
Vysoká škola přesného strojírenství ve Villingen-Schwenningenu

ve Schwarzwaldu byla založena v roce 1900 jako „Královská 

württemberská technická škola přesné mechaniky, 

elektromechaniky a hodinářství“. V 60. letech byla vysoká 

škola rozšířena o další studijní obory, včetně technické 

univerzity. 

www.testo.cz

Dnes je ve všech oborech zapsáno celkem 600 studentů,  

z toho 200 na technické univerzitě. Školní komplex 

zahrnuje 4 budovy: nejstarší má více než 100 let, dvě z nich 

pocházejí z 60. let a ta nejnovější byla postavena  

v roce 2008.

Detekce zvýšených koncentrací CO₂ ve třídě
s WiFi záznamníkem dat testo 160 IAQ.

Testo
Příklad použití



Výzva:

Zejména starší budovy Vysoké školy přesného strojírenství 

jsou špatně izolované (pískovcové zdi). Kromě toho  

se zde nacházejí poškozená okna, která znemožňují 

pravidelné větrání učeben.

Nejstarší budova Technické univerzity - přes 100 let  

stará - obsahuje 16 učeben. Během některých vyučovacích 

hodin je v jedné třídě až 30 studentů plus učitel. Zejména  

při větších skupinách studentů v učebnách dochází  

k rychlému navýšení koncentrací CO₂.

Podle pana Fehrenbachera, vedoucího katedry  

na Technické univerzitě, dosahují maximální úrovně CO₂ 

už po jedné 30minutové vyučovací hodině.

Po několikaměsíční fázi měření WiFi záznamníkem  

dat testo 160 IAQ bylo zřejmé, že úrovně CO₂ v učebně 

vzrostly v některých dnech na více než 4 000 ppm.

Řešení:

Na vysoké škole přesného strojírenství byl používán WiFi 

záznamník dat testo 160 IAQ, který průběžně informuje 

o příliš vysoké koncentraci CO₂ a rychlou reakcí 

(např. větráním) lze tuto situaci rychle napravit. 

V případě překročení mezní hodnoty spustí Saveris 2 Cloud 

automaticky výstrahu prostřednictvím SMS nebo e-mailu. 

Funkce LED semaforu na záznamníku dat také usnadňuje 

uživatelsky přívětivé znázornění překročení mezních 

hodnot CO₂.

“Od té doby, co mi záznamník dat testo 160 IAQ a testo 

Saveris Cloud ukázaly zvýšené koncentrace CO₂, došlo  

v učebně k nové úrovni povědomí.” Snažím se aktivně větrat 

každých 45 minut. Zároveň upozorňuji své kolegy na to,  

že si musí v učebně dávat pozor na špatnou kvalitu vzduchu 

a pravidelně otevírat okna. Doposud neexistuje doporučení 

pro opatření ve škole, ale první synergické efekty jsou  

již viditelné,” uvedl Fehrenbacher. Roční rozpočty na údržbu 

a další provoz jsou často omezené a je třeba stanovit 

priority pro určení, které opravy je třeba provést jako první.

Fehrenbacher dodal, že naléhavost nápravy určitých 

nedostatků v budově (např. rozbitá okna) lze na Školské 

radě lépe prokázat vyhodnocením dat v cloudu.

Další výhodou WiFi záznamníku dat testo 160 IAQ  

je flexibilita systému. Díky několika přístupovým bodům  

lze záznamník dat ve školní budově rychle namontovat  

na zeď v kterékoliv třídě a odtud monitorovat vzduch  

v místnosti.

Detekce cyklického nárůstu koncentrací CO₂. Použití WiFi záznamníku dat testo 160 IAQ.

Příklad použití Detekce zvýšených koncentrací CO₂
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Marc Fehrenbacher

Vedoucí katedry

Technická univerzita
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