda
TC měřicí špička pro měření povrchu pro rádiové sondy
Ohebná měřicí špička, TE typu K
Ponorná sonda
TE článek s TC konektorem TC typu K
TE článek s TC konektorem TC typu K
TE článek PTFE s TC konektorem TC typu K
Povrchová sonda
Kulová sonda Ø 150mm
Povrchová sonda
Ponorná/vpichovací sonda, vodotěsná
Sonda okolního vzduchu, robustní
Povrchová sonda
Povrchová teplotní sonda TC typu K
Ponorná/vpichovací sonda
Trubková sonda TC typu K
Klešťová sonda s termoelektrickým článkem.
Magnetická sonda
Magnetická sonda Tmax 400°C
Zásuvná ponorná měřicí špička, ohebná
Měřicí špička s TC konektorem TC typu K
Měřicí špička s TC konektorem Typu K, třída 3
Trubková sonda se suchým zipem
Vpichovací sonda typu K

0602 0193
0602 0293
0602 0393
0602 0394
0602 0493
0602 0593
0602 0644
0602 0645
0602 0646
0602 0693
0602 0743
0602 0993
0602 1293
0602 1793
0602 1993
0602 2394
0602 2693
0602 4592
0602 4692
0602 4792
0602 4892
0602 5693
0602 5792
0602 5793
0628 0020
0628 0026
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8 Uvedení do provozu

Popis

Obj. číslo

Vpichovací teplotní sonda
Povrchová sonda

0628 1292
0628 9992

8 Uvedení do provozu
8.1

Síťový zdroj/akumulátor

Měřicí přístroj je dodáván s akumulátorem.
Před použitím měřicího přístroje akumulátor zcela nabijte.

USB kabel se připojuje do USB portu ze strany.

Měřicí přístroj je automaticky napájen ze síťového zdroje, pokud je
připojen.
Akumulátor nabíjejte pouze při okolních teplotách od 0 do 45 °C.

8.1.1

Nabíjení akumulátoru

1 Připojte USB napájecí zdroj do USB rozhraní/napájecího konektoru
přístroje testo 400 (viz kapitola 7.2).
2 Zapojte zástrčku napájení síťového zdroje do síťové zásuvky.
Nabíjení začíná.

Po úplném vybití akumulátoru je doba nabíjení při pokojové teplotě cca.
5-6 hodin. Nabíjejte přístroj pouze při okolní teplotě 0 až 45 °C.
Při úrovni nabití baterie 6 - 10% se zobrazí tato zpráva: „Při úrovni nabití
baterie 5%, dojde k řízenému vypnutí měřicího přístroje. Prosím, nabijte
měřicí přístroj včas.“
Při úrovni nabití baterie 5% nebo méně se zobrazí následující zpráva:
„Úroveň baterie je velmi nízká. Měřicí přístroj se nyní vypne.“ Přístroj
můžete znovu zapnout až po alespoň krátkém nabití. Minimální úroveň
nabití baterie musí být 6%.
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8 Uvedení do provozu

8.1.2

LED ukazatel nabití akumulátoru

LED

Popis

Svítí zeleně

Přístroj je napájen (baterie je plně
nabitá)
Přístroj je zapnutý a je napájen
(baterie se nabíjí)
Připraveno k provozu na baterii
Přístroj je vypnutý a je napájen
(baterie se nabíjí)
Interní chyba, restartujte přístroj.
Pokud chyba nebyla odstraněna,
proveďte obnovení do továrního
nastavení (viz kapitola 10.3.7). Pokud
problém přetrvává, kontaktujte
zákaznický servis Testo.

Bliká zeleně (rychle)
Blíká zeleně (pomalu)
Bliká zeleně/červeně
Bliká červeně

8.1.3

Provoz ze sítě

1 Připojte USB napájecí zdroj do USB rozhraní/napájecího konektoru
přístroje testo 400 (viz kapitola 7.2).
2 Zapojte zástrčku napájení síťového zdroje do síťové zásuvky.
Měřicí přístroj je napájen ze síťového zdroje. Baterie se nabíjí.


8.2

Zapnutí a vypnutí testo 400

Aktuální stav

Akce

Funkce

Přístroj je
vypnutý

Stiskněte a podržte tlačítko
(> 3 s)

Přístroj se zapne

Při prvním spuštění měřicího přístroje vás průvodce nastavením
provede krok za krokem nastavením následujících parametrů:
- Jazyk
- Země
- Jednotky
- WLAN
- Datum a čas
- Adresa společnosti vlastníka
- E-mailový účet
Po průvodci nastavením lze spustit tutoriál. Tutoriál demonstruje na
příkladech obecné ovládání a nejdůležitější funkce měřicího přístroje.
15
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Aktuální stav

Akce

Funkce

Přístroj je
zapnutý

Krátce stiskněte tlačítko
(< 1 s)

Přístroj je
zapnutý

Stiskněte a podržte tlačítko
(> 1 sec)

Přístroj se přepne do
pohotovostního režimu. Po
opětovném stisknutí tlačítka se
přístroj znovu aktivuje.
Volba: stisknutím [OK] vypnete
přístroj nebo stisknutím
[Cancel] zrušíte vypnutí
přístroje.

Tutoriál můžete kdykoli znovu spustit v hlavní nabídce v části Nápověda
a informace.
Naměřené hodnoty, které nebyly uloženy, budou po vypnutí měřicího
přístroje ztraceny.
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8.3

Dotykový displej

K použití přístroje testo 400 potřebujete pouze tři základní pohyby na dotykové
obrazovce:
Popis
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikace, vybrat ikony nabídky,
stisknout tlačítka na displeji nebo zadat znaky
pomocí klávesnice, poklepejte na ně prstem.

Přetažení
Přejetím prstem doprava nebo doleva na displeji
zobrazíte další pohledy, např. přepnutí ze
zobrazení v seznamu na grafické zobrazení.

Přiblížení
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit část displeje,
dotkněte se displeje dvěma prsty a posuňte je od
sebe nebo k sobě.

8.4

Průvodce nastavením

Při prvním spuštění testo 400 se aktivuje průvodce nastavením a provede vás
krok za krokem nastavením následujících parametrů.
Implementované nastavení přístroje lze kdykoli upravit v nabídce
Nastavení.

8.4.1

Výběr jazyka

Prvním krokem je výběr jazyka pro použití přístroje testo 400.
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8.4.2

Nastavení země a jednotek

V tomto kroku můžete vybrat zemi a rozhodnout se, zda chcete použít systém
metrických nebo imperiálních jednotek. Je také možné stanovit uživatelská
nastavení jednotek. Viz kapitola 10.3.1 a 10.3.3.

8.4.3

WLAN

Klepnutím na pole WLAN připojíte přístroj testo 400 k internetu. Zde musí být
navázáno spojení se známou sítí WLAN. Ikona
v pravém horním rohu
umožňuje ručně přidat sítě, vyvolat uložené sítě a aktualizovat dostupné sítě.
Kromě toho lze provádět další nastavení pomocí funkce Pokročilé.
U sítí chráněných heslem je třeba zadat heslo. V zabezpečených sítích
mohou být zablokovány různé porty, což může omezovat vytváření emailových účtů a odesílání/přijímání e-mailů.
Připojení WLAN lze použít pro různé funkce:
•

Automatické upozornění na aktualizace

•

Provádění aktualizací firmwaru přístroje (viz kapitola 10.1)

•

Odesílání zpráv o měření v souboru PDF a naměřených dat ve formátu json
a .csv prostřednictvím e-mailu (viz kapitola 9.6)

•

Používání internetového prohlížeče v nabídce Další aplikace (viz kapitola
10.4.5)
Při nedostatečném příjmu WLAN sítě se zobrazí chybová hláška Síť
nedostupná. Zkuste testo 400 připojit k WLAN síti s lepším signálem.

8.4.4

Datum a čas

Klepnutím na pole Čas nastavíte datum a čas. Je možné získat automatické
nastavení data/času přes síť nebo GPS nebo je nastavit ručně. Časové pásmo
možné také nastavit automaticky/ručně a můžete si vybrat mezi
12hodinovým/24hodinovým režimem.
Doporučujeme jako nastavení použít Získat čas přes síť
Viz kapitola 10.3.1.

8.4.5

Kontaktní informace/podrobnosti o
společnosti

Na každém řádku můžete zadat osobní údaje pro položky Název společnosti /
Jméno technika / Ulice, číslo popisné / PSČ, město / Země / Telefon / Fax / Email a Domovská stránka. V zásadě lze údaje o společnosti vkládat také pomocí
softwaru testo DataControl. Údaje o společnosti se zobrazí ve všech zprávách
PDF v pravém horním rohu dokumentu a také se uvedou ve zprávě o měření.
Údaje o společnosti uložené v testo 400 v době měření nemohou být následně v
PDF zprávě o měření měněny. Nové údaje o společnosti se do zprávy PDF
uloží až po provedení nového měření. Viz také kapitola 10.3.4.
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8.4.6

Nastavení e-mailového účtu

Klepnutím na pole E-mail připojíte e-mailový účet k měřicímu přístroji testo 400,
abyste mohli zasílat zprávy o měření prostřednictvím e-mail. Viz také kapitola
10.2.

8.5

Tutoriál

Na konci Průvodce nastavením můžete spustit tutoriál.
Tutoriál můžete také kdykoliv znovu spustit v hlavní nabídce v části
Nápověda a informace.
Tutoriál demonstruje na příkladech obecné ovládání a nejdůležitější funkce
měřicího přístroje. Podrobný popis je uveden v příslušných kapitolách.
•

Připojení kabelové a Bluetooth® sondy (viz kapitola 8.6)

•

Displej - uživatelské rozhraní (viz kapitola 9.1)

•

Nabídky aplikací (viz kapitola 9.4)

•

Obecné informace o měření (viz kapitola 9.3.1)

•

Správa naměřených dat (viz kapitola 9.6.1)

•

Správa zákazníků (viz kapitola 9.5)

•

Správa senzorů (viz kapitola 9.7)

•

Nastavení e-mailového účtu (viz kapitola 10.2)

8.6

Připojení sond
Všechny sondy mohou být připojeny nebo vyměněny při zapnutém
přístroji. Během aktualizace sondy však nesmí být připojení přerušeno.

8.6.1

Připojení kabelové sondy k testo 400

> Připojte testo 400 k sondě prostřednictvím TUC konektoru.
Kabelová sonda se okamžitě zobrazí ve správě senzorů, v základním

zobrazení a v příslušné nabídce měření.
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Odpojení
> Vytáhněte konektor z přístroje.
Kabelová sonda je uvedena ve správě senzorů v sekci Nedávno

připojené sondy.

8.6.2

Připojení Bluetooth® sondy k testo 400
Bluetooth® připojení v testo 400 pro sondy je vždy aktivováno a nelze jej
ručně zapínat a vypínat. Je vytvořeno automaticky a není potřeba
žádného speciálního párování.

1 Zapněte sondu pomocí tlačítka na Bluetooth® rukojeti a ujistěte se, že je
sonda v maximální vzdálenosti 1 m od testo 400.
LED kontrolka na rukojeti bliká žlutě. Jakmile je spojení navázáno,

rozbliká se LED kontrolka zeleně.
Bluetooth sonda se okamžitě zobrazí ve správě senzorů, v základním

zobrazení a v příslušné nabídce měření.
®

2 Stisknutím tlačítka na rukojeti sondy po dobu nejméně 3 sekund vypnete
sondu.
Bluetooth sonda je uvedena ve správě senzorů v sekci Nedávno

připojené sondy.
®

LED na sondě

Popis

Bliká červeně.
Bliká žlutě.

Nízký stav baterie
Bliká žlutě. Sonda je zapnutá a hledá připojení
Bluetooth®.
Sonda je zapnutá a připojena k testo 400 přes
Bluetooth®.

Bliká zeleně
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8.6.3

Aktualizace sondy

Pokud nemá sonda nejnovější firmware, objeví se oznámení o aktualizaci (to
vyžaduje aktivaci příslušné kolonky v nabídce Informace o přístroji (kapitola
10.1 / 10.4.1). Toto je možné pouze u kabelových sond, ale můžete také připojit
a aktualizovat další hlavice sond přes kabelovou rukojeť.
Během aktualizace sondy NESMÍ být spojení přerušeno. Aktualizace
musí být provedena úplně.
Zobrazí se oznámení o aktualizaci.


> Klikněte na Spustit aktualizaci.
Aktualizace začíná.
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Stav aktualizace.
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9 Ovládání
9.1

Displej – uživatelské rozhraní

2

Otevření hlavní nabídky
Zobrazení doby měření

3

Zobrazení vypočtených výsledků měření

4

Záznam z každé sondy

5

Možnost ovládání pomocí různých funkčních tlačítek

1

6

Stavový řádek přístroje

7

Konfigurace

8

Upravit zobrazení záznamu

Další symboly na displeji (bez číslování)
O úroveň zpět
Ukončit pohled
Sdílet zprávu
Vyhledat
Oblíbené
Odstranit
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Další informace
Zobrazit zprávu
Vícenásobný výběr

9.2

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka je přístupná přes ikonu
vlevo nahoře. Chcete-li ukončit
hlavní nabídku, vyberte nabídku nebo klepněte pravým tlačítkem myši na
prováděné nabídky. Zobrazí se poslední zobrazená obrazovka.
Měření (viz kapitola 9.4)
Zákazník (viz kapitola 9.5)
Paměť (viz kapitola 9.6)
Senzory (viz kapitola 9.7)
Nastavení (viz kapitola 10)
Nápověda a informace (viz kapitola
10.4)
Další aplikace (viz kapitola 10.4.5)

Další ikony v testo 400:
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O úroveň zpět

Odstranit

Ukončit pohled
Sdílet naměřená data/zprávy

Další informace
Zobrazit zprávu

Vyhledat
Oblíbené

Upravit
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9.3
9.3.1

Příprava měření
Obecné informace o měření

Všechny kompatibilní sondy jsou uvedeny v kapitole 7.4.
• V závislosti na měřeném parametru je třeba k přístroji připojit určité sondy
(pomocí Bluetooth®, TUC nebo TC konektoru).
•

Některé (termické) sondy vyžadují zahřívací fázi, dokud nejsou připraveny k
měření.

•

Před každým měřením počkejte, až skončí fáze ladění. Fáze ladění zajišťuje
ustálení hodnot.

•

U některých parametrů měření je třeba nastavit další parametry výpočtu, aby
bylo možné získat správné výsledky měření, viz podrobnosti v příslušných
nabídkách aplikace.

•

Pro spolehlivé zpracování dat může být maximální objem naměřených
hodnot pro uložení omezeno na 1 milion jednotlivých hodnot pro každý
protokol měření.
V závislosti na době měření je možné použít specifické cykly měření:
Trvání:
1 min až 15 min
16 min až 2 hodin
> 2 hodiny až 1 den
> 1 den až 21 dní

Minimální cyklus měřění
1s
10 s
60 s
5 min

S testo 400 (a IAQ dataloggerem) lze zaznamenat maximálně 1 milion
záznamů (s maximálně 18 kanály) v jednom měření.
Příklad 1: Výsledek: 9,216 záznamů
Trvání: 8 dní
Cyklus měření: 5 minut
Měřicí kanály: teplota, vlhkost, CO2, průtok (4 kanály)
Příklad 2: Výsledek: 17,700 záznamů
Trvání: 59 minut
Cyklus měření: 1 sekunda
Měřicí kanály: teplota, vlhkost, CO2, průtok, tlak (5 kanálů)
V závislosti na připojené sondě je možné před každým měřením nastavit
jednotlivé parametry měření pomocí ikony
(viz kapitola 9.1 - Bod 8), jako je
zobrazení jednotlivých parametrů měření nebo jednotek měřených hodnot.
Pokud jsou jednotlivé hodnoty sondy skryty, jsou tato nastavení uložena v testo
400 specificky pro každou sondu a použita ve všech nabídkách aplikace.
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Nastavení jednotek jsou uložena pouze v odpovídající nabídce aplikace bez
ohledu na čas.
Režim měření lze nastavit pomocí nabídky konfigurace
pomocí Použít konfiguraci (viz kapitola 9.3.2).
Můžete si vybrat mezi jednotlivými nabídkami aplikace:
Nabídka aplikace
Základní zobrazení
Měření objemového průtoku
Pohoda prostředí – PMV/PPD
Měření úrovně nepohodlí
Diferenční teplota
Diferenční tlak

Nepřetržité
X
X
X
X
X
X

. Výběr potvrdíte

Přesné
X
X
X

IAQ
datalogger
X
X
X

X
X

9.3.2 Režim měření
9.3.2.1 Přesné měření

V prvním řádku nabídky konfigurace si můžete vybrat mezi Přesným a
Nepřetržitým (1). Text pod Režimem měření se změní v závislosti na vašem
výběru (2). Kliknutím na Použít konfiguraci (3) zahájíte měření.

Počitadlo v horní části označuje počet přijatých záznamů. Měření
nemusí být přímo spuštěno.
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1 Stiskněte Použít.

První záznam byl uložen. Je možné pokračovat 3 způsoby.

2 Použít: uloží druhé, třetí, čtvrté a další záznamy. Počítadlo ukazuje
počet hodnot, které již byly přijaty.
Nebo:
Nové: spustí nové měření. Aktuální měření bude vymazáno spolu se
všemi údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).
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9.3.2.2 Záznam měření
Pro nepřetržité měření lze definovat čas zahájení, délku trvání měření a
měřicí cyklus nebo je možné spustit a dokončit měření ručně.

1 Klikněte na Použít konfiguraci pro zahájení měření (s naplánovaným
časem zahájení).
2 Klikněte na Start nebo se měření spustí automaticky v nastaveném
čase.
Měření se spustí, zaznamenají se všechny vybrané záznamy,

počítadlo změní barvu z šedé na oranžovou a spustí se.
Varianta A: Jakmile jsou nastavení přijata a měření začalo,
počítadlo v horní části změní barvu na oranžovou a odpočítává
do 00:00:00.
Varianta B: Jakmile jsou nastavení použita a měření zahájeno,
počitadlo v horní části se změní na oranžové a běží od
00:00:00.
3 Klepnutím na Stop pozastavíte nebo ukončíte měření.
Měření se pozastaví. Počítadlo je šedé. Je možné pokračovat 3

způsoby.
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4 Start: spuštění druhého, třetího,
čtvrtého... měření. Počitadlo změní
opět barvu a zobrazí v první číselné
hodnotě aktuální měření.
Nebo:
Nové: spustí nové měření. Aktuální
měření bude vymazáno spolu se všemi
údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží
všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).

Počitadlo v horní části se změní na oranžové a měří čas (po zastavení
se počítadlo opět změní na šedé). Vlevo od čítače je zobrazeno číslo
aktuálního/posledního měření (např. 3 | 00:00:07 – třetí měření
probíhalo 7 sekund).
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9.4

Nabídky aplikace

Testo 400 má trvale nainstalované programy měření. Umožňují uživateli
provádět pohodlnou konfiguraci a implementaci konkrétních měřicích úkolů.
Testo 400 nabízí následující Nabídky měření:
Základní zobrazení
Objemový průtok - potrubí
Objemový průtok - měření mřížky
podle EN 12599
Objemový průtok - měření mřížky
podle ASHRAE 111
Objemový průtok - (vyústka)
Objemový průtok - trychtýř
Objemový průtok - Pitotova
trubice
Objemový průtok - k-faktor
Pohoda prostředí - PMV / PPD
Měření turbulencí
Diferenční teplota (ΔT)
Diferenční tlak (ΔP)
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9.4.1

Základní zobrazení

V nabídce aplikace Základní zobrazení lze aktuální naměřené hodnoty číst,
zaznamenávat a ukládat. Základní zobrazení je vhodné zejména pro rychlá,
nekomplikovaná měření bez zvláštních požadavků na měření v souladu se
standardy. Režim měření lze zvolit v nabídce Konfigurace
(viz kapitola
9.4.2).
Všechny sondy, které lze připojit k testo 400, jsou také zobrazeny v nabídce
aplikace Základní zobrazení. Protože se nejedná o nabídku aplikace, ve které
lze použít pouze specifické sondy, jsou všechny sondy zvýrazněny oranžově na
levé straně.
Ve všech nabídkách aplikace jsou kromě měření objemového průtoku tři různé
plochy pro měření - Živá (nebo také Základní zobrazení), Grafická a Tabulková.

9.4.1.1

Grafické zobrazení

V Grafickém zobrazení lze hodnoty pro maximálně 4 kanály zobrazit současně v
chronologickém grafu. Všechny naměřené parametry lze zobrazit v grafickém
zobrazení výběrem kanálu (klikněte na jedno ze čtyř polí výběru). Po výběru
parametru měření se hodnota automaticky aktualizuje.
Funkční dotek Zoom umožňuje detailnější prohlížení jednotlivých částí grafu
nebo kompaktní zobrazení časových průběhů.
1
2
3

4
5
6
7

Otevření hlavní
nabídky
Změna zobrazení
Záznamy pro vybraný
kanál
Parametr měření a
jednotka měření
Graf s vybranými
kanály a 4 osami Y.
Stavový řádek

Otevření
konfigurační nabídky
8 Výběr dalších kanálů
9 Časová osa
10 Tlačítko Nové / Start /
Stop / Uložit
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9.4.1.2
1
2
3

4
5
6

Tabulkové zobrazení

Otevření hlavní
nabídky
Změna zobrazení
Sloupec s datem a
časem
Směrovými šipkami se
dostanete přímo na
konec tabulky
Stavový řádek

Otevření
konfigurační nabídky
7 ID sondy - jednotka
měření
8 Měřené hodnoty
9 Tlačítko Nové / Start /
Stop / Uložit

9.4.2

Objemový průtok, potrubí

Použitím této aplikace změříte objemový průtok v potrubí ventilačního systému.
Jsou různé možnosti, které se liší zejména z hlediska rozsahu měření a
požadovaných sond:
•

Termické sondy rychlosti proudění pro nízké rychlosti proudění

•

16 mm vrtulková sonda pro střední rychlosti proudění

•

Pitotova trubice pro měření vysokých rychlostí a pro silně znečištěná
proudění s vysokým obsahem částic
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok, potrubí.
Otevře se nabídka měření Objemového průtoku, potrubí.
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4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.

Měření lze zahájit i bez údajů o zákazníkovi, které můžete přidat po
výsledném měření.
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6 Podle toho proveďte další nastavení

7 Klikněte na Použít konfiguraci.
Zobrazí se aktuálně naměřené

hodnoty.
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9.4.3

Objemový průtok - měření mřížky podle DIN
EN 12599

S toutou aplikací můžete měřit objemový průtok v potrubí ventilačního systému
podle normy DIN EN 12599. Jsou různé možnosti, které se liší zejména z
hlediska rozsahu měření a požadovaných sond:
•

Termické sondy (včetně měření teploty, případně měření vlhkosti) pro nízké
rychlosti proudění

•

16 mm vrtulková měřicí hlavice (včetně měření teploty) pro průměrnou
rychlost proudění

Pitotova trubice pro měření vysokých rychlostí a pro silně znečištěná
proudění s vysokým obsahem částic
Hlavním předpokladem pro přesné měření je vhodnost místa měření. Musí být
dodrženy minimální vzdálenosti od bodů nespojitosti:

•

•

Od bodu nespojitosti před proudem dodržujte odstup nejméně šestkrát větší
než průměr hydrauliky Dh = 4A/U (A: průřez potrubí, U: obvod potrubí).

•

Od bodu nespojitosti za proudem dodržujte odstup nejméně dvojnásobku
průměru hydrauliky Dh = 4A/U (A: průřez potrubí, U: obvod potrubí).
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok - měření mřížky podle DIN EN 12599.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok - měření mřížky podle DIN

EN 12599.
4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.
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5 Proveďte požadovaná nastavení a
klikněte na Další.

Pro měření objemového průtoku podle normy DIN EN 12599 je nutné,
aby se měření provádělo v různých bodech měření. Počet bodů měření
závisí na vzdálenosti od místa nespojitosti a nepravidelnostech v profilu.
6 Konfigurace intervalu měření pro každý bod měření v potrubí.
7 Klikněte na Start.
Čím déle se bod měření měří, tím přesnější je konečný výsledek měření
objemového průtoku podle DIN EN 12599.

Během měření v potrubí se na displeji automaticky zobrazí

požadovaná hloubka místa dalšího bodu měření. Hloubku místa
měření sondy najdete na stupnici trubice sondy.
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Po úspěšném naměření bodu měření

přeskočí asistent měření přímo k
dalšímu bodu, dokud nejsou všechny
body označeny zaškrtnutím. Nyní
máte tři možnosti.

Můžete také opravit nebo přepsat jednotlivé body měření výběrem
odpovídajícího bodu na displeji a zahájením nového měření.
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8 Start: spustí další měření.
Nebo:
Nové: spustí nové měření. Aktuální
měření bude vymazáno spolu se všemi
údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží
všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).

Pokud jsou v průřezu zjištěny velké rozdíly rychlostí proudění, musí se
počet bodů měření zvýšit. Počet bodů měření je přiměřený, pokud je
hodnota měření v každé oblasti reprezentativní pro její bezprostřední
okolí, tj. pokud ji lze považovat za skutečnou střední hodnotu pro její
část oblasti.
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Na konci měření objemového průtoku

v souladu s normami jsou na displeji
s výsledky zobrazeny průměrné
objemové průtoky spolu s
informacemi o přesnosti měření, což
pomáhá lépe odhadnout výsledek
měření.

9.4.4

Objemový průtok - měření mřížky podle
ASHRAE 111

S touto aplikací lze měřit objemový průtok v potrubí ventilačního systému podle
standardu ASHRAE 111. K tomu jsou různé možnosti, které se liší zejména z
hlediska rozsahu měření a požadovaných sond:
•

Termické sondy (včetně měření teploty a případně měření vlhkosti) pro nízké
rychlosti proudění

•

16 mm vrtulková měřicí hlavice (včetně měření teploty) pro průměrnou
rychlost proudění

Pitotova trubice pro měření vysokých rychlostí a pro silně znečištěná
proudění s vysokým obsahem částic
Hlavním předpokladem pro přesné měření je vhodnost bodů měření. Musí být
dodrženy minimální vzdálenosti od bodů nespojitosti:

•

•

Od bodů nespojitosti před proudem dodržujte odstup nejméně šestkrát větší
než průměr hydrauliky Dh = 4A/U (A: průřez potrubí, U: obvod potrubí).

•

Od bodů nespojitosti za proudem dodržujte odstup nejméně dvojnásobku
průměru hydrauliky Dh = 4A/U (A: průřez potrubí, U: obvod potrubí).
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•
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok - měření mřížky podle ASHRAE 111.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok - měření mřížky podle

měření ASHRAE 111.
4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení a
klikněte na Další.

Pro měření objemového průtoku podle normy ASHRAE 111 je nutné,
aby se měření provádělo v různých bodech měření. Počet bodů měření
závisí na vzdálenosti od místa nespojitosti a nepravidelnostech v profilu.
Na rozdíl od normy EN 12599 musí být měření prováděno v nejméně 5
kontrolních otvorech (vyvrtaných dírách) a vždy v 5 bodech měření
v každé z nich.
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6 Nakonfigurujte interval měření pro každý bod měření v potrubí.
7 Klikněte na Start.
Čím déle se bod měření měří, tím přesnější je konečný výsledek měření
objemového průtoku podle DIN EN 12599.
Během měření v potrubí se na displeji automaticky zobrazí

požadovaná hloubka místa dalšího bodu měření. (Výpočet hloubky
místa měření se liší mezi dvěma standardy ASHRAE a EN 12599).
Hloubku místa měření sondy lze nalézt na stupnici trubice sondy.

Po úspěšném naměření bodu měření

přeskočí asistent měření přímo k
dalšímu bodu, dokud nejsou všechny
body označeny zaškrtnutím. Nyní
máte tři možnosti.

Můžete také opravit nebo přepsat jednotlivé body měření výběrem
odpovídajícího bodu na displeji a zahájením nového měření.
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8 Start: spustí další měření.
Nebo:
Nové: spustí nové měření. Aktuální
měření bude vymazáno spolu se všemi
údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží
všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).

Pokud jsou v průřezu zjištěny velké rozdíly rychlostí proudění, musí se
počet bodů měření zvýšit. Počet bodů měření je přiměřený, pokud je
hodnota měření v každé oblasti reprezentativní pro její bezprostřední
okolí, tj. pokud ji lze považovat za skutečnou střední hodnotu pro její
část oblasti.
Na konci měření objemového toku podle ASHRAE 111 se na displeji s

výsledky zobrazí průměrné objemové průtoky.

9.4.5

Objemový průtok, vyústka

Pomocí této aplikace změříte objemový průtok na vyústkách ventilačních
systémů. Pro měření objemového průtoku na vyústkách jsou nejvhodnější
vrtulkové sondy o průměru 100 mm (včetně měření teploty).
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok, vyústka.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok, vyústka.
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4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.
Při měření objemového průtoku na vyústkách je možné zadat volnou
oblast vyústky v procentech pro zohlednění možného zdroje rušení.
6 Klikněte na Použít konfiguraci.
Zobrazí se obrazovka měření. Sonda

relevantní pro měření je označena
oranžově.

9.4.6

Objemový průtok - trychtýř

S touto aplikací můžete měřit objemový průtok ventilačních systémů pomocí
trychtýře.
K určení průtoku ve ventilačních systémech je nutný trychtýř pro objemový
průtok. Měření může být prováděno pomocí kompatibilní 100 mm vrtulkové
sondy ve spojení se sadou trychtýřů. Velikost trychtýřů se liší. Při výběru
trychtýře se ujistěte, že otvor trychtýře zcela a pevně zakrývá mřížku vyústky.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka
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2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok - trychtýř.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok - trychtýř.

4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.
Zobrazí se obrazovka měření. Sonda

relevantní pro měření je označena
oranžově. Nyní máte tři možnosti.

6 Použít: použije se aktuální hodnota.
Nebo:
Nové: spustí se nové měření. Aktuální měření bude vymazáno spolu se
všemi údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).
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9.4.7

Objemový průtok, Pitotova trubice

S touto aplikací změříte objemový průtok v potrubí ventilačního systému. Měření
objemového průtoku Pitotovou trubicí je vhodné pro vysoké rychlosti a proudění
s vysokým obsahem znečisťujících částic.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok, Pitotova trubice.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok - Pitotova trubice.

4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.
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7 Poté proveďte další nastavení

Prandtlova Pitotova trubice (obj. číslo: 0635 2045, 0635 2145, 0635
2345):
Faktor Pitotovi trubice: 1.00.
Přímá Pitotova trubice (obj. číslo: 0635 2043, 0635 2143, 0635 2243):
Faktor Pitotovi trubice: 0.67.
Pro Pitotovi trubice od jiných výrobců najdete faktor Pitotovi trubice v
návodu k použití nebo se obraťte na svého dodavatele.
8 Klikněte na Použít konfiguraci.
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9

Klikněte na
pro vynulování senzoru
diferenčního tlaku

Zobrazí se zpráva, tlak je vynulován.

10 Klikněte na Start.
Měření se spustí.
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11 Klikněte na Stop.
Zobrazí se aktuálně naměřené hodnoty. Nyní máte tři možnosti.

12 Start: spustí další měření.
Nebo:
Nové: spustí nové měření. Aktuální měření bude vymazáno spolu se
všemi údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).

9.4.8

Objemový průtok - k-faktor

Testo 400 může určit objemový průtok měřením referenčního odporu a zadáním
faktoru K. To umožní, aby testo 400 zůstalo připojeno k vyústce vzduchu během
seřizovacích prací a aby bylo možné odečítat změny objemového průtoku přímo
na displeji.
Tento postup pro stanovení objemového průtoku lze použít vždy, když jsou k
dispozici příslušné specifikace od výrobce součástky. V souladu s těmito
specifikacemi se diferenční tlak měří ve výrobcem nebo dodavatelem určené
poloze. Objemový průtok se stanoví z diferenčního tlaku pomocí k-faktoru
specifického pro danou složku pomocí následující matematické rovnice:

Objemový průtok
Naměřený diferenční tlak v Pa
Konverzní faktor specifický pro systém
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Objemový průtok - k-faktor.
Otevře se nabídka měření Objemový průtok - k-faktor.

4 Klikněte na
48
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Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.

6 Klikněte na Použít konfiguraci.
7 Klikněte na Start.
Měření se spustí.


8 Klikněte na Stop.
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Zobrazí se aktuálně naměřené hodnoty. Nyní máte tři možnosti

9 Start: spustit další měření.
Nebo:
Nové: spustit nové měření. Aktuální měření bude vymazáno spolu se
všemi údaji (zobrazí se varování).
Nebo:
Uložit: ukončí aktuální měření a uloží všechny hodnoty do testo 400 (viz
kapitola 9.6).

9.4.9

Pohoda prostředí – PMV / PPD (EN 7730 /
ASHRAE 55)

Měření PMV/PPD určuje úroveň pohody prostředí (PMV = předpokládané
průměrné hodnocení) a relativní nepohodlí (PPD = předpokládané procento
nespokojených), např. na pracovištích (popsáno v normě ISO 7730).
Průměrná teplota záření potřebná pro stanovení PMV/PPD se vypočítá v testo
400 z parametrů měření teploty kulového teploměru, okolní teploty a rychlosti
proudění vzduchu. Vzorec je založen na nucené konvekci a vztahuje se na
standardní koule o průměru 150 mm podle DIN EN ISO 7726.
Nezbytné parametry měření
•

Průměrná teplota záření ve °C = tr

•

Teplota kulového teploměru ve °C = tg

•

Okolní teplota ve °C = ta

•

Rychlost proudění vzduchu v m/s = va

tr = [(tg+273)4+2.5*108*va0.6*(tg-ta)]1/4-273
Pro výpočet PMV/PPD používáme naměřenou teplotu vlhkostní sondy
pro okolní teplotu. Při nízkých rychlostech proudění < 0,2 m/s nelze
použít teplotu sondy pro měření stupně turbulence, protože je
indikována mírně zvýšená teplota kvůli tepelnému účinku žhaveného
drátku.
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1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Pohoda prostředí – PMV/PPD.
Otevře se nabídka měření Pohoda prostředí – PMV/PPD.

4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

5 Proveďte požadovaná nastavení.

6 Určete Oblečení a Aktivitu.
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7 Klikněte na Použít konfiguraci.
Zobrazí se aktuálně měřené hodnoty.


Aktuálně naměřené hodnoty jsou

zobrazeny graficky.
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Faktory, které mají být zadány
Oblečení
Oblečení snižuje tepelné ztráty těla, a proto probíha klasifikace na základě jeho
izolační hodnoty. Izolační účinek oděvu je uveden v jednotce clo nebo m² K/W
(1 clo = 0.155 m² K/W). Hodnotu clo lze vypočítat součtem hodnot jednotlivých
kusů oblečení. Izolační hodnoty pro jednotlivé oděvy naleznete v ISO 7730.
Alternativně můžete zvolit rozsah.
Parametr v clo
0 až 0.02
0.03 až 0.29
0.30 až 0.49
0.50 až 0.79
0.80 až 1.29
1.30 až 1.79
1.80 až 2.29
2.30 až 2.79
2.80 až 3.00

Parametr v m2
K/W
0.005 až 0.045
0.046 až 0.077
0.078 až 0.122
0.123 až 0.200
0.201 až 0.277
0.278 až 0.355
0.356 až 0.432
0.433 až 0.465

Popis
Žádné oblečení
Spodní prádno
Šortky a triko
Kalhoty a triko
Lehké obchodní oblečení
Teplé obchodní oblečení
Bunda nebo kabát
Teplé zimní oblečení
Extrémně teplé zimní oblečení

Aktivita
Rychlost metabolismu určuje energii uvolňovanou oxidačními procesy v lidském
těle a závisí na svalové aktivitě. Rychlost metabolismu je uvedena v met nebo
W/m2 (1 met = 58.2 W/m² plochy povrchu těla). Průměrný dospělý má plochu
těla 1.7 m². Ve stavu tepelné pohody má osoba s metabolickou rychlostí 1 met
ztrátu tepla cca. 100 W. Při výpočtu rychlosti metabolismu musí být použita
průměrná hodnota aktivity příslušné osoby za poslední hodinu. Hodnoty met pro
různé činnosti lze nalézt také v ISO 7730.
Parametr v met

Parametr v W/m2

Popis

0.1 až 0.7
0.8 až 0.9
1.0 až 1.1
1.2 až 1.5
1.6 až 1.7
1.8 až 1.9
2.0 až 2.3
2.4 až 2.9
3.0 až 3.4
3.5 až 4.0

6 až 45
46 až 57
58 až 59
70 až 92
93 až 104
105 až 115
116 až 139
140 až 174
175 až 203
204 - 233

Ležící, uvolněný
Sedící, uvolněný
Aktivita vsedě
Stojící
Lehká aktivita vestoje
Mírná aktivita vestoje
Pomalá chůze
Rychlá chůze
Namáhavá aktivita
Mimořádně namáhavá aktivita

Faktory, které mají být zadány, se vztahují k ISO 7730 dodatkům B a C.
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Doporučujeme používat následující sondy:
•

Kulová sonda (0602 0743)

•

IAQ sonda (0632 1551 Bluetooth® / 0632 1552 kabelová / 0632
1550 hlavice sondy)

•

Sonda pro měření stupně turbulence (0628 0152)

•

Stativ (0554 1591)

Grafické znázornění

Prvek
1 osa PPD,
škála 0 – 100%
3 osa PMV
škála od -3 do +3
5 Kritická část křivky

Prvek
1 Vypočítaný bod z PPD a PMV
4 Zelená část křivky od -0.5 do 0.5
PMV

Vzorec pro zobrazení:
PPD = 100-95*exp (-0.03353*PMV4 – 0.2179*PMV²)

9.4.10 Nepohodlí - průvan
S připojenou sondou pro měření stupně turbulence 0628 0152 je možné
výpočítat turbulence pro hodnotu průtoku na základě DIN EN 13779 a DIN EN
7730, a také ASHRAE 55. Stupeň průvanu měří teplotu vzduchu, kolísání a
standardní odchylku rychlosti vzduchu. Z těchto tří hodnot vypočítá testo 400
procento nespokojenosti v důsledku průvanu.
Sonda pro měření stupně turbulence vyžaduje po připojení k testo 400
čas pro zahřátí přibližně 3 sekundy. Poté proveďte měření.
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Pro nezkreslené měření doporučujeme připojení sondy ke stativu. V
kombinaci se stativem testo a IAQ dataloggerem lze podle příslušných
standardů umístit až 3 sondy v příslušných výškách.
Průvan se měří na úrovni tepelně neizolovaných oblastí, jako je hlava a kotníky,
a také na úrovni tepelného těžiště ve výšce břicha. Výškové hodnoty se vztahují
k příslušným bodům měření v souladu s normami (EN 7726 a ASHRAE
Standard 55) v závislosti na tom, zda osoba stojí nebo sedí.

1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Nepohodlí - průvan.
Otevře se nabídka měření Nepohodlí - průvan

4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.
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5 Proveďte požadovaná nastavení.

6 Klikněte na Použít konfiguraci.
7 Pomocí 3místného ID sondy přiřaďte
sondy k příslušným polohám měření.
Je možné připojit až tři sondy
současně (s IAQ dataloggery), ale také
měřit jednou sondou ve třech výškách
za sebou.
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Zobrazí se aktuálně naměřené

hodnoty. Naměřené hodnoty lze také
vyvolat v Grafickém nebo
Tabulkovém zobrazení.

Pokud jsou výšky měřeny po sobě, můžete po úspěšném měření první
výšky klepnout přímo na druhou výšku a měření uložit až po dokončení
měření ve třetí výšce. To znamená, že všechny výsledky měření jsou
uloženy v jedné zprávě namísto tří různých zpráv.
Dva vypočtené parametry měření Turbulence (Tu) a Průvanu (DR) se
počítají pouze na základě všech naměřených hodnot. To znamená, že
jsou tyto dvě hodnoty zobrazeny až na konci měření a nejsou
vypočítávány pro každý časový bod měření.

9.4.11 Diferenční teplota (ΔT)
V této aplikaci může být teplotní rozdíl měřen dvěma teplotními sondami. To je
vhodné například k určení, zda teplotní rozpětí HVAC systému odpovídá
nastaveným hodnotám.
U aplikace jsou pro diferenční teploty vyžadovány dvě teplotní sondy.
Pokud je k měření teploty připojeno více sond než dvě, lze výběr
příslušných sond ovlivnit pouze jejich odpojením a opětovným
připojením. Pro výpočet jsou vybrány dříve připojené dvě teplotní sondy.
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1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Měřit.

3 Klikněte na Diferenční teplota (ΔT).
Otevře se nabídka měření Diferenční teplota (ΔT).

4 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace..

5 Proveďte požadovaná nastavení.

6 Klikněte na Použít konfiguraci..
7 Klikněte na Start.
Měření se spustí.
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Zobrazí se aktuálně naměřené

hodnoty.

9.4.12 Diferenční tlak (ΔP)
Testo 400 má integrovaný senzor absolutního a diferenčního tlaku. Tento
senzor může být použit například pro zkoumání diferenčního tlaku ve dvou
místnostech.
1 Připojte tlakové hadice ke konektorům + a -.
UPOZORNĚNÍ
Možnost vyskočení tlakové hadice z přípojky.
Nebezpečí poranění!
- Zajistěte správné připojení..
2 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

3

Klikněte na Měřit.

4 Klikněte na Diferenční tlak (ΔP).
Otevře se nabídka měření Diferenční tlak (ΔP).
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5 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

6 Proveďte požadovaná nastavení.

7 Klikněte na Použít konfiguraci.
8

Klikněte na

pro vynulování snenzoru diferenčního tlaku.

9 Klikněte na Start.
Měření se spustí.

Zobrazí se aktuálně naměřené

hodnoty.
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Pokud měřené hodnoty divoce kolísají, je vhodné hodnoty utlumit (viz
kapitola 9.7.5).

9.5

Správa zákazníka

V nabídce Zákazník můžete vytvářet, upravovat a mazat všechny informace o
zákazníkovi a o místě měření. Pole označená * jsou povinná. Bez jakýchkoli
informací v této oblasti nemohou být uloženi žádní zákazníci ani místa měření.

9.5.1

Vytvoření a úprava zákazníka

1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Zákazník.

Otevře se nabídka Zákazník.

3 Klikněte na + Nový zákazník.
Můžete vytvořit nového zákazníka.

4 Uložte všechny údaje o zákazníkovi.

5 Klikněte na Uložit.
Nový zákazník byl uložen.
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9.5.2

Vytvoření a úpravy míst měření

1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka

2

Klikněte na Zákazník.

Otevře se nabídka Zákazník.

3 Klikněte na + Nový zákazník.
# Klikněte na pravou kartu Místo měření.
5 Klikněte na + Nové místo měření.
Můžete vytvořit nové místo měření.

6 Uložte všechny informace o místě měření.
7 Klikněte na pravou kartu Parametry.

8 Vyberte další parametry.
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Pro potrubí, vyústku nebo potrubí s k-faktorem míst měření můžete
provést další nastavení parametrů.
9 Klikněte na Uložit.
Nové místo měření bylo uloženo.


9.5.2.1

Potrubí místa měření

1 Klikněte na Potrubí.

Zobrazí se další charakteristiky.

2 Vyplňte charakteristiky: geometrie potrubí, typ vzduchu, rozměry potrubí
(lze vybrat různé jednotky měření) a korekční faktor.
Ve výchozím nastavení je korekční faktor nastaven na 1,0.
Nastavení může být mezi 0,01 a 9,99.
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V důsledku poklesu tlaku v systému může být naměřený objemový
průtok menší než skutečný objemový průtok. Naměřený objemový
průtok lze korigovat pomocí korekčního faktoru průtoku. Korekční faktor
průtoku má přímo úměrný účinek na výsledek měření a je obvykle
nastaven na 1,00. Po změně faktoru se výsledek vynásobí korekčním
faktorem průtoku.
3 Klikněte na Uložit.
Nastavení bylo uloženo.

Měření HVAC sítě
1 Aktivujte měření HVAC sítě pomocí
přesuvníku.

Je možné uložit podrobné informace o měření podle standardu, aby

asistent měření určil optimální hloubku ponoření sondy do potrubí.
2 Určete Počet kontrolních otvorů (vyvrtaných děr).
3 Určete Počet bodů měření.
4 Určete Polohu kontrolního otvoru.
Zobrazí se graf s počtem kontrolních otvorů a bodů měření.

5 Klikněte na Uložit.
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9.5.2.2

Vyústky místa měření

1 Klikněte na Vyústka.

Zobrazí se další charakteristiky.

2 Zadejte charakteristiky: geometrie potrubí, typ vzduchu, rozměry potrubí
(lze vybrat různé jednotky měření) a korekční faktor.
Ve výchozím nastavení je korekční faktor nastaven na 1,0.
Nastavení může být mezi 0,01 a 9,99.
3 Klikněte na Uložit.
Nastavení bylo uloženo.
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9.5.2.3

K-faktor místa měření

1 Klikněte na k-faktor.

Zobrazí se další charakteristiky.

2 Zadejte příslušné charakteristiky: k-faktor, objemový průtok, diferenční
tlak a typ vzduchu.
3 Klikněte na Uložit.
Nastavení bylo uloženo.
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9.5.3

Hledání a správa zákazníků a míst měření

Hledání zákazníka
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Zákazník.

Otevře se nabídka Zákazník.

3 Klikněte na

.

Objeví se okno pro zadání.

4 Zadejte jméno.
Vybraný zákazník se zobrazí v přehledu.

Odstranění zákazníka
1 Klikněte na požadovaného zákazníka.

 se zobrazí vpravo nahoře.
2 Klikněte na

.

3 Potvrďte varování.
Hledání místa měření zákazníka
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Zákazníka.

Otevře se nabídka Zákazník.
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3 Klikněte na

.

Objeví se okno pro zadání.

4 Zadejte jméno.
Vybraný zákazník se zobrazí v přehledu.

5 Klikněte na kartu Místo měření.
Otevře se nabídka Místo měření.

6 Klikněte na

.

Objeví se okno pro zadání.

7 Zadejte jméno
Vybrané místo měření se zobrazí v přehledu.

Odstranění místa měření zákazníka
1 Klikněte na požadované místo měření.

 se zobrazí vpravo nahoře.
2 Klikněte na

.

3 Potvrďte varování.
Pokud jste na kartě Místo měření (a nebylo vybráno žádné místo
měření) a kliknete na ikonu
vpravo nahoře, neodstraníte místo
měření, ale zákazníka se všemi údaji. Proto prosím vždy dbejte na
varování.
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9.6

Správa naměřených dat

Všechna měření uložená v přístroji testo 400 najdete v
Paměti. Můžete
ukládat informace o zákaznících a místech měření, přidávat fotky a komentáře,
vytvářet PDF zprávy, data CSV a JSON a exportovat je prostřednictvím
Bluetooth nebo e-mail.

Prvek
1

Hledat
3 Uložená měření s datem/časem,
informace o zákazníkovi/místě
měření, popis aplikace

Prvek
2

Upravit
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9.6.1

Správa naměřených dat

Po kliknutí na uložená měření se zobrazí příslušná obrazovka výsledků. Zde
jsou uvedeny všechny vlastnosti měření. Informace o zákaznících a místech
měření můžete ukládat, přidávat fotografie a komentáře a vytvářet PDF zprávy,
CSV a JSON data a exportovat je prostřednictvím Bluetooth nebo e-mailu.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Paměť.

Otevře se nabídka Paměť.

3 Klikněte na požadované měření.
Měření se otevře.


4 V případě potřeby klikněte na Přidat zákazníka (viz kapitola 9.5).
5 V případě potřeby klikněte na Připojené obrázky.
Obrázek můžete přidat z Adresáře nebo je pořídit pomocí

Fotoaparátu.
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6 V případě potřeby Napište komentář s až 1000 znaky.
V zobrazení výsledků se zobrazí

zákazník, připojené obrázky a
komentáře.

Vypočítaný výsledek měření se

zobrazí pod údaji zákazníka, obrázky
a komentáře.
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Ostatní naměřené hodnoty jsou přiřazeny odpovídajícím sondám. Sondy
relevantní pro nabídku aplikace jsou zvýrazněny oranžově, zatímco
ostatní sondy, které během měření uložily další naměřené hodnoty, jsou
zvýrazněny šedě. Po sondách se zobrazí Skutečná doba měření. Ta
vždy začíná v okamžiku první zaznamenané měřené hodnoty a končí
poslední zaznamenanou měřenou hodnotou. Pokud by například
60minutové měření bylo předčasně ukončeno, vlastnosti měření by
naznačovaly, že doba měření je 60 minut, ale v případě Skutečné doby
měření, bude vypočítána a zobrazena správná doba měření.
Ve spodní části obrazovky jsou ve všech nabídkách měření všechny
uvedené naměřené hodnoty zobrazeny v kartách Vlastnosti zobrazení
a Zobrazit hodnoty. Kromě toho je zobrazena karta Graf pro měření
PMV/PPD. Grafický průběh jednotlivých měření můžete kdykoli vyvolat v
softwaru testo DataControl (viz kapitola 13.8.2). Pro měření HVAC sítě
podle EN 12599 nebo ASHRAE jsou měřené Body měření, nikoliv
naměřené hodnoty, uvedeny obecně.
Vlastnosti uvádí seznamy nastavení, se kterými bylo měření
provedeno, spolu se všemi jednotlivými prvky (režim měření, rozměry
potrubí, korekční faktor atd.). Ve druhé položce nabídky jsou všechny
měřené hodnoty různých parametrů měření uvedeny s časovým
přiřazením.

Odesílání zprávy
1

Klikněte na Export.

Zobrazí se výběrové okno a zpráva o

měření může být exportována jako
soubor CSV nebo JSON.

2 Vyberte CSV soubor nebo JSON soubor a klikněte Zahájit export. V
případě potřeby aktivujte tlačítko Přidat připojené obrázky.
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Zobrazí se možnosti exportu.


3 Klikněte na Bluetooth nebo E-mail.
Před použitím této možnosti musí být založen e-mailový účet (viz
kapitola 10.2).
Převod zprávy do souboru PDF
1

Klikněte na Zpráva.

Zobrazí se okno výběru


2 V případě potřeby aktivujte tlačítko Vytvořit PDF se všemi údaji.
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3 Klikněte na Vytvořit.
Pro měření mějte na paměti, že možnost Vytvořit PDF se všemi
záznami je v testo 400 možná až do 30 stránek, a to kvůli výsledné
velikosti souboru a počtu stran. V softwaru testo DataControl však lze
vytvářet zprávy PDF pro všechna měření bez jakýchkoli omezení.
Vytvoří se zpráva obsahující všechny informace.

Zobrazí se okno výběru. Tuto zprávu

lze odeslat e-mailem nebo
prostřednictvím Bluetooth®.

4 Klikněte na e-mail nebo Bluetooth®.
Zpráva se odešle.
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9.6.2

Úpravy naměřených dat

1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Paměť.

Otevře se nabídka Paměť.


3 Klikněte na

.

Vedle každého uloženého měření se zobrazí pole výběru.
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4 Klikněte na pole pro výběr požadovaných měření.
Měření jsou označena zaškrtnutím.


5

Klikněte na Export nebo

Zpráva.

Všechna označená měření se odesílají jako soubory CSV nebo JSON

nebo jako zprávy PDF přes Bluetooth nebo e-mail.
®

nebo
6

Klikněte na Odstranit.

Zobrazí se okno výběru a vybrané

zprávy o měření lze vymazat.

7 Klikněte na Odstranit naměřená data nebo Zrušit.
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9.6.3

Hledání naměřených dat

Funkce vyhledávání umožňuje rychle a snadno filtrovat hledaná měření podle
určitých hledaných výrazů. Do vyhledávání jsou zahrnuty názvy zákazníků,
místa měření, a také popis aplikací. To umožňuje například filtrovat zákazníka
podle jména nebo termínu PMV nebo průvanu.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Paměť.

Otevře se nabídka Paměť.
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3 Klikněte na

.

Zobrazí se textové pole pro

vyhledávání.

4 Zadejte hledaný výraz.
Při zadávání textu není nutné zohledňovat velká a malá písmena.
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9.7

Správa sond

Všechny senzory, které testo 400 používá, najdete v nabídce
Čidla. Zde
zobrazíte obecné informace o aktuálně i nedávno připojených sondách. Můžete
také zadávat a vyvolávat informace o kalibracích, aktivovat tlumení a provádět
kalibraci vlhkosti a seřízení.

9.7.1

Obecné informace o sondách

Informace se ukládají pro každou sondu.
Sonda je připojena k testo 400.



1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.

3 Klikněte na jednu ze zobrazených sond.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
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9.7.2

Kalibrace

U všech senzorů můžete kalibrační data uložit pod záložkou Parametr měření
pro jednotlivé parametry měření.
Sonda je připojena k testo 400.



1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.


Od 14 dnů před vypršením platnosti kalibrace se ve správě senzoru pro
příslušnou sondu zobrazí upozornění - Proveďte kalibraci za x dní. V
hlavní nabídce Čidla se zobrazuje jako indikátor oranžová tečka.
Pokud již kalibrace vypršela, oznámení se změní na Prosím proveďte
kalibraci.
3 Klikněte na jednu ze zobrazených sond.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
4 Klikněte na záložku Parametr měření.
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5 Klikněte na požadovaný parametr měření.
6 Uložte nebo upravte příslušná data.
Všechny změny se automaticky ukládají k příslušné sondě.


9.7.3

Přírůstek povrchu
Povrchové sondy odebírají teplo z měřeného povrchu ihned po
počátečním kontaktu. Díky tomu je výsledek měření nižší než skutečná
povrchová teplota bez sondy (nebo naopak, pokud je povrch chladnější
než okolní prostředí). Tento efekt lze napravit zvýšením v % záznamu.

Sonda je připojena k testo 400.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.

3 Klikněte na testo 400.
TC sondy typu K se nezobrazují jako samostatné sondy, ale vždy na
samotném přístroji.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
4 Klikněte na záložku Parametry měření.
Otevře se okno s parametry měření.

5 Klikněte na požadovanou Teplotu TE1 nebo Teplotu TE2.
Otevře se okno pro přírůstek povrchu.

6 Klikněte na Aktivovat přírůstek povrchu.
7 Klikněte na Nastavit přírůstek povrchu.
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Otevře se okno pro použití přírůstku povrchu.

8 Zadejte procenta.
9 Klikněte na Uložit.
Přírůstek povrchu, vztahující se k problému měření, je konstanta sondy,
a proto musí být znovu stanoven pro každý návrh.

9.7.4

Justáž
Digitální sondy umožňují přímé měření a převod signálu v sondě. Tato
technologie znamená, že nejistota měření způsobená přístrojem již není
problémem. Sonda může být kalibrována bez ručního přístroje. Zadáním
údajů o sežízení/kalibraci se vygeneruje zobrazení nulové chyby.

Sonda je připojena k testo 400.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.

3 Klikněte na požadované čidlo.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
4 Klikněte na záložku Parametry měření.
Otevře se okno s parametry měření.
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5 Klikněte na požadované parametry měření.
Otevře se parametr měření.

6 Klikněte na Justáž.
Můžete uložit celkem šest různých hodnot seřízení.
7 Zadejte Proud, Cílovou SH a
Jednotku.

8 Klikněte na Justáž.
Zadaná data seřízení lze kdykoliv ve správě senzoru smazat pomocí
ikony

.
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9.7.5

Tlumení
Pokud měřené hodnoty divoce kolísají, je vhodné hodnoty tlumit.

Sonda je připojena k testo 400.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.

3 Klikněte na požadované čidlo.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
4 Klikněte na záložku Parametr měření.
Otevře se okno s parametry měření.

5 Povolte Aktivace tlumení pomocí posuvníku.
6 Klikněte na Průměr naměřených hodnot.
Otevře se okno Průměr naměřených hodnot.

7 Zadejte hodnotu mezi 2 a 20 sekundami.
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9.7.6

Kalibrace vlhkosti
Pro kalibraci vlhkosti je parametr měření připojené sondy nastaven na
referenční hodnotu ve dvou standardních bodech seřízení 11,3% RH a
75,3% RH; veškeré odchylky měřených hodnot od jmenovité hodnoty
jsou minimalizovány v celém rozsahu měření. Kalibrační sada Testo
poskytuje referenční hodnotu pro výpočet kompenzace pro kalibraci
vlhkosti.

Kalibrace vlhkosti je možná s následujícími sondami:
Obj. číslo

Označení

0636 9771
0636 9772
0636 9731
0636 9732
0636 9775

Velmi přesná vlhkostní – teplotní sonda s Bluetooth®
Velmi přesná vlhkostní – teplotní sonda - s kabelem
Vlhkostní – teplotní sonda s Bluetooth®
Vlhkostní – teplotní sonda s kabelem
Robustní vlhkostní – teplotní sonda pro teploty do +180 °C,
s kabelem

Sonda je připojena k testo 400.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Čidla.

Otevře se nabídka Čidla.

3 Klikněte na požadované čidlo.
Zobrazí se informace o modelu, objednacím čísle, sériovém čísle a

verzi firmwaru.
4 Klikněte na záložku Parametry měření.
Otevře se okno s parametry měření.

5 Klikněte na Relativní vlhkost.
Otevře se okno Relativní vlhkost.
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6 Klikněte na Zahájit seřízení.

Spustí se kalibrace vlhkosti.
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10 Nastavení
10.1 Provedení aktualizace testo 400
Pokud je k dispozici nová aktualizace, objeví se v hlavní nabídce
v Nápověda, informace oranžová tečka.
Toto oznámení se zobrazí, pouze pokud je připojení k síti WLAN. V
opačném případě není možné zkontrolovat, zda jsou aktualizace k
dispozici.
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nápověda, informace.

Otevře se nabídka Nápověda a informace.

3 Klikněte na Informace o přístroji. Pokud jsou k dispozici aktualizace, je
pole také označeno oranžovou tečkou.
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Zobrazí se informace o sériovém

čísle, čísle displeje, verzi aplikace a
verzi firmwaru.

4 V případě potřeby aktivujte Automatické aktualizace sondy pomocí
posuvníku.
5 V případě potřeby aktivujte Automaticky kontrolovat aktualizace
pomocí posuvníku.
6 Klikněte na Zkontrolovat aktualizace.
Otevře se dialogové okno.

7 Klikněte na Nainstalovat aktualizace pokud jsou aktualizace k dispozici.
nebo
Klikněte na Později pro provedení aktualizací později.
Pokud je k testo 400 připojena kabelová sonda se starším firmwarem,
může být sonda aktualizována nebo odstraněna (viz oddíl 8.6.3).
Vždy doporučujeme provést aktualizaci sondy, protože zavedení nového
firmwaru slouží vždy nějakému účelu nebo řeší existující problém na
trhu.
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10.2 Nastavení e-mailového účtu
Aby bylo možné odesílat zprávy jako e-maily, musí být zřízen e-mailový
účet. Pro nastavení účtu musí být k dispozici připojení k bezdrátové síti
WLAN.

10.2.1 Nastavení pomocí průvodce
K nastavení vašeho e-mailového účtu můžete použít Průvodce nastavením v
kapitole 8.4.

10.2.2 Ruční nastavení
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na WLAN & e-mail.
4 Klikněte na E-mail
Objeví se nastavení účtu. Můžete nastavit e-mailový účet.

nebo
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Další aplikace.

3 Klikněte na E-mail
Objeví se nastavení účtu. Můžete nastavit e-mailový účet.
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Je-li zřízen e-mailový účet Exchange, bude z bezpečnostních důvodů
požadováno zadání kódu PIN nebo heslo.
Od této chvíle bude tento PIN kód nebo heslo vyžadováno při každém
odemknutí obrazovky.
Z bezpečnostních důvodů je resetování možné pouze prostřednictvím
Služby testo.

10.2.3 Odstranění e-mailového účtu
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na WLAN & e-mail.
Otevře se nabídka WLAN & e-mail.

4 Klikněte na E-mailové účty.
Otevře se okno s upozorněním.

5 Klikněte na Odebrat účty nebo Zrušit.

10.2.4 Obecné informace o e-mailovém účtu
Mnoho poskytovatelů e-mailů má bezpečnostní systémy, které zakazují
přihlášení do e-mailové aplikace na testo 400. Proto je nastavení e-mailového
účtu obecně nejlepší prostřednictvím IMAP a SMTP příchozích a odchozích
serverů.
Chcete-li provést správné nastavení serveru, podívejte se na doporučení
poskytovatele e-mailu. Obvykle najdete vhodné pokyny na domovské stránce
poskytovatele e-mailu.
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10.3 Základní nastavení
Základní nastavení obsahuje všechna obecná nastavení pro testo 400.
Konfigurace implementované v Průvodci nastavením můžete změnit zde.

10.3.1 Místní nastavení
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Místní nastavení.
Otevře se nabídka Místní nastavení.

4 Klikněte na Jazyk.
Otevře se okno Jazyk.
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5 Klikněte na Země.
Zobrazí se informační okno.

6 Klikněte na OK.
7 Vyberte Zemi.
8 Klikněte na Čas.
Zobrazí se informační okno.

9 Klikněte na OK.
10 Nastavte Datum a čas.

10.3.2 WLAN & e-mail
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na WLAN & e-mail.
Otevře se nabídka WLAN & e-mail.

4 Klikněte na WLAN.
Zobrazí se informační okno.

5 Klikněte na OK.
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6 Vyberte síť WLAN.
7 Klikněte na E-mail.
Objeví se nastavení účtu.

Účet si můžete nastavit v několika krocích. Postupujte podle instrukcí.
8 Klikněte na E-mailové účty.
Otevře se okno s upozorněním.

9 Klikněte na Odebrat účty nebo Zrušit.

10.3.3 Nastavení měření
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Nastavení měření.
Otevře se nabídka Nastavení měření.

4 Klikněte požadovanou jednotku.
Otevře se okno s odpovídajícími jednotkami.

5 Klikněte na jednotku.
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10.3.4 Podrobnosti o společnosti
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Podrobnosti o společnosti.
Otevře se nabídka Podrobnosti o společnosti.

4 Klikněte na povinná pole.
5 Zadejte informace.

10.3.5 Svítilna
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Svítilna.
Svítilna se zapne.

4 Klikněte na Svítilna znovu.
Svítilna se vypne.

Mějte na paměti, že neustálá aktivace svítilny bude mít za následek
vyšší spotřebu baterie.
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10.3.6 Nastavení displeje
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Nastavení displeje.
Otevře se nabídka Nastavení

displeje.

4 Pro nastavení Jasu displeje, posuňte ovladač doleva nebo doprava.
Displej bude světlejší nebo tmavší.

5 Povolte Spánek pomocí posuvníku.

Spánek je povolen (nebo zakázán).
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Po kliknutí na Spánek, můžete vybrat, zda se displej přepne do režimu
spánku po 2 minutách a stane se neaktivní. Displej se opět aktivuje
krátkým stisknutím tlačítka On/Off.

10.3.7 Obnovení přístroje testo 400 do továrního
nastavení
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nastavení.

Otevře se nabídka Nastavení.

3 Klikněte na Obnovit tovární nastavení.
Otevře se informační okno.

Po kliknutí na pole Obnovit tovární nastavení budete dotázáni, zda
jste si jisti, že chcete provést reset. Všechna data měření byste měli
uložit na externím přístroji. Testo 400 bude překonfigurováno a všechna
shromážděná měřená data vymazána.
4 Klikněte na OK nebo Zrušit.

10.4 Obecné informace
V části Obecné informace najdete informace o testo 400 a můžete znovu spustit
a implementovat tutoriál. Najdete zde také Stručnou úvodní příručku, podrobné
pokyny a právní informace.

10.4.1 Obecné informace o přístroji
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nápověda a informace.

Otevře se nabídka Nápověda a informace.

3 Klikněte na Informace o přístroji.
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Zobrazí se aktuální sériové číslo, číslo displeje a aktuální verze

aplikace a firmwaru.
Je možné ručně zkontrolovat, zda jsou aktuálně k dispozici aktualizace pro
aplikaci nebo firmware.
1 Povolte Automaticky kontrolovat aktualizace pomocí posuvníku.
2 Klikněte na Zkontrolovat aktualizace.
Systém hledá aktualizace.

3 Postupujte podle pokynů.
Automatickou aktualizaci sondy lze povolit nebo zakázat.
> Povolte nebo zakažte Automatickou aktualizaci sondy pomocí
posuvníku (viz kapitola 8.6.3).

10.4.2 Spuštění tutoriálu
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nápověda a informace.

Otevře se nabídka Nápověda a informace.

3 Klikněte na Tutoriál.
Tutoriál ukazuje nejdůležitější kroky před uvedením do provozu.


10.4.3 Vyvolání Průvodce rychlým
startem/podrobných pokynů
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nápověda a informace.

Otevře se nabídka Nápověda a informace.
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3 Klikněte na Průvodce rychlým startem nebo Návod k použití.
Průvodce rychlým startem pro testo 400 včetně IAQ dataloggeru a

softwaru testo DataControl se zobrazuje ve formátu pdf.

10.4.4 Vyvolání právních informací
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Nápověda a informace

Otevře se nabídka Nápověda a informace.

3 Klikněte na Vyloučení odpovědnosti.
Zobrazí se informace o ochraně dat a informace o využití licence.


10.4.5 Další aplikace
1 Klikněte na

.

Otevře se hlavní nabídka.

2

Klikněte na Další aplikace.

Otevře se nabídka Další aplikace.

V nabídce Další aplikace najdete následující aplikace:
Fotoaparát

Kalendář

Hodiny
E-mail

Počítač
Rychlá podpora

Galerie
Prohlížeč

Správce souborů
Bluetooth®

1 Klikněte na

.

Otevře se informační okno.

2 Klikněte na Další nebo Zrušit.
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Individuální a dodatečně nainstalované aplikace mohou být ručně

zavřeny. Nastavení e-mailu a Bluetooth je možné obnovit.
®

Pokud bylo pro export dat vybráno vždy, je možné toto nastavení vrátit
zpět v této nabídce. To znamená, že budou v budoucnu opět k dispozici
obě možnosti exportu.

11 Údržba
11.1 Péče o akumulátor
Výměnu baterie může provádět pouze servis Testo.

•

Při nízkých okolních teplotách klesá výkon akumulátoru. Tím se zkracuje
doba použitelnosti.

•

Nenechávejte akumulátor vybitý příliš dlouhou dobu. (Nejlepší skladovací
podmínky jsou při 50–80% stavu baterie, okolní teplota 10–20 °C.) Před
dalším použitím plně nabijte.

•

Dostupná výdrž akumulátoru se při častém používání snižuje. Pokud je
výdrž výrazně zkrácena, je třeba akumulátor vyměnit.

11.2 Oznámení
V hlavní nabídce jsou oznámení označena oranžovou tečkou vedle
dané nabídky. V závislosti na dané nabídce obsahují tato oznámení
různé informace.
Nabídka

Informace

Senzory

Připomenutí pro kalibraci
Datum připomenutí uloženého
kalibračního certifikátu bylo
překročeno (viz kapitola 9.7.2).
Informace o aktualizaci:
Na serveru Testo je k dispozici
aktualizace softwaru. Stáhnout
aktualizace můžete po připojení k
bezdrátové síti WLAN (viz kapitola
10.1).

Nápověda a informace, Informace o
přístroji
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12 Technické údaje
Všeobecné
Vlastnost

Hodnota

Připojení sondy

- 2x termočlánek typu K
- 2x Testo Universal Connector (TUC) pro
připojení kabelových sond k odpovídajícímu
konektoru
- 1x diferenční tlak
- 1x absolutní tlak (integrovaný)
- 4x Bluetooth® sonda nebo testo Smart Probe
- Micro USB pro připojení k PC nebo pro
nabíjení baterie pomocí síťového zdroje
- WLAN 802.11 b/g/n
- Bluetooth® 4.0
2 GB (odpovídá 1,000,000 záznamů)
10 hodin nepřetržitého provozu/3200 mAh
0.5 s/obnovení displeje 1 s
-5 až +45 °C
-20 až +60 °C
0 až +45 °C
186 x 89 x 41 (D x Š x V)
PC, ABS, TPE
500 g
IP 40 (s připojenou sondou)
5.0 palců HD displej (1280*720 pixelů)
- Přední 5.0 MP
- Zadní 8.0 MP

Rozhraní

Kapacita interní paměti
Výdrž akumulátoru
Cyklus měření
Provozní teplota
Skladovací teplota
Dobíjecí teplota
Rozměry v mm
Materiál pouzdra
Hmotnost
Krytí
Displej
Fotoaparát

Integrované senzory (při 22 °C, ±1 číslice)
Vlastnosti

Rozsah měření

Přesnost

Rozlišení

Teplota
(TC typu K)1

-200 až +1370 °C

0.1 °C

Teplota
(NTC)

-40 až +150 °C

±(0.3 °C + 0.1% z nam.h.)
Interní měření
referenčních bodů:
±0.5 °C
±0.2 °C (-25 až +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 až -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 až +99.9 °C)
±0.5% of m.v. (rest)
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Vlastnosti
Diferenční

Rozsah měření
tlak2

Absolutní tlak

Přesnost

-100 až +200 hPa

±(0.3 Pa + 1% z nam.h.)
(0 až 25 hPa)
±(0.1 hPa + 1.5 %
z nam.h.) (25.001 až
200 hPa)
+700 až +1100 hPa ±3 hPa

Rozlišení
0.001 hPa

0.1 hPa

1

Údaje o přesnosti platí pro přizpůsobený, stabilní stav teploty. Připojením
síťové jednotky, nabíjení akumulátoru resp. přidáním digitálních sond, může
dočasně dojít k rušení a dalším chybám.

2

Přesný údaj platí bezprostředně po vynulování snímače. Pro dlouhodobé
měření doporučujeme síťový provoz se zcela nabitým akumulátorem.

13 testo DataControl PC software
13.1 Všeobecné informace
Testo 400 má USB port, přes který je možné měřicí přístroj připojit k PC.
Pro práci se softwarem je nutná znalost operačních systémů Windows®.

13.2 Účel použití
Software testo DataControl pro správu a analýzu naměřených dat rozšiřuje
funkčnost měřicího přístroje testo 400 o mnoho užitečných funkcí:
• Správa a archivace zákaznických dat a informací o místech měření
•

Načítání, vyhodnocení a archivace naměřených hodnot

•

Grafické vyhodnocení naměřených hodnot

•

Vytvoření profesionálních zpráv o měření z dostupných naměřených dat

•

Pohodlné doplňování obrázků a komentářů ve zprávách o měření

•

Import dat z a export dat do měřicího přístroje
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13.3 Systémové požadavky
Pro instalaci je třeba mít administrátorská práva.
Operační systém
Software může pracovat v následujících operačních systémech:
•

Windows® 7

•

Windows® 8

•

Windows® 10

Počítač
Počítač musí splňovat požadavky příslušného operačního systému. Navíc musí
být splněny následující požadavky:
• Rozhraní USB 2 nebo vyšší
•

Procesor DualCore s minimálně 1 GHz

•

Minimálně 2 GB RAM

•

Minimálně 5 GB volného místa na pevném disku

•

Monitor s minimálním rozlišením 800 x 600 pixelů

13.4 Instalace ovladačů a softwaru
1 Vložte disk CD s programem do jednotky CD-ROM v počítači.
nebo
Stáhněte software testo DataControl (www.testo.com/download-center)
2 Spusťte soubor DataControl.exe .
3 Postupujte podle pokynů průvodce instalací.
4 Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace softwaru.
5 Testo 400 připojte k počítači pomocí USB kabelu.
Spojení bude navázáno.
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13.5 Spuštění testo DataControl
Pokud je jazyk podporován, otevře se uživatelské rozhraní programu ve
stejném jazyce jako operační systém. V případě, že jazyk operačního
systému není podporován, bude uživatelské rozhraní programu
spuštěno v anglickém jazyce.
Windows® 7:
> Klikněte na [Start] | Všechny programy| Testo | testo DataControl
(dvakrát klikněte levým tlačítkem myši).
testo DataControl se spustí automaticky.

Windows® 8:
> Klikněte na Start | pravým tlačítkem myši | Vyhledat (Do vyhledávacího
pole zadejte název aplikace | testo DataControl (dvakrát klikněte levým
tlačítkem myši).
testo DataControl se spustí automaticky.

Windows® 10:
> Klikněte na [Start] | Všechny aplikace | Testo | testo DataControl
(dvakrát klikněte levým tlačítkem myši).
testo DataControl se spustí automaticky.


13.6 Připojení testo 400

Dokud není přístroj testo 400 připojen k počítači, v levém dolním rohu se
zobrazí Žádný nalezený přístroj.
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Všichni zákazníci jsou uvedeni ve Všichni zákazníci.

Jakmile je testo 400 připojen přes USB kabel k počítači, vlevo dole se zobrazí
Připojeno k testo 400 - Synchronizace.
Zobrazí se zpráva o přenosu dat. Potvrďte stisknutím tlačítka OK a přeneste
všechna data zákazníků a měření z testo 400 do softwaru. Paměť testo 400 je
poté prázdná. V závislosti na požadavcích lze zpětně přenést data o
zákaznících a měřeních i informace o místě měření.

Klikněte na Zavřít , chcete-li software používat normálně. Žádná data však
nebudou přenesena ze softwaru do testo 400. Pro ruční spuštění přenosu dat
klikněte na tlačítko Synchronizovat vlevo dole. Nezobrazí se žádná zpráva o
přenosu dat z přístroje a synchronizace začne okamžitě.
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Po úspěšné synchronizaci se pro každého zákazníka zobrazí dvě ikony
týkající se přenosu dat.
Aby byly v přístroji k dispozici důležité údaje o zákaznících pro měření na místě
a pro přiřazení nových měření k místům měření, jsou všechny údaje o
zákaznících a informace o místech měření předány k těmto zákazníkům
kliknutím vlevo na
.
Pro zobrazení již zaznamenaných výsledků měření na místě pro účely
porovnání, jsou všechna data zákazníků přenesena do testo 400 kliknutím na
tlačítko
vpravo.
Navíc je možný přenos údajů o zákaznících a informace o místech měření od
všech zákazníků pouhým kliknutím na Zákazník s místy měření.

Po úspěšném přenosu dat do přístroje testo 400 se ikona změní na

.
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13.7 Správa zákazníků
V nabídce Zákazník můžete po úspěšném přenosu do softwaru vytvořit, upravit,
odstranit a přenést všechny informace o zákazníkovi a místě měření do testo
400. Zobrazí se také všechny informace o zákazníkovi a místě měření
vytvořené v testo 400.

13.7.1 Vytváření a úpravy zákazníků a míst měření
13.7.1.1

Zákazník

Je otevřena nabídka Zákazník.

> Klikněte na + Nový zákazník.
V testo DataControl můžete vytvořit nového zákazníka..

Úpravy stávajících údajů o zákazníkovi
> Klikněte na jméno zákazníka.
Otevře se samostatný pohled zákazníka.

Zákazník může být upraven.

Následující informace o zákazníkovi mohou být uloženy nebo změněny:
Název společnosti/jméno zákazníka
Ulice, číslo popisné
PSČ, město
Země
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba
Číslo zákazníka
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Povinné je pouze pole Název společnosti/jméno zákazníka. Ostatní
pole mohou zůstat prázdná.

13.7.1.2

Místo měření

Vyhledání místa měření zákazníka

Je uloženo několik míst měření.
> Klikněte na

.

Otevře se pole vyhledávání.

Vytvoření nového místa měření
Pro vybraného zákazníka můžete vytvořit libovolný počet míst měření.

Požadovaný zákazník je otevřený.

1 Klikněte na + Nové místo měření.
Může být přidáno místo měření.
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Můžete uložit nebo změnit následujcí informace o místě měření:
Název místa měření
Číslo systému
Typ systému
Výrobce
Rok výroby
Sériové číslo systému
Poznámka
Následující vlastnosti je možné přiřadit k místu měření:
Žádné
Potrubí
Vyústka
k-faktor
Povinné je pouze pole Název místa měření. Ostatní pole mohou zůstat
prázdná.
2 Klikněte na Uložit.
Pokud byl vybrán prvek místa měření jako potrubí, vyústka nebo kfaktor, musí být vloženy specifické informace pro místa měření.
Pro funkci Kanál je navíc možné nakonfigurovat měření HVAC sítě.
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Měření HVAC sítě (volitelné)
1 Aktivujte posuvník měření HVAC sítě.

Rozbalí se další pole.

Je možné uložit následující data: geometrie potrubí, typ vzduchu,

rozměry a korekční faktor potrubí, počet inspekčních otvorů a bodů
měření, poloha inspekčních otvorů a referenční objemový průtok pro
příslušné místo měření.
2 Klikněte na Uložit.
Vyvolání uložených měření vybraného místa měření
> Klikněte na záložku Měření.
Zobrazí se měření přiřazená vybraným místům měření.
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13.7.2 Funkce vyhledávání
Je otevřena nabídka Zákazník.

1 Klikněte na

.

Otevře se pole vyhledávání se seznamem zákazníků.


2 Do vyhledávacího pole zadejte jméno zákazníka.
Zobrazí se zákazník.
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13.7.3 Funkce odstranit
Je otevřena nabídka Zákazník.
1 Klikněte na požadovaného zákazníka (nebo místo měření).
Uložený zákazník a všechny informace o místě měření jsou vymazány.
Všechna provedená měření musí být odstraněna samostatně v nabídce
Paměť.
2 Klikněte na

.

Zobrazí se informační okno.


3 Klikněte na Odstranit kontakt (nebo místo měření).
Zákazník (nebo místo měření) byl smazán.
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13.8 Správa paměti
V nabídce paměť můžete vyvolat všechny výsledky měření uložené přístrojem
testo 400, přenést je do softwaru, podrobně je analyzovat a také vytvořit a uložit
data v csv a zprávy v PDF.
Uložená měření NELZE upravovat. Uložená data měření zaznamenaná
pomocí přístroje testo 400 nemohou být upravena. (Jedinou výjimkou
jsou hodnoty clo a met pro měření PMV/PPD).
Po kliknutí na měření se zobrazí přehled výsledků měření. Pro všechna měření,
s výjimkou měření HVAC sítě podle EN 12599 a ASHRAE 111, se pod názvem
měření zobrazí tři okna.
• Vlastnosti
•

Graf

•

Tabulka

13.8.1 Zobrazení vlastností
V první záložce Vlastnosti, jsou zobrazeny datum a čas měření. Dále je možné
prohlížet a přidávat údaje o zákazníkovi a o místě měření, obrázky a komentáře.
Nastavení měření jsou uvedena v části Vlastnosti zobrazení (režim měření,
cyklus měření, doba měření, geometrie potrubí, referenční objemový průtok
atd.).

Uvedené výsledky měření jsou rozděleny do tří oblastí.
•
Zobrazení vypočítaných výsledků v nabídce aplikace
•
Sondy relevantní pro měření, znázorněné oranžově
•
Všechny připojené sondy s průměrnými naměřenými hodnotami jsou
zobrazeny šedě.
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Prostřednictvím tří ikon v zápatí mohou být výsledky měření uloženy jako
soubor .csv /.json

nebo jako PDF zpráva

na počítači nebo trvale smazány

.
Při vytváření PDF zprávy je možné, stejně jako u testo 400, zahrnout do
zprávy buď pouze průměrné naměřené hodnoty nebo integrovat
všechny naměřené hodnoty.
Vytváření velkých sestav v PDF (s více než 100 000 údaji) může trvat
několik minut. Čas se může lišit v závislosti na výkonu počítače.

13.8.2 Zobrazení v grafu
V záložce Graf jsou odpovídající hodnoty umístěny podél chronologického
trendového grafu měření až pro čtyři vybrané parametry měření. Každý ze čtyř
kanálů obsahuje třímístné ID sondy a jednotku vybraného parametru měření.
Barva jednotlivých kanálů se vždy odráží v odpovídajících osách Y a grafech.
Pokud přejedete ukazatelem myši po grafu, zobrazí se přesný čas a naměřené
hodnoty všech kanálů pro odpovídající časový bod.
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Kliknutím na jeden ze čtyř kanálů se otevře výběr parametrů měření
zaznamenaných během měření. Parametry měření můžete snadno přiřadit
jednotlivým kanálům pomocí ID sondy a jednotky měření nebo vybrat jako
nepřidělené.

Pod grafem jsou uvedeny časy zahájení a konce měření. Informace lze změnit
kliknutím na jednotlivá pole pomocí myši. Graf se okamžitě přizpůsobí novému
výběru času.
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Celková doba měření v příkladu na obrázku výše je 60 minut. Po změně času
zahájení se v grafu zobrazí pouze posledních 10 minut měření podle výběru.
Nastavení času umožňuje naměřené hodnoty podrobně analyzovat.
Chcete-li v grafu znovu zobrazit celý průběh měření, klikněte na ikonu
počátečního času a času ukončení měření.

vedle

Kolečkem myši můžete graf přiblížit a oddálit, abyste se mohli podívat
na jednotlivé hodnoty měření blíže.
V souladu s normami se pro měření HVAC sítě nezobrazuje žádný graf.
K dispozici jsou pouze dvě karty. V nabídce měření Pohoda prostředí PMV/PPD se místo chronologického grafu zobrazuje graf PMV/PPD.
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V první záložce Vlastnosti a v poli Vlastnosti zobrazení můžete v
dalším okně změnit parametry oblečení a aktivity. Tím se přepočítají
hodnoty PMV/PPD a také výsledný graf. Abyste mohli vzájemně
porovnat různé výpočty/grafy, musíte uložit příslušné soubory CSV a
PDF. Výpočty budou pokaždé přepsány - proto není možné zobrazit
různé výsledky měření současně.

13.8.3 Zobrazení v tabulce
V záložce Tabulka jsou zobrazeny všechny parametry měření a odpovídající
naměřené hodnoty pro každý časový bod měření, v závislosti na měřicím cyklu.
Všechny naměřené hodnoty můžete zobrazit s pomocí kolečka myši, šipkami na
klávesnici nebo pomocí posuvníků v zápatí nebo na pravém okraji.
Ve spodní části tabulky jsou průměrné hodnoty měření a hodnoty měření
min/max pro všechny parametry měření. Jednotlivé parametry měření, které se
mají zobrazit v tabulce, lze vybrat pomocí ikony
. Tato volba má také vliv na
potrubí dostupné pro výběr v grafickém zobrazení (viz kapitola 13.8.2). Tam lze
vybrat pouze parametry měření viditelné v tabulce.

Můžete vybrat všechny parametry měření, zrušit výběr nebo je vybrat selektivně
pomocí zaškrtávacího políčka v okénku pro získání jasného pohledu na měření.
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Pro budoucí měření mohou být požadované parametry měření zvoleny v
přístroji testo 400 podle předešlých měření.
(viz kapitola 9.1 - bod 8 Upravit zobrazení záznamu).
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13.8.4 Vyhledávání a mazání výsledků měření
V nabídce Paměť jsou všechna uložená měření tříděna podle data a času.

Je otevřena nabídka Paměť.
1 Klikněte na

.

Otevře se pole vyhledávání měření.

2 Do vyhledávacího pole zadejte jméno zákazníka nebo místo měření
nebo datum/čas.
Zobrazí se výsledek.
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Smazání
1 Klikněte na

.

Před každým měřením se zobrazí zaškrtávací políčko.

2 Klikněte na požadované měření.
V příslušném poli se zobrazí zaškrtnutí.


3 Klikněte na

.

Zobrazí se informační okno.

4 Potvrďte informace.
Vybraná měření byla vymazána.
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Přiřazení měření
Měření, která nebyla přiřazena zákazníkovi/místům měření, můžete
následně přiřadit.
> Aktivujte posuvník Filtrovat chybějící zákazníky.
Jsou zobrazena všechna měření bez informací o zákazníkovi nebo

místě měření.
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13.9 Nastavení
V Nastavení můžete uložit podrobnosti o společnosti a vybrat jazyk.

Je otevřena nabídka Nastavení.

1 Klikněte na Jazyk.
Otevře se výběrové okno.

2 Vyberte jazyk.
3 Klikněte na Podrobnosti o společnosti.
4 Vyplňte následující pole:
Společnost
Technik
Ulice, číslo popisné
PSČ, město
Země

Telefon
Fax
E-mail
Webová stránka

5 V případě potřeby nahrajte logo
Ve výchozím nastavení se logo společnosti a podrobnosti o společnosti
zobrazují pod výsledky měření ve všech souborech CSV (bez loga
společnosti) a v PDF zprávách v hlavičce.
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13.9.1 Nápověda a informace

V nabídce Nápověda a informace se zobrazí aktuální verze testo DataControl
pod položkou Informace o softwaru.
V záložce Informace o softwaru klikněte na Zobrazit umístění dat pro
otevření okna Průzkumníku pro adresář dat.

Pokud chcete zkopírovat uložená data do jiného počítače nebo je uložit
externě, zkopírujte složku DataControl.
Klikněte na tlačítko Průvodce rychlým startem nebo Návod k použití pro
otevření PDF souboru se stručnými pokyny nebo s kompletním návodem k
obsluze pro testo 400 včetně IAQ dataloggerl a softwaru testo DataControl.
Softwarové licence používané softwarem testo DataControl jsou uvedeny v části
Použití licence.
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14 IAQ datalogger
IAQ datalogger se používá ve spojení s univerzálním přístrojem testo 400 pro
měření klimatických veličin k provádění dlouhodobých měření klimatických a
komfortních podmínek nezávisle na měřicím přístroji.
IAQ datalogger s připojenými kabelovými sondami je konfigurován pomocí
univerzálního přístroje testo 400. Tímto způsobem můžete nastavit dobu a
interval měření. IAQ datalogger pak zaznamenává všechny parametry měření
připojených sond v souladu s přednastavenou konfigurací bez závislosti na
měřicím přístroji testo 400. IAQ datalogger a připojené sondy mohou být
umístěny přímo na měřicí stojan testo.

14.1 IAQ datalogger pohled zepředu

Prvek
1 Připojení pro termočlánky typu K
(2x)
3 Stavová LED dioda

Prvek
2 Připojení pro kabelové sondy s
TUC konektorem (4x)
4 Připojení pro USB konektor
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14.2 IAQ datalogger pohled zezadu

Prvek
1 Propojovací USB kabel pro
připojení k testo 400
3 Úložiště kabelu

Prvek
2 Držák pro měřicí stojan

14.3 Napájecí kabel
IAQ datalogger je dodáván s USB napájením. Bez napájení přes kabel z
napájecího zdroje nedochází k záznamu měřených dat. USB napájecí zdroj
Testo má specifikaci 5V / 2A.
UPOZORNĚNÍ
Napájení ze zdroje přes síťový kabel!
Nebezpečí zakopnutí!
- Při vedení kabelu síťové jednotky buďte opatrní.
- Nepřekračujte napájecí kabel.
Pro IAQ datalogger nepoužívejte kabely z jiného síťového zdroje.
Datalogger smí být používán pouze s dodávaným originálním napájecím
zdrojem nebo se srovnatelným USB zdrojem 5V / 2A, z důvodu
vzájemného sladění nabíjecí elektroniky v akumulátoru a síťového
zdroje.
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14.4 Zapnutí a vypnutí IAQ dataloggeru
IAQ datalogger můžete použít, jakmile je napájen. Samostatná aktivace není
nutná. Abyste zajistili spolehlivou detekci přístroje testo 400, připojte nejprve
IAQ datalogger k napájení přes USB port a poté jej připojte k testo 400 pomocí
kabelu připojeného k zadní části.
Automaticky se zkontroluje aktualizace firmwaru a v případě potřeby bude
okamžitě nainstalována.
Pokud je v průběhu měření přerušeno napájení, bude v záznamu naměřených
dat mezera. Jakmile bude napájení obnoveno, IAQ datalogger bude pokračovat
v záznamu naměřených dat.

14.5 IAQ dataloggery – Všeobecné
informace
V závislosti na době měření je možné použít specifické cykly měření:
Trvání
Minimální cyklus měření
1 min až 15 min
1s
16 min až 2 hodin
10 s
> 2 hodiny až 1 den
60 s
> 1 den až 21 dní
5 min
S testo 400 (a IAQ dataloggerem) je možné zaznamenat maximálně
1 milion záznamů (s maximálně 18 kanály) na jedno měření.
Příklad 1 (časované měření):
Výsledek: 9,216 záznamů
Trvání: 8 dní
Cyklus měření: 5 minut
Měřicí kanály: teplota, vlhkost, CO2, průtok (4 kanály)
Příklad 2 (ručně spuštěné měření):
Výsledek: 17,700 záznamů
Trvání: 59 minut
Cyklus měření: 1 sekunda
Měřicí kanály: teplota, vlhkost, CO2, průtok, tlak (5 kanálů)

14.6 Měření s IAQ dataloggery
14.6.1 Obecně
IAQ datalogger můžete použít dvěma způsoby. Na výběr je možnost volby
Samostatné měření v konfiguraci
měření. V této variantě nastavíte IAQ
datalogger, který provádí plánované měření pomocí připojených sond. Přístroj
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testo 400 je vyžadován pouze pro přednastavení a po úspěšné konfiguraci
může být použito jinde.
IAQ datalogger můžete také použít jako rozbočovač sond a měření může
provádět přístroj testo 400 s pomocí až pěti připojených kabelových sond. Pro
tuto variantu vyberte v konfiguraci
volbu Měření s testo 400. U této varianty
nezaznamenává IAQ datalogger naměřená data, ale jednoduše je převádí do
přístroje testo 400, který celé měření zaznamenává.
1 Připojte IAQ datalogger k napájení.
2 Připojte IAQ datalogger k testo 400 přes TUC konektor.
Bude provedena kontrola, zda je k

dispozici aktualizace firmwaru pro
IAQ datalogger. Pokud ano, bude
aktualizace provedena automaticky.

Základní zobrazení ukazuje sondy připojené k testo 400. Pokud jsou

sondy připojeny přes IAQ datalogger, objeví se zkratka IAQ a tříciferné
ID sondy před měřeným parametrem. Příklad: IAQ: Pt100 738.

14.6.2 Měření s IAQ dataloggerem
1

Klikněte na Měřit.

Jsou zobrazeny programy měření.

2 Vyberte měřicí program ve spojení s IAQ dataloggerem. (Základní
zobrazení, Pohoda prostředí - PMV/PPD nebo Nepohodlí - průvan)
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Otevře se nabídka Měření.

3 Klikněte na

.

Otevře se nabídka Konfigurace.

4 Proveďte požadovaná nastavení.
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5 Aktivujte pomocí posuvníku IAQ
Datalogger.

6 Nakonfigurujte měření pro samostatné
použití.

128

14 IAQ datalogger

7 Klikněte na Použít konfiguraci.
Zobrazí se vybraný měřicí program.

8 Klikněte na Přenos do IAQ
dataloggeru.
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IAQ datalogger je nakonfigurován.


Po úspěšné konfiguraci můžete testo 400 od IAQ dataloggeru odpojit.

Měření začne v definovaném čase nebo po dokončení nastavení
(pokud byl počáteční čas nastaven na ručně). Zelená LED na IAQ
dataloggeru rychle bliká v krátkých intervalech.

14.7 Čtení IAQ dataloggeru
Protože je IAQ datalogger samostatný přístroj, testo 400 může být po
konfiguraci IAQ dataloggeru použito pro další měřicí úkoly, zatímco
měření pokračuje.
Ukládání naměřených dat může být snadno zpožděno, pokud zahrnuje
měření velké množství dat.
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14.7.1 S připojeným testo 400
testo 400 a IAQ datalogger jsou

vzájemně propojeny. Testo 400
zobrazuje přehled aktuálního měření s
nakonfigurovaným nastavením.

1 Klikněte na Zastavit měření.
Výsledky měření se automaticky uloží.

2 Odpojte testo 400 od IAQ dataloggeru.
Přístroj testo 400 může být použit pro jiná měření.

Pokud je testo 400 připojen IAQ dataloggeru pro měření, pak se měření
automaticky ukládá do měřicího přístroje.
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14.7.2 S odpojeným testo 400
1 Připojte testo 400 k IAQ dataloggeru přes TUC konektor.
Po úspěšném připojení se na

obrazovce zobrazí zpráva. Probíhá

přenos naměřených dat. Přenos dat
může nějakou dobu trvat.

Po úspěšném přenosu dat se zobrazí

výsledky měření. Objeví se potvrzení
uložení.

2 Měření můžete odpovídajícím způsobem řídit (viz kapitola 14.5).
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V grafu/tabulce není možné zobrazit naměřené hodnoty probíhajícího
měření. V Základním zobrazení je možné zobrazit pouze aktuální
naměřené hodnoty sond.

14.8 Stav LED
LED

Popis

Svítí červeně

Nedostatečné napájení nebo žádný
kompatibilní síťový zdroj USB (počítač nebo
velmi starý síťový zdroj místo USB síťového
zdroje).
Bliká zeleně/červeně (rychle) Probíhá měření.
Porucha napájení nebo sonda
chybí/neodpovídá.
Po výpadku napájení bliká IAQ datalogger
červeně až do konce měření. Pokud sonda
chybí, bliká tak dlouho, dokud chybí. Měření je
stále uloženo.
Bliká zeleně/zeleně (pomalu) Připojený IAQ box, připraveno k měření,
neprobíhá žádné měření.
Bliká zeleně/zeleně (rychle)
Probíhá měření.
Bliká červeně
Interní chyba.
Odpojte síťovou jednotku od napájení a po
krátké době ji znovu připojte. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Testo.

14.9 Technické údaje pro IAQ dataloggery
Vlastnost

Hodnota

Připojení sondy

2 x termočlánek typu K
4 x Testo Universal Connector (TUC) pro
připojení kabelových sond k odpovídajícímu
konektoru
Micro USB pro připojení k napájení
Doporučené napájení 5 V, 2 A, 230 V
1.5 GB = 1 milion záznamů
-5 až 45 °C
-20 až +60 °C
89 x 136 x 39 mm
PC, ABS, TPE
160 g
IP 20

Rozhraní
USB napájecí zdroj
Kapacita interní paměti
Provozní teplota
Skladovací teplota
Rozměry
Materiál pouzdra
Hmotnost
Krytí
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Integrované senzory (při 22 °C, ±1 číslice)
Vlastnosti

Rozsah měření

Přesnost

Teplota
(TC typy K)1

-200 až +1370 °C

Teplota (NTC)

-40 až +150 °C

± (0.3 °C + 0.1% z nam.h.) 0.1 °C
Interní měření
referenčních bodů:
±0.5°C
±0.2 °C (-25.0 až
0.1 °C
+74.9 °C)
±0.4 °C (-40.0 až -25.1 °C)
±0.4 °C (+75.0 až +99.9
°C)
±0.5% z nam.h. (zbytek)

Rozlišení

15 Otázky a odpovědi
Chyba
Připojení k WLAN chybová zpráva.

Nelze vybrat možnost
exportu.

Popis
Pokud příjem sítě WLAN není dostatečný, zobrazí
se chybová zpráva Síť deaktivována. Připojte
testo 400 k lépe dostupné síti WLAN.
Při aktualizaci se ujistěte, že je připojení k síti
WLAN stabilní, aby se proces aktualizace
nepřerušil.
Pokud bylo pro export dat vybráno vždy, je
možné toto nastavení vrátit zpět pomocí
(viz
kapitola 10.4.5). To znamená, že budou v
budoucnu opět k dispozici obě možnosti exportu.

1The accuracy information is valid in adjusted, stable temperature conditions. Plugging in the mains

unit, charging the battery or adding digital probes can distort this temporarily, and additional errors may
occur.
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Chyba
Výdrž akumulátoru.

Popis
Informace o výdrži akumulátoru se týkají měření
pomocí testo 400 a připojených sond při
vypnutém displeji.
testo 400 + 1x sonda se
žhaveným drátkem
testo 400 + 1x sonda se
žhaveným drátkem + 2x TC
testo 400 + 1x sonda pro
měření stupně turbulence
+ 1x sonda CO2 + 1x TC
testo 400 + 1x sonda pro
měření stupně turbulence
+ 1x vlhkostní sonda + 1x TC
testo 400 + 1x vlhkostní
sonda + 1x TC
testo 400 + 1x CO2 + 2x TC

testo 400 neodpovídá.

přibližně 8
hodin
přibližně 8
hodin
přibližně 8
hodin
přibližně 8
hodin

přibližně 10
hodin
přibližně 9
hodin
Pokud testo 400 nereaguje na žádná gesta,
stisknutím tlačítka On/Off po dobu asi 10 sekund
restartujte přístroj.

15.1 Kontakt a podpora
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete více informací, kontaktujte svého
prodejce nebo zákaznický servis Testo.
Kontaktní informace najdete na internetové adrese: www.testo.cz
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