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Precyzyjny pomiar zalecanego współczynnika
wymiany powietrza w pomieszczeniach czystych
z balometrem testo 420

Systemy klimatyzacji i wentylacjiw pomieszczeniach czy-

stych muszą spełniać surowe wymogi prawne dotyczące 

higieny. W celu przestrzegania różnych norm i wytycznych 

dla tych standardów, zalecany współczynnik wymiany po- 

wietrza w pomieszczeniu musi być regularnie sprawdzany 

poprzez testowanie całkowitego przepływu objętościo-

wego systemu.  Kontrole te są często przeprowadzane 

przy większych anemostatach wirowych, które równo-

miernie rozprowadzają powietrze. Problem na anemo-

statach wirowych: turbulentne powietrze może poważnie 

zafałszować wynik pomiaru.Dzięki balometrowi testo 420 te 

błędy pomiarowe można znacznie zmniejszyć. Zintegrow-

ana prostownica struienia łagodzi turbulencje, zapewniając 

dokładniejsze określenie przepływu objętościowego na ane-

mostatach wirowych. A dzięki niewielkiej wadze balometru, 

częste pomiary w dużych pomieszczeniach, a także pomiary 

powyżej wysokości głowy można wykonywać bezpiecznie i 

wygodnie.
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Przykład zasosowania Standardy higieniczne
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Wyzwanie.

W pomieszczeniach czystych, podobnie jak w szpitalach, 

laboratoriach czy u producentów żywności, higiena jest 

tematem szczególnie wrażliwym. Dlatego też systemykli-

matyzacji i wentylacji w takich pomieszczeniach muszą 

spełniać rygorystyczne normy i wytyczne. Na przykład 

norma EN ISO 14644 określa stopień czystości powie-

trza otoczenia w pomieszczeniu czystym, które z kolei 

musi być utrzymywane przy określonym współczynniku 

wymiany powietrza. W zależności od systemu wentylacji 

i klimatyzacji, współczynnik ten musi być sprawdzany 

kilka razy w roku przez technika klimatyzacji, za pomocą 

pomiaru  całkowitego przepływu objętościowego na wylo-

cie powietrza lub w kanale wetylacyjnym. Przy pomiarach 

na wylotach powietrza pojawia się problem: tego typu 

pomieszczenia są standardowo wyposażone w duże ane-

mostaty wirowe, które nie wtłaczają powietrza bezpośrednio 

do pomieszczenia, lecz nieustannie je mieszają. Konsek-

wencją tego wirowania: przepływy powietrza są często 

nieprawidłowo mierzone w tych miejscach. A to znacznie 

komplikuje określenie strumienia objętości.

Rozwiązanie.

Balometr testo 420 znacznie zmniejsza błędy pomiarowe 

przy większych anemostatach wirowych. Innowacyjna 

prostownica strumienia przekształca turbulencje w prawie 

równomierny przepływ powietrza, co prowadzi do znacznie 

dokładniejszego pomiaru.

Kolejną zaletą balometru jest jego niska waga wynosząca 

zaledwie 2,9 kg. W połączeniu z ergonomicznymi uchwyt-

ami, częste lub trudne pomiary mogą być zatem prze-

prowadzane wygodnie i bezpiecznie. Ponadto, balomter-

rejestruje warunki otoczenia za pomocą zintegrowanego 

czujnika temperatury i wilgotności oraz czujnika ciśnienia 

 Pomiar i zarządzanie danymi pomiarowymi z 
miernikiem testo 400

Pomiar różnicy ciśnień z wężem przyłączenio-
wym

bezwzględnego.

Zastosowanie jest również proste: pręty napinające umożli-

wiają łatwą i szybką konfigurację, a wózek zawarty w do- 

stawie zapewnia bezpieczny transport.

Szczególnie praktyczne: Balometr może być podłączony do 

wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego testo 400 IAQ 

za pomocą Bluetooth. Zapewnia to dostęp do innych inte-

ligentnych funkcji, takich jak systemu zarządzania danymi 

klienta oraz miejscem pomiarowym.

Urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, mogą 

być używane jako drugi wyświetlacz i pilot zdalnego ste-

rowania, łącząc się z aplikacją testo Smart przez Blue-

tooth – jest to szczególnie przydatne przy bezpiecznym 

korzystaniu ze statywu do wysokich sufitów. Po pomiarze 

aplikacja umożliwia sfinalizowanie i przesłanie protokołu 

pomiarowego bezpośrednio z miejsca pomiaru. Za pomocą 

odączalnego miernika, możliwe są również pomiary różnicy 

ciśnień lub pomiary za pomocą rurki Pitota - wystarczy 

wprowadzić geometrię kanału. Z balometrem testo 420 

użytkownicy mogą szybko i dokładnie spełnić wytyczne i 

przepisy dotyczące higieny w zakresie jakości powietrza w 

pomieszczeniach dla systemów wentylacji i klimatyzacji w 

pomieszczeniach czystych.

Zalety:

-  Precyzyjne pomiary przepływu powietrza nawet na 

anemostatach wirowych dzięki wbudowanej pros-

townicy strumienia powietrza  

- Imponująco niska waga – tylko 2.9 kg 

-  Szybka konfiguracja, łatwa i przyjazna dla 

użytkownika obsługa za pomocą testo 400 lub apli-

kacji mobilnej testo Smart App

Zasada działania prostownicy strumienia


